
NYARE BIDRAG TILL KÄNNEDOM OM 

DE SVENSKA LANDSIYIÅLEN 
OCK 

SVENSKT FOLKLIF. 

TIDSKRIFT 
UTGIFVEN PÅ UPPDRAG AF 

LANDSMÅLSFÖRENINGARNA I UPPSALA, HELSINGFORS OCK LUND 

GENOM J. A. LUNDELL. 

23:dje h. 
1885. D. 

INNEHÅLL: 

M. KLINTBERG, Laumålets kvantitet ock aksent. 
Smärre meddelanden s. i—c. 

STOCKHOLM 
SABISON & WALLIN. 

Med detta häfte är årgången 1885 afslutad. 

Boklådspris för 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 Bibl.-amanuensen A. MALM i Lund. 

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

Årgångarna 1881-1885 (tillhör. bd  II—VI samt Bih. 1—II) 
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 h.] MA. Om dialektstudier, af J. A. LUNDELL. 31 s. 
[7 h.] IV. 1. Dalmålet af ADOLF NOREEN, I. 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 5. 

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

LIUS. 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. J:IS PRYTZ. 

156 s. 
Årgången 1883: 

JII 10 Folktoner från Jämtland, af K. BOHLIN. 36 s. 
[13 	12. Om sv. 	ock om fornsv. 1-ljud, af A. KocK. 13 s. 

{III,: 4.  Smärre meddelanden, s. 39-167. [14 11.1 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 Oluifsons Visbok. 98 s. 

1 h. 	9. Från södra Sverge. Stycken på folkmål. 121 s. 7  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. 

Årgången 1885: 
20 h. II. 1. De svenska landsmålsföreningarna i Uppsala, Helsingfors 

ock Lund 1872-1881. 83 s. 
(Forts. å omslagets 3:e sida.) 



NYARE BIDRAG TILL KÄNNEDOM OM 

DE SVENSKA LANDSMALEN OCK SVENSKT FOLKLIF VI. 1. 

LAUMÄLETS 

KVANTITET OCK AKSENT 

A I,  

MATHIAS KLINTBERG. 

STOCKHOLM 1885 
KONGL. BOKTRYCKERIET 

P. A. NORSTEDT & SÖNER. 



Ss. 1-61 af detta nummer ingå i en akademisk afhandling, 
fdr filosofisk doktorsgrad till offentlig granskning framstäld 
Uppsala den 13 december 1884. 



Förord. 
Laumålet talas i Lan socken på Gotland: Nämda socken 

är belägen på öns sydöstra kust ock omfattar 12 (förmedlade) 
hemman med omkring 575 invånare. Att mina undersök-
ningar hittills hufvudsakligen inskränkt sig till ett så obetyd-
ligt område, beror dels därpå, att jag redan i tidigare år gjort 
bekantskap med Laumålet, dels därpå att man i Lau påträffar 
en mängd uttryck, ord ock former, som i allmänhet vida bättre 
än i andra socknar af det Gotländska fastlandet — åtminstone 
så vidt jag har mig bekant — bibehållit sin ålderdomliga prä-
gel, ock detta Med en sådan säkerhet ock fasthet, att Lau-
målet, så vidt det rör Gotlandsdialekten, endast torde öfver-
träffas af Fårömålet. Hvad tonfallet beträffar, är detta i 
hufvudsak gemensamt för hela det gotländska fastlandet, men 
då Laumålet äfveu häri till en del står på en äldre ståndpunkt 
(såsom vid uttalet af tvåstafviga presensformer), så har detta 
varit ett ytterligare skäl, hvarför jag först riktat uppmärksam-
heten åt detta håll. Ett rikligt ordboksmaterial är redan sam-
ladt, ock det beror endast på omständigheterna, hur länge 
publicerandet däraf skall låta vänta på sig. Emellertid har 
jag ansett det vara icke allenast lämpligt utan rent af nöd-
vändigt att före utgifvandet af ordboken lernna en redogörelse 
för det egendomliga uttalet, så vidt detta beror af kvantitets-
ock aksentförhållanden. Det är denna uppgift, som föreliggande 
arbete velat lösa. Det gör icke anspråk på att vara annat än 
ett schema, upptagande så många grupper eller klangfigurer — 
om detta uttryck får begagnas -- att målets ordförråd alltid i 
någon af dem skall ha sin motsvarighet. För att åskådliggöra 
uttalet har jag anlitat det vanliga musikaliska betecknings-
sättet, som oaktadt alla brister (såsom tillämpadt på talspråket) 

1) Enligt C. J. BERGMANS uppgift i Gotlands geografi ock historia, 
Visby 1879, utgjordes invånareantalet d. 31 dec. 1877 af 577 personer. 
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dock äger förtjänsten af att vara enkelt ock lättfattligt. Exem-
plen, som under de olika »klangfigurerna» anförts, göra i all-
mänhet icke häller anspråk på fullständighet, utan stå där 
endast såsom typer för grupper af samma slag; att de det 
oaktadt svält ut till en sådan mängd, beror därpå, att förf. 
velat lemna ett någorlunda rikt prof på tillgångarna i ett mål, 
som hittills blifvit så obetydligt bearbetadt. 

Hvad den fonetiska beteckningen angår, vill jag här endast 
anmärka, att det å-ljud, som ingår i diftongen au, motsvarande 
riksspråkets o i stol, för vissa trakter af Gotland bör betecknas 
med a, men i Lan är mera slutet. Ä-ljudet betecknas i all-
mänhet med a, men är i vissa förbindelser mera öppet ock 
tecknas då med (2, nämligen i diftongerna ca ock ceu, samt då 
det är kort framför r. Rörande r-supradentalerna 	ock t etc. 
hänvisas till LUNDELLS redogörelse för landsmålsalfabetet i 
Nyare bidrag till kännedom om de svenska landsmålen I. i s. 35. 

Slutligen får jag till alla dem, som med råd ock upplys-
ningar varit mig behjälpliga, uttala mitt hjärtligaste tack, ock 
ber jag att särskildt få nämna hemmansägaren OSKAR AHL-
STRÖM, förre kyrkovärden LARS LARSSON FIE ock hans hustru 
ock måg samt arbetaren MATHrs OLSSON ock lians hustru, 
hvilka alla med den största beredvillighet lemnat begärda upp-
lysningar rörande Laumålet; vidare med. doktor J. NORDLUND, 
som ledde de första försöken att bestämma intervallerna, samt 
musikdirektör W. SÖHRL1NG, som sedermera med bepröfvad 
skicklighet ock på ett synnerligen.  lyckadt 'sätt förstått att ut-
reda äfven ganska svåra detaljer af denna fråga. Likaledes 
är det mig en kär plikt att till docenten E. BEATE ock kan-
didaten R. ARPI uttrycka min tacksamhet för alla upplysningar, 
som af dem lemnats, ock framför allt till t. f. professorn A. 
NOREEN, som icke allenast varit driffjädern till företaget, utan 
äfven under dess utförande varit den mest nitiske ock väl-
villige rådgifvare. 



Första kapitlet. 

Kvantiteten. 

För målet gälla öfver hufvud samma kvantitetslagar som 
för riksspråket. Sålunda efterföljes kort eller balflång betonad 
vokal af lång konsonant ock lång eller öfverlång vokal af kort 
konsonant. 1  

Lång vokal + lång konsonant förekommer endast, då vid 
sammansättning den senare leden börjar med samma konso-
nant, hvarmed den föregående slutar, ett förhållande som lika-
ledes äger rum i riksspråket. Jämför t. ex. orden boddisk, 
mållös, vallag, såggubbe med bodvaror, måltid, valdag, sågspån. 

Då man således på grund af vokalens kvantitet i allmänhet 
kan sluta till den följande konsonantens, ock då för öf'rigt 
konsonanterna i målet ej förete några egendomligheter i kvan-
titativt hänseende, så kommer kvantitetsbeteckningen i det 
följande endast att afse vokaliska kvantitetsförhållanden, ock 
detta på följande sätt: 

med ti 

gdP4  och 0* 
P 

» • 

samt » 	• eller •' hå 	5 

betecknas kort, 

halflång ock reducerad lång, 

lång ock reducerad öfverlång 
öfverlång. 

Till närmare belysning häraf må några exempel anföras: 
bikant bekant, bakagg böckling, auka öka ock aka åka. Hvad 
först beträffar i uti bakant, kan detta gälla såsom typ för 

1) Här användas för korthetens skull uttrycken vokal ock konsonant 
i samma bemärkelse som vokal- ock konsonantljud. 
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en kort, obetonad vokal, d. v. s. en vokal, för hvars tydliga 
uttalande åtgår den relativt kortaste uttalstiden (ett tidsmoment). 

I första stafvelsen uti ordet bikigg är t-et betonadt ock ut-
talas med ett kort efterslag (eller liksom med en hastig glid-
ning uppåt), hvarför denna vokal bör tillmätas ett något ökadt 
kvantitativt värde (ett + ett mycket reduceradt tidsmoment) 
i förhållande till i uti bikant. 

En diftong, t. ex. au  i auka, torde närmast kvantitativt 
motsvara två korta vokaler (två tidsmoment) samt en öfver-
lång vokal, t. ex. a uti aka, i det närmaste tre korta vokaler 
(tre tidsmoment). 

En öfverlång vokal fordrar alltså längre uttalstid än en 
diftong. Detta förhållande, som måhända förefaller något be-
synnerligt, beror därpå, att diftongen saknar det första 'mo-
mentet, som ingår i den öfverlånga vokalen. Tänker man sig 
i enlighet med hvad förut är sagdt a upplöst i a + a + a, så 
motsvara de två senare kvantitativt de båda vokalerna a + u, 
som ingå i diftongen, ock det första utgör det plus, som till-
kommer den öfverlånga vokalen. Denna kvantitativa skilnad 
har sin grund i den omständigheten, att man vid uttalandet af 
en öfverlång vokal håller ut (hvilar på) anslagstonen (innan 
den för den öfverlånga vokalens två senare moment ock dif-
tongen gemensamma glidningen börjar), hvilket icke är fallet, 
då man uttalar en diftong. 

Ehuru, såsom redan af föregående framställning synes, det 
begagnade beteckningssättet för angifvandet af vokalernas rela-
tiva tidvärden icke gör anspråk på att vara ett fullt exakt 
uttryck för värkliga förhållandet eller så att säga en trogen 
fotografi af talet, så anser jag dock, att man genom detta be-
teckningssätt kommer sanningen så nära, som det gärna är 
möjligt, då man för bestämmandet af kvantitetsgraderna varit 
hänvisad uteslutande till örat och talorganet. 

Med afseende på kvantiteten i målet är följande att märka: 
A. I åtskilliga främmande ord 
förekommer öfverlång vokal motsvarande kort i rspr.: ad-

vant advent, afarcl affär, agusta augusti, april april, betundpratzku 
bondpraktikan, kastal kastell, kumpas kompass, paper papper, 
pgpar peppar, pkgdigg pudding. 
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B. I inhemska osammansatta ord 
Intaga målets betonade stafvelser med afseende på kvanti-

teten följande ställning till fornspråket: 
Kort vokal + kort konsonant motsvaras af 

. a) kort eller halflång vokal +. lång konsonant i 
flatna flatna, glisna glesna, gana gärna, harar hård, han 

horn, jana hjärna, kan korn, kvan kvarn, kana tjärna, lasnagg 
läsning, raknigg räkning, sakna sakna; smalar smal, smalna 
smalna, varta vårta; 

b) öfverlång vokal + kort konsonant i 
balga (el. balja) balja., bik beck, bit bett, blus bloss, bur 

borr, bura borra, drup dropp, drupa droppe, dur dörr, flyta 
(äf. flyta) flytta, frama främja, glam glam, grip grepp, holma 
halka, hastur hastig, Tuta hetta, hakla häckla, kakla kackla, 
kvikar kvick, kvalnigg kväljning, kvala kvälja, kagla kägla, 
lik lock, luka lucka, /ut lott, luta lotta, lyn lönn, laka läcka 
(vb.), lata lätja, mika mycket, musa mossa, ny/cal nyckel, rutn 
rutten, sime, simma, sita sitta, st satt, sita -suttit, skut skott, 
skuta skotta, smatra smattra, strik streck, sala sälja, hy tenn, 
tama tämja, tana tänja, vik veck, vika vecka, vila vilja, vin 
(föråldr.) vän, vit vett, ve,na vänja, ype,n öppen, ypna öppna. 

Kort vokal + lång konsonant motsvaras af 
a) kort eller halflång vokal + lång konsonant i 
brzna brinna, ina inne, haga hugga, ra/s rock, visar viss; 
b). öfverlång vokal + kort konsonant i 
dom dam, darna dämma, krypligg krympling, sliprur slipp-

rig, spraklur spräcklig. 
Lång vokal eller diftong + kort konsonant motsva-

ras af 
a) öfverlång vokal eller diftong + kort konsonant i 
kata kätja, netar nätter (jfr 4 a), sald såll, salda sålla, 

Mar etter, baisk besk, bazsl betsel, blauma blomma, braust 
bröst, dram dröm, drama drömma, dreistur dristig, dozma 
dömma, gaispa gäspa, glaimskar glömsk, glaima glömma, grcezma 
grimma, hamn hem, gama gömma (sbst.), gaima gömma (vb.), 
haust höst, haiga höja, kleistar klister, klceistra klistra, laikst 
läst (sbst.), laindaum löndom, leim lim, lceima limma, leinigg 
linning, plauma plommon, pceusta pusta, raigla ragla, rceum 
rum, rama rymma, skceum skum, straum ström, svatta svett, 
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svcezma svimma, sist sist, sceupa soppa, tceima timme, tceisl 
(vagns-)tistel, tomta tömma, enigt ögla, eikta idka; 

b) halflång vokal + lång konsonant i lata låta. 
4. Lång vokal + lång konsonant motsvaras af 

öfverlång vokal eller diftong + kort konsonant i 
inreta inrätta, let lätt, leta lätta, not natt, (netar nätter, 
jfr 3 a), ret rätt, ta tätt, ota åtta, auta otta; 

kort eller halflång vokal + lång konsonant i 
brum brådtom, gas gäss, my 4 möss, stora större. 
5. Vid böjning 
a) vexlar rotstafvelsens kvantitet dels genom att 

en ursprungligen lång vokal (el. diftong) förkortats, så- 
som i 

biet blifva, bl blifvit 
grovar grof, graft groft 
hora höra, harcla, hart hörde, hört 
skriva skrifva, skrivda, skrift skref, skrifvit; 
pi) dels genom att en ursprungligen kort vokal förlängts: 
grama gräma, gremida, gramt grämde, grämt 
gara göra, gcerla, gcert gjorde, gjort 
hva lefva, loda, lift lefde, lefvat 
slya sofva, soda, sift sot, sofvit 
tiga tiga, tigda, tikt teg, tegat 
saga säga, sagda, sakt sade, sagt; 

förefinnes ingen vexling, hvilket förhållande kan vara 
a) ursprungligt 
kana  känna, kanda, kant kände, känt 
varm varm, varmt, varma varmt, varma, eller beroende 

på M en utjämning till förmån för den långa vokalen: 
bezu bo, bauda, baut bodde, bott 
blar el. blor blå, blot el. blot blått 
fa få, fat fått 
fre% fri, frceit fritt 
go gå, got gått 
gatt get, gudar getter 
na nå, noda, not nådde, nått 
spo spå, spoda, spot spådde, spått 
sta stå, stot stått 
sletar slät, slet slätt 
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so.i sy, stnda, satt sydde, sytt 
kav lif, /ens lifs 
tcezd tid, tets tids 
5cstu sjö, faus sjös 
vana vänja, vanda, vant vande, vant; eller 
y) en utjämning till förmån för den korta: 
lata låta, latad, lat lät, låtit 
skila skilja, skilda, skilt skilde, skilt 
"vaka väcka, valsad,  vakt -väkte, väkt 
skyla skölja, skylda, skylt sköljde, sköljt 
sata sätta, satad, sat satte, satt. 
C. Sammansatta ord. 
Till sist må lemnas en kortfattad redogörelse för den 

kvantitativa skilnad, som ofta förefinnes mellan de samman- 
satta orden ock deras enkla beståndsdelar. 
1. Mot öfverlång-  vokal i det enkla ordet svarar 

a) kort vokal i sammansättning 
i betonad stafvelse, såsom 

. fafar farfar (far + far), fainaur farmor, daksloisa dags- 
ljus (dog); 

M i obetonad stafvelse, såsom 
midastceed middagstid (=dag), alvajam allvarsam (alvar); 

lång vokal (reducerad öfverlång). 
Denna kvantitativa skilnad mellan ordet såsom enkelt ock 

sammansatt är förbunden med en skiljaktighet i aksent. Såsom 
enkelt har ordet sammansatt aksent på stafvelse med öfver-
lång vokal, men i sammansättningar motsvaras denna öfver-
långa vokal af lång, om stafvelsen är försedd med levis ock 
den musikaliska aksenten är enkel. 

I första stafvelsen af ordet vadar väder sammanträffa 
öfverlång vokal ock sammansatt aksent, men i sammansätt-
ningen auvadagala vädersol är andra stafvelsen försedd med 
lång vokal samt levis ock enkel musikalisk aksent. Detsamma 
är förhållandet i laggshgvagn långstegvagn (det enkla ordet 
är stlga stege) samt buldakytstyka nullerköttstycke (kyt kött), 
den läckraste delen af ett oxlår. 
2. Mot lång svarar 

1. Kort, såsom a i fabajkona farbrors hustru (fabraur 
farbror). 
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2. Halflång (reducerad lång), såsom au i brykaupslaksa 

bjudningstal till bröllop (brylaup). 

Andra kapitlet. 

Den exspiratoriska aksenten. 

Den exspiratoriska aksenten är, såsom NOREEN angifver i 
Fårörnålets ljudlära § 81, dels enkel, dels sammansatt. 

Den enkla aksenten (som åstadkommes genom en enda 
exspirationsstöt) är enligt NOREEN af två slag, fortis (stark) ock 
lenis (svag), motsvarande riksspråkets fortis ock lenis (eller 
snarare levis). 

Den sammansatta aksenten (som åstadkommes genom 
tvänne exspirationsstötar) utgör en kombination af fortis ock 
lenis. 

Till denna indelning kommer man själfmant, då man håller 
sig inom området af ord med endast en betonad stafvelse ock 
uttalade bvart för sig; men om man utsträcker redogörelsen för 
målets aksentförhållanden äfven till böjda ock sammansatta 
ord med mer än en betonad stafvelse 	hvarigenom man får 
tillfälle att liksom väga de olika exspirationstryeken mot hvar-
andra — så blir man enligt mitt förmenande nödsakad att 
skilja på tvänne grader af fortis; ock likaså skall man vid 
otvunget sammanhängande tal kunna iakttaga, att s. k. obeto-
nade stafvelsers aksent (som närmast motsvarar riksspråkets 
levis, då orden uttalas hvart för sig) kan försvagas ock blifva 
densamma soms  rspr. lenis, hvarför man äfven här kommer till 
en tudelning af den svaga aksenten. 

Jämför man det exspiratoriska trycket i de två första 
stafvelserna — båda betonade -- af orden alnaka almanacka, 
dazlaigara delägare, faztvz,dn tjärveden, så finner man, att 
den senare uttalas något starkare än den förra. Utsäger man 
vidare orden hastar, vagnar, silar lösrykta ur allt samman-
hang ock jämför exspirationstrycket på slutstafvelsen med den 

1 ) 1 Sv. landsm. T, 8. 
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betoning, som kommer samma stafvelse till del i följande sats: 
di had naug kart sundar bad hastar u vagnar u silar u va 
tvist a grand (de hade nära på kört sönder både hästar ock 
vagnar ock selar ock hvart evigaste grand), så skall man finna, 
att exspirationstrycket i det sammanhängande talet försvinner 
ock stafvelserna bli obetonade (uttalas med lenis) liksom åt-
skilliga andra ord i samma sats: di, u, va, a. 

På grund häraf har jag ansett mig böra för tydlighetens 
skull utmärka de olika exspirationsgraderna med särskilda 
tecken på följande sätt: 

Med > utmärkes fortis 
» 	» 	medius 
)) A 
	

levis, 
obetecknad lemnas lenis. 

I enlighet med denna indelning får man alltså äfven tvänne 
slag af sammansatt aksent, nämligen fortis + lenis ock medius 
+ lenis, men då lenis är obetecknad, behöfvas för angifvandet 
af det sammansatta exspirationstrycket inga andra tecken än 
de, som utmärka fortis ock medius. 
. 	I användningen af den exspiratoriska aksenten skiljer sig 
målet i åtskilliga fall från riksspråket. 

Särskildt anmärkningsvärdt är, att sammansatta ords be-
toning tillämpas på åtskilliga främmande ord ock nomina pro-
pria samt afledningarna på daum, hatt, lok, skap ock sam 
äfvensom ofta zgg, ligg ock nig. 

Detta förhållande är hos de afledda sannolikt en urgammal 
företeelse; de främmande orden ock nomina propria däremot ha 
genom en art folketymologi behandlats som sammansättningar: 

1. Som sammansättning af två enstafvig-a ord behandlas 
(jfr Kap. III): 

a) Främmande ord 
abtek apotek, adjunt adjunkt, adras adress, dvant advent, 

afarl affär, akirm alarm, altan altan, akarl ackord, april april, 
avfaun auktion, babdist baptist, bilje,t biljett, bubin bubin, bul-
dan buldan, dukat dukat, fabrik fabrik, figour figur, filceur, 
fiskal fiskal, futral fodral, fietaul fiol, garcicein gardin, gimain 
gemen, givar gevär, hadids adieu, kaften kapten, kalas kalas, 
kamp e kanapé, kanel kanel, kamrat kamrat, kanslcei 
kantaur kontor, kanaun kanon, kaplan kaplan, karbas karbas, 
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kar fin karafin, karat karott, kastal kastell, kastrul kastrull, 
katkes katekes, kartoun kattun, klant klarinett, klaver klav&, 
krakel krakel, kulceik kolik, k,umnal kommunal, kumpas kom-
pass, kumpnet kompani, Unita konaM, kuntrakt kontrakt, ku-
scan kusin, kale,kt kollekt, karpral korporal, lasrat lasarett, 
latcein latin, linjal linjal, majstat majestät, mamsal mamsell, 
mandat mandat, magnat magnat, magnet magnet, matraus 
matros, miliaun million, minut minut, muras moras, musceik 
musik, natceur natur, parploi paraply, patraun•patron, plakat 
plakat, prusant procent, prusas process, prutkal protokoll, 
puka bukett, pumrans pomerans, putrat porträtt, pasacein 
porslin, pcergmant pergament, perceuk peruk, raket raket, riga/ 
reel, rilyaun religion, rumaur rumor, safyan saffian, salvet ser-
vett, sigar cigarr, Ny/ sigill,, sikund sekund, signal signal, 
sitraun citron, trumpet trumpet, talgrof telegraf, tozran tyrann, 
urkan orkan, afser officer, aksceis exercis. 

Den folketymologiska anslutningen till inhemska ord är på-
taglig i luftr 1  lokomotiv, maktaur matador, muntor monitör, 
hvilkas form tydligen rönt inflytande af luft, makt ock mun. 

b) Nomina propria 
jauhan Johan, ileis Elias, teres Teresia, rida Ridell, 

lundain Lundin. 
e) Afledningar på daum etc. 
jaukdaum sjukdom, frethatt frihet, staurlaik storlek, sal-

skap sällskap, vilsam villsam, stromigg strömming, kiligg killing, 
bygnigg byggning. 

2. Som sammansättning af ett enstafvigt ock ett tvåstafvigt 
med första stafvelsen betonad (jfr Kap. III) behandlas t. ex. 

a) Främmande ord: 
adera2  addera, agera agera, agustz augusti, anama annamma, 

apastl apostel, aranda arrende, dasambar december; finceurli 
finurlig, fundera fundera, karciceusa kardus, karmala karamell, 
masera marschera, midalja medalj, nauvambar november, priv-
legar privilegier, pulsagar polisonger, putalja butelj, pastila 
postilla, rigera regera, rigistar register, risnabal resonnabel, 
sikt era citera, spztakal spektakel, satambar september, titlera, 

Detta ord är likväl långt ifrån allmänt brukligt. 
äfvensom öfriga verb på -era, af hvilka några exempel ytter-

ligare anföras, samt subst. på -eriligg. 
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titulera, tcermcezna termin, vcerclernigg värdering, aktaubar ok-
tober, aksaman examen, aksere, exercera, aksmera estimera. 

Såsom folketymologiska bildningar må anföras muntasar 
mustascher ock strafsera strapatsera, där mun ock straf in-
värkat. 

b) Nomina propria: 
margreta Margareta, lavasn Lovisa, halandar Hallander. 
3. 	Som sammansättning af ett tvåstafvigt ord (med första 

stafvelsen betonad) ock ett enstafvigt behandlas 
Ord på wrcez: 

bagcercet bageri, fiskcercei fiskeri, fouglcercei fogelfångst. 
Afledningar på dum, hatt etc. 

aigandaum egendom, viluhait villighet, ba,talatk förbättring, 
azganskap egenskap, alva,sam allvarsam, batranegg förbättring, 
4dIntgg odling. 

Vid böjning ock sammansättning undergår den exspira-
toriska aksenten åtskilliga förändringar, men då dessa på det 
närmaste sammanhänga med vexlingar hos den musikaliska 
aksenten, så torde redogörelsen för desamma lämpligast böra 
sparas till nästa kapitel. 

För öfrigt må anmärkas, att i flerstafviga sammansatta ord 
bruket i åtskilliga fall medger användning af medius omvex-
lande med levis samt levis omvexlande med lenis. 

Tredje kapitlet. 

Den musikaliska aksenten. 

Den musikaliska aksenten är likaledes dels enkel, dels 
sammansatt (se NOREEN, Fårömålets ljudlära § 9). 

Den enkla aksenten (då stafvelsen under hela uttals-
tiden behåller samma tonhöjd) kommer att betecknas på föl-
jande sätt: 1  

1) Tecknet 	 har i det följande blifvit för korthetens skull utelem- 

nadt. — Med bågen --"" antydes det portamento eller den glidning, som 
tillhör den sammansatta musikaliska aksenten. 
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•— w— akut. 

 

hög gravis 

 

  

     

Den sammansatta aksenten (då stafvelsen under uttalet 
vexlar tonhöjd) är dels fallande: 

	— eller 	 ock 

fallande cirkumflex 
(akut + hög gravis eller gravis, ock hög gravis + gravis) 

ders stigande: 

p • 	k--• 	•-- stigande cirkumflex (hög gravis + akut). 

   

   

Att med vanlig musikalisk beteckning exakt återgifva talet 
är en ren omöjlighet, eftersom man i talspråket rör sig äfven 
med andra intervaller än dem, som kunna betecknas med noter. 
Så t. ex. ligger obetonad akut i allmänhet ej fullt ett tonsteg 
öfver hög gravis, men detta är däremot fallet, då akuten är 
försedd med fortis ock följer på stigande cirkumflex med eller 
utan mellanliggande akuter. Skilnaden mellan dessa akuters 
tonlägen är dock så obetydlig, att den ej ansetts böra föranleda 
till någon särskild beteckning. 

Att' för öfrigt i fråga om intervallerna smärre afvikelser 
kunna förekomma, ock att någon latitud för nyansering måste 
inrymmas åt individualiteten, den tillfälliga stämningen o. d. 
är väl ett förhållande, som äger rum i alla tungomål, ock nå-
gon närmare utredning häraf torde ej vara behöflig. 

Vid redogörelsen för kvantiteten hade det varit förenadt 
med alltför stora svårigheter att utsträcka undersökningen äfven 
till konsonanterna; men vid behandlingen af den musikaliska 
aksenten är det däremot nödvändigt att taga hänsyn till de 
konsonanter (1, m, n, g, r), som kunna fungera som vokaler. 

Jämföres t. ex. första stafvelsen i orden baka backe ock 
balka bjälke — båda med stigande cirkumflex — så skall man 
finna, att vokalljudet i det förstnämda mycket hastigt afklippes 
af det följande konsonantljudet (så att efterslaget blir mycket 
kort), då däremot i det senare ordet konsonanten uppslukar 
ock fortsätter vokalljudets efterslag ock sålunda tillsammans 
med den ljudande delen af vokalen liksom bildar en diftong. 
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Då emellertid tonens stigning redan är angifven, torde ingen 
särskild kvantitativ beteckning i detta fall vara af nöden. 

Vid jämförelse mellan mat matt ock malt malt finner 
man likaledes, att konsonanten 1 tillsammans med den före-
gående korta vokalen i det senare ordet liksom bildar en dif-
tong; men då aksenten i ordet malt o. d. är fallande cirkumflex 
(som ej kan tillkomma en kort vokal såsom t. ex. a i mat), 
så uppträder konsonanten alldeles själfständigt med en lägre 
ton, ock därför ha äfven dylika ljudförbindelser blifvit hänförda 
till samma grupper som motsvarande diftonger. 

Likaledes har det varit behöfligt att med en särskild not 
beteckna nyss Dämda konsonanter, då de vare sig ensamma 
(såsom n) bilda stafvelse eller i förbindelse med andra kon-
sonanter (dl, dn, ryt, si, sn, tl ock in) utgöra det vokaliska 
elementet i stafvelsen. 

I nyssnämda fall betecknas konsonanterna kvantitativt som 
obetonade korta vokaler. 

Vid uttalandet af en diftong delas de däri ingående voka-
lerna om glidningen liksom kvantitativt om uttalstiden; hvad 
exspirationeu åter beträffar, faller den alltid på diftongens 
första vokal. 

Såsom en sammanfattning af den föregående ock inledning 
till den följande framställningen torde det ej vara ur vägen att 
här angifva de grundtyper (kombinationer af kvantitet ock 
aksent), som kunna förekomma i målet. 

De äro följande: 

  

A 

 

A 	 A 

       

       

1. =0= 2. —0— 	3. -2 	4. -E5E  
(az)ga(ra) (fau)dar (figgarhand)skezu(ar) (prasnte,$)brg(da) 

> 

5. —0-- 	6. —go— • =k= 
(tsk)bd 	(rcets)gr6Lan (bimcerkalsa)dqg 	bi(vcets) 

A 

9.  _g_ 	10. —11— 	11. 	12. =IP =p= 
pus(ltzda) 	jaul(dagan) 	g(mina) (att)tn(c/g.g) 
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13. =5= 	14 	 15. =5:71— 16.-114---= 
(lukt)vat(nflaska) (bryl)aups(laksa) (lagg)stgg(vagn) kat 

---, 	
17. --ei--- 	18. —i.---- 	19. 14.21:5 	20. ---r  g- --4,..--- 	

eus 
-=  ..., 

hc 

	

(fram)bain 	(hceus)tak 	 tak 
› 	> ___ 	 > 	› 

	

., 	 ,-- 	,--- 
21. --dr 	 w> 	 22. =r--• . 	23. 44- - 24. ,.r-  — 25. --i-e= 

--kd— 
hceu(sa) 	ta(ka) 	bak(a) 	bau(la) 	ba(tar) 

Det område, som tillkommer hvar ock en af dessa grupper, 
äfvensom lagarna för deras vexling skola bli föremål för den 
följande afdelningen. Här må endast påpekas, att grupperna 
3, 4, 10, 11, 14 ock 15 äro tecken för diftonger ock öfverlånga 
vokaler, hvilkas kvantitet vid sammansättning reducerats, på 
samma gång som den exspiratoriska aksenten försvagats ock 
den musikaliska öfvergått från sammansatt till enkel. 

För att göra den följande framställningen så öfverskådlig 
som möjligt har jag funnit lämpligast att behandla ordförrådet 
med hänsyn till stafvelsernas antal, ock göres alltså början 
med de enstafviga (betonade) orden. 

Till närmare belysning af målets aksentförhållanden ha, 
där sådant kunnat ske, ur riksspråket bifogats exempel, som 
med afseende på aksenten närmast motsvara den grupp i må-
let, till hvilken de blifvit hänförda. 

Enstafviga ord. 

De enstafviga orden uttalas enligt följande schema: 

I: A (rspr. katt, lag). 

---0 

kd-L- 

bad hufvud 	 am en 	 dag dag 
fisk fisk 	 aur grus 	 lar lår 
kat katt 	 dauk duk 	n« natt 
lap lapp 	 fatt fet 	 sog såg 
las lass 	 plaug plog 	sud spad 
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mtt mitt 	 snett snö 	 SIM son 
rus bäst 	 sark gosse 	111d ved. 
task torsk 	 vett hvit 

Enstafviga ord antaga icke stigande cirkumflex. Likväl 
torde här böra påpekas, att, då tvåstafviga ord på a med nämda 
aksent på penultima nästan alltid i sammanhängande tal bort-
kasta denna ändelse (utom i slutet af en sats) med bibehållen 
aksent på den återstående stafvelsen, man på detta sätt får 
ett slags enstafviga ord med stigande cirkumflex. 

> 

lag' långa långa 

I: B. 

staur' stora 

r""-- 

k
...... 	

bred' bräde. 

Härvid bör märkas, att, om ett sådant ord slutar på en 
ljudande konsonant, denna har en viss benägenhet att sjunka 
till samma tonläge, som skulle ha tillkommit den utstötta vo-
kalen, fastän det sker så lätt ock svagt, att ej hvem som hälst 
torde kunna iakttaga detta förhållande. Man jämföre uttalet af 
staur' batar ock staurbatar (stora båtar ock storbåtar). 

Tvåstafviga ord. 
II: A (rspr. vännen). 

> 

Hit höra: 
Maskulina: 

1) på -ar 
aktar akter 
kapar koppar 
vadar lyra (i bållspel) 
gastar väster 

aldar ålder 
haidar heder 
stoivar styfver 
~tar vinter 

akar åker 
bakar bägare 
filar feber 
klovar klöfver. 

Sv. landsm. VI. 1. 	 2 
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Likaså sing. b. f. aldag, haidag, a.kag. 
(Om plur. 1  ob. ock b. f. se s. 26: 33). 
På -al eller -1• ock -si 

bui2al bula 	 baiti huggjärn 	oval gafvel 
bufal buffel 
	

beibal bibel 	nagel nagel 
druntal drummel 

	
feugal fogel 	pragal prägel 

~di modell 	gaigal drägel , 	sa hal sabel 
pyggal liten pung 	kansl konsul 	snagal snigel. 

Likaså sing. b. f. kansian, beiblan, gavian. 
(Om plur. ob. ock b. f. se s. 26: 33). 

På -an eller n ock ar 
butn botten 	 gaukan göpen. 
daktar doktor 

Likaså sing. b. f. butnan etc. 
(Om plur. ob. ock b. f. se s. 26:33). 
Feminina: 
på -ar, -si ock an 

aksl axel 	gimbar honlam 	livar lefver. 
ntaidar (mannens be- 

nämning på) hustru 
baisl betsel 
goisl gödsel 
hauksl oxel 
teisl (vagns-)tistel 
saukan socken 

Likaså sing. b. f. aksli, sauknt, 
(Om plur. ob. ock b. f. se s. 26: 34) 

Neutra: 
på -ar 

kvitar kvitter 	 finstar fönster 	badar tjäder 
bidar lödder 	 faudar foder 	hastar halster 
satar socker 	ramlar fogelbo 	lukar liten eld 
afar offer 	eistar ister 	plastar plåster. 

Likaså sing. b. f. sakra, faudra, hastra. 
Plur. ob. f. (som är lika med sing. ob. f.) ock plur. b. f.. 
finstri, ramin, fiadrz. 

1) Detta gäller naturligtvis (här liksom öfverallt i denna afhandling) 
de ord, som kunna antaga plural form. 
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12) På -al 
grubal grubbel 
kibal kif 
kryspal skroflighet 
kapal koppel 
trz-kbal bråk 

kymbal märke 
skymbal mögel på 

dricka 
yggal yngel 

niga/ mögel 
slgal el. Mal segel 
stiga,/ sofvel 
svavel svafvel 
tlgal tegel. 

b. f. kymbli, 

lakan lakan (äf. II: B) 
vapan vapen. 

Likaså sing. b. f. kibla, mygla. 
Plur. ob. f. kymbal, slgal samt plur. 
På -an, -an eller n 

vatn vatten 	latan lejon 

Likaså sing. b. f. vatna, lakna. 
Plur. ob. f. latan, vapan samt plur. b. f. ~lm 
(Om latan i sing. b. f. se  III: A). 
Undantagsvis några sammansatta samt några lånord: 
mafar morfar marbrar morbror 	igkrzs lakrits 

marmar mormor 
svgrfar svärfar 
svgrmar svärmor 
scezrap sirap 

(Om ~rap ock lakrzs i b. f. se III: A). 

Enstafviga ord i sing. b. f. 
Maskulina: 

badn hufvudet 	&van dimjölken 
lagan läggen 	daukan duken 
lapan läppen 	gauka,n göken 
mugan muggen 	kezln kilen 
szka,n kvinnobröstet stilkan stjälken 
tupan toppen 	toivan tjufven 

- Likaså hceryi (jfr s. 23: 2). 
(Und. braurri, fan, se s. 26: 22). 
(Om plur. se  s. 26: so). 
Pluralformerna bozndar 

tandar (s. '26: so). 
Feminina: 

frusa frosten 	baudz boden 
hafti höften 	gott geten 
krafti kraften 	grzndz grinden 

batn båten 
dodn döden 
pakan påken 
stavan stafven 
supan supen 
tatn tåten. 

at ån 
gast gåsen 
kadz kedjan 

(s. 23: 3), brozdar, fadar, manar, 
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lagt laggen 	kam kon 
yksi yxan 	 staiki steken 
vaga väggen 	smult solen 

(Om mauri se s. 26: 29). 
(Om plur. se  s. 26: 31 ock nästa n:r):  

22) Åtskilliga feminina pluralformer: 

VI. 1 OCK AKSENT. 

natt natten 
nytt nöten 
sagt sågen. 

Likaså plur. b. f. 
ap äggen 	pust ljusen 

(Om basar, bladar, hceusar, se s. 26: 
(Plur. oh. f. är enstafvig). 

Äldre nominativformer på -ar: 
haupar hop 
kvaldar kväll 
teldar tid 

hundar händer 
raggar båtspant 
spaggar spänger 
stegar stänger 
salvar solf 
taggar tänger 
andar änder 

Likaså dessa 
hotar händerna 
salvnar solfven 

samt 
gasnar gässen 

23) Neutra: 
fata fettet 
last lasset 
lukta, loftet 
skafta skaftet 
skaga skägget 
aga ägget 

brsktkar -böcker 
gudar getter 
glozdar glöd(er) 
grozpa9- gropar 
rattar rötter 
spatkar ekrar 
stukar stekar 

ord i b. f. på -nar: 
gattnar getterna 
spaiknar ekrarna 

kaunar korna 
saupnar soporna 

brausta bröstet 
galva golf vet 
hceusa huset 
jaura jufret 
lantbo, lammet 
svceina, svinet 

gnitar gnetter 
netar nätter 
nytar nötter. 

netnar nätterna 
nytnar nötterna 

blarnar blårna 
braknar linbråkorna. 

ara året 
bana barnet 
basa båset 
bara bäret 
rada rådet 
arla ordet. 

hm barnen. 
32). 

dagar dager. 

26) Dopnamn: 
gustn Gustaf, jaunas Jonas, len'n Lena, latn Lotta, matis 

Maffias, nian Niklas, patar ock patn Petter. 
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Adjektiv. 

På -ar i sing. mask. 
matar matt 	guidar gill 
nagar knapp 	hattar het 
natar nätt 
	

haugar hög 
rapar hurtig 	matrar mör 
radar rädd 	neiumar intelligent 
fredar trött 	snaudar kort 
visar tvärsäker 	stceivar styf 

(Om sing. b. f. ock plur. ob. ock b. 
(Sing, fem. ock neutr. ob. f. äro en 
På -ar i sing. mask. ock fem. 

bitar bitter 	ampar amper 
Uttar butter 	dukar dunkel 
vakar vacker 	muntar munter 

magar mager 
likar läcker 
snipa',  nätt 
skar säker. 

kilar båld 
lagar låg 
sladar spetsig 
sletar slät 
nemar noga (om tid 

m.) 
ve!~ van. 
f. se s. 28: ii). 

stafviga). 

Likaså neutr. sing. ob. f. 
bztart 	 dukart 

(Om sing. b. f. ock plur. ob. 
dubal dubbel 	agkal enkel 

ceusl usel. 
Likaså fem. ock neutr. sing. 
dubal -t 	ceusl 4. 
(Om sing. b. f. ock plur. ob. 

Komparativer: 
På -ar 

batar bättre 	grynar grundare 
hagar högre 
laggar längre 
mandar mindre 
samar sämre 
yggar yngre 

(Jfr s. 28: 9 ock 37: s). 

legar lägre. 

likart 
ock b. f. se s. 28: ii). 

ob. f. 

ock b. 11 ses. 28: i i ). 

Räkneord. 

7) trati—niti trettio—nittio ock teusn tusen. 
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Pronomina. 

8) falvar själf 	slceikar slik. 
sanar sådan 
(Om plur. se  s. 29: i). 
(Sing. fem. ock neutr. ob. f. äro enstafviga). 

1) Presens: 
ankar klagar 
brtstar brister 
bygar bygger 
klutar skrockar 
/igar ligger 
lagar lägger 
rydar rödjer 
slakas skickas 
slapar släpper 
satar sätter 
trafar träffar 
vakar väcker 

(Jfr s. 29:5). 

Verb. 

opar äger 
dansar dansar 
dceugar duger 
flaugar flyger 
handar händer 
jatigar ljuger 
jalpar hjälper 
rceidar rider 
skalar skäller 
slceukar slukar 
spinar spinner 
sceupar super 

akar åker . 
Mar beder 
blasar blåser 
dra,gar drager 
fragar frågar 
frasar fräser 
gralar grälar 
kvalar kväljer 
livar lefver 
spelar spelar 
talar talar 
tular tål. 

Participum preteritum: 
2) på -dar ock -tar i sing. mask. 

bidar bedd 
	

baigdar böjd 
giftar gift 	dailtar delad 
knaptar knäpt 
	

kauptar köpt 
slaptar släpt 	naiktar nekad 
vaktar väkt 	skadar skild 

(Om sing. b. f. ock plur. ob. ock 
(Sing. fem. ock neutr. ob. f. äro 

baktar bakad 
fragdar frågad 
lerclar lärd 
spadar spådd 
vandar vand. 

b. f. se s. 31: 9). 
enstafviga). 

Adverb. 

balar bättre 	austar öster 	hygar höger 
vastar väster 	haldar hällre 	lagar lägre 
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(Jfr s. 31: 12). 

laggar längre 
sundar sönder 
vanstar vänster 
i minstas i onsdags 

narclar norr 
sudar söder. 

II: B (rspr. kalla, båtar sbst.) 

b< 	P 
k,  

Hit höra följande ord: 

	• 	 

  

Maskulina: 
1) på a, t. ex. 

balsa backe 
bulda böld 
.gase, gåskarl 
gube, gubbe 
gumba fadder 
liera herre 
jana hjärna 
lunde, lund 
knata mjälte 

Substantiv. 

byaura (båt-)stä,f 
&uncle, bonde 
getterna gom 
heika like 
njaura njure 
strceupa strupe 
svada svett 
tceima timme 
vaita hvete 

glada glädje 
hata kläda 
inta hetta 
inga laga 
inava mås 
slida släde 
sinne, spene 
vana vana 
vila vilja. 

f. bakan, vattn, lugaii. 
se s. 19: 19) 

gemensam) hcerar, tfflimar, 

Likaså i sing. b. 
Und. kern;  (hvarom 
Plur. ob. ock b. f. (som är 
silar. 
Und. bozndar bönder (hvarom se s. 19: 20). 
På -ar 

surnar sommar 
Likaså sing. b. f. 
Plur. ob. ock b. f. ~War. 
På -1, -al-, -si 

aksi (vagns-)axel 	Ml körtel 
aggal metkrok 
agkal fotknöl 
inmal himmel 

dalar daler. 

atl åtel 
bzt/ betsel (järnet) 
bygel bygel 
nova/ nafvel 
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kall kittel 	mautl mortel 	nykd nyckel 
ncerval vred 	 spagal spegel 
staka stackare 	staumbal stomme 	tatl Apera spica venti 
torgal spänntorn 	 ugga/ (höns-)vagel. 

Likaså sing. b. f. hirnian, aztlan, byg lan. 
Plur. ob. ock b . f. ncervlar, mautlar, nyklar. 

På -an, -n 
aftn afton 
borjan början 
margan morgon 

Likaså sing. b. 
Plur. ob. ock b 

På -zgg, -ltgg, 
höra till II: E) 

btkigg böckling 
bygnzgg byggning 
framligg främling 
myslzgg mässling 
skiligg skilling 
stronizgg strömming 

(Rörande sing.  

batnligg benling 
haidnigg hedning 
maznzgg mening 
sceuszgg gjord 
tausigg tosing 
ceuslzgg usling 

b. t'. ock plur. ob. 

angg äring 
atzgg taktäckning 
galnzgg galning 
kryplzgg krympling 
ladzgg vår 
manigg mål mat (till 

hästar) 
ock b. f. se s. 39). 

aftnan, margnan. 
. f. aftnar, margnar. 

-nig (hvilka kanske med lika rätt borde 

På -ma, -na 
kustna kostnad 
rydma rodnad 
skzlna skilnad 

Likaså sing. b. 

baiskma beska (på öl) 
fattma fetma 
soitma sötma 

f. sktlnan, baiskman, 

halma halka 
svalma svalka 
vtIrcine, vördnad. 
/talman. 

Feminina: 
16) på -a 
alda ållon 
flaska flaska 
farma gjutform 
kina 1. kana tjärna 
lyfta lykta 
mysa mössa 
malut märla  

bceia bi 
gjausa fiskljuse 
krcezka krikon 
njaupa nypon 
plauma plommon 
rama räfsa 
spanta spjäle 

balja balja 
gava gåfva 
husa strumpa 
hakla häckla 
kavla kafle 
kvada kåda 
luka lucka 
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stjana stjärna 	stcezta stätta 
svaska sviskon 	svceapa piska 
tyfla toffel 
	

tceia tå 
Likaså sing. b. f. mysu, num, hgs 
Plur. ob. ock b. f. me2jrr, spezlar, 
På -ar 

fastar faster 	dautar dotter. 
mastar moster 
systar syster 

Likaså sing. b. f. systri, clautri. 
Plur. ob. ock b. f. systrar, doztrar. 

smlda smedja 
styv/a stöfvel 
sa syrsa. 

u. 
styvlar. 

22) Jfr s. 24: 13 
buknigg bugning 
bygnzgg byggning 
gumpnigg gungning 
kabgg käring 

(Rörande sing. 

battnigg betesmark baknigg bakning 
draupnigg droppande sanzgg såning 
katrgigg körning 	saldnzgg sållning 
lattnigg letning 	slanigg slåtter. 
b. f. ock plur. ob. ock b. f. se s. 39). 

Neutra: 
på -a 

cirzke, dricka 
mcerka märke 
nysta nystan 
stale. ställe 
taka täcke 

Likaså sing. 

auga öga 
batsta svinbog 
dceika dike 
hauda hufvud 
aira öra 

b. f. drika, dcetka, 

breda bräde 
kleda kläde 
kata kätja 
lata lätja 
sp@ka spöke. 

kata. 
Plur. ob. f. stalar, dikar, bredar, aug, 

» 	b. f. talt, batsta, kldz, augu, atm 
äfvenså syska syskon, b. f. sysku. 
på -an, -al etc. 

han hallon 
haman hemman 
hagkal vante 
~al vadmal 
ap al äpple 

Likaså sing. b. f. hagkla, 
Plur ob. f. hagkal, apal 

»' 	b. f. hagklz, 

atra 

fkkan fikon 
harad 1. harad härad 
lakan lakan 
lerat lärft. 

vamla. 
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(Rörande sing. b. f. af  hamn, harad, leret se 36:5). 
29) Följande enstafviga ord i sing. b. f. 

brecurn, brodern 	 fem fadern. 
nzeiuri modern. 

Enstafviga ord i plur. ob. ock b. f. 

Maskulina: 
brandar bränder 
draggar drängar 
hundar hundar 
hastar hästar 
mugar muggar 
randar ränder 
sarkar gossar 
tumar tummar 
tar torn 

Om braidar, 

Feminina: 
grindar grindar 
hamnar hamnar 
halar hällar 
kvasar kvarnar 
markar marker 
re,ggar vrår 
strandar stränder 
saggar sängar 
vagar väggar 

- (jfr s. 20: 22). 

dailar delar 
grceisar grisar 
knceavar knifvar 
knceutar knutar 
skattar skor 
stainar stenar 
staurar störar 
stceutar stutar 

baudar bodar 
grainar grenar 
haidar hedar 
klauar klor 
~drar mödrar 
~rar myrar 
rainar renar 
skatclar skedar 
sauar soar 

balar båtar 
dagar dagar 
getrclar gårdar 
kalar karlar 
lidar leder 
stadarl. stadar städer 
synar söner 
tarar tårar 

aar åar 
durar dörrar 
grava.  r grafvar 
grenar granar 
jetrciar jordar 
lynar lönnar 
remar remmar 
skalar skal 
anar alnar. 

Uvular tider 	vegar vägar. 
&dar, manar ock tendar se s. 19: 20. 

Neutra (undantagsvis): 
he,usar ladugårdshus basar bås 

bladar blad. 
Plur. ob. ock b. f. af tvåstafviga, som i sing. höra till 

II: A (jfr s. 18). 
deiktrar doktorer Keiblar biblar 	akrar åkrar 

mudlar modeller 	gauknar göpnar 	sneglar sniglar 
akslar axlar 	sauknar socknar 	livrar lefrar. 

gimbrar unga tackor tce2slar tistlar 



VI. 1 	 MUSIKALISK AKSENT. II: B. 	 27 

Sing. b. f. af  trestafviga på -ara 
haman, hammaren 	atgan, ägaren 	skradan, skräddaren 
skzpaz/ skepparen 	skaunate skonaren naval/ nafvaren. 

Plur. ob. ock b. f. af föreg. 
ftskrar fiskare 	blograr kilar 	dragrar dragare 
klukrar klockare 	 frett-ar friare 	sagrar sågare. 

Äldre kasusformer af enstafviga ord: 
landa i land 	bt banan byvis 

	dagum då ock då 
at hazzni hemåt 

jausa vid dager 
ttl sonar till synes t gag*, i gärd 

tcezda i tid 
tceldunt tidvis 

bt tceurum turvis 	bt stadion här ock där. 
Dopnamn: 

nasa Niklas 	aula Olof 	 yciket Jakob. 

1) På -ur 
gnargur gnatig 
grundur eftertänksam 
heznur försedd m. horn 
kyndur grätten 
inzzur snarstucken 
svamnur sömnig 
tas/ur törstig 

Adjektiv. 

attrur ettrig 
aurur grusig 
bainur benig 
drcetstur dristig 
laurtur smutsig 
mazgrur ojämt 

spunnen 
taukur tokig  

avur a fvig 
hastur hastig 
gjanur yr 
kradur kry 
nakur naken 
spraklur spräcklig 
snyt« sömnig. 

svantnu -t, tauku -t, 

f. se s. 36: 7). 

dalt dålig 
skult skaplig 
trrlt trefiig. 

Likaså fem. ock neutr. sing. ob. f. 
spraklu -t. 

(Om sing. b. f. ock plur. ob. ock b. 

På -z, -ii (mask. ock fem.) 
fatt fattig 	 ratnit renlig 
hygli hygglig 	5auklt sjuklig 
kula kunglig 	azmielz ömklig 
4) Likaså neutr. sing. ob. f. hyglit, ratnitt, 

(När mask. slutar på ar (hvilket ej är ovanligt) samt i 
sing. b. f. ock plur. ob. ock b. f. höra dessa former till s. 36: 7. 
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På -an 
bykan rädd 	 faun rutten 	lt_tn (eg. p. p.) färgad 
mugkan unken 	latsn ledsen 	ludn luden 
nytn nyttig 	lcettn liten 	rutn rutten 
sultn hungrig 	svattn svettig 	vaken vaken 
vilsn vansinnig 	atdn skral 	ypan öppen. 

Likaså sing. fem. ob. f. sultt, fatn, lti 
samt sing. neutr. ob. f. mygka, lcelta, ruta. 
Sing. b. f. ock plur ob. ock b. f. (gemensam) bykna, aidna 

YPna- 
Adj. gamal i alla former i positivus. 
På -e, 

sura sydlig 	austa ostlig 	nara nordlig. 
vasta västlig 

Komparativer på -ra 
stora större 	 flora flere 	hygra högra. 
vanstra vänstra 
vcera värre 

Superlativer på -est 
gamb last äldst 	djaupast djupast 	gevast gäfvast 
grane,st grannast 	rcetkast rikast 	gravast gröfst 
grymast grymmast slceugast slugast 	latast latast 
snale,st snabbast 	°trast yrast 	Utast tätast. 

(Om dessa ord i b. f. se s. 37: 9). 
Plur. ob. f. samt sing, ock plur. b. f. af  adjektiv, som i 

sing. ob. f. höra till II: A, se s. 21: 1-5. 
lagga långa 	rauda röda 	laga låga 
vakra vackra 	(eusla usla 	sni,pra nätta. 

Enstafviga superlativer med böjningsändelse 
basta bästa 	skuta största 	legsta lägsta. 

Trestafviga komparativer ock superlativer (i böjd form) 
på -ara och asta med bortkastadt a 
snarvar strängare 	doirar dyrare 	letar lättare 
snarvast 	 dotrast 	 letast. 

Äldre former: tt bastar till bästa, tt gaudar till godo, pa 
nota på nytt. 
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Pronomina. 
hava hän n e 	 datras deras 	eda eder, edra. 

mom mina 
ana vår, våra 

isn f. zsu, n. ise, denne etc. 
vikanl. vakan hvilken 
anar f. au etc., annan onda ende 	nagan någon. 

Plur. af 5alvar själf, sanar sådan och slukar slik, j'alva etc. 
(Rörande sistnämda ord jfr s. 22: 8). 

Räkneord. 
4 

 
elva elfva 	 fetra fyra 
tratn tretton 
nitn. nitton 
hundra hundra 

(Om trati—ni ock te,usn se s. 21: 7). 
fysta, första 

andra andra 
famta femte 
,fata sjätte 
alta elfte 
talta tolfte 

(jfr för öfrigt s. 37: o). 

Verb. 

Va åtta 
tjuga tjugo. 

trIcla tredje 
fiGrcia fjärde. 

Infinitiv: 
anka klaga, ångra 
fylga följa 
haga hugga 
kusta kosta 
kvcerke, kväfva 
rana springa 
sinka sjunka 
ynska, önska 

Presens:*) 
**andas andas 
ansas ansas  

aga äga 
banta vråla 
bcetta bita 
glatina glömma 
lama lösa 
muta möta 
skaua sko 
sitansa snusa 

*aukar ökar 
**ba?gar böjer 

hata klia 
sita sitta 
siva sofva 
stuta stamma 
ta/cia tackla 
trakla tråckla 
tula tåla 
vala välja. 

bevrar darrar 
dagas dagas 

*) De presensformer, som haft s. k. grav betoning, äro för n. v. 
på ett öfvergångsstadium ock komma säkerligen i en snar framtid att 
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**gnagar gnäggar 
*gynar begynner 
**Umbar kammar 
*raknar räknar 
*sniztur smittar 
startar störtar 
**sugnar somnar 
trastar tröstar 
*vaksar växer 
**vcermar värmer 

Preteritum: 
gynta begynte 
gyta måste 
genie, gjorde 
harr& hörde 

drilsad drack 
hitad hittade 
kastad kastade 
yalpad hjälpte 
~mad remnade 

(jfr s. 37: i i). 

Participium 
fastnas fastande 
rulnas rullande 
tasnas tassande 
trzlnas trillande 

*draimar drömmer 
**fazlar felar 
*gatmar gömmer 
got das gödes 
*krozstar krystar 
yausnar ljusnar 
lazdas lyss 

**saumar sticker 
**snenar snöar 

sceurgar surnar 

glatmta glömde 
glauda glodde 
kaupta köpte 
trauda trodde 

byaudad bjöd 
badad bytte 
flautad flöt 
laikad lekte 
maudad bådade 

presens: 
flaugnas flygande 
krailnas krälande 
kairgas körande 
skr~as skrikande 

**dragas dras 
**klagas klagas 
klarar klarnar 
**leras läres 
**siglar seglar 
**stear dammar 
tyrar släper 
*varar varar 
**vagas väges 
**vasnas väsnas. 

cl@cla dog 
leda log 
flada, flådde 
metda 'nådde 

akad åkte 
blasad blåste 
krapad kände efter 
kramad kramade 
skudad skådade. 

aknas åkande 
ginas gående 
livna,s lefvande 
rasnas rasande. 

(Om trestafviga partie. se  s. 37:12). 

nttalas enligt II: A. Bland ofvanstående exempel bibehålla de obeteek-
uade ännu den grava betoningen; de som äro försedda med * uttalas 
af äldre personer med grav ock af yngre med akut betoning, ock de 
med ** betecknade bafva vacklande uttal både i äldre ock yngre per-
soners mun. På Fårö lefver den grava betoningen med mycket friskare 
lif, men mina undersökningar i Fårömålet hafva ännu ej framskridit så 
långt, att på grund af dem några bestämda regler kunna uppställas 
(jfr s. 22: 1). 
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8) Supinum: 
fala fält 
laga legat 
smyl_a, smulat 
siupa sluppit 

auka ökat 
baka kikat 
&mala sölat 
taiste. idislat 

drttpa droppat 
jata ätit 
sita suttit 
stula stulit. 

Participium preteritum på an, -n 
bundn bunden 	betutn botad 

	
bitn biten 

fastn, fästad 	dalin delad 	maln malen 
haldn hållen 	klauan klufven 	budn bjuden 
kcan kallad 	nazka,n nekad 	skadn skadad. 

Likaså sing. b. f. samt plur. ob • ock b. f. fastna, bautna, 
skadna. 

Sing. b. f. samt plur. oh. ock b. f. af part. pret. på -dar 
ock -tar, sla,pta, Uttyda, vanda (jfr s. 22: 2). 

 
grundut grundligt 
Utlastad konstigt 
lyklzt lyckligt 
rzktut riktigt 

cildrz aldrig 
altut alltid 
frama framme 
tu fylast till fyllest 
a metras i morse 
netlesns någonsin 

sundas i söndags 
vargas ingenstädes 

(jfr s. 22). 
 

vaskan hvarken 
4,ntn antingen 

 
mzium mellan 
a omta jämte 

Adverb. 
razdut redigt 
mutat roligt 
rmslat rysligt 
satlut söligt 

aigkum förgäfves 
lamma hemma 

haustas i höstas 
laudas i lördags 

nauga nära 
sastas för en tid 
sedan 
tceistas i tisdags 
tuas i torsdags, 

ceuta, ute 

Konjunktioner. 

keekval likväl. 

Prep o sitioner.  

faslat fasligt 
bestut mycket, dugtigt 
lidut ledigt 
stadut stadigt 

bakum bakom 
a fredas i fredags 

ladas i våras 
lagum lagom 

mandas i måndags 
maka mycket 
sina sedan 
yvar öfver. 

ganum, genom. 



ord, som inledas 

bihau behof 
bastand bestånd 
bivceis bevis 
fiskrb(vi förbi 
fkrceut förut 
kum hcelt kom hit 

med preflixen bi- 

bihag behag 
bisvar besvär 
farm« förmån 
fatskal skilnad 
vaine hvarmed 
ya pg gå på. 

Hit höra företrädesvis 
ock far- 
bis« besatt 
bitryk betryck 
frakt förakt 
forgift förgift 
far lust  förlust 
ta uv ta upp 

	 =I=;;= 

 	'04  - 
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II: C (rspr. betryck, betyg). 

II: D (rspr. proppfull, stockdom) 

Hit hör ett fåtal ord, hvilka icke kunna betraktas annat 
än som undantag från följande grupp II: E: 
byksmas liten gosse vaksyaus vaxljus 	binsain bindsöm 

när han börjar gå riksdag riksdag 	Inval liljekonvalje 
med byxor 	skrits/can skridsko -svcerfaiksvärföräldrar 

risgals riksgälds 	 basman båtsman. 

blamkal blomkål 
pimpstain pimpsten 
rceisgrain risgryn 
toigskau tygsko 
aunsdag onsdag 
barrtstain bernsten. 
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II: E (rspr. fiskben, hustak. 

   

>  

     

     

     

     

Hit höra: 
sammansättningar af två enstafviga ord. I första samman-

sättningsleden har akut eller fallande cirkumflex (akut + hög 
gravis) öfvergått till stigande cirkumflex samt i den senare 
leden till gravis (i stafvelse med kort vokal) ock hög gravis 
+ gravis (i stafvelse med diftong eller öfverlång vokal); 

de ord, som äro upptagna i föregående kapitel s. 11, 1 a, 
b, e). 

kvandam kvarndam 
aftmat aftonvard 
alvar allvar 
bagtug *baggtåg (att 

hissa upp ag vid 
taktäckning) 

bykslar byx 
drikar drickkärl 
fiskbat fiskbåt 
(z) forgar (i) förgår 
gtnral general 
gnalspan gnällspån 
horgan lingarn 
kustazn skorsten 
ltndbar lingon 
mamban dibarn 
9nidc_ig middag 
mtlut tjärved 
miscit midnatt 
prasjan pressjärn 
prastgard prestgård 
putkal *puttkarl (vid 

bållspel) 
stor cigarr 

Sv. landsm. VI. 1. 	 3 

taskbad torskhufvud 
byskat bösskott 
dambust damborste 
danstakt danstakt 
driktap tunntapp 
fialfisif, fjällfisk 
grindstuls grindstolpe 
gurkprup kork 
hundglaps hundgläfs 
kaprals kapprock 
kalakt kollekt 
kanstag hvass agn på 

korn 
kanstuk vält 
kaprap käpprapp 
korkdaks kyrkdags 
lansflykt landsflykt 
lyktraf lyckträff 
putrat porträtt 
rygbast ryggmärg 

(hos djur) 
skarvmak gråsugga 
taldrils tallrik 
&flykt tillflykt  

ftskbazn fiskben 
brandgeul brandgul 
brzlhceus glasögon- 

fodral 
bryl.aup bröllop 
bre,nvezn bränvin 
fabraur farbror 
fantur farmor 
fisklaus fisklös 
frambazn framben 
gatstreut namnam- 

strut 
handskau handske 
jamfrceu jungfru 
jalplaus hjälplös 
klukfauk liggsjuk 
korkflaug kyrkflöjel 
korkspezr kyrkspira 
lanibhcaus fårhus 
latent latin 
salmbauk psalmbok 
skamragg skamvrå 
sumstans somlig- 

städes 
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tzlklyt tillklipt 
tatug tilltugg 
tjak;zab gråsparf 
tumstut tumstock 
tunsak tunnsäck 
tatut ulltapp 
upsat uppsatt 
vastknarp västknapp 

falso2nt misslynt 
trasfret räntfri 
uggnaut ungnöt 
vansla us vårdslös 
vasbeuk hvassbuk 
vandplaug vänd plog 
aldsjaus eldsljus 

sl2ggnal nätnål 
stundnem flitig 
sundag söndag 
t2gsal tingssal 
umvag omväg 
varclag hvardag 
vcergnat spindelnät. 

==l—___----- 

ceistap istapp 
brausila_p bröstlapp 
bauplas -boplats 
faztlagd fetlagd I 
gaztbuk getbock 
glaudhat. glödhett 
greelsna,5 liten gris 
haukad hufvudkudde 
yausaks ljussax 
kceutla12 säl-labb 
kceutspa4 sälspäck 
lausflag lotsflagg 
leinknup linknopp 
leezvstraY lifsstraff 
loltflat, lyte 
maztmak: metmask 
rautfast rotfast 
rauthat. rothatt 
snetzsuk_ snösocka 
stalkust brynost 
stainpig stenpigg 
svcezioskaft piskskaft 
treibut träbock 
audygd odygd 
aulzkt olikt 
eutsat utsatt 

stontceun stengärds-
gård 

aznsozlt vriden mot sol 
aurgraup grusgrop 
betznlzgg benling 
bazsksozt besksöt 
broznstazn brynsten 
dictuplazk djuplek 
daumpraust domprost 
fatlfrez felfri 
frezhatt frihet 
groztkrauk grytkrok 
gaumalnt godsint 
leikbatn likben 
lezvlaus liflös 
meurslalv niurslef 
rauvce2t rödhvit 
5aukdetum sjukdom 
snetzplaug snöplog 
spaulrair spolrör 
stazngazt stenkrus 
stetzpskazd stöpslef 
stceutba2n oxben 
saulskezn solsken 
sonis klar is 
tau,slccell åskvigg 

faztind tjärved 
azkblqd ekblad 
azn1Gg enlag 
baingyl spigg 
breeztkbGr brukbar 
daigtrug degtråg 
dazigl delgifva 
dazltG deltaga 
fallshg felsteg 
fleistcgc stenflistak 
haubrut hufvudbry 
humid boss 
houstak hpstak 
gattkyt getkött 
groztgro grythand- 

tag 
lairhul lerhål 
laudGg lördag 
lainhcat lönhalt 
leinbrak linbråka 
meedtal miltal 
raubGr smultron 
satlsplt sylspett 
staurbat storbåt 
sazdsvid ved till tjär- 

mila 
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cezslag *islägg (klufvet ceikan ekorre 	augras ogräs 
hästben att åka på cetsbneun iskant 	ceutslag utslag. 
is med) 

sagbu& sågbock 
baklas baklass 
basrost basröst 
bredlav brädlapp 
brevlap breflapp 
dragrus draghäst 
gc.tpstuk gaphals 
grqdstuk termometer 
granknup vårskott på 

gran 
janva,g järnkil 
latmak latmask 
kraknab kråknäbb 
markvast markvast 
nalstav nåldyna 
narlvast nordväst 
rakbust rakborste 
ramlukt lukt af tarmar 

o. cl. (på slagtade 
kreatur) 

rygaks rågax 
ravsaks räfsax 
sagstuk sågstock 
smcipluk småplock 
sedstat sädstack 
sugtaps Cichorium 

inty bus 
takkst taklist 
Gnmett alnmått 

larbatn lårben 
akstaul åkstol 
avyaun auktion 
bakdail bakdel 
bakiaul bakhjul 
baksaum becksöm 
blasceur blåsur 
gggrala snylterönn 
gavbauk gåfvobok 
jargbrceuk jordbruk 
karclauk disktrasa 
ladlau ladugolf 
ladsvazp lucka på 

laddörr 
Ingnskcezn månsken 
nodraup nödrop 
parploi paraply 
prut pepparrot 
radrceum rådrum 
rakcezs drifis 
slIratp dragrem 
skgaust(ag) vindägg 
spursnat spårsnö 
starbceur sta rbur 
takikeas stenflisa på 

tak 
trctsaut trånad 
tulmaud tålamod 
vldflau vedtrafve 

agtak ag-tak 
abset abc-bok 
aht stålbeläggning 
artak årtag 
avskid afsked 
civtal aftal 
haut båtlott 
bgdiag 	umgänges- 

krets 
bgktat becktåt 
blargan blårgarn 
bgglkal hedersman 
dragrem dragrem 
dreipskig dråpslag 
krGicskig kreatursslag 
kytsud köttspad 
lc_tgmelt lågmält 
lynblad lönnblad 
9;iarfyl sto-föl 	• 
8080 så-säd 
sietkal slåtterkarl 
sh,dvag slädväg 
smovld småved 
stel'ar4 bortresa 
tandrekt sendrag 
takdrup takdropp 
tresia,r4 trädesjord 
valgan fisknät (då 

därmed fångas en 
val strömming). 



A 

III: B (rspr. fiskare, ägare). 

M 	• 
A 
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Trestafviga ord. 

III: A (rspr. lejonet). 

Hit hör ett obetydligt antal ord, hufvudsakligen sing. b. f. 
af  några, som nämnas s. 19, n:r 17 ock 18: 

/mana lejonet 	lakrisn lakritsen 
scetrapan sirapen 	yvastn öfversten. 
tceusnda tusende 

Hit höra 
Substantiv: 
på -ara 

fiskara fiskare 
hconara hammare 
tara tiggare 

(Om sing. b. f. 
På -alsa 

hataisa hackelse  

aigara ägare 
blaigara kil 
sketunara skonare 

samt plur. ob. ock 

stcemalsa stärkelse 

bagara bagare 
navare, nafvare 
skradara skräddare. 

b. f. se  s. 27: 35, 36). 

stavalsa stafvelse. 
Likaså sing. b. f. hakalsn, stceavalsn. 
Plur. ob. ock b. f. stc_zvalsar. 
Sing. b. f. af  några neutra (jfr s. 26: 28) hamane,, harada, 

lerata. 

Adjektiv: 
på -ii 

znalt innerlig 
undah underlig 
ypali ypperlig. 

(Om sing. b. f. ock plur. ob. ock b. f. se s. 45, IV: A). 
Sing. b. f. ock plur. ob. ock b. f. af tvåstafviga adj. på -ur 

ock 	samt sing. mask. på -kar) (jfr s. 27: 4). 



--02  :9,  • 

dorgande smäck- 	sig 	 flakranas flaxande. 
klatranas klättrande 

Adverb i komparativ: 
gadara bättre 	tcetdara oftare 	skralara sämre. 

III: C (rspr. betrakta, försvara). 

	

k 	 > 
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hanua horniga 	bainua beniga 	hastua hastiga 
hyglza hyggliga 	 ffauklza sjukliga 	 trefliga. 

Komparativen 
på -ara 

gamblara äldre 	rcezkara, rikare 
tratara, tröttare 	traugara trögare 

Sing. b. f. ock plur. ob. ock b. f. af 
lativer på -ast 
vzsasta säkraste 	austasta östligaste 
upasta öfversta 	 fkatasta flitigaste 

Trestafviga ordinaltal: 
tratnda trettonde 	 j'auanda sjunde 
fa,mtnda femtonde ~anda nionde 

(Om tceusnde se III: A). 
Trestafviga preteritiformer: 

hagada högg 	laztada letade 
klzkada klickade 	raupada ropade 
szggada, sjöng 	skrcetada skrek 

Participum presens på -anda 
därefter ock -anas 
htmlanda ofantlig 	svceiganda böjande flyganda flygande 

Hit hör en mängd ord, som inledas med prefixen bi- ock 
far-, ock af hvilka några äro böjningsformer af dem som näm-
nas i II: C 
atminstn åtminstone Inhaua behofvet 	btsvara besvära 
bzhaftn behäftad 	btsiceuta, besluta 	 forman'n förmånen 
bztrakta betrakta 	intazda betyda 	bzdraga bedraga 
bztryga betrygga 	bucetsa bevisa 	Inga)* begärlig 

gravara gröfre 
tetara tätare. 
tvåstafviga super- . 

klarasta klaraste 
rakasta rakaste. 

a.Inda åttonde 
tjuganda tjugonde. 

bakada *båkade 
fragada frågade 
tratada trätte. 

jämte analogibildningar 
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bttrafa beträffa 	bzvcetsa beviset 
N.N.-tran förbittrad forauka föröka 
fawba,tra förbättra 	 forazda föröda 

Följande ord borde efter regeln 
A 

bitalnigg i betalning 
forklara förklara 
forlugniggi förlofn ing. 

höra till III: G: 

=dl—. __
A 

10' 	 101— 

andagan annandag 
fystdagan första (hälg)dagen 
jauldagan juldagen 
paskdagan påskdagen. 

III: D (rspr. desslikes, grefvinna). 
,-- x  4, 	 > ..  A 

	

gU.---j— 	 _-_t__ 

	

—_-4-5-____ 	 .1- -  1.0- .—, 

	

imi/um emellan 	 furceutn förutan 

	

lmitt emellanåt 	 9inum igenom. 

Följande ord borde enligt regeln tillhöra III: G: 
A_ 

pinstaftn pingstafton 
ptnstndja pingstlilja 
jaulaftn j ulafton 
amina åmynning 

A D.""--- 
A  

altratda allaredan 
galmata galmeja 
pusluda insektlarv 
jaulviku julveckan. 

III: E (rspr. bageri). 
_ 

Hit hör ett fåtal ord som äfven kunna hafva annan betoning. 
dcerimaut däremot  _ 
dcenfran därifrån 
bonar hatm kommer hem. 

1) Jfr III: H. 
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III: F (rspr. riksdagen). 

Hit höra böjningsformer af ord, som nämnas under II: D, 
äfvensom några andra 
byks9nasn *byx- 	shritskauan skrid- svcerfalkz svärföräl- 

massen 	 skon 	 drarne 
vaksyausa vaxljuset to/gskagartygskängor 
vaksladar vaxläder basman'n båtsmannen. 

Irtnsula bindsula 
halsuln halfsiden 
korgar«, kyrkogården 
smaurladar smorläder rn. fl. 

III: G (rspr. kalfskinnet). 
>  A 	 _4• 

L• EE 
Hit höra bl. a. sammansättningar af: 1) enstafviga (med 

omkastad cirkumflex — jfr II: E) + tvåstafviga enligt II: A 
(oförändrade); 2) enstafviga (med omkastad cirkumflex) + två-
stafviga enligt II: B (med omkastad cirkumflex); 3) de ord, som 
uppräknas s. 12: 2 m. fl. d.; 4) böjda former af ord, som höra 
till II: E (bland hvilka särskildt böra märkas afledningar på 
-daum, -hatt, -lok, -skop, -sam, -ing, -ligg ock ng) 
taskbadn torskhuf- 	 ftskbaznz fiskbenen kvandama kvarn- 

vudet 	 dammen 
korkhatn kyrkhatten brandgceula brand- fiskbatar fiskbåtar 
bunbutn karbotten 	gula 	 fzsksudn fiskspadet 
dambustn damborsten args2ntar argsint 	kyldnemar frostländ 
drzktapan tunntappen blandfaudar bland- korktaka kyrktaket 
lzynsagt hönsäggen 	foder 	 lambkyta fårköttet 
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hakbutn botten i en brzlhantsa glasögon- 
höskrinda 	 fodralet 

karkrakan kyrk- 	branhattar brännhet 
rocken 	 gaggfznstar fönster 

luktvatn luktvatten 	med gångjärn 
luktvatna luktvattnet haninaumartröglärd 
upsatar uppsatt 	lugblautar lungblöt 
blampata blomkruka saltnbaukt psalm- 
brunsguks brunns- 	boken 

gubben (att skräm- skantraggz skamvrån 
ma barn) 	argsztnpa argbigga 

drtkbyta träflaska 	branycezna bränvinet 
drapflaska dropp- 	dakslazsa dagsljuset 

flaska 	 dumdrcezstur dum- 
fulastn fullastad 	dristig 
mayastar sammet 	 fisksceupec fisksoppa 
nturata morot 	 fic/metuan fullmogen 
ntargska människa 	guclaunzlz gudomlig 
rantgluga tornglugg gulstteua små hyllor 
skalntst0a skälm- 	med leksaker på 

stycke 	 handsvazta handsvett 
svartblakur svart- haigmilttm julveckan 

blackig 	 znhozsas inhyses 
tdrakli tillräcklig 	kabggi käringen 
tylcmykan tyck- 	narlazsa norrsken - 

mycken 	 pusrault putslustig 
taskbadar •  torsk- 	smalsvceipa smäll- 

hufvud (pl.) 	piska 
upslupan uppsluppen stranyggan ström- 
rzgistar register 	mingen 	

_ _ 

atzk a ättika 	termcezna termin 

mtstgga misstaget 
smalaga tämligen 

smal 
sundagan söndagen 
sundc_zgar söndagar 
vzlvadar själfsvåld 
agskali äggskalet 
arbeta arbeta 
arbeta arbete(t) 
brygbalia brygg kar 
dagdrypa dagg- 

droppe 
fastfrysn fastfrusen 
gulbladar gullblad 
iyundar inunder 
laggly,pan som tar 

långa steg 
pekshana argbigga 
pikshanar argbiggor 
rusrada hästskelett 
slehtskapan slägt- 

skapen 
sta/apan som tar 

korta steg 
svamntyka sömn- 

tyngd 
tarkpasa torktrasa 
talgrafan telegrafen 
upyvar uppöfver. 

LAUMILETS KVANTITET 0 CK AKSENT. 	VI. 1 

> > A 	> > A ,,-- 
-P. ‘9_:_ -___IP___r_ 	---- .P , 	19_, 

--- 	4.4 	 ----710 = 	k--=01----1  

hattnclaktar kvack- 	contaumar tom bänd 
salvare 	 blaudsceugrar blod- 

lusekfar lusoffer 	sugare _ 

> > A 

blaudlavar blodlefver 
blothagal blyhagel 
bla?plastar blyplåster 
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maurstalsan myr- 	btsukaaptar köpt i 
	

bretursun'n bror- 
stacken 	 Visby 	 sonen 

stceuvagi stugväggen groznfetudar grön-  rezdtamar inriden 
svezpskafta piskskaf-  foder 	 raubart smultronen 

tet 	 hatmgerclar hem-  santsadar sent sådd 
eutsatar utsatt 	gjord 	 ceurvadar urväder 
atnbuska enbuske 	hetuslausar utan hof aznstakan enstaka 
ainbuskar enbuskar lausketuktar löskokt betu,dnykalbodnyckel 
aurptket grushacka 	rauvceztar rödh vit 	 feezniggur fintågig 
Mus/elfte, boskifte 	stazngaztz stenkruset graulaket ugnsraka 
dailaktur delaktig 	baznyceipa benpipa gaulskrgga 	gul- 
fretketstur frikostig bonsvazta fotsvett 	skräcka 
fetnrzflur finreffiad 

	
baznazdn ömfotad 	geturaur godvillig 

getuslzstet förteckning blotkceulet blykula 	haugdragan högdra- 
på utstyrsel 
	

braidscezdet bredsida 	gen 
hazittpet gräshoppa 	hcezthceimet svindel kra2kmagar kräs- 
latrztet lärka 	lazkstceutyt lekstuga 	magad 
mautstrztur motsträf- lauspruyan löfsprick- laudagar lördagar 

vig 	 ningen 	 sonsaa,n sent sådd 
sainstket sölkorf 	raubletmur rödblom-  aulugnas olofvandes 
vetdlyftur vidlyftig 	mig 	 attlydn oklipt (om 
aulykist olycka 	etukaupnas oköpan- 	far 
eutmatn utmattad 

	
des 	 attlydz fem. af  föreg. 

detuntggar värktyg 
jaukdetuntan sjuk- 

domen 
ceurmtnas urminnes 
eutretkas utrikes 
felantit fiendtlig 

32....„ 	A 	 A i A 

sagbukan sågbocken 
grgdstukan termome-

tern 
gysatar" afsatt 
bredlavan brädlappen 

lat-banta lårbenet 
gkstetuln åkstolen 
avlaggar aflång 
dgdfaukar dödssjuk 
gascezstar gåsister 

agtqka ag-taket 
absgta abc-boken 
Mona nätet, som 

kastas närmast 
båten 
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b arpatar flintskallig 
natradar mörkrädd 
nalstavan nåldynan 
pglagdar pålagd 
sletvatn lugnt vatten 
btbliska bibliska 
be.rktpet bärklase 
garvaksn som växer 

fort 
gnidvaksn som växer 

långsamt 
lagrzstn lågvristad 
nytknaka nötknäppa 
paskagt påskäggen 
peksttka pekpinne 
sagstuk ar sågstockar 
stalbrudar stålbroddar 
svcadrtk a svagdricka 

lzgylbraidar axelbred 
kr alc5auket boskaps-

sjuka 
8h:ramlar skatbo 
sildmazdz slädcrieden 
ametudnas modfäld 
kkrazda bakvagn 
blk 	becklåda 
brgmetuanbrådmogen 
lultipceikez präktig 

flicka 
grastaanar gråstenar 
hgsfistabgg strumpfot 
krakuggar kråk- 

ungar 
rqdlausar rådlös 
skkhetupar högar af' 

hafstång 
smagrcezsar små- 

grisar 
valkum an välkom-

men 

blkplestar 	beck- 
plåster 

blasvadar blåsväder 
lenbeiktar lenbakad 
lynblezdt lönnbladen 
iyggkar rågåker 
tresakar trädesåker 
(yrde, afrätta 
batvglet båtbräde 
ggvklenigg klädning, 

som fästniannen 
ger fästmön 

grop ggrur grofgari g 
l4gfern lagfaren 
ma.tpgsa matpåse 
pqggnas gåpåare 
sildmiga,n slädvägen 
smt.ljapet snålvarg 
sunkuna sonhustru 
taggtez gången mel- 

lan båsraderna i 
ett stall 

tetgarur med täta 
års ringar (om träd). 

III: H (rspr. förslagsvis). 

     

     

 

• 

  

do- • 

   

     

     

Hit hör ett obetydligt antal ord, inledda med tonlöst prefix. 
På grund af vacklande uttal torde det vara lika rätt att hän-
föra afleclningar på -zgg , -lzgg, -nigg till denna grupp som till 
III: C (jfr s. 13: 3 b5. 
bzsatnzgg besättning birazdskap beredskap bzskemgg besked 
Pskrbatrigg förbättring bzsinsam betänksam insketshan beskärs- 

horn 
f&ratnzgg förrättning &stam rigg stämring bdatizzgg betalning. 
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III: J (rspr. kaffekopp). 

	 
P P 

Hit höra några få ord, som enligt regel borde tillhöra föl-
jande grupp 
kaftkap kaffekopp adif aun addition b aukanhalt pockenholz 
lzbastuk Levisticum n atlducuk nättelduk dove2treif dyfvelsträck 
luktntan Rosa rubigi- stas/9AM stadsfiskal handlsman handelsman 

nosa 
nksdasman riksdags- suptraj emot subtrak- hisnskansat hyskensätt. 

man 	 tion 

> 444 
'-41=-H1P 

alfanb on elfenben 
buld aj an Marubium 
0021.9c~ syssling 
alap s ad en sorts syl. 

III: K (rspr. prestbetyg, vargskinspels). 

9 - 
	0 

Till denna grupp höra ord, som äro sammansatta af 1) 
enstafviga (som få stigande cirkumflex) + tvåstafviga enligt II: 
C ock II: E (hvilkas penultima får akut ock ultima hög gravis 
+ gravis); 2) tvåstafviga enligt II: A, II: B och II: E + enstaf-
viga (med nödiga vexlingar i fråga om aksenten). På penultima 
kommer lenis att ersätta levis (stundom medius) ock levis me-
dins eller sammansatt exspiratorisk aksent. 

aktadak akterdäck 	 a/vacsant allvarsam 
fabstuk fattigbössa 	 bry garlueus brygghus 
figgarhat Campanula 	 bat al ad' förbättring 

•  
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figgatat fingertuta 	 fastforhatr läsförhör 
finstapast fönsterpost 	 fatzdezum fattigdom 
kapkvan kaffekvarn (äf. III: J) fiskcercet fiske 

-kafikap kaffekopp (äf. III: J) 	nudastceld middagstid 
szlvaglit silfverglitt 	 prastbztozg prestbetyg 
skilnavag skiljevägg 	 skzlnavag skiljeväg 
sumarhat sommarhatt 	 undararm underarm. 

auganblik ögonblick 
faudasak fodersäck 
fceugalag fogelägg 
mattasmak metmask 
atulrist artillerist 
sigelstrap segelstropp 
styvalknakt stöfvelknekt 
yvarat öfverrock 
ilvaskat öfverskott 

	

> K  A N 	 

halstaupsmett lialfstopsmått 
kalkaunshyns kalkoner 
fyrktalslegd fyrktalslängd 
famanstuk fem alnars stock 
lindblind lingon 

A N > 
-r---1---!- 

	

--1•4 	 

gattbukskag bockskägg 
trcezskaublik träskobock 
laggstzgvagn långstegvagn 

azgandetuni egendom 
auganragg ögonvrå 
brceuklihait bruklighet 
gozskcercet vidskeplighet 
aubikant obekant 
bakifran bakifrån 
bevagras darrgräs 
btballek bibliotek 
stgalnzgg segling. 

j4  A N 
-14.W 

i 	-M3  
p 	kl, 

dascetzttals dussintals 
fystgradspyrcl första grads jord 
gtvajlcut gevärsskott 
jamngdag födelsedag 
minatstceid midnattstid. 

aznycetshazt envishet 
faztvtdsblus tjärvedsbloss 
flauvidskcezd vedstycke i en trafve 
baksla3ughazt bakslughet. 

N > , 
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Fyrstafviga ord. 

IV: A (rspr. konungarne). 

A  

; riiir 	2-17.1-- 

Hit höra några adjektivformer sådana som_ « 
inalta, innerliga 	 drceistuara dristigare 
svamnuara sömnigare 	taukuara tokigare 
undalla underliga 	 skapliasta skapligaste 
ypalia ypperliga 	 trivliasta, trefligaste. 

IV: B (rspr. betraktelse, förödelse). 

A 	 > 	 A  

;1.4  - 

Hit Hit höra ord, som börja med 
btratlsa berättelse 
bisky clara beskyddare 
bisatniggi besättningen 
Intraktlsa betraktelse 
foraktada föraktade 
forbatrada förbättrade 
ya satar ont jag sätter mig 

°betonade prefix (bi- ock for-) 
binicerkalsa bemärkelse 
Insynali besynnerlig 
foraukada förökade 
foraidlsa förödelse 
bidragara bedragare 
bigravalsa begrafning 
bikvamara bekvämare 
biskedlia välvilliga 
Intalniggi betalningen 
ja tular mit jag tål ej. 

IV: C (rspr. häromdagen). 

  

A > 	 

C4-.- 

jcerumdagan häromdagen 	dymliggaunsta dymmelonsdag 
va ja frausar hvad jag fryser tratndagan trettondagen 
um di gleezdar om de fara 	(sa) kanstu ga da (så) kan du 

gå då. 
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IV: D (rspr. lärarinna, baronessa). 

- 
A 	 "^-- 

N 	D.,..:_eM A 	 A 	
A -IN  

IF 	0-0 	 g -N  

—W2-11:4a— 	5 	 0_     
atifysta åttiondeförsta 	turnizgletten tummeliten 
lerartna lärarinna 	 dynazgytku dymmelveckan 
vitu sans di ... vill du sansa 	santpcejnykal Orchis 

dig ... 	 vist ma nagan visst må någon. 

IV: E. 
A 	 > 

Z-
alhalgandag allbelgondag. 

IV: F (rspr. bildhuggare). 
A  

ihr— 	 0 0 

Hit höra sammansättningar af enstafviga (med omkastad 
musikalisk aksent) + trestafviga (med omkastad musikalisk 
aksent på första stafvelsen) samt åtskilliga andra ord: 
bildhugara bildhuggare 	daksverlcare, dagsvärkare 
bygmastara byggmästare 	 famtezanda femtionde 
fulme,ktua fullmäktige 	 fastpanzggar fästpenningar 
fagvaktare, fångvaktare 	strandbreukare, strandbrukare 
pastmastara postmästare 	tratetanda trettionde 
skumastare, skolmästare 	ykshamara yxhammare 
upasara uppassare 	 dumdrezstua dumdristiga. 

A 

„e • 
iod—w 

anstanduhazt 1  anständighet 
barmhertzthatt barmhärtighet 

arbetade, arbetade 
blakslagara bleckslagare 

   

49--0 

1) Det torde vara lika rätt att aksentuera slutstafvelsen i dessa ord 
med medius i st. f. levis. 
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buksernzggt bogseringen 	putaljagretnt 1  buteljgrönt 
hcerskrware häradsskrifvare 	 framinndnigstug 1 	*frambind_ 
lansmtara landtmätare 	ningståg. 
skurna/care, skomakare 
tildragelse tilldragelse 

	 A 

P • 

bauktrykare boktryckare 
failaktue, felaktiga 
freikeistue frikostiga 
bezkmastare båkmästare 
kalaktue karlaktiga 
fazlaktuhalt i felaktighet 

1-167; 	 

dallatgare delägare 
flalrfaldue flerfaldiga 
tceznbvceesare, timvisare 
bankamare barnkammare 
fanjuggkare fanjunkare 
frceiviluhazt i frivillighet. 

» A A  

kumnalsedlar kommunalsedlar. 

Till följande grupper (G—K) hör ett obetydligt antal 
Sammansättningar: 

IV: G (rspr. betygsnämden). 
> A 

EEE 
bzredvilur beredvillig 
du slupst nasa du slapp 

0144..1 >  A 

btsznsamar betänksam 
Nisse bzsketshezne, beskärshornet 

ja vatt aldn jag vet aldrig. 

IV: H. 
A.444  >_= 

di—or • 

IV: J. 
A 	

> 
= ---- 	 _ - 

laggfredage,n långfredagen 	fastlaksundag fastlagssöndag 
skartetu,sdage,n skärtorsdagen «ekan stezpnal hvilken stoppnål. 
um laudagar om lördagarna 

1) Se noten å föreg. sida. 
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IV: K (rspr. atadsfiskalen). 

ii: iiiiii 1  -i  
> 

luktntan'n Rosa rubiginosa 
aktasingal akterspegel (äf. IV: L) 
kaftbgna kaffeböna (äf. IV: L) 
stasftskaln stadsfiskalen 
tyst a granda tyst litet! 
/Mu tun sa . . . vill du något 

så ... 

> A 

= 

kugvalsrausar liljekonvaljer 
undaluttnant underlöjtnant 
baufwtekntgg bouppteckning 
sagstu kaut (da) såg du kon (då) 

> A  

blotga,sptna blyertspenna 
daumkaintia domkapitlet (ä,f. 

IV: L) 
Taltskansate, hysken-sättet (se 

RIETz) 
avstkuman afsigkomm en 
rtgumbalsar. Riga balsam 
(ya) var t ktirku (ya) var i kyr-

kan (jag). 

...4ka A > 	 

Innsuladar bindsulläder 
samvetskraga sammetskrage 
stamnal har ja . . *stämnål 

har jag ... 

IV: L (rspr. bättringsvägen). 

   

>_ 	›•44:4 	 

   

; 	 

  

   

   

   

   

Hit höra bl. a. sammansättningar af 1) enstafviga (som fä 
stigande cirkumflex) + trestafviga, enligt III: C (hvilkas ante-
penultima blir akut); 2) tvåstafviga enligt II: B (hvilkas ultima 
blir akut) + tvåstafviga enligt II: A (oförändrade); 3) tvåstafviga 
enligt II: B (ultima blir akut) + tvåstafviga enligt II: B (för-
ändrade till II: A); 4) tvåstafviga enligt II: A (som få stigande 
cirkumflex på penultima ock akut på ultima) + tvåstafviga en-
ligt II: A (oförändrade); 5) tvåstafviga enligt II: A (som få 
stigande cirkumflex på penultima ock akut på ultima) + två- 
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stafviga enligt II: B (förändrade till II: A). För de varia-
tioner med afseende på kvantitet ock betoning, som vid andra 
sammansättningar än de nyss Dämda kunna förekomma på de 
mindre betonade stafvelserna (antepenultima ock ultima), torde 
här ingen särskild redogörelse vara behöflig. 
ansngiftar gift för andra gången prastbzvceisa prestbeviset 
ka,laglugan källargluggen 	batngsvagan bättringsvägen 
skilnatakan skiljetecken 	midastezdn middagstiden 
sumarhatn sommarhatten 	sumanetar som m arnätter 
fatistukar fattigbössor 	tarknigvadar torkväder 
haslabuska hasselbuske 	 fatistceua fattigstuga 
sumarhatar sommarhattar 	gnslagata *grisselgata (mellan 
undabyksar kalsonger 	glöderna i en ugn) 
undakasta underkasta 	kzahaukstn kikhostan 
agkabutn ankarbotten 	undavezsa undervisa 
finstapastn fönsterposten 	butnrcetkar bottenrik 
dubalbysa dubbelbössa 	dubalfinstar dubbelfönster 
kapastyka kopparstick 	aktaspagal akterspegel (äf. IV: K) 
atalatar lank 	 kalzkna kaffeböna (äf. IV: K) 

ataleitn efterlåten. 

> A  

V- 
I.. 

aufekszktur oförsiktig 
aurkskraktar oförskräkt 

auganblika ögonblicket 
maztasmakan metmasken 
sozslsatar sysselsatt 
yvamakti öfvermakten 
tyvalskafta stöfvelskaftet 

caganytur egennyttig 
amasputa enbarr, sing. 
ainasputar enbarr, plur. 

faudasalsan fodersäcken 
fceugalskytn fogelskytten 

faudasalsar fodersäckar 
feugalskytar fogelskyttar 

Sv. landsni. VI. 1. 

	 AF  

bcetbzhalda bibehålla 
janbislagan järnbeslagen 

breukithatti brukligheten 
ginumblautar genomblöt 
ladzstcezdn vårtiden 
spagalhalar spegelblank 

aznastrysa enruska 
battashaga-  beteshage 
dautadautar dotterdotter 
euglaaugei uggleögon 

fagavadar klart väder 
fceugalrazdar fogelbo 

fceugalsnara fogelsnara 
gazgaltrozna person som dreglar. 

4 
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A 
	  N ---"s• 

411---15 	• 
- 	 

figgarhandskaul fingerhandske 
blandnigskalasl kardningskalas 

A 

)1-°- • 

betbalsalsku 1  bibelsällskap 
nykalhantqk 1  nyckelhandtag. 

> 	A ari,  
id---5L—H-114F-- LJ 

till aldpnbuntn tändstickbunten 
tjaknabuggar gråsparfungar 
uphaldsvadar upphållsväder, 

A  >  A 

ilj
011_4_  

brylaupslakset bjudningstal 
bröllop 

> og A 	> A 

1.4  

 

> A > A 

 

    

    

    

    

    

branyceznspana brännvinspanna yeznipgrkrabe, potateshacka. 
geksalv4 gevärsalva 
ktptretskauar träskor brukade 

utan strumpor 

-K
A 	 A 	 >_9,  A 	A 

	

I- • • 
	•-• yiLID=01 	 r 	h 

kraunalmanigg kronallmänning 
autaksamar otacksam 
reisbasteua risbastu 
avlapsdcedca afloppsdike 

Indlculistceuel dansgille hvari 
endast inbjudna personer 
deltaga 

faitceisdagan fettisdagen 
faztvidst4mble, tjärstubbe 
sletkalsgilda slåtterkalas 
jetrciparlava potatisbinge. 

IV: M (rspr. betalningsdag). 

  

  

 

14L-- 0. 

 

 

Ingabercet begabberi 
btskafanhait beskaffenhet 

Intagknzotceid betänketid 
Indrgcerce bedrägeri 

I) Ultima torde kunna ha medius i st. f. levis. 
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ja fik at brev (ya) jag fick ett bilettnhait belåtenhet 
bref (jag) 	 bitalnigsdag betalningsdag 

focsumbhazt försumlighet 
ha flaug igi(num ...) hon flög 

ige(nom ...). 

IV: N. 

P  R-it- 	g__, zr- 
zm la het d emellertid 
tu l autndag till merafton 
at fastforhair ett läsförhör. 

IV: 0 (rspr. riksdagsplakat). 

riksdasbislceut riksdagsbeslut 
multiplifaun multiplikation 
undabifal underbefäl 
(bad z) sarg u i glad (både i) sorg ock i glädje. 

>  

	

A > 	 > 	 

Lit/ 	1.2    V 

	

fladatetrcet fläderbuske 	alfa,nbainskamb elfenbenskam 
vitu int go (sa) vill du inte.gå, fr ja ng fisk (sa) får jag 

	

(så slipper du) 	 någon fisk (så). 

IV: P (rspr. kammarmusik). 

g 	• 	
• 	 -= g 

1;4  

	

,akslpulat epålett 	 hakalsakncezv hackelseknif 
stikalsbce,stazi. stickelbärsbuske tulinspaktaur tullinspektor 

finstabislag fönsterbeslag. 
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- 

 

 

 

 

 

autndakstwzd tid för merafton gartkumanust kumminost 
bagargzsal  bagargesäll 	gastggvaskjus gästgifvarskjuts. 
akatulpqn *åkertulpan (vallmo) 

    

	AN 

bezuktrykcercez boktryckeri 
fceirclalasnceus snus som kostar 

»fyra daler» skålpundet 
vtradasoin afträdessyn 

karvatnspan  diskämbar 
auvadasesul vädersol. 

 

 	0_93 

	 1°L--  

  

   

   

   

   

bctbdzstcerces baptistväsende 
blakslagcercet bläckslageri 

Åtskilliga ord ur nedanstående grupper (IV: R ock S) äro 
förut upptagna under IV: F, men de torde med lika rätt kunna 
hänföras hit. 

IV: R. 
> 

kumnalsedlar kommunalsedlar. 

IV: S. 

     

• 
=--------t--117---

fa2laktuhazt felaktighet. 

  

-V- 

  

    

    

    

anstanduhatt anständighet 
upsoungsman uppsyningsman 

...-- 	--, > 	,.. k 	> -r, 

	

--,•-• •-  1 	i 
w____Ie 	 - 

ezuceinuhazt brist på tillmötesgående 
frceiviluhazt  frivillighet 
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auskulzhait orimlighet 
avronzgsitycl afrösningsjord. 

IV: T (jfr IV: L). 

V—W:151— 

bwibalsalskap bibelsällskap 
nykalhankk nyckelhandtag. 

Fernotafviga ord. 

V: A (rspr. ypperligare). 	V: B (rspr. besynnerliga). 

> 	A  

bisynalta besynnerliga 
forundalta förunderliga 
btskedlaara välvilligare 
biske,dhasta välvilligaste. 

mattare, innerligare 
undaltasta underligaste 
ypahara ypperligare 

V: C. 

A >  A 

 

V: D. 

 

alhalgandggan allhälgondagen nusumajaftn midsommarsafton 
(äf. V: K) 	 mtsunta,svgkumidsommarsveckan 

sa kanstu ga da så får du gå då kan ja fa aka kan jag få åka. 

V: E. 
> 	A 

 

 

 

 

 

dumdreeistuara, dumdristigare vceldlyftuara vidlyftigare. 
handskauar har ja... hand- 

skarne har jag (glömt) 
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> 	hS  

5  .7,5 .— 
anstanduhatti 1  anständigheten 
ausoimliara, mera opassande. 

V: F (rspr. kommunalsedlar). 
A 	>> 	A 

-4—•  • 

fastlaksundgan  fastlagssöndagen 

	

va skal astceuan 	hvart skall grannen (fara). 

V: G (rspr. bouppteckningen). 
A  

undalottnantn underlöjtnanten 
baufurte,knzggi bouppteckningen 
aumar bio, an sak(nas) ond blef han visserligen. 

V: H (rspr. underhafvande). 

	

k A 	 > 	 A  

171 -4r4t2---5 r 	 

0— 

snt arcl aumggar snickarevärktyg tvezvalaktua tvifvelaktiga 
gurkadragara korkskruf 	aufksiktua oförsiktiga 
undarhgvara underhafvande 	 flygalbygntggan flygelbyggnin- 
atalatnhatt 2  efterlåtenhet 	gen. 

> - 	A.  A 

15, Å  — 	 .1k - 	 

azondaumlia egendomliga 	bakstousltara backstugusittare 
faudrigsazgara fordringsägare halstaupsglygara glögg på 25 
avintalntggt af betalningen 	kub.-tum (brännvin). 
aubiskedlte, obeskedliga 
aubitagksamhatt 2  obetänksamhet 

Jfr V: P. 
Detta ock dylika ord torde med lika rätt kunna betonas med 

medius på ultima (jfr V: S). 

1-1— 



A A 

07- 
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,>_44 A24  >4....t A 	A    A  

	19-  r 	 

	 4t- 	-LO 

bryl.aupsbjaudara bröllopsbju- trceskaunavara träskonafvare. 
dare ' 

fundermakara uppfinningsrik 
person 

mtnutmetsara minutvisare 

figgarhandsketuar fingerhand- aubitagksamarl obetänksam 
skar 	 bcezbalsalskapal bibelsällskapet 

nykalhantake,' nyckelhandtaget. 

V: J (rspr. besparingsspisen, besvärshänvisning). 
	 > 	>  A 	 > 	A > A 

71111171-_.  414-15-1E 	
_.-=_ • 

w —5-5-1--

bisparigspoisn besparingsspisen btsva,shanvceisntgg besvärshän- 
bitalnigstgzdn betalningstiden 	visning 
man gladar yvar ... men glad bitalnzgg fik ja (val) betalning 

öfver ... 	 får jag (väl aldrig). 

V: K (rspr. professorssyssla). 

A  >20_ > Il A 

-4tj- 1-4 0— 

alhalgecndaga,n allhälgondagen (äf. V: C) 
tzbakasvceistar tillbakavisad 
(de) »'er etubthgvlit (det) är obehöffigt 
im4at(ad set emellertid så. 

i) Penultima torde äfven kunna betonas med medius (jfr V: R 
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V: L. 

undabtfala underbefälet 
undarafserar underofficerare 
siat var int ykst slö var inte 

yxan 

> 	A > 
--.  

fladateblauma fläderblomma 
alfanbatnskamban elfenbens-

kammen 
luktntan vaksar . . . engeltorn 

växer (det godt om). 

V: M (rspr. fosterföräldrar). 

s, 	A  

	• 	 
kiL-715  

>45 
A 

.4._   

akslpulatar epåletter 
sttlsa,lbcetst anar krusbärsbuskar 
faustaforaldrar fosterföräldrar 
akatulpanar vallmor 
dtnkarabaulagt dykeribolag 

A 

	rj__• _ 

bauktrykarkansta boktryckar-
konsten 

bauktrykcarceta boktryckeriet 
auyvavtnitt oöfvervinneligt 
auv-  adagala vädersol 
jignakslvagnar järnaxelvagnar. 

buldakytstylsa *bullerköttstyck e 
parlamausknaloar pärlemoknappar. 

V: N (rspr. bemärkelsedag). 

btmcerkalsadgg bemärkelsedag 
han gr dt val tk (ngkg)... han ger dig väl inte (något). 

3) Jfr V: T. 



> 
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V: 0. 

>  

prusasmakara processmakare sikundweisara sekundvisare 
kumnalst&arba, kommunal-

styrelse. 

V: P. 

9 > 	
> A 

  

>  A  

	

7 	 	 -FE--5.  

  

  

   

   

   

   

   

   

taksengskumtel taxeringskornIM aujalpsamhatti, °hjälpsamheten 
avreismgsceupa 	*afvisnings- 

soppa (dricksoppa) 
anstanduhaitt anständigheten 
auskaplthaitar orimligheter 
letfar4uhatti lättheten 
avrosnsgsiarclar 	afrösnings- 

jordar. 

V: R (jfr V: H). 
> A 

bceibalsalskope, bibelsällskapet 
nykalhankka nyckelhandtaget. 

V: 8 (jfr V: H). 

mesbzlatnhatt missbelåtenhet 	augudaktuhait ogudaktighet 
atalatnhait efterlåtenhet 	aubistanduhatt obeständighet 

aubitaggksamhait obetänksamhet. 
e 	Slutstafvelsen torde i detta ord kunna betonas med medius i st. 

f. med levis, 
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> A > 	 > {--- 	---. ▪ 'x  

aupalottlzhatt opålitlighet. 

V: T (jfr V: M). 

; 	;  • gr 	--"--5;r.71E 

duzkara,baulag dykeribolag. 

Sexstafviga ord. 

VI: A (rspr. besynnerligare). 
A 	 A 

	 

bzsynaltare, besynnerligare 
. . . ingretplzt at di kan . . . begripligt att de kunna 

VI: B (rspr. långfredagsaftonen). 
A A 
	 A  

1-4-17 	 

laggfredashatiggt påskkäringen 
nuk vaastu ymps sum . . . nog vet du någon som 

VI: C (rspr. bagerägare). 
A 	> 	> 	A  

W— 

yvaronskuntaisa - öfverenskommelse 
mtu ,se baukz, skat(u fa.) vill du se boken, skall (du få). 

VI: D. 
A  A 	 A 	_og  > 

111-5-4-15 	_ 
trcezfalduhaztsundag trefaldighetssöndag. 

a 
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VI: E (rspr. obegripligare). 

5 5 0 
aubigrwip hare, obegripligare. 

VI: F (rspr. besvärshänvisningen). 
A > 	A 

bisvetshe,nvceisniggi besvärshänvisningen 
bitalnigg skal ya ha betalning skall jag ha. 

VI: G (rspr. bemärkelsedagar). 

bisynalihaztar besynnerligheter 
binuerkalsadggar bemärkelsedagar 
de launar ,p inta det lönar sig icke. 

VI: II (rspr. skomakarvärkstaden). 
	 > A A 

-P- Iti 	 o 

skumakarletuniggar skomakarevärktyg 
bildhugararbete bildhuggeriarbete 
auskuillt rakar vait (ya . . .) ofantligt rik vet (jag inte om han är). 

VI: J (rspr. ogudaktigheten). 

	  > 

nusbilettnhaiti missbelåtenheten 
atalgtnhatti efterlåtenheten 

ecugudaktuhaiti ogudaktigheten 
aubitegksamhattz obetänksam-

heten, 
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A >  

--"••  

4  _W=_-4=5 
aspolcetathatti opålitligheten. 

VI: K (rspr. fattigvårdsstyrelsen). 
> 	 > A  

	

el_ 	

doikarabeculaga, dyk eribolaget. 

Sjustafviga ord. 

VII: A. 
A A 	k  i-   24  \ A  

• 

trcetfalduhattsundagan trefaldighetssöndagen 
nuk gytar ja heushalda nog måste jag hushålla. 

VII: B. 
4 	> 	A 

 	r  	 
famtiriksda,lasedl sedel på femtio kronor. 

Af den föregående framställningen rörande den musikaliska 
aksenten synes, att ordgrupperna ock de motsvarande »klang-
figurerna» blifvit ordnade efter de exspiratoriska hufvudaksen-
ternas (fortis ock medius) antal ock läge, så att de, som hafva 
en hufvudaksent, stälts först ock därefter de, som hafva två 
o. s. v. Inom hvar ock en af dessa kategorier har de särskilda 
gruppernas inbördes ordning blifvit bestämd efter hufvudaksentens 
läge, så att de, som hafva första stafvelsen betonad, komma i 
första rummet, därefter de, som hafva andra stafvelsen betonad 
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o. s. v. I fråga om ord med två betonade stafvelser har den 
ordning iakttagits, att de ordgrupper komma först, i hvilka 
hufvudaksenterna följa omedelbart på hvarandra: i första rum-
met komma de, som hafva första ock andra stafvelserna betonade, 
därefter de, som hafva andra ock tredje (så tredje ock fjärde etc.) 
stafvelserna betonade; i andra rummet komma de, som hafva 
första ock tredje, sedermera de, som hafva andra ock fjärde 
(tredje ock femte) stafvelserna betonade, eller med andra ord 
de, som hafva en obetonad stafvelse emellan de betonade; i 
tredje rummet komma de, som hafva första eck fjärde (andra 
ock femte) stafvelserna betonade, eller med andra ord de, som 
hafva två obetonade stafvelser emellan de betonade o. s. v. 

Vidare kan man iakttaga, att förenätnda grupper sins 
emellan ordnats parvis så, att de, som på någon stafvelse hafva 
fallande cirkumflex fått sin plats omedelbart före dem, som 
på motsvarande stafvelse hafva stigande cirkumflex. Att på 
åtskilliga ställen luckor härvid förekomma, beror därpå, att 
målet saknar ord, som skulle ha sin motsvarighet i de felande 
klangfigurerna. Att man likväl i åtskilliga fall på annat sätt, 
nämligen genom sammanställning af enskilda ord, kan fylla 
dessa luckor, skall längre fram visas. 

Den anordning, som med afseende på kvantiteten inom 
hvarje grupp blifvit vidtagen, faller genast i ögonen. Att vid 
de mångstafviga orden för enkelhetens skull sammanslagning 
ägt rum, torde ej försvåra öfverskådligheten. 

bevis ock skiljaktigheter i mindre betonade stafvelsers 
kvantitet hafva ej ansetts böra föranleda till någon ökning i 
hufvudgruppernas antal, utan hafva de klangfigurer, hvilka en-
dast i afseende på de mindre betonade stafvelserna skilja sig 
från hufvudgrupperna, blifvit behandlade såsom variationer af 
dessa. 

Hvad beträffar den musikaliska (ock i sammanhang därmed 
den exspiratoriska) aksentens förändringar vid sammansättning, 
torde jag få hänvisa till grupp IV: L s. 45-47 såsom särdeles 
upplysande. 

Däraf framgår, att i ett sammansatt ord den första sam-
mansättningsleden regelmässigt har stigande ock den senare 
fallande cirkumflex eller akut utan afseende på förhållandet 
före sammansättningen. 
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För öfrigt må anmärkas, att fallande cirkumflex på slut-
stafvelsen ligger lägre på tonskalan efter föregående akut (se 
II: E, III: K, IV: N, IV: P ni. fl.), ön då den följer på hög 
gravis (se III: C, III: E ni. fl.). Då fallande cirkumflex ligger 
på någon annan stafvelse än slutstafvelsen, är dess anslagston 
akut (se III: F, III: G m. fl.). 

Alla med lenis eller levis försedda stafvelser, som föregå 
betonade stafvelser, harva hög gravis (se III: C, D, E; IV: B, 
C, D o. s. v.); alla stafvelser, som följa på en med. fortis för-
sedd stafvelse, harva gravis (se IV: B, F m. fl.). 

Alla med lenis eller levis försedda stafvelser, som ligga 
emellan stigande ock fallande cirkumflex i ett sammansatt ord, 
hafva akut (se IV: L, VII: B m. fl.). 

Rörande aksentförhållandena i sammanhängande tal må i 
korthet nämnas, att betonade ord ock stafvelser bufvudsak-
ligen 1  behålla sin musikaliska aksent, hvaremot alla mellan-
liggande ord ock stafvelser få gravis med undantag likväl för 
de :med akut försedda stafvelser, som förekomma mellan sti-
gande ock fallande cirkumflex i ett sammansatt ord, ty i sådana 
bibehålles akuten. 	 • 

Gifver man närmare.  akt på den roll, som den fallande 
ock stig-ande cirkumflexen spela i målet, så skall man finna, 
att dessa, liksom utgöra de tnedelpunkter, kring hvilka de 
öfriga musikaliska aksenterna gruppera sig ock af hvilka talets 
musikaliska karakter hufvudsakligen beror. 

Ordnas klangfigurerna med afseende på dessa förhållan-
den, kommer sketnat att gestalta sig något annorlunda, än 
fallet varit i det föregående. Man får då att göra med fyra 
grundtyper: två enkla ock två sammansatta, båda slagen med 
mer eller mindre talrika utvecklingar. 

De två enkla utgöras af de båda cirkutnflexerna, den 
fallande (A) ock den stigande (B); de båda sammansatta af 
kombinationer utaf dessa: fallande + fallande= (AA) ock sti-
gande + fallande (BA). 

I) Ej alltid: då t. ex. slutstafvelsen i ett ord är försedd med medius 
på hög gravis ock i sammanhanget efterföljes af obetonad stafvelse, så 
öfvergår medius till fortis ock hög gravis till akut. Jämför t. ex. 
z9n4.atceid (IV: N) ock im4atce9d sa (V: K). 

2) Denna senare har mera karakteren af fallande ock hör därför i 
detta sammanhang räknas såsom sådan. 
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Ur nämda grundtyper utveckla sig nu de härledda på föl-
jande sätt: 

stafvelser vidhängas efteråt (2, 3, 4, 5); 
en stafvelse föregår (1, 2, 3 etc.) ock en ellerfiera vid-

hängas efteråt (2, 3 etc.); 
två stafvelser föregå (1, 2 etc.) ock en eller två efter-

följa (2, 3 etc.). 
Nyss omtalade utvecklingar tillkomma i mer eller mindre 

grad alla grundtyperna, men de sammansatta äro dessutom' 
mottagliga för en annan sorts variation: de kunna nämligen 
emellan de betonade stafvelserna hafva en ellerfiera °betonade 
(eller mindre betonade). stafvelser, så att man får Aa, Ba, 

etc., hvarvid med a betecknas ett ock med (3 två mellan-
slag o. s. v. 

Dessutom finnas ord med tre betonade stafvelser ock lik-
nande variationer. 

Genom följande skema hoppas jag, att dessa förhållanden 
tydligt skola träda i dagen, ock då. det ej torde sakna intresse 
att se, huruledes de felande klangfigurerna kunna konstrueras 
fram ock belysas med exempel ur det dagliga talet, komma 
för fullständighetens skull sådana att inom parentes anföras. 
Därmed äro målets tillgångar visserligen -  icke på långt när 
uttömda, men alldenstund en ytterligare utredning af denna 
fråga skulle leda in på detaljerna rörande satsaksenten — 
hvilket ej ingått i planen för denna lilla afhandling — må det 
för tillfället vara nog med hvad som innehålles i följande 

Öfversikt. 

A. 
a. 1 (I: A) vid ved 

2 (II: A) vldn veden 
3 (III: A) lata« lejonet 
4 	— 	(jfr följ.) 
5 	— (kuryar ja tut sa 

kommer jag icke, så...) 

B. 
B) staur stora 
B) spGgal spegel 
B) atgara ägare 
A) dreastuara dristigare 

... (V: A) ypalutra ypperligare. 

b. 1 (II: C) bavceis bevis 	— 	(um laud om lördag) 
2 (III: C) bityetsa bevisa 	(III: D) iginum igenom 
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b. 3 (IV: B) fistraldlsa förödelse 
4 (V: B) btsynalta besynner-

liga 
5 (VI: A) btsynaltara besyn-

nerligare 

e. 1 (III: E) dcertfran därifrån 

— 2 (IV: C) jcerumdagan här-
omdagen 

d. 1 (IV: E) alhalgandag all-
hälgondag 

—2 (V: C) alhalgandagan all-
hälgondagen 

	

— 3 	— (um dt kam hatm 
an gagg om de komme hem 
en gång) 

VANTITET OCK AKSENT. 	VI. 1 

(t vankta i vanliga [fall]) 
(dt vanitasta de van-

ligaste) 
(dtundaltasta de under-

ligaste). 

(dt var hatt de voro 
hela) 

D) dcertglnum därigenom. 

(du skud ha dratg du 
skulle ha dröjt) 
D) mtsuma,svgku midsom-
marsveekan 

B) laggfredaskaltggt påsk-
käringen. 

AA. 
a. 1 (II: D) rcetsgrotn risgryn 
-- 2 (III: F) tt9Igskagar 	tyg- 

kängor 
— 3 	— 	(jfr följ.) 
— 4 (. . . brceunt rus sum dt 

had . . . [en] brun häst som 
de hade [köpt]) 

b. 1 (III: H) bisica.eshan beskärs-
horn 

— 2 (IV: G) biskshana be-
skä,rshornet 

c. 1 	— 	(jfr följ.) 

—2 	— (vitu sot baukt 
vill du se boken . . .) 

—3 (VI: C) yvaratnskumalsa 
öfverensk-ommelse 

(IV: H) laggfredagan långfre-
dagen. 

1) fastiaksundqg fastlags-
söndag 
F) fastlaksundugan fast-
lagssöndagen 

(dt ycer auvItua de äro 
odygdiga). 

BA. 
E) fattvld tjärved 
G) fattvldn tjärveden 

F) datlatgara delägare 
E) ausatmltara mera opas-
sande. 

(an laudog en lördag) 
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1 	- 	(va ska ja g?, bani 	(um an jwr auvitur 
. . . hvad skall jag ge bar- 	om han är odygdig). 
nen . . .) 

1 	— 	(jfr följ.) 	(VI: D) trtufalduhaitsundeg 
trefaldighetssöndag 

—2 	— 	(um du skud fa see? (VII: A) trcetfalduhattsundagan 
kam . . . om du skulle få 	trefaldighetssöndagen. 
se kon . . .) 

AaA. 

a. 1 (III: J) dowaltrak dyfvels- (III: 
träck 

2 (IV: K) blo?gatspInet 	bly- (IV: 
ertspenna 

—3 (V: G) undalottnantn un- (V: 
derlöj tnanten 

— 4 

	

	— (aumar bita an sak- (VI: 
nas . . . ond blef han visser-
ligen) 

b. 1 (IV: M) bdagkngstcezd be- (IV: 
tänketid 

— 2 (V: J) bdalnigsdagan be- (V: 
talningsdagen 

3 (VI: F) btsvha,nvetsnigg? 
besvärshänvisningen 

BaA. 

agandaum egendom 

spagalhalar spegel-
blank 
H) aigandetumlia egen-
domliga 
E) aubtgreaphara obe-
gripligare. 

N) imilatceid emellertid 

K) ttbakasvcetstar tillbaka-
visad 

— (at aubtgrceipla bi-
[ston.] ett obegripligt be-
[styr]). 

APA. 

a. 1 (IV: 0) undabifal 
befäl 

— 2 (V: L) undablfala 
befälet 

Sv. landsm. VI. 1. 

BPA. 

under- (IV: P) hakalsakneetv hackelse-
knif 

under- (V: M) faustaftwaldrar foster-
föräldrar. 

5 
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b. 1 (V: N) bimerkalsadag be- 	— (tu l autndakstezd till 
märkelsedag 	 merafton) 

— 2 (VI: G) binterkalsadagar 	— 	(tzl autndakstezdar till 
bemärkelsedagar 	 merafton). 

BdA. 

a. 2 	— 	(kumar ja tnt tu (VII: B) fambriksdalasadl sedel 
bozn se. . . kommer jag ej 	på 50 kronor. 
till staden, så ...) 

Följande gruPper hafva tre betonade stafvelser ock beteck-
nas för enkelhetens skull med 3 framför A ock B (hvilka bok-
stäfver beteckna arten af första stafvelsens cirkumflex): 

3A. 	 3B. 

1:sta, 2:dra ock 3:dje stafvelserna betonade: 
a. 2 	— 	(jfr följ.) 	(IV: R) kumnalsedlar kommu- 

nalsedlar 
— 3 	— 	(rozsgrozn kaupar (V: 0) szkundvcasara sekund- 

ya ... risgryn köper jag...) 	visare. 

3 Aa. 	 3 Ba. 

1:sta, 2:dra ock 4:fle stafvelserna betonade: 
a. 1 	— 	(jfr följ.) 	(IV: S) upsoznigsman uppsy- 

ningsman 
— 2 	— 	(jfr följ.) 	(V: P) avcounigsceupa »afvis- 

ningssoppa» 
— 3 	— (totgskagar nytar (VI: H) skumakardauniggar 

vor . . . tygkängor begagna 	skomakarevärktyg. 
vi [ej]) 

1:sta, 3:dje ock 4:de stafvelserna betonade: 
b. 1 	— 	(jfr följ.) 	(IV: T) bceibalsalskapbibelsäll- 

skap 
— 2 	— 	([av] alfanbazn ga- (V: R) bcetbalsalskapa bibel- 

ras. . af elfenben göres...) 	sällskapet. 
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3 Aaa. 	 3 Baa. 
1:sta, 3:dje ock 5:te stafvelserna betonade: 

a. 1 	(jfr följ.) 	(V: S) aubttagksarnhatt obe- 
tänksamhet 

— 2 	— 	(buldajan ycer gut. (VI: J) aubitegksamhaiti °be- 
ton . . . Marubium är godt 	tänksamheten. 
om [men icke ...1) 

	

3A. 	 3 B. 
1:sta, 4:de ock 5:te stafvelserna betonade: 

a. 1 	— 	(jfr följ.) 	(V: T) doz,karabauktg dykeri- 
bolag 

— 2 	— (glcezdar ha st, (VI: K) dotkarabauletga dykeri- 
kumar . . . far hon bort, 	bolaget. 
kommer [bon ej så snart 
tillbaka]) 

De musikaliska klangfigurerna sammanställas här, ordnade - 
efter samma plan som nyss ofvan (jämte hänvisningar till af-
handlingen): 

A. 	 B. 

> — ---- 
1: A•-•— 	 I: B 

V9d 
	 staur 

A 
	 A 

A 
	

II: B 

	

min 	 spegal 

A 
> 	 > 	A ..., 
• 

___ 	 III: B —glf—•—• —1—.- 4-0— — ____  
lamma 	 azgara 



III: E -1 
. 	dcerzfran 	 (di var hail) 
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A 

—k-  5 0 0 
(jfr följ.) 

A  

IV: A 	0-M--• • • 
drceistuara 

V: A 
(kumar ia int sa) 

II: C =07-717t-t-= 
Nuets 

> 	A  	 A  
r

w--w—i,.,  
#fr,  5 

—
5 5,— 

ypaliara 

9,--49— 
(um laud) 

> 	 > 	A 

e ----0, M-- ---  0 	 III: D --g--=-KIM,— 

bivcezsa, 	 iginum 

> A a. 	 A  

B —,-4, • 	 —+3----.--m---,,, 	,d• 
_,-__w_ 

fiskraidlsa, 	 (i vanlia) 

A 	 A  	 

B =i—. 	 • g 
P 

bisynalza 	 (di vanliasta) 

> 	A 	A 	 A 	A  

A  	5=r=  
bisynaliara 	 (di undaliasta) 

	 A  
IV: C —# 

ycerumdagan 

	 A 

IV: D _LL _d j_ 

dceriglnum 
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A  

alhalgancleg 

  

A 

IV: E 

   

  

1 • 1 
tz - 

(du skud ha drag) 

  

   

A 	> 	A 	 A   	 A 

V: C --g g 	• • 	 V: D 	• 	9-! 

alhalgandagan 	 misumcksviku 

A 	> 	A 	 A A ______,>4 	A 

	

 	VI: B 1.-"--=.'-*  ---• A 
4-4 	r -es-4- -- 

(um dikam hamn an gagg) 	laggfredaskalaggi 

AA. 
	

BA. 

II: D = =p= 
rceisgrom 

II: E 
-,. = • ___—_r,  
CE i  
faztvld 

> 	> A  

III: F 
= pe-t  • 

tonskagar 

A  
III: G 	

• • • i i- h • 

faitvidn 

' 	(jfr följ.) 

> 	A  
	 V: E 

(brceunt rus sum di had) 

> 	A 
M-f- • • 

dailatgara 

A  

FFP 
ausoonliara 

IV: F 

III: H =,g=jPt-•-R- 
	 -0=0! 

baskshan 	 (an laudog) 
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1V: G 
> > A 

G 
biska,shetna 

IV: II 
4 >  > A 

g-. 
P 

  laggfrgdggan 

g g —•-•  J 
e4_ 	 

fastlaksundctg 

 

IV: J 

 

(jfr följ.) 

 

A 

	

> 	 A  

; ; 
	• 	 	 • 5 	V: F 	; •  • 	 

P P. 	I-.Z!  

	

(vitu sot betuki) 	 fastlaksundagan 
A >  > 	 A > >A 

VI: C 	, E_ • - 	 M 9 	 

yvarainskuntalsa 	 (di )tsr etuvatua) 

	• 	 .7.24.  -IP •=7EM___M.....____._ 
-1111:10- 	 :7--K=C--- =-1%Z',1------ 
(va ska ja gi bon) 	 (um an )cer etuvitur) 

A 	Ak .». . .... , 	> 	 A  ,  A 	A  
-0_

k

_ ____ 	 -- 

	

70•7-__O=L=ggi 	Vi: D r-w-.3P" i• • 	 9  

	

(jfr följ.) 	 trceifalduhattsundqg 
A 	A 	i 	> 	 A A 	A›,....._  j( 9_,..., 	A 
	• 	 i" —e--.7—•—•—,--•—•—•— VII: A  

104--14-1!1- 
(um du skud fa scet kaut) 	trceifalduhaitsundagan 

	

AaA. 	 BaA. 
›, 	> ,>, 	> 

III: J ----e-ap—å—e— 	III: K  
--— P-- P— 

	

dowaltrak 	 aigandetum 
> A  

IV: K --f-o—o--• 1= 
blozganytnet 

> 	>A 
7.  

IV: L 	• ' 0 r  •  4  
L:s:h  %44 P 
spagalhalar 
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V: G 

IV: M =,5= =,5=er ki--- 
bitagknigstezd 

IV: N 	 •—•  • 	h4 R 

zmilatezd 

	1•4  NEW--10A— 

(at ecubigre?plit bi[stotr]) 

> - A > A 

VI: F 
Y4—lod=r7i—  P= 

. insva.,shg,nveisniggt 

V: L 
--10--Ke01 

undabtfkla 

VI: 
A 

ii=1,5=11— 
bzwerkalsadagar 

undalottnantn 

(aumar blm, an saknas) 

II 	:-..-1-----0--b•-•—•—•,- 
---- 	--ZZ —"ri,-=-P-7--- 

azgandaumlia 

n  
p 	 E 

aubigrceiplzara 

APA. 

0 	LiI 

N 

bimerkalsadag 

BPA. 

P --i 	

lzaalsalencezv 

faustaf6traldrar 
> 	 > 

___•_-•-.2!—P=r, 	 0 • 
---C"J'''''."----  
(hl autndakstcetd) 

> A 

	„=. 
1:- 1—tZt 	 

autndaksteidar) 

M 

V: K 
> A 

=1.4„,=.1....-  • 
'449. 	 

tibukasvezstar 

> A 

V: J ---,,,,---i---p—rd--
P—

- 
—P—P— 

bitalnzgsdagan 
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BåA. 
A 	> A  

*11r 01=5-1- 

   

VII: B i 	5i1 	 

 

 

 

 

(lcurnarja int ti bazn sa) 	 famttriksdglas01 

3A. 	 3B. 
> >  

k 5 5.1 
(jfr följ.) 

> > > 	A 

--k-1-1-0-1—
(rcetsgroin, kaupar ja) 

R 	„.1 	 

kumnctlsgdlar 

0    Lo  
situndvceisara 

3 Act. 	 3B«. 
> 	> 

•---. IV: S il 	 iir 0 10 0 
(jfr följ.) 

> 	> 

=k-- --10 0 0 04 • 
(jfr 'följ.) 

—EVT:EVE 
(taigskagar nytar var) 

upsaznigsmatt 
> > 	 > A  

P 
=ZC 	P 

avcasnigsoup 

H :irEE41-141iM 
P-0 • 	  
> K 	 A  

skumakarclauntggar 

- 	> > 	 > 

T 	A—M 	 

(jfr följ.) 	 bcetbalsalskap 
> > 	 > A  

R --9-t—P—fe- 	— 

([av] alfanbon was) 	 bcetbalsalskcjpa. 
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3 Aaa. 	 3 Baa. 

> 	> 	>  

(jfr följ.) 

V: S 
' 	" 	> ,. 	----,  

.1-1-4-• all,!_m___,_,= 
--kt:I-v-- 	1Å— 

aubitagksamhait 

> 
	  

194-40—k 	W — 
(buldajan icer gut um) aubtte,gksamhaiti 

VI: J 

	

3 Ati. 	 3 B/3. 

> 
--• 	V: T 	 •-•-• 

	

(jfr följ.) 	 dwkarabaulag 

a. A  

VI: K =011=0--117__M-•—---i.1-1  

  

(glgidar ha st e kumar) 	doikare,baulage 



Förteckning 

öfver 

de gottländska orden i afhandlingen. 

Vid utarbetandet af förteckningen ha lagts till grund samma 
principer, som iakttagits af NOREEN i hans ordlista öfver dal-
målet i Sv. landsm. IV, 2, nämligen: 

kolumnerna upptaga dialektordens form i svenska riks-
språket; 

saknas ordet i riksspråket, så konstrueras en riksspråks-
form enligt de allmänna ljudlagar, som gälla för motsvarighet 
mellan målet ock riksspråket; 

finnes dialektordet i riksspråket, men under en form, som 
icke ljudlägsenligt motsvarar målets, så bibehålles riksspråkets 
form som uppslagsord, men sättes inom H, ock vid dess sida 
anföres den form, det ljudlagsenligt skulle hava; 

om ett sammansatt ord icke som sådant finnes i riks-
språket, men väl dess beståndsdelar livar föl' sig, så skiljas 
dessa genom bindestreck ock ordet betraktas i denna form 
som hörande till riksspråket; 

konstruerade former utmärkas med `. 
Första siffertalet utmärker sidan, där ordet finnes; en 

mindre siffra som exponent ofvan till höger om sidotalet utmär-
ker rad uppifrån, siffra som index nedtill betecknar rad nerifrån, 
romersk siffra med efterföljande bokstaf hänvisar till rubriken, 
under. hvilken ordet är fördt. 

A. 
[abc-bok] 'abset 355  advent 63 ; 118  
[abc-boken] *ahsetet afbetalningen 54, 

414  
ackord 11, 
addera 12 
addition 434  
[adjö] *hadjös 113  
adjun[k]t 118  
adress 118  

affär 63; 117  
a[fl-kusin 4312  
*a[f]lit 356  
afloppsdike 508  
aflång 413  
*a[f]mod[a]n[d]es 426  
afrätta 428  

afrösningsjord 53' 
afrösningsjordar 57 

V: P 
afsatt 412  
a[f]si[g]kommen 	48 

IV:K 
afsked 358  
aftal 359  
aftnar 2412 



18 
afvisnings[soppa] 

*-supa 57 V: P 
agera 121, 
ag-tak 354  
ag-taket 415  
akter 17, 
akterdäck 433  
akterspegel 48 IV: K; 

4918 
*alap-syl 4313  
alarm 117  
aldri[g] 3120  
[allaredan] "altreda 

38„, 
allh älgonda g 46 IV:E 
allhälgondagen 53 

V: C; 55 V: K 
[alltid] *allto[g]t 31,6  
allvar 3312  
allvarsam 918 ; 1314 ; 

43, 
al[ma]nacka 109  
[alnar] *ä(l)nar 26„ 
[alnmått] "ä(l)ntuått 

352 
altan 117  
amper 2113  
andas 29, 
andra 2917  
*angel 23, 
*anka 29,, 
*ankar 228  
ankarbotten 4915  
ankel '232  
annamma 121, 
[annan] "armar 29' 
ann[an]dagen 385  
ansas 29, 
"ansingift 496  
anständ[ig]het "-o[g],  

464; 52, 

[afton] *aften 248  
aft[o]nen 2411  
aft[on]mat 331' 
afträdessyn 527  
afv[ig] "-o[ge]r '27 

VI. 1 	 ORDFÖR TECKNING: abc-bok—ben-bden. 	76 

anständ[ig]heten [baptisteri] *babdi- 
"-o[g]- 541; 57 V: P 	sten i 524  

[antingen] 'iinten 314  barmhärt[ig]het 
apostel 129 	 -o[g]- 463  
[apotek] "abtek 118  barnen 201, 
april 6 • 11 	barnet 2016 
arbeta 408  
arbetad[e] 464  
arbete 409  
arg-simpa 40" 
argsint 393  
ar[r]ende 129  
*a[r]stu[g]en 54 V: F becksöm 359  
[artillerist] "atulrist becktåt 3513  

4412 	 bedd 221, 
*ating 2416 	beder 229  
augusti 63 ; 121, 	'bed-lag 35" 
[auktion] "afsjon 119 ; "bed-lekstu[g]a 50„ 

356 	 bedraga 37„ 
axel (skuldra) 1818  bedragare 4514  
axel (vagns-) 234 	bedrägeri 502  
axeln 18,3 	begabberi 503  
axel-polett 513 	begraf[ningr-else 4515  
axel-poletter 56 V: M begripli[g]t 58 VI: A 
axlar 262. 	[be]gynner 302  

[be]gynte 3012  
B. 	begärlig 37, 

behag 324  
backe 147 ; 2311 	beho[f] 324  
backen 2314 	beho[fv]et 374  
backstu[gulsittare548  behäft[acl] *-en 373  
bagare 3612 	bekant 54  
bagargesäll 522 	bekvämare 45" 
bageri 13" 	belåtenhet 51' 
"baggtåg 33" 	bemärkelse 45 IV: B 
[bakad] *bakt 221, 
bakdel 357  
bakhjul 358  
bakifrån 44" 
baklass 355  
bakning 2513  
bakom 312° 
bak-rede 427  
bakslughet 441  
balja 711; 247  
[baptist] "babdist 116  "ben-öden 4113  

barnkammare 479  
"bar-potta[de]r 421  
basröst 356  
beck 7 1  
beck-köla 428  
beckplåster 421  

bemärkelsedag 56 
N 

bemärkelsedagar 59 
G 

"ben-göl 3412  
ben[ig] "-o[ge]r 27,9  
beniga 371  
benling 2415; 3413  
benpipa 4111  
ben[svett] *-svete 4112 
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beredskap 424  
[beredvillig]'beredd- 

vilo[ge]r 47 IV: G 
bernsten 327  
berättelse 45 IV: B 
besatt 324  
besinnsam 423; 47 

G 
besk 78  
beskaffenhet 502  
[besked] * bes k e[d] 

ning 42, 
b es kedli[g]a 451V: B 
beskedli[g]are 53 

B 
beskedli[g]aste 53 

V: B 
[beska] *beslone 2413  
[beskan] *beskmen 

24„ 
besk-söt 3414  
beskyddare 45 IV: B 
*beskärshorn 423  
*beskärshornet 47 

G 
besluta 373  
besparingsspisen 55 

J 
*besto[g]t 31" 
bestånd 325  
besvär 325  
besvära 374  
besvärshänvisning 

55 V: J 
besvärshänvisningen 

59 VI: F 
besyn n erli [g] 451V: B 
besynnerli[g]a 53 

V: B 
besynnerli[g]are 58 

A 
besynnerli[g]heter 

59 VI: G 
besättning 42 III: H 
besättningen 45 IV:B 
betalning 381; 42, 

LAUMÅLETS KVANTITET 

betalningen 45 IV: B 
betalningsdag 512  
betalningstiden 55 

V: J 
*betel 184; 233  
beteshage 497  
*betning 2513  
betrakta 372  
betraktelse 45 IV: B 
betryck 325  
betrygga 37, 
beträffa 381  
be[t]sel 78; 18,8  
bett 711  
betyda 372  
*betänkningstid 503  
bevis 326  
bevisa 37, 
beviset 381  
[bi] *bia 247  
bibehålla 49,4  
bibel 185  
bibeln 186  
bibelsällskap 501; 53 

T 
bibelsällskapet 57 

R; 557  
biblar 264  
[bibliotek] *bibeltek 

4415  
bibliska 426  
bildhuggar-arbete 59 

H 
bildhuggare 46„ 
biljett 116  
bindsula 398  
bin -d-sulläder 4874  
bindsöm .3210 
bita 29„ 
biten 317  
bitter 2113  
bittert 2118  
[bjuden] *buden 318  
*bjure 2311  
[bjälke] *balke 146  
[bjöd]*bjudad[e] 3016  

OCK AKSENT. 	VI. 1 

[blad] 'bladar 267  
blandfoder 392  
blandnings kalas 502  
*blegare 3613  
*blegrar 275  
bli yva] 814  
blifvig *blitt 814  
lodlefver 403  

blodsugare 402  
blomkål 326  
blom[m]a 78  
blompotta 408  
bloss 711  
[blyertspenna] *bly- 

garspinna 48 IV: K 
blyhagel 402  
blykula 4114 
blyplåster 40, 
blå 80  
blår-garn 3514  
blårna 2018  
blåser 2210  
[blåste] *blåsad[e] 301' 
blå-sur 3510  
blåsväder 423  
blått 80  
bläckslagare 463  
bläckslageri 525  
bo 8,0  
bodar 26,0  
bodde 8,0  
boden 193  
bod nyckel 418  
bo-förteckning 4812  
bo-förteckningen 54 

V: G 
[bogseringen] *bok- 

serningen 471  
*bokenholt 434  
boktryckare 476  
boktryckarkonsten 

56 V: M 
boktryckeri 524  
boktryckeriet 56 V: M 
bolde 2312  
bonde 2312 
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bondpra[k]tikan 63  
bopla[t]s 34n 
borr 712 
borra 712  
boskifte 4110  
bot[ad] *-en 317  
bot[ade] *-na 3111  
bott 81, 
botten 1812  
bottenrik 4916  
bottnen 1814  
brandgul 3311  
brandgula 395  
bredsida 4115  
breflapp 358  
>brill-hus 3312  
*brill-huset 401  
brinna 716  
brister '22° 
[brodern]'broren 263  
brorsonen 411  
brukbar 3413  
brukli[g]het 4416  
brukli[g]heten 4912 
brunnsgubben 40° 
bryggbalja 4010  
[brygg]hus*bryggar- 

432  
brynsten 3415  
brå[d]mo[g]en 429  
brådtom 89  
*bråkorna 201° 
bräde 1710; 2518  
bräden 2512  
brädlapp 357  
brädlappen 411  
[bränder]brander 267  
brännhet 403  
brännvin 3315  
brännvinet 4012  
brännvinspanna 506  
bröder 196  
bröllop 102; 3314  
bröllopsbjudare 55' 
bröllopsläxa 101; 503  
bröst 77  

bröstet 2017  
bröstlapp 3410  
*bubin 116  
buffel 185  
[bugning] 'bockning 

2513  
[bukett] *pukett 12" 
[bula] *bubbel 184  
buldan 115  
buller-järn 4311  
buller-köttstycke 95; 

566  
bunden 317  
'bunn-botten 394  
[butelj] *putelja 129  
[butelj]grönt 'putelj- 

471  
butter 2114  
*bycken 282  
*byckna 28° 
bygel 232  
bygeln 245  
bygger 221° 
byggmästare 4610 
byggning 12/,; 2416; 

2514  
by-köpt 411  
(vid) *byom 278  
[bytte]*bytad[e] 3017  
byx-lår 3316  
*byxmass 3210 
'byxmassen 394  
*bådd 165  
*bådden 1915  
båd[e] 112  
båkad[e] 3716  
båkmästare 479  
bål[d] '213  
bål-ka[r]l 3515  
bål[piga] '-pika 4210  
[bås] *basar (pl.) 268  
båset 201, 
båtar 1716; 267  
båten 191, 
båtgarnet 413  
båt-lott 351° 

bå[t]sman 327  
bå[t]smannen 397  
*båt-veda 429  
*bäfrar 294  
bäfver-gräs 4414  
[bägare]*bäkar[e] 173  
[bägaren] "bäkar[e]n 

178' 
bäret 201„ 
'bär-kippa 427  
bästa 287  
(till) 'hästar 28, 
*bätterlek 1313; 431  
'bätterning 1314  
[bättre] 'bätter 219 ; 

222  
bättringsvägen 497  
böcker 207  
[böckling]*bicking 54 ; 

2415  
[böjd] *bögd 2210  
böjda 3114  
böjer 293  
böla 2912  
bönder 196  
början 24° 
bösskott 3311  
'böste 2517  
*böstena 25/1  

 
cigarr 1214. 331  
[citera] *såtera 124  
citron 1215  

 
dag 165  
dagar 268  
dagas 293  
dager 206  
daggdroppe 40" 
dags-lyse 919 ; 4013  
dagsvärkare 4611  
(vid) *dagum 278 
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daler 23, 
dam 7„ 
damborst[e] 3312  
damborsten 393  
dansar 229  
danstakt 3313  
de 112  
[december] *disärn- 

ber 12, 
degtråg 3414  
del[ad] *delt 229  
del[ad] *-en 318  
delakt[ig] -*o[ge] r 

41" 
delar 267  
delgi[fva] 3415 
delta 3416  
delägare 105; 476  
deras 292  
dike 25„ 
diken 2512  
diket 25,3  
tdilen 19„ 
djupast 2820  
djuplek 3416  
[dog] dödde 3012  
doktor 18'3  
doktorer 264  
domkapitlet 48 IV: K 
domprost 3417  
*doningar 41,1  
dotter 257  
dotterdotter 496  
dottern 2510  
[drack] *drickad[e] 

3016  
dragare ock -na 275  
[drager] *drägel. 2211  
[drages] *dräges 30' 
dragrem 3516  
*drag-ross 359  
dricka 2520  
drickat 2513  
*drickbytte 4012  
drick-kär[1] 3317  
drick-tapp 3314  

drick-tappen 39, 
drist[ig] -o[ge]r 77 ; 

27„ 
dristigare 45 IV: A 
dropp 7'2  
[droppande] 'dropp- 

ning 2514  
droppat 312  
droppe 712  
droppflaska 4013  
drummel 186  
dråpslag 3517  
drängar 268  
dröm 7, 
drömma 7, 
drömmer 301  
dubbel 21,6  
dubbelbössa 49" 
dubbelfönster 4917 

.dubbelt 21,3  
duger 221° 
[duk] *dok 163  
dukat 11, 
[duken] 'doken 1914 
dutndrist[ig] *-o[ge]r 

4014  
dumdrist[ig]a '-o[g]- 

465  
dumdristigare53V:E 
[dunkel]klunker 2114  
[dunkelt] 'clunkert 

2118  
dussintals 449  
dyfvel[s]träck 435  
dykarebola g 56 V: M; 

58 V: T 
dykarebolaget 59 

VI: K 
[dymmel]onsdag 

*dymling- 45 IV: C 
[dymmel]veckan 

'dymling- 46 IV: D 
dyrare 284  
dyrast 283  
dåli [g] 276  
dämma 7,4  

därifrån 383  
därimot 384  • 
döden 19,4  
dödssjuk 412  
dömma 76  
*dörgande 37 3  
dörr 7'2  
dörrar 2618  
döttrar 25" 

E. 
ede[r] 292  
efterlåten 4920  
efterlåtenhet 54 V: H; 

57 V: S 
efterlåtenheten 59V1: J 
efter-läckor 4919  
egendom 1313; 448  
egendomli[g]a 54, 
egennytt[ig] *-o[ge]r 

49, 
egenskap 1314  
ekblad 3410  
[ekorre] ikorn 351  
eld-pinn-bunten 503  
eldsljus 347  
elfenben 4310  
elfenbenskam 517  
elfenbenskammen 56 

V: L 
Eli[a]s 1219  
emellan 3810  
emell[an]åt 38" 
emellertid 51 IV: N 
en (buske) 16, 
enbuskar 418  
enbuske 417  
ende 297  • 
'enes-putta 49, 
*enes-trysa 49, 
enkel 21,6  
enkom 3120  
enlag 3411  
enstak[a] *-en 417  
*en  sylt 3411 
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'en-tom 403  
envishet 444  
[estimera] *exmera 

132  
*etel 23, 
*eteln 248  
et[t]er 7, 
[ettrig] *etro [ge]r 2718  
evigaste 113  
examen 132  
ex[erc]era 132  
ex[erc]is 1216  

F. 
fabrik 115  
[fadern] *faren 263  
fager-väder 494  
fanjunkare 4710  
fa[r]bror N; 3316  
fa[r]brors-kona 92 
fa[r]far 919  
fa[r]mor 919; 3317  
fasli[g]t 3116  
fast[a]n[d]es 30 3  
faster 257  
fastfrusen 4013  
fast-förhör 441  
fastlagssöndag 	47 

J 
fastlagssöndagen 54 

F 
fatti[g] 276  
fatti[g]dom 442  
fatti[g]-stock 43, 
fatti[g]-stockar 4910  
fatti[g]stu[g]a 4911  
feber 172  

- felakt[ g]a*-o[g]- 477  
felakt[ig]het *-o[g]- 

524 
felar 302  
felfri 3418  
felsteg 341' 
femaln-stock 44, 
femte 2918  

femtionde 461, 
femti[o]riksdalersse- 

del 60 VII: B 
femtonde 3713  
fet 162  
fetlagd 3412  
[fetma] *fetme 241, 
fettet 2017  
fettisdagen 508  
fet-ved 349  
fet-veds-bloss 443  
*fetvedsstnmle 50, 
fientlig 416  
figur 115  
fikon 25, 
filur 115  
fingerhand[skar] 

*-skoar 556  
fingerhand[ske]*-sko 

501  
fingerhatt 43, 
fingertått 44' 
finreffl[ig] .-o[ge]r 

4113  
fintåg[ig]*-o[ge]r 419  
finurli[g] 129  
fiol 11, 
*firdalerssnus 525  
fisk 16, 
fiskal 11, 
fiskare ock -na 275; 

3612  
fiskben 3310  
fiskbenen 397  
fiskbåt 3318  
fisk båtar 39. 
fiskeri 1311; 443  
fisk-lös 3318  
fisk[soppa] 	*-supa 

4016  
*fisk-suden 394  
fjäder 189  
fjädrarna 183  
fjällfisk 3315  
fjärde 2918  
'flakr[a]n[d]es 37,2  

flaska 246  
flatna 76  
flere 2816  
flerfald[ig]a"-o[g]. 477  
flis-tak 3418  
flitigaste *-o[g]- 3710  
*flo-ved-skid 442  
'flugrönn 3511  
flygande (fläng) 37,„ 
flyg[a]n[d]es 3013 
flygelbyggningeti 54 

V: 
flyger 22" 
flytta 713  
flådde 3014  
fläderte-blo[m]ma 56 

V: L 
fläderte-trä[d] 517  
flög 514  
[flöt] *flytad[e] 3018  
foder 18, 
fodersäck 449  
fodersäekar 492  
fodersäcken 494  
[fodral] lotral 114  
fodret 18, 
fogel 186  
logehreder 493  
fogelskyttar 49„ 
fogelskytten 493  
fogelsnara 492 
fogelägg 4410  
*fogleri 1311  
fo[r]dringsägare 54, 
[form] *forma 24, 
fosterföräldrar 56.V:M 
framben 3319  
*frambindningståg 472  
framme 31,. 
(i) freda[g]s 31,6  
fri 8, 
friare ock -na 276  
frihet 12,6; 3419  
frikost[ig] *-o[ge]r 

4112  
frikost[ig]a *-o[g]. 478 
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fritt 8, 
fri[villig]bet*-vilo[g]- 

47"; 52, 
frosten 193  
fryser 453  
fråg[a]d 22, 
frågad[e] 37" 
frågar 2212  
främ[j]a 713  
främling 24" 
fräser 2213  
fullast[ad] *-en .40" 
fullmo[g]en 40" 
fullmäkt[ig]e *-o[g]- 

46, 
fundera 128  
*fundermakare 553  
(till) fyllest 31 4  
[fyra] *fira '2911  
fyrktalslängd 44, 
få 88  
fångvaktare 468  
fått 88  
fäder 196  
[fält] *flink 312  
'fäst[ad] *-en 318  
fäst[ade] *-na 3111  
fästpenningar 469  
[följa] *fölga 29,2  
[fönster] *fluster 189  
fönsterbeslag 511  
fönsterpost 442  
fönsterpesten 4916  
fönstren 183  
förakt 326  
föraktad[e] 4514  
förbi 327  
förbittr[ad] *-en 382  
förbättra 383  
förbättrade 45 IV: B 
förbättring 423  
*fören 282  
förgift 327  
förgår 3319  
förklara 382  

[förlofning] *förlog- 
ning 383  

förlust 328  
förmån 326  
förmånen 373  
förrättning 42, 
*förskäl 327  
första 2918  
först-dagen 386  
först-grads-jord 448  
försumlighet 513  
förunderli [g]a 53 V: B 
förut 328  
förutan 3810  
föröda 383 
förödelse 45 IV: B 
föröka 382 
förökade 45 IV: B. 

G. 
gafvel 184  
gafveln 18° 
galmeja 389  
galning 2417  
*gamlare 375  
*gamlast 2820  
gammal 28" 
gap-stock 3510  
gardin 11, 
'gartkumminöst 521  
*gegel 187  
*gegeltryne 49, 
gemen 11, 
gen[e]ral 3320  
genom 312  
genomblöt 49„ 
ger 56 V: N 
get 8, 
getbock 3413  
getbockskägg 444  
geten 19 
getkött 3413  
getter 8,; 208  
getterna 20" 

gevär 113  
gevärsalfva 507  
gevärskott 4.47  
gift 22, 
gill 213  
gillare 379  
*gimmer 1818  
'gimrar 26, 
*gir[växt] *-växen 428  
*giskeri 4411  
gitte 3013  
[gjorde] *gärde 

3014  
[gjort] •gärt 820  
'ffino[ge]r 2716  
glam 713  
glesna 76  
glider 452  
glodde 30" 
gläd[j]e 23" 
glöder 20° 
glödhett 3414  
glömde 3012  
glömma 76; 2910  
glömsk 76  
*gnargo[ge]1. 2718 
gnetter 207  
*gnid[växt] .-växen 

4210  
gnäggar 301  
gnällspån 33,3  
go[d]-ment 34 4  
(till) [godo] *godar 

282  
go[d]s-lista 4114  
*godt-strut 3320  
[godvillig] *go[d]vilo- 

[ge]r 41" 
golfvet 20,6  
gol-skrage 41" 

[gom] 'gornme 2313  
.grad-stock 3511  
grad-stocken 414  
grafvar 2617  
[granar] *grälla]. 2616  

820. 
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grand 114  
[grand] granda 48 

IV: K 
gran-knopp 3512 
grannast 28,6  
grenar 261, 
grepp 713  
gri[m]ma 75  
grindar 26,9  
grinden 191  
grind-stock 3316  
grisar s. 268  
*grisnass 3415  
*grisselgata 4912  • 
grof 815  
grofgar[ig] '-o[ge]r 

4213  
groft 815  
*grolaka 411° 
[gropar] *gröpper 

201° 
grubbel 192  
[grundare] *gryndre 

219  
grund[ligt] *-o[g]t 

3116 
'grundo[ge]r 2717  
grymmast 2815  
gryt-grepp 3412  
grytkrok 3420  
gråstenar 4212  
grälar 2214  
gräma 819  
grämde 8'9  
grämt 819  
[gröfre] *grofvare 375  
[gröfst]*grofvast2816  
grönfoder 413  
gubbe 2314  
gudomlig 4018  
gull[blad] *-blader 

4014 
gull-stu[g]a 4019  
gul-skräcka se gol-

skrage 
Sv. landsm. VI. 1. 

*gumme 2315  
*gumpning 2515  
[Gustaf] *Gusten 202  
*gyttar 60 VII: A 
gå 86  
gå[e]n[d]es 3012  
gåf-bok 3512  
gåf-klä[d]ning 421° 
gåfva 246  
gångfönster 404  
gårdar 269  
(i) gårde 2711  
[gåse] *gasse 2313  
gåsen f. 192  
gås-ister 411  
gått 86  
gäfvast 28" 
gärna 76  
[gäspa] *gespa 76  
gäss 89  
gässen 2018  
gästgifvareskjuts 522  
[gödes] 'gydes 304  
[gödsel] gy[d]sel 

18,7  
göken 1913  
gom m a s. 75  
gömma v. 75  
gömmer 303  
[göpen] *göken 1812  
[göpnar] göknar 26

3  [göra] *gära 8"  

H. 
hackelse 3613  
hackelseknif 513  
hackelsen 3612  
had[e] 112  
hal[f]siden 399  
hal[f]stops[glögg] 

-*glyggare 547  
hal[f]stopsmått 449  
[halka] *halme 713; 

241,  

[halkan] *halmen 241, 
Hallander 137  
hallon 259  
ha[l]ster 188  
ha[l]stret 185  
hammare 3613  
hammarn 272  
hamnar 2618  
handelsman 436  
*han[d]kel 256; pl. 252  
'han[d]klena 25 
*han[d]klet 253  
hand[skar] *-skoar 53 

V: E 
hand[ske] "-sko 3312  
han d [svett] *-svete 

4014  
[hassel]buske *hässle  

4911 
[hastig] *-o[ge]r 714; 

27,7  
hast[ig]a *-o[g]a 371  
'hata 291, 
'hate 2312  
hedar 26 37  
heder 17, 
hedern 181  
hedning 2416  
hem 75; 382  
hem-doktor 403  
hem[gjord] *-gärd 415  
he[m]ma 3116  
hemman 257  
hemmanet 361, 
hemåt 279  
herrar 2312  
herre 2316  
herrn 199  
het 214  
[hetta] *bete 714; 2313  
*himlande 3713  
himlen 245  
himmel 231  
hittad[e] 3017  
hjälper 22'4  

6 



'hård-nom 406  
häck-botten 40' 
häckla v. 7,4  
häckla 8. 244  
hälg[mellan]'-millom 

4013  
hällar 2617  
[hällre] *häller 221  
händer 8. 20,  
händer v. 2212  
händerna 20" 
hänne 292  
härad 257  
häradet 3616 	[Jakob] *Jaka 
[härads]skrifvare 	Johan 1210  

'herr- 472 	Jonas 202  
'hävd bred 421 	jordar 261, 
häromdagen 45 IV: C jordbruk 3513  
hästar 113; 2616  
höften 192  
hög a. 215  
högdragen 4114  
höger 222  
[högg] *haggad[e] 

3716 
högra 2816  
[högre] *höger 218  
[höja] *höga 74  
"hö-loppa 4116  
'hö-mol 3420  
höns-äggen 391  
höra 816  
hörde 816; 30" 
*hörgarn 3312  
hört 816 
höst 7, 
(i) höstas 31„ 

1. 
[idka] Ikta 82  
igenom 3811  
inhyses "2 	kalkons-höns 44 
inne 716 	 kall[ad] *-en 31" 
inne[r]li[g] 366 	kammar v. 303  
inne[r]li[g]a45IV:A kamrat 112  

inne[r]li[g]are 53 
V: A 

inrätta 86  
inunder 40" 
is-brun 352  
is-lägg 351  
'issen 295  
istapp 346  
ister 186  

 
2716 

jordpär[on]-krabbe 
506  

'jordpär[on]lava 505  
ju[f]ret 2014  
julafton 388  . 
juldagen 38,  
julveckan 38, 
[jung]fru *jum- 3311  
jämn-årsdag 446  
jämte 31/  
järnaxel-vagnar 56 

V: M 
järnbeslagen 4913  
järn-vigg 3514 

 
kackla 7'4  
kaffeböna 48 IV: K 

49" 
kaffekopp 434; 444  
kaffekvarn 443  
kafle 243  
kalas 11 

82 	KLINTBERG, LAUMÅLETS KVANTITET OCK AKSENT. 	VI. 1 

hjälplös 3310  
[hjälpte] *hjälpad[e] 

3017  
hjärne 77; 23 7  
ho[f]s-lös 417  
[hop] *hoper 206  
horn 77  
horn[ig] *-o[ge]r 2716  
horniga 371  
'hosa 245  
'hosan 254  
*hos-fytling 42" 
[hufvud] 'höde 2515  
[hufvudbry] *höd- 

brott 34" 
'hu[fvud]-hima 4116  
[hufvudkudde] 

*11ö[d]-kådd 3416  
[hugga] 'hagga 7,6; 

291, 
hundar 266  
hund [gläfs] '-gläps 

331s 
hundra 2914  
[hus] *husar 268  
huset 201, 
hushålla 60 VII: A 
hustak 34„ 
hvardag 346  
[hvarken] 'hvasken 

31, 
hvarrned 328  
[hvart] hva 112  
hvassbuk 345  
hvete 23„ 
[hvetet] .hveteu 2314  
[hvilken] *hvicken, 

*hvacken 296  
hvit 173  
hyggli[g] 275  
hyggli[g]a 372  
hyggli[g]t 273  
'hyskensätt 438  
*hyskensättet 485  
hällen 316  
hård 76  
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kan[a]0 112  
kanel 112  
kanon 111  
kansli 112  
kaplan 11, 
kapprock 33" 
[kapten] *kallen 113  
kar_a]fln 121  
kar amäll]'-mälla128  
kar3as 11i  
[kardus] *kardusa 128  
k agekt[ig]a *-o[g]a 

ka[r]lar 2610  
karott 121  
kastad[e] 3018  
[kastell]"kasta162;121  
kastrull 121  
kat[e]kes 122  
katt 163  
[kattun] "kartan 122  
[kedjan] 'käden 19, 
kikat 313  
[kikhostan] "kittel- 

hoksten 4914  
kilen 1912  
killing 1213  
*kipp-träsko 508  
kittel 241  
klagas 302  
klaraste 379 	- 
kla[ri]nett 122  
klarnar 303  
klav& 122  
klickad[e] 3717  
klister 7, 
klistra 7, 
'klockar 22" 
klockare ock -na 276  
"klock-sjuk 339  
[klor] *klöar 2616  
klufven 310  
kläde 25„ 
kläderna 251, 
klättran[d]es 3711  
klöfver 17, 

knifvar 260  
knutar '2610  
knäpt 228  
kolik 123  
kollekt 125; 3320  
kompy 124  
kommer 382  
kom[mu]nal 123  
kom[mu]nalsedlar 

4712; 52 IV: R 
kom[mu]nalstyrelse 

57 V: 0 
komp[a]ni 124  
kompass 62; 123  
kon best. sg. '201  
konst[ig]t'-o[g]t 3117  
konsul 188  
konsuln 180  
kontor 11, 
kontrakt 1'24  
[konvalje] *kungvall 

32, 
[konvaljes]rosor 

"kungvalls- 48 4  
koppar 173  
koppar[stick] *-styc- 

ke 4918  
koppel 195  
kork-dragare 54 V: H 
[kork]propp *gurk- 

3317 
korn 77  
korna 2018  
korns-tagg 3313  
korn-stock 3311  
korp[o]ral 125  
kosta 29„ 
kostna[d] 2413  
"krado[ge]r 2715  
kraften 19, 
krakel 123  
kramad[e] 301° 
"krapad[e] 3018  
"krek-maga[de]r4116  
[krikon] *krika 243  
kronallmänning 50/1  

[krympling] *kryp- 
ling 7„; 2418  

"kryspel 194  
krystar 305  
kråknäbb 3518  
kråkungar 4214  
kräk-sjuka 422  
kräk-slag 3518 
kräl[a]n[d]es 30,2  
kungli[g] 274  
kusin 125  
'kut-labb 3418  
'kut-späck 3410  
kvarn 77  
kvarnar 2616  
kvarndam 3310  
kvarndamme[n] "-t 

397  
kvick 715  
kvitter 189  
kväl[j]a 7" 
kväl[j]er 22" 
kväl[j]ning 715  
[kväll] 'kväld 1. *kväl- 

der 205  
*kvärka 29, 
*kymlen 198  
*kymmel sing. 192  
'kymmel pl. 198  
*kyndo[ge]r 2715  
kyrkdags 339  
kyrk[flöjel] '-flög 338  
kyrkhatten 39-
kyr[ko]gården 3910  
kyrkrocken 403  
kyrk[spira] *-spir 33, 
kyrktaket 39, 
[kåda] 'kvåda 24, 
[käbbel] *kibbel 193  
[käbblet] *kibblet 197  
käggla 7" 
kilnd  llareglzgen 497  

känna 8„ 
känt 813  
käpprapp 3310 



84 	KLINTBERG, LAUM1LETS KVANTITET OCK AKSENT. 	VI. I 

[käring] *kä[r]ling 
2516  

[käringen] *kä[r]lin- 
gen 4011  

kär[l]-duk 35" . 
kär[l]-vattenspann 

528  
[kärna]*kinna 1. kän- 

na 244  
[kättja]*käte 78; 2516  
[kättjan] *kätet 2533  
*köld-näm 393  
köpt 228  
köpte 30'4  
kör[a]n[d]es 3011  
körning 2515  
kört 113  
kött 9, 
*kött-sod 3519  

L. 
(i) ladi[g]s 3115  
*lading 241° 
ladis-tiden 4910  
[lad]loge *läd- 3515  
[lad]svep *läd- 3516  
lagfaren 42" 
laggen 201  
lagom 3114  
lakan 1910; 256  
lak[a]net 1912 
lakrits 1916  
lakritsen 365  
lam-hus 336  
lamköttet 391  
lammet 20 53  
(i) lande 278  
lan[d]sflykt 338  
lan[d]s-mätare 473  
lapp 16 
las[a]rett 125  
lass 161  
lasset 2016  
latast 2815  
latin 126; 335  

lat[mask]*-mack 3515  
leder pl. 2611  
led[ig]t *-o[g]t 3118  
le[d]sen 283  
lefde 819  
lefrar 26, 
lefva 81, 
lef[va]n[d]es 3011 
[lefvat] *lift 818  
lefver 8. 1818  
lefver v. 2216  
lefvern 1813  
[legat] *liggit 313  
lekstu[g]a 4117  
[lekte]lekad[e] 30" 
Lena] Lenen 202  

ren-bak[ad] *-t 424  
lerhål 34,0  
letad[e] 3716  
letning 2516  
[libsticka] libber- 

stock 435  
lit 92  
liflös 3412  
lifs 92  
lif[s]straff 34,3  
ligger 2212  
lik-ben 34,3  
like 2314  
likväl 31, 
lim 73  
lim[m]a 73  
lin[braka] *-brak 347  
*lindbär 3310  
*lindbärslind 44, 
linjal 126  
linknopp 3454  
lin[n]ing 72  
*liten v. 282  
liten a. 284  
litet 288  
ljuger 2213  
[ljuse] *g,jusa 246  
(i) ljuse 2710  
ljusen 201, 
ljusnar 306  

ljus-sax 3417  
lock 716  
[loftet] loktet 2015  
[log] *ledde 3013  
[lokomotiv] *luftiv 

1218  
lort[ig] *-o[ge]r 2714  
lo[t]sflagg 3420  
lott 716  
lotta 716  
[Lotta] *Lotten 202  
[Lovisa] *Lovisen 137  
lucka 716 ; 241  
luden 283  
*luker 187  
luktentorn 436; 56 

V: L 
luktentornen 48 IV:K 
luktvatten 405  
luktvattnet 406  
[lund] '1unde 2318  
Lundin 1218  
lungblöt 40' 
lus-offer 40/  
lyckli[g]t 3118  
lyckträff 337  
[lykta] *lyfta 243  
[lyss] *lydes 307  
'!ytfläck 3412  
låg 214  
[låga] *loge S. 23" 
låga a. 2810  
[lågan] *logen 2334  
lågmält 3520  
*Iåg[v]rist[ad] *-en 

4212  
långa a. 171°; 2810  
långfredagen 47 IV: H 
långfredags-käringen 

58 VI: B 
lång-lupen 4016  
lång-steg-vagn 96; 442  
lår neutr. 164  
lårben 354  
lårbenet 415  
[låta] *lätta 83; 97 



[låtit] 'lätt 97  
läcka 716  
[läcker] *leker 2114  
läckert 2118  
läggen s. 1914  
lägger 2213  
[lägre] läger 219; 221  
lägsta 287  
läjon sing. 191° 
läjon pl. 1913  
läjonet 365  
[längre] *länger 217  

231  
läppen 1913  
lärarinna 46 IV: D 
lärd 228  
läres 304  
[lärft] *leret 255  
[lärka] *lericka 4117  
läsning 78  
[läst] lekst s. 73  
[lät] lättad[e] 97  
lätt 86  
lätta v. 86  
lättare 284  
lättast 283  
lättfärdigheten 57 

V: P 
[lättja] *läte 717 ; 251, 
lödder 188  
[löfsprickningen] 

*lö[f]sprungen4118  
lönar 59 VI: G 
löndom 73  
lön-halt 348  
lönn 716  
Pinnar 26,4  
lönnblad 3513  
lönnbladen 425  
lördag 34, 
lördagar 4118  
(i) lörda[g]s 31/4  
lösa v. 299  
löskokt 418  

M. 
mager 2113  
magnat 127  
magnet 127  
maj[e]stät 126  
malen v. 3P 
malt 153  
*marn-barn 339  
mamsell 126  
mandat 127  
*maning 2420 

Marg[a]reta 137  
marker 2615  
mar-kvast 3517  
marschera 127  
*masjäster 4016  
[matador] *maktor 

1218  
matpåse 42" 
matros 128  
matt 153; 213  
Mattis 20, 
[medalj]*medalja127  
*megro[ge]r 2713  
[mellan] *millom 312  
mening 2417  
[metmask] *metes- 

mack 4411  
met[mask] '-mack 

3411 
[metmasken] 'metes- 

macken 49/1  
middag 338  
midda[g]stid 918; 444  
midda[g]stiden 498  
mi[d]-lott 337  
mi[d]natt 336  
mi[d]nattstid 445  
mi[d]sommars-afton 

53 V: D 
mi[d]sommarsveckan 

53 V: D 
million 128  
miltal 346  
mina pr. 293  

ndags. 	85 

[mindre]*minder 216  
minut 128  
minutvisare 555  
missbelåtenh et 57 V:S 
missbelåtenheten 59 

VI: J 
misstaget 40' 
mitt 17' 
[mjälte] *mine 2315 
*modad[e] 3020  
modell 187  
mod[el]ler 263  
[modern] *moren 264  
[monitör]*muntör 1218  
moras 128  
morbror 1916  
morfar 1916  
morgnar 2412  
morgon 2410  
morg[o]nen 2411  
mormor 1917  
[morot] *morätta 4017  
(i) [morse] *morres 

3313 
mortel 241  
mortlar 246  
[mossa] *mose 717  
moster 258  
*motstretto[ge]r 4118  
muggar 2611  
muggen 1912  
multipli[ka]tion 51 

IV: 0 
[m]unken 283  
[m]unket 288  
munter 21" 
murslef 3411  
musik 129  
[mustascher] 'munta- 

ser 134  
[mycket] *meket 

3113 
myrar 2614  
[myr]stacken*mör-411  
mådde 30" 
(i) månda[g]s 31/3  

VI. 1 	ORDFÖRTECKNING: käring—må 

717; 
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månsken 3518  
[mås] 'mafve 23" 
männer 196  
[människa] 'männi- 

ske 4018  
märke 2577  
märla 247  
märlor 25' 	_ 
mär[r]-föl 3512  
mässling 2418  
*möder 1818  
mödrar 2675  
mögel 192  
mögel (på dricka) se 

skymmel 
möglet 197  
mör 216  
möss 86  
mössa 242  
mössan 254  
möta 298  

N. 
nafvare 3613  
nafvarn 273  
nafvel 237 «  
nagel 18" 
[naken] *nako[ge]r 

2714 
natt 86; 163  
natten 201  
natt-rädd 422  
natur 128  
nek[ad] "-ter 227  
nek[ad] "-en 3110  
[Niklas] *Nicka 2716  
[Niklas] "Nicken 201  
nionde 3713  
nitti[o] 217  
nitton 29" 
njure 23" 
*nom 217  
[nordlig] *norde 2813  
nordväst 35" 
[norr] *norder 231  

norr-lyse 4070  
november 127  
(å) nyo 287  
nyckel 717; 24' 
nyckelhandtag 502; 

53 IV: T 
nyckelhandtaget558; 

57 V: R 
nycklar 246  
[nypon] *njupa 244  
[nystan] 'nyste 2576  
nytt[ig] '-en 284  
nå 84  
nådde 84  
någon 297  
[någonsin] *nåksins 

31 12  
nål-stopp 35" 
nål-stoppen 423  
nått 84  
*nägg 214  
*näm 217  
[nära]*nöge 112; 3113  
"närflar 246  
*närfvel 242  
nätt 21' 
nättelduk 435  
nätter 79 ; 86; 208  
nätterna 20" 
nödrop 3518  
nöten sing. 202  
nöt[kuäppare]*-knäc- 

ka 42" 
nötter 208  
nötterna 2016  

0. 
obegripli[g]are 59 

VI: E 
obehöfli[g]t 55 V: K 
obekant 4412  
obeskedli[g]a 545  
obeständ[ig]het 

'-o[g]- 57 V: S 
obetänksam 556  

obetänksamhet 54 
H; 57 V: S 

obetänksamheten 59 
J 

o[ck] 112  
odl[ing] *-ning 13" 
odygd 343  
offer 186  
off[i]cer 1216  
oförsikt[ig] *-o[ge]r 

497 4  
oförsikt[ig]a *-o[g]a 

54 V: H 
oförskräkt 4973  
ogräs 351  
ogudakt[ig] h et *-o[g]- 

57 V: S 
ogudakt[ig]heten 

'-o[g]- 59 VI: J 
°hjälpsamheten 57 

V: P 
'o-ino[g]het 522  
oktober 131  
oköp[a]n[d]es 4173  
olikt 342  
[Olof] "Ole 27" 
[olofvandes] *olo- 

g[a]n[d]es 4176  
olycka 4173  
*olyd[j]en 417„ 
omväg 34' - 
onsdag 322  
(i) onsda[g]s 234  
opålitli[g]het 58' 
opålitli[g]heten 60' 
ordet 2072  
orkan 1216  
oskapli[g]het 531  
oskapli[g]heter 57 

V: P 
oskapli[g]t 59 VI: H 
[ostlig] *öste 28" 
[ostligaste] *östaste 

378  
*osymli[g]are 542  
otacksam 5070 
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*otendag 51 IV: N 
otta 8' 
oväder-galle 98; 56 

V: M 
oväder-sol 529  
[oxel] 'hoxel 1816 
oöfvervin[ne]ligt 56 

V: M 

P. 
papper 62  
par[a]ply 129; 35,, 
patron 12° 
peksticka 42" 
peppar 6, 
[pepparrot] *pep-rot 

3513 
perg[a]ment 1212  
peruk 1212  
Petter 20, 
*pickshanar 40,6  
*pickshane 4018  
pimpsten 325  
pin[g]stafton 38„ 
pin[g]st[li]ja] *-nilja 

38, 
*pinno[ge]r 2714  
plakat 129  
plog 16„ 
[plommon]*ploma72  ; 

243  
plåster 186  
pol[i]songer 126  
pom[e]rans 1211  
[porslin] *postlin 12" 
po[r]trätt 12"; 336  
postilla 126  
postmästare 467  
priv[i]leg[i]er 126  
procent 1210  
process 1210  
processmakare 57 

V: 0 
prot[o]koll 1210  
prägel 186  
prässjärn 33,  

prästbetyg 445  
prästbeviset 496  
prästgård 334  
pu[d]ding 63  
*puss-lude 38, 
pusta 72  
pu[t]s-roli [g] 409  
*puttka[r]l 333  
*pyngel 188  
pågå[e]n[d]es 4216  
påken 1913  
pålagd 424  
påskdagen 388  
påskäggen 42" 
pärlemoknappar 565  

R. 
[ragla] *regla 72  
rakaste 37'° 
rakbo[r]st[e] 3514 
raket 1212  
*ramglugga 40, 6  
"ramlukt 35,3  
rapp 216  
ras[a]n[d]es 30„ 
"reder 18, 
red[ig]t *-o[g]t 3116  
*redren 183  
[reel] 'regal 1212  
regera 12, 
register 12,; 405  
[religion] *riljon 1212  
remmar 26,3  
remnad[e] 302°  
renar (åker-) 26,3  
renli[g] 276  
renli[g]t 273  
res[on]nabel 125  
Ridell 12,9  
rider 22" 
rid-tam 413  
*rifva 24 
*rifvan 254  
[Riga balsam] *rigum 

balsar 48 IV: K  

rik 59 VI: II 
rikare 375  
rikast 28,6  
riksdag 329  
riksda[g]sbeslut 51 

IV: 0 
riksda[g]sman 438  
riksgäl[d]s 32, 
rikt[ig]t *-o[g]t 31" 
ris[bastu] *-ba[d]- 

stu[g]a 509  
risgryn 32, 
rock 7 
[rodna

16
d] *rydme 2432  

roli[g]t 3117  
ropad[e] 3717  
*rosa 172  
*ross-rade 40,5  
rotfast 34,, 
rot-hatt 34, 
rull[ajn[d]es 30,2  
rum 71  
rumor 12" 
rutten 718 ; 284  
ruttet 288  
ryggbast 335  
rym[m]a 
rysli[g]t 3118  
rådet 2013  
rådlös 4216  
rådrum 3512  
rågax 35„ 
rågåker 426  
rädd 217  
räfsa se rifva. 
räf-sax 359  
räknar 304  
räkning 78  
ränna 29, 
[ränder] *randar 2612  
rätt 87  
röda 28„ 
rö[d]blomm[ig] 

*-o[ge]r 41, 
-rö[d]-bär 345  

rö[d]-bären 414  
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rö[d]hvit 3410; 4P 
[rödjer] *rydder 221  
rötter 2011  

sjukdom 1218; 349  
4sjukdomen 411, 
sjukli[g] 275  
sjukli[g]a 372  
[sjunde]*sjuende3712  
[sjunka] *sinka 297  
själf 222; 298  
själf-synt 341  
sjätte 291° 
sjö 94  
[sjöng] Singad[e] 

3718 
sjös 94  
skad[ad] *-en 311° 
[skadade] *skadna 

31" 
skaftet 2014  
[skal] *skalar 2612 
skal-löst 359  
skam[vrå] '-[v]räng 

333  
skam[vrån] *-[v]rän-

gen 401° 
skapli[g] 27, 
skapli[g]aste 45 IV: A 
skapli[g]t 273  
skedar 26,2  
skepparn 273  
skickas 22" 
skild 22, 
skilde 98  
skilja 98  
[skilje]tecken 

498  
[skilje]väg *skilne-

446  
[skilje]vägg *skilne-

446  
skilling 24" 
skillna[d] 2411  
skillna[de]n 241, 
skilt 98  
skolmästare 468  
skomakar-doningar 

59 VI: H 
skomakare 474  

[skonert] *skonare 
3614  

[skonerten] "skonarn 
27' 

[skor] *skoar 26" 
skorffmaskr-mack 333  
[s]korsten 3311  
skott 718  
skotta 71° 
skralare 379  
[skref] *skrifde 8" 
skriad[e] 3718  
skri[a]n[dles 30,, 
skridsko 328  
skrid[skon]'-skoen 394  
skrifva 8" 
skrif[vi]t 8" 
[skräddare] *skradare 

3614  
[skräddaren] *skrada-

ren 272  
skum 71  
*skymmel 193  
skådad[e] 3020 
skägget 20,3  
skäller 2216  
skälmstycke 4020  
*skär -reder 424  
skärtorsdagen 47 IV:H 
[skölja] *skylla 91° 
[sköljde] *skylde 910  
[sköljt] 'skylt 91° 
[sko] 'skoa 297  
*siad 215  
slik 222; 298  
sling-nål 341  
slippr[ig] *-o[ge]r 714  
slugast 28,, 
slukar 2217  
sluppit 315  
*slåning 2516  
slädar 2311  
släde 23" 
släd-meden 425  
släd• väg 358  
släd-vägen 42" 

s. 
sabel 187  
[sade] *sägde 818  
saffian 12" 
[sagt] *sägt 818  
sakna 78  
salmbok 334  
salm boken 408  
[sammets]krage 

.*samvets- 4813  
san[k]t-pärs-nyckel 

46 IV: D 
satt (af sitta) 718 
[satt (af sätta)] *sätt 

911 
[satte] *sättad[e] 911 
[sedan] *sene 3111  
segel sing. 19' 
segel pl. 198  
segelstropp 4413  
seglar 305  
segking] *-ning 4416  
sekund 1214  
sekundvisare 57 V:0 
selar s. 114  
sel-rep 3510 
'sen-sicka 4120  
sen-sådd 415  
sen[sådd] *-såen 411° 
september 124  
[servett] *salvet 1214  
"sicken 1911  
sigill 1214  
signal 1214  
silfverglitt 445  
sim[m]a 718  
sirap 1920  
sirapen 366  
sist 81  
(i) sistas 3112  
[sitta] *seta 718; 291.2 



VI. 1 	 ORDFÖRTECKNING: rödhvit— styf. 	89 

*släk-hopar 42" 	*sod 161  
släktskapen 4014 	[sof] *sefde 8" 
släpper 2216 	[sofva]*sefva 818 ; 2911  
släpt 227  
släpta 31" 
slät 8 • 216  
slätt a. 81 	solf 20" 
slätt-ka[r]l 35„ 	solfven 20" 
slätt-ka[r]ls-gille 506  solsken 343  
slät-vatten 425 	[somligstädes] *som- 
slö 56 V: L 	stans 332  
smal 78  
'smal-laga 402  
smalna 79  
smattra 719  
smed[j]a 251  
smittar 305  
smorläder 3911  
smulat 314  
smågrisar 4219  
småplock 3o7 	son-kona 4219  
småved 357 	soporna 2019  
*smäll-svipa 408 	[soppa] *supa 81  
snabbast se snällast 'sork 172  
"snadvare 284 	"sorkar 2613  
*snarfvast 283 	spegel 242  
snickar- doningar 54 spegel-hal 499  

V: H 	 *speker pl. 2012  
snigel 188 	*spekerna 2016  
sniglar 263 	spe[k]takel 124  
'sniper 2115 	spelar 22" 
'snipra 289 	spene 2317  
snusa 296 	spinner 2218  
*snåljåpa 4218 	[spjälar] *spilor 255  
snällast 28,4 	[spjäle] *spila 241  
snö 171 	 spol-rör 347  
snöar 309 	spräckl[ig] *-o[ge]r 
*snöd 218 	 7 •  27 313: 	1 
snö-plog 348 	spå 83  
snö-sock 348 	spådd 227  
*soar 261, 	spådde 83  
socken 1814 	spårsnö 358  
socker 187  ' 	spått 83  
socknar 262 	spänger 209  
socknen 1813  
sockret 185  

stack-lupen "2  
stad[ig]t *-o[g]t 3119  
sta[d]sfiskal 436  
sta[d]sfiskalen 	48 

B 
stafvelse 36/3  
stafvelser 3611  
stafven 1912 . 
star-bur 357  
stege 9, 
[stekar] *steker 2013  
steken 202  
stek-ost 347  
stenar 2612  
sten-get 346  
sten-geten 4110  
sten-pigg 346  
*sten-tun 349  
*stickelbärstorn 512  
*stickelbärstornar 56 

M 
stifvelse se styfvelse 
[stjälken] *stilken 191, 
stjä[r]na 251  
[stomme] *stomel 243  
stora 171° 
storbåt 343  
storbåtar 1716  
storlek 1216  
*stota 2910  
strand-brukare 468  
[strapatsera] "straff- 

sera 13, 
streck 719  
strupe 116 
[stränder] *strandar 

2613  
ström 71  
strömming 12„; 2420  
strömmingen 406  
stu[g]väggen 413  
stulit 315  
*stundnäm 342  
stutar 2614  
stut-ben 344  
[styf] *stif 219 

[sofvel] *sogel 194  
[sofvit] sift 8/8  
solen 203  

sommar 23, 
sommarhatt 447  
sommarhattar 4912  
sommarhatten 499  
sommarn 237  
sommarnätter 499  
somnar 307  
somrar 236  
son 171  

spöke 2514  
[stackare]*stacke1243  
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*styfvelse 3613 	svinet 2012  
'styfvelsen 36,2 	*svipa 252  
styfver 172 	'svipskaft 345  
stå 82 	 *svipskaftet 414  
stål-broddar 42" 	[sviskon] *sväska 252  
stått 82_ 	 s[v]ulten 285  
[städer] 'stadar I. *svämn-tueka 40„ 

*städar- 2612 	svärfar 1918  
(vid) *städom 27" svär-folk 328  
*4tä-färd 357 	svär-folken 394  
ställe 25,, 	svärmor 19'9  
ställen 2512 	sy 9' 
stäm-nål 4812 	sydde 91  
[stäm-ring] *bestäm- [sydlig] *sunne 2813  

ring 42, 	sylspett 344  
stänger 201° 	syn-is 342.  
stärkelse se styfvelse (till) [synes] *synar 
[stätta] *stita 251 	2711  
stöfl[ar] *-or 255 	[syrsa] *särsa 253  
*stöfvar 306 	sysko[n] 250  
[stöfvel] *stöfla 252  sysko[nen] 2510  
stöfvelknekt 4414 	[sysselsatt] 	*sysel- 
stöfvelskaftet 498 	sätter 49,0  
stöpsked 34. 	syster 259  
störar 26" 	systern 2510  
större 89; 28" 	systrar 2511  
största 287 	sytt 91  
störtar 306 	[sådan] *sånner 223; 
subtra[k]tion 438 	298  
sug-tofs 355 	såg s. 162  
supen 191, 	sågare ock -na 276  
super 2219 	sågbock 354  
surnar 3010 	sågbocken 415  
*susing 2418 	sågen 203  
[suttit]seti[t] 718; 314  sågstock 358  
svafvel 195 	sågstockar 4216  
[svag]dricka *sval- såll 79  

4218 	 sålla 79  
[svalka] *svalme 2412  'sållning 25" 
svartblack[ig] -*og såning 25" 

4013 	 så-säd 35„ 
*svefvo[ge]r 27,2 	säd-stack 356  
[svett] *svete 71; 23" säga 816  
[svettig] *sveten 285  säker 2116  
*svigande 37,3 	säl[j]a 7" 
[svimma] *svema 81  sällskap 12„ 

OCK AKSENT. 	VI. 1 

[sämre] *sämmer 215  
sängar 2612  
särsa se syrsa 
sätta 911  
sätter 22"; 458  
söder 232  
*söds-ved 342  
sölat 314  
söl[ig]t *-o[g]t 3119  
sömmar v. 308  
[sömnig]*svämno[ge]r 

27,3  
[sömnigare] *svänano- 

[g]are 45 IV: A 
söndag 343  • 
söndagar 405  
söndagen 404  
(i) sönda[g]s 31„ 
sönder 113; 232  
söner 2613  
[sötma] 'sötme 24,„ 

T. 
tackla 29, 
åta-gata 42 4  
takdropp 355  
takflis[a] 355  
taklist 353  
talar 2218  
tallrik 332  
*tan-dräkt 35 
tass[a]n[d]es åo1, 
taxeringskom[i]té 57 

V: P 
[teg] *tigde 8,7  
[tegat] *tigt 8,7  
tegel 196  
teglen 198  
tel[e]graf 12" 
tel[e]grafen 407  
tenn 719  
Teres[ia] 1218  
[termin] *termina 13'; 

40, 
tia se tå 
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tid 93  
[tid] *tider 204  
*tidare 37, 
(i) *tide 2712  
tider 2615  
(vid) "tidom 2713  
ti[d]s 93  
tiga 817  
tiggare 3614  
[tillbakavisad] *tiba- 

kasvist 55 V: K 
tilldragelse 475  
tillflykt 331  
tillklipt 341  
tillräckli[g] 4011  
tilltugg 342  
tim[m]ar 23/2  
tim[m]e 81; 2318  
timvisare 478  
tingssal 344  
(i) tisda[g]s 311, 
tis[t]el (vagns-) 82; 

181, 
tis[t]lar 26, 
tit[u]lera 131  
tjock-näbb 343  
tjock-näbb-ungar504  
[tjufven] *tyfven 191, 
tjugo 29'2  
tjugonde 3713  
tjärna se kärna 
[toffel] *tyffla 253  
tok[ig] *-o[ge]r 271, 
tok[ig]are *-o[g]- 45 

IV: A 
tol[f]te 2917  
toppen 1910  
[tork]väder 	*tork- 

ning- 491° 
lorkpasa 40, 
[torn] *tornar 2615  
(i) torsda[g]s 31, 
torsk 173  
"torskbådd 3310  
*torskbåddar 40, 
*torskbådden 397  

tors-kil 34, 
tosing 2419  
tredje 2917  
trefald[ig]hetssöndag 

*-o[g]- 58 VI: D 
trefald[ig]hetssönda- 

gen *-o[g]- 60 VII: A 
trefli[g] 274  
trefli[g]a 372  
trefli[g]aste 45 IV: A 
"tress-fri 342  
trettio 211  
trettionde 467  
tretton 2912  
trettondagen 45 IV: C 
trettonde 3712  
trill[a]n[d]es 30„ 
trodde 3015  
trubbel 196  
trumpet 1215  
tråckla 29, 
*trå[n]-sot 354  
träbock 344  
trä[de]sjord 354  
trä[de]såker 427  
träffar 2218  
träsko-bock 443  
träsko-nafvare 551  
[trätte] lrätad[e] 3718  
trögare 376  
tröstar 308  
trött 218  
tröttare 376  
tullinspektor 512  
tummar 2614  
[tumme]liten *tum- 

ling- 46 IV: D 
tumstock, 344  
tunnsäck 345  
(vid) *turom 2714  
tusen 21, 
tusende 367  
tvifvelakt[ig]a "-o[g]- 

54 V: H 
tyckmycken 40,0  
tygkängor 396  

tygsko 323  
tyrann 12'5  
[tå] *tia 253  
tål 221° 
tåla 297  
tål[a]mod 353  
tårar 2614  
tåtel 243  
tåten 1910  
täcke 2514  
täckena 251/  
täm[j]a 720  
tänder 19, 
tänger 2012  
tän[j]a 720  
tätare 376  
tätast 2814  
tätgar[ig] *-o[ge]r 42,„ 
tätt 87  
töm[m]a 82  
*törar 307  
*törgel 24 
törst[ig] *-o[ge]r 2712  
*töstat 315  

U. 
uggle•ögo[n] 49, 
ulltutt 346  
underarm 447  
unde[r]befäl 51 IV: 0 
unde[r]befälet 56 V: L 
unde[r]-byxor 4913  
unde[r]-hafvare54V:11 
unde[r]kasta 4914  
unde[r]li[g] 365  
unde[r]li[g]a 45 IV: A 
unde[r]li[g]aste 53 

V: A 
unde[r]löjtnant 48,3  
unde[r]löjtnanten 54 

V: G 
underoff[i]cerar[e] 56 

V: L 
unde[r]visa 4915  
ungnöt 343 
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unken se munken 
uppassare 465  
uppa[r]ste 3710  
upphållsväder 505  
uppsatt 347; 407  
uppsluppen 406  
uppsyningsman 523  
uppöfver 406  
urminnes 418  
urväder 416  
usel 21„ 
uselt 21,3  
usla 28, 
usling 2420  
ute 31, 
utmatt[ad] *-en 41,2  
utrikes 417  
utsatt 341; 416  
utslag 352  

V. 
vacker 2115  
vackra 28, 
[vadmal] *vammel 255  
[vadmalet] *vamlet 

253  
vagel 244  
vagnar 114  
vaken a. 285  
val-garn 353  
van 21° 
[vana] *vane 2318  
[vand] "vänd 226  
[vanda] *vända 3114  
[vande[ *vände 95  
[vant] *vänt 95  
vapen 1911; 1913  
vapnen 1913  
varar 308  
*varges 31,0  
varm 812  
varma 812  
varmt 81, 
vatten 1910  
vattnet 1912  

vaxljus 32,, 
vaxljuset 396  
vaxläder 397  
veck 720 

vecka 72° 
ved 172  
*ved flo 35, 
vett 71, 
vidlyft[ig] "-o[ge]r 

41„ 
vidlyft[ig]are *-o[g]- 

53 V: E 
[vikja]*vil[j]e 720; 231, 
vill[ig]het *-o[g]- 1313  
villsam 121;  
vill-väder 406  
vilsen 286  
vinter 17, 
viss 716 ; 21° 
vissaste 379  
[vrår] *[v]rängar 2614 ; 
[v]ränger 208  
'[v]räkis 35,„ 
*vånds-lös 344  
[vår] "o[r]e pr. 294  
vårta 79  
väcka 9° 
väcker 221° 
*vädder 172  
väder 9,0  
vägar 2615  
väges 30° 
väggar 2611  
väggen 203  
väkt 99; 226  
väkte 9° 
väl[j]a 29, 
välkommen ,42,3  
[vän] *ven 71, 
vänd-plog 346  
vän[j]a 719 ; 95  
vänster 233  
vänstra 2817  
värder[ing]*-ning131  
*värg-nät 347  
värmer 3010  

värre 2818  
väsnas 3010  
väster 171; 22, 
västknapp 348  
[västlig] *väste 2814  
växer 309; 56 V: L 
vörd[nad] *-ne 241, 

Y. 
yngel 195  
yngre 21, 
yppe[r]li[g[ 366  
yppe[r]li[g]a 45 IV: A 
yppe[r]li[g]are 53 V: A 
yrast 281, 
yxen 202; 56 V: L 
yxhammare 466  

Å. 
åar 26„ 
åka 5, 
åk[a]n[d]es 30,3  
åker 8. 174  
åker v. 228  
åker-tulpan 523  
åker-tulpaner 56 V: M 
åkrar 26, 
åk-stol 355  
åk-stolen 414  
[åkte] *åkad[e] 3016  
ålder 17, 
åldern 181  
[ållon] *ålda 247  
"å-minne 387  
ån 193  
året 20,7  
år[tag] *-tak 357  
åtel 23 
åtminston[e] 374  
[åtta] *åta 87; 2911  
åtti-första 46 IV: D 
åttonde 3712 
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ö. 	öka 5, 
ökar v. 294  

*öden a. 286 	ökat 312  
*ödna 289 	öm 54 V: G 
öfver 311, 	ömkli[g] 274  
öfverenskommelse 58 önska 296  

öppen 719 ; 286  
öppna 719 ; 2810  
ör (grus) 164  
öra s. 2514  
ör-grop 3412  
ör[ig] *-o[ge]r 271/  
öro[n] 2512  
öro[nen] 2511 
*ör-picka 419  
öster 222  
*ötendagstid 521  

Ä. 

[äga] *ega 2913  
[ägare] 'egare 3612  
[ägaren] *egaren 272  
[äger] *eger 228  
äggen pl. 2010  
ägget 20/2  
äggskalet 407  
älfte 2920  
älfva 2911  
änder 2013  
[äpple] *äppel 254  
[äpplen] "äppel 252  
äpplena 251  
äring 2415  
[ätit] *jäti[t] 313  
ättika 40, 

VI: C 
öfvermakten 499  
öfverrock 4415 
öfverskott 4416  
öfversten 366 
öga 2520  
ögla 82  
ögo[n] 2512  
ögonblick 448  
ögonblicket 4912 
ögo[nen] 25,1  
ögon [vrå] *-[v]räng 449 



Rättelser. 

I följd af brådska vid tryckningen af de tre första arken 
ock 	utgifvarens vistelse utrikes 	under 	tiden, ha i denna af- 
handling insmugit sig rätt många tryckfel, ock stafningen at 
viker 	delvis 	från 	tidskriftens vanliga. 	De tryckfel, som för 
den riktiga uppfattningen kunna vara till hinders, anmärkas här: 
8' står rotstafvelsens 	läs rotvokalens 
919  » 	 fafar 	 » fafer 

118 	» 	abtek 	 » 	abtek 
115 	» 	dukat 	 » 	dukat 
129 	» 	 finceurli 	 » 	 finceuriz 
126 	» 	pulsagar 	 » pulsar 
152 	» 	(task)bad 	 (task) bad 
17 1 	» 	enat 	 » 	snett 
173 	» 	vett 	 » 	vceit 
172 	» 	vadar såsom mask., men bör stå under neutr. a. 18. 
183  » ock -si hvilket bör utgå 
19 4  » le,gan 	 läs /agan 
1914 » dauke,u » daukan 
207  » hundar . ... böcker » 	handar .... böcker 
20'5  » ha,nar 	getterna » 	hanar.... getterna 
2114  » butar » 	butar 
23, -si hvilket bör utgå 
24'9  sktlzgg läs skiligg 
268  dagar dagar 
268  » /tassar » hceusar 
273  » skonaren » 	skonerten 
2711  taukur » taukur 
27, (När » När 
288  mygke, mugka 
283  » snarvast snarvast 
281  » U6tZet » nota 
298  » sanar » sanar 
2918  » f.1-4"la lggrcla 
303  » klart ar » klarnar 
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3015  står mad a 

RÄTTELSER. 	 95 

läs ~da 
30, » nttalas » uttalas 
307  » uade » nade 
322  » preflixen » prefixen 
3210 » stockdom » stockdum 
321  » barxistazn » bantstain 
334  » prastord » prasgarcl 
3418 2' jausaks » jausaks 

36 III: A bör 1.4.k_—= på 

371  står karit 

38 III: C står 

396  står tuagskagar 
3911  » smaurladar 
4210  » gavklenigg 
44, » lingon 
46 »  santpzejnykal 
471  »  buksernzggi 
473  » skartaujdagan 
523  » upsoinigsman 
535  » nykalhantak 

541  står 

senare stället ändras till _a" 

tegskar 
smaurladar 
gavklentgg 
lingonris 
santptemykal 
bukserntigz 
skartauMagan. 
upstxinagsman 
nykalhantak 

läs bigarli 
— —  

548  » bauforteknzggx » 	baufortekniggt 
566  » buldakytstyka » buldakytstyka 
562  » väl inté väl 	- 
584 » yvarainskunialsa » yvaraznskuznalsa 
599  5. ,92 » 
No  » 
6312 » 

fa,mtinksdalasedl 
Aa, Ba, Ab' 

» famtiraksktlasadl 
»  AaA, BaA, AL3A 

6313  » Bp » BtIA 
6416  » togskagar 

g bör öfveralt ändras 
» tozgskagar 

till g, i till x, j till y, 	ce till 	e. 

» 

 

  

  

Stafvelsebildande konsonanter äro ej särskildt utmärkta. 
Stafvelsernas antal framgår dock alltid af den klangfigur, 
under hvilken ordet finnes. Lång konsonant tecknas utan längd- 
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streck, så ofta efter densamma följer en annan konsonant i 
samma ord. 1 strid mot den fonetiska skriftens principer har 
bortfall af slutvokal i de första arken utmärkts med '. 

I Ordförteckningen borde *bestämring ha stått under b 
(icke under stäm-ring), *värgnät under dv: [d]värg-nät. 

Så väl i ordförteckningen som i rättelserna lemnas noterna 
å sido vid radernas räkning. 



NYARE BIDRAG TILL KÄNNEDOM OM 

DE SVENSKA LANDSMÅLEN OCK SVENSKT FOLKLIF VI. 

SMÄRRE MEDDELANDEN 

1885. 

Strödda bidrag till svensk folklore. 

1. Från folklifvets nattsidor. 

Af naturliga anledningar drages folkloristen, hälst hos 
oss, till folklifvets ljusa sidor, förbigående dess mörka, låga, 
råa, gemena. Någon gång förefaller det, som om man glömt, 
att dessa finnas. Ock likväl äro de talrika. Redan ett ock 
annat blott skrock, hvilket såsom litteraturiseradt — om 
vi få uttrycka oss så — fått en harmlös karakter, äger ej så 
alldeles denna i lifvet, hvilket man bäst märker, när man finner 
det invärka på människornas handlande. Af dess svårare art 
skola då de folklifvets yttringar vara, från hvilka det stygga 
icke i någon mån låter sig utplåna, som värka motbjudande 
ännu vid blott omtalande. Ej ens för dem får den sannings-
sökande rygga tillbaka. 

Till dem höra de många vidskepliga ock andra olater, 
som ordna sig kring den borgerliga lagens yttersta straff-
handling såsom sin medelpunkt. Dödsstraffet har sin egna, 
hemska mytkrets. Hvilken har ej hört talas om t. ex. den 
afskyvärda tron på den botande kraften i en afrättads varma 
blod, nyttjadt mot fallandesjuka? Om kvicksilfret i bilan, om 
skarprättarens öfningar, om hans skyldighet att själf träda i 
den lifdömdes ställe, i fall han misslyckas i en kritisk stund 
o. s. v.? Hvilken egendomlig kuslighet råder icke i denna 
vitterhet, som med ryslig påpasslighet låter sig höra vid eller 
strax efter så godt som hvarje afrättning ock som låter oss 
förstå, att folkfantasien gärna sysslar med det bedröfliga ämnet! 
Förmodligen skola flere än antecknaren finna en beklämmande 
stämning i t. ex. följande rader, med deras ängsliga låt, hvilka 
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båda inpräntat sig i hans minne sedan hans gossår, då han 
hörde en tjänstflicka (från Mönsterås) föredraga dem: 

=N • 	•  0--.  	-N—oh -I IN d 	 • 	• y 
Jag 	haf-ver knappast hunnit de 	blomstrande å - ren, 	Jag 

-N -N 	-N 	 ik 
H -N•H 

	

d 	  	• 	 d 
haf -ver knappast hun-nit i 	vär-den om mig se, 	Då 

	[N 	 • 	- 	• 	 • •  • 	-i ' • ; 	9— 
kommer mig en tan - ke så 	fa - - se- -hg i hå - gen, 	Som 

-N 	;‘ 	j--7    1-7-N 	41 	A  
mig månde lända till spott ock till spe. 	0 	Herre, 0 Krist, 	För- 

1 	 i 	h  --k 	i 
	•  

låt mig min brist, 	Fräls mig från on - - do ock djäf - vu-lens list! 

Hit hör denna benägenhet för att låta brottslingarna för-
vandlas till ett slags martyrer eller romantiska hjältar, som 
skall komma oss att bäfva för den lätthet, med hvilken massans 
instinkter kunna råka i olag. Denna fallenhet synes hos vårt 
folk vara ganska rotad ock har till ock med en gång förmått 
regeringen till ett ingripande. Den 12:e december 1741 ut-
kom en K. förordning Angående Dödsfångars och andre Miss-
gierningsmäns klädebonad wid theras afstraffande, ur hvilken 
vi taga följande illustrerande rader: 

althenstund the, tid efter annan, wid åtskillige Dom-
stolar, uti brottmål hållne ransakningar, wid handen gifwit, 
thet hwarjehanda grofwa missgierningar, i synnerhet Barna-
Mord, blifwit föröfwade straxt efter, sedan någon för thylikt 
brott Dödsstraff undergått, samt at en och annan tydeligen 
sig utlåtit och tilstått, huruledes the i sine Gudlöse tankar, 
tu l at begå någon grof missgierning, styrkte blifwit utaf thet, 
wid 	dödsfångars utförande tu l rätte-platsen, här tils brukade 
mindre neslige sättet, hwarigenom them efterlåtit want, at 
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tberwid ej allenast bruka hwita eller swarta sorge-kläder, utzi-
rade med band och annan granlåt, utan ock på hederlige 
Åketyg fara, i flere Prästmäns rnedfölje, ther likwäl tu l thet 
ändemåls ernående, som ther med påsyftas, at sådane miss-
dådare offenteligen utföras, nödigt är, at then, som begått en 
neslig gierning, bör ock på et sådant sätt, som hafwer nesa 
med sig, tu l rätte-platsen utföras, .... Förthensk ull ... hafwe 
Wi härmed i gemen wid slike tilfällen förbjuda welat all sådan 
anstalt, som på något sätt har namn och anseende af ståt, 
eller med sig förer et för Lifsfången hedersamt beledsagande 
tu l rätte-platsen ... 

Vi omnämde den »täkunnoga inbillning», att skarprättaren 
skulle hafva förbrutit sitt lif, om hap gjorde sig skyldig till 
någon oskicklighet vid exekutionen. Afven denna föreställning 
synes hafva inrotat sig, utom af annat att dömma däraf, 
att jämväl den fr.gmkallat en regeringsakt, nämligen K:ongl. 
May:to Placat Och Förordning-, Angående Dem som ofreda eller 
bära hand på Skarp-Rättaren wid des tiensts förrättande. Dat. 
Giötheborg den 24 Mai, åhr 1700. I detta K. plakat göres 

witterligit/ at såsom Wij fast ogärna förnimme/ huruledes 
tijd effter annan/ den händelse sig tilldrager/ att enär en Skarp-
rättare wid den honom anbefallte Executionen öfwer Dödzfån-
gar/ ey förrättar sin tienst med ett Hugg/ eller elliest med den 
färdigheet som tillbör/ tager sig en hoop °hetär:Lekt och öfwer-
dådigt Folck det oråd före/ at antingen med Stenar eller annat 
Gewähr/ öfwerfalla Skarprättarenj hwaraf ibland/ då den ge-
mena hoopen i en myckenheet sammanlöper/ jemwähl dråp 
och dödzslag tima plägar 	• warandes till slijk öfwerdå- 
digheet till een dehl orsaken/ den fåkunnoga inbillning/ som 
somblige af det gemena Folcket hafwa/ att enär Skarprättaren 
fehlar i sic plicht/ och sin tienst icke rätteligen fullgör/ skal 
dem stå fridt/ honom saaklöst at stena eller elliest illa hand-
tera 

Vi behöfva icke uttala oss om den sinnets vildhet, den 
råa tanklöshet, som dessa rader intyga. Icke nöjda med 
att, väl i de flesta fall onödigtvis, hafva gjort sig till åskådare 
af ett skådespel som det i fråga varande, äro dessa människor 
utan vidare färdiga att göra sig till mördare. Ock hvilket är 
deras offer? En stackars usling, som af nöd måst tillgripa ett 
yrke fult af fasa, föraktadt till den grad att all beröring med 
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dess utöfvare undvikes såsom besmittande. Af den reflexionen 
synas de icke mäktiga, att han blott är ett lagens viljelösa 
redskap; deras varseblifning säger dem, att han är en dråpare, 
ock utöfver detta intyg förmå de icke gå. 

2. 

Härefter följande »relation» kopia efter ett sällsynt tryck 
på Kongl. biblioteket på 31/2  sidor i kvart (utan tryckprt ock 
år), har synts oss märklig nog att förtjäna återgifvas. Den 
lemnar nämligen en förklaring, bland flere, om uppkomsten af 
dessa historier om bärgtagningar, som, förut mycket mera 
vanliga, ännu förekomma bland vår allmoge. Bärgtagningarna 
skulle, efter den förklaring här gifves, utan vidare vara 
drömmar, till någon del friska människors drömmar, men 
till största delen sjukas. Oömt som vårt folk är, ock med dess 
mångenstädes sparsamma tillgång till läkare, låter man hos det 
sjukdomar af flere slag icke göra något synnerligt afbrott i de 
dagliga bestyren, till ock med förlöpa till hälsa, utan att patien-
terna själfva eller omgifningen lagt vidare märke till dem. 
De fleste af våra läkare på landet skola troligen hafva erfaren-
heter härom. Antecknaren erinrar sig, bland annat i hit hörande 
väg, ett meddelande om en bonde, som icke lät en svår dubbel-
sidig lunginflammation hindra honom från att plöja. Under 
den själsfrånvaro ock yrsel, som förekommit under t. ex. febrar, 
har nog mången äfventyrlig historia danats. 

Antecknaren vill påpeka den typiska karakter af. dröm, 
efterföljande bärgtagningshistoria företer, med det obestämda 
i teckningen, de meningslösa uppträdena ock de tvära öfver-
gångarna från det ena till det andra. 

RELATION 
Om en märkelig Händelse, then Trowärdige och Hederlige 
Män åhört i följande omständigheter af Hustru Ingel Linnerts 
Dotter, hwilken, känd i sin Lands Ort för wet- och förståndig, 
bedyrar wara med Henne förelupit den 5 Februarti uti inne-
warande År 1750. 

BEmälte Hustru Ingel Linnerts Dotter, boende uti Ahle-
Härad, Skeplanda Sockn och Båstorps By, litet öfwer 3 Mil 
på denna sidan från Götheborg, ensam hemma, medan Mannen 
Anders Håkansson med 2ne sina Gåssar war på Barnsöl i 
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Byen, går emot Solens nedergång af sitt Hus, at se efter 
Fåren, them hon utsläpt, hälst then Dagen war mildt Wäder, 

'blir them warse uppå Berget ut med Byn, tithän hon sig för-
fogar med en Stör eller Påk i Handen, then hon under gåen-
det öfwerkom: När hon nu upkommit, drifwer hon Fåren för 
sig, hwilka togo wägen utför en lutande Klippa af 2 eller 3 
famnars längd. Här wille ock hon genaste wägen fram; men 
måste hjelpa sig med Händer så wäl, som Fötter, och i thenna 
ställning råkar hon komma när Berget med Stören, hwaraf 
gick ljud, som af ett Spiäll. Hon asade sig nu, efter sitt 
tycke, utföre; men stanar uti itt stort och widsträckt Rum, 
bland myckenhet af Folck, hwaruti på långt håll hördes sådant 
slammer och buller, som någon tid på Götheborgs Järnwåg, 
när Dragarne äro som mäst sysslosatte. På alle sidor ser hon 
här smärre afdelte Rum, til utseende som Stallspilten, med 
Folck, och fram för sig en Spis, utan Eld, en Kubb med 
Smediestäd, på hwilken lågo en hop Klutar och Halskläden. 
Ther nära wid stodo twå Käringer, som afmätte Miöl utur ett 
Kar i en Skeppa, hwilka tilbudo sin nya Gäst at köpa för 4 
Styfwer Skeppan; hwar tu l hon swarar: sig ej hafwa, hwar-
före hon kan kiöpa. Uti ett af the afdelte Rummen sitter en 
Gubbe med Viol i wänstra Handen, hafwande Kryckorna ut-
med Fötterne, hwilken åt Gröt och Miölck med en Käring så 
ohyggeligt, at thenna omtalta Hustru ing-e/ icke mer wil äta 
Gröt; liknande thenna Käring Hustru Ingels Faders Syskone-
Barn, hwilken för 3 a 4 År tilbaka afsomnat. Sedan thenna 
Hustru Ingel så sedt sig om, medelst thet ofwan ifrån, såsom 
genom Gluggar och Luckor, infallande ljuset, igenom hwilka 
öpningar hon tyckte sig ock se Skyrne drifwa under Himme-
len, begynner hon gråta; och på tilfrågan: Hwaröfwer hon 
gråter? Swarar: Jo ther öfwer, at jag ser Christne Menniskior 
här inne. Härpå tiltalar hon Käringen, som åt Gröt, således: 
Hwad giör I här? Hwartil Käringen ej gaf mer swar, än med 
ett öfwerliudt åtlöije och skratt. Men en af Miölkäringarne 
säijer: Thenna kommer aldrig härifrån, ty hon siunger så wäl, 
när Gubben spelar. Therpå tog Hustru ing-e/ en Halsduk af 
Kubben, beser then och säger: Thenne kännes jag wid; then 
är bortkommen från mig för några Är tilbaka. Ther tu l swaras: 
Tag then tå igen; men Hustrun wille thet icke. Widare sades 

• 
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tu henne: Thesse äro wåra Kyrckio-kläden. Hustrun swarar: 
Hwad giören I med Kyrckio-kläder? Här tu l säijes: I mågen tro, 
wi hafwa så wäl Kyrckio-balckar som I. I thet samma kommer 
en full Dräng inridande på en swart-brun, liten och fet Häst, 
hafwandes 2ne Spårar i högra, Tygelen i wänstra Handen, och 
ett Lamb under Armen; tu l honom löpa 2ne Manspersoner, slå 
braf på honom med Käppar, för thet han spårhuggit Hästen och 
ridit så starckt, hwilken förswarar sig, at intet hafwa skiämt 
Hästen, medan han fört Spårarne i Handen, och fast Hästen flå-
sade mycket, så kom thet theraf, at han är fet och okåstig; wille 
ock icke tilstå wara full eller illa tilpyntat Hästen, fast Hustru 
Ingel kunde hos honom, som mycket liknade en Herres Dräng 
icke långt ther ifrån, grant märka och förstå thet förra. På 
tilfrågan, om han want hos then Store i Byn, swarar han ja; 
och widare, hwad han ther fått, swaras: Ther fick jag intet, 
_och twad skulle jag få ther? Han sitter ju och läser hela 
Dagen. The fråga åter: Har tu want i Byn? Han säger ja. 
Hwad fick tu ther? Sw: Thetta Lamhet; intet mer? (säija 
the). Swaras: Nej. Härpå får han stryk igen, och the komma 
honom af Hästen. Under thet Hustru Ing-el thetta åsedt, hän-
der, at hon wänder sig, och får se then öpning, igenom hwil-
ken Drängen kom inridande, wid pass stor som en Dörr; hon 
hastar ut therigenom, tå alla skria och jämra sig, och 2ne 
Käppar kastas efter henne, af hwilka hon menar then ena 
råkat falla henne öfwer Länderna, hwaröt'wer hon ännu känner 
wånda. Således kommen utur Berget, ser hon på samma 
stället, hon tå war, en Brunn eller Håla, full med kokande 
färsk Mat, och 2ne Käringar utkomma, hwilket förorsakade at 
hon icke blef senfärdig utför Berget: Efter sig hörer hon skri, 
rop 	och jämrande, tu l .efwentyrs theröfwer, at hon så snart 
war kommen från them, sedan hon icke fyllest en half Tima 
want berg-tagen. Hon skyndar med hast hem, och släpper 
Fåren i Hus. Som hon icke wäntade Mannen hem förr, än 
långt in på Natten, går hon in tu l Grannens Pigor eller Tien-
stefolck, och blir hos them in på Natten; men, tu l theras för-
undran, talar ganska litet, och nämner icke thet ringaste om 
thet henne händt. Dagen therpå siuknar hon och blifwer säng-
liggande i hwilket tilstånd hon sig dageligen swagare besinner 
rsic!] tu l then 11 Februarii, tå hon sielf och the henne sågo, 
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ej annat föreställte sig, än hon dö skulle: ty hon var ganska 
swag, och hela Kroppen kall som Is, träda Bekante och Wänner 
in, i mening, at taga afskied med henne; warandes hennes 
Moder förut ankommen, att tilse henne under Sjukdomen. Til 
thesse nu sammankomne, säger hon: Mine Wänner! som jag 
nu måste dö, wil jag förtro eder, innan jag aflider, thet jag 
förr icke welat säija, medan jag tänckt thet skulle skada mig; 
men nu kan thet wara mig lika mycket, efter jag nu måste 
dö. Så och så hände mig i Måndags Qwäll, medan Sol gick 
neder, som blir orsaken til min skyndsamma död, och är thetta, 
som här förut står, then Berättelse hon tå aflemnade; och 
sedermer efter Siukdomen, theruti hon befunnits wid sundt 
Förstånd och icke yrat, uprepat. Följande Måndags Morgon 
lät Grannen fråga efter thenna Hustrus tilstånd, och som hon 
ännu lefde, lät han gifwa henne några Droppar i Win, hwar 
efter hon somnade; fick sedan Mat efter handen, och kom sig 
före. Klagar likwäl öfwer wånda i 'Ryggen. Efter hennes 
Berättelse äro Berg-Troll smärre tu l wäxt än Menniskior, tiocka, 
med stora Hufwuden, breda, röd-bruna och feta Ansichten. 

3. 
De alster af folkpoesi ock folkmusik, som influtit i flera-

handa tidskrifter ock andra arbeten af icke hit hörande slag, 
äro, om icke förlorade för samlaren, så på ett ledsamt sätt 
undangömda för honom. Tvifvelsutan skola de såsom hopförda 
på ett ställe lättare komma till ett framtida bruk, ock anteck-
naren vill därför här meddela, hvad han af dylikt tör öfver-
komma. Han gör början med en melodi, funnen i en nu för-
gäten liten tidskrift Penelope. Ny Läsning för Fruntimmer, af 
hvilken två häften utkommo i Stockholm 1818. Orden; ett 
tämligen medelmåttigt poem, höra icke hit. Melodien angifves 
i en not till stycket vara »en gammal folksång». 
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lind up up - på blomstrande äng, 
Men mormor hon spädde båd' köpet en dug- ti - ger dräng. 
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si 	och så: hå, 	hå! 

4. 

År 1728 utgaf prof. LARS ARRHENIUS en disputation om 
Poesis svecana hodierna, med en student af Västmanlands ock 
Dala landskap, JAKOB PRATEMUS, till respondens. I förbi-
gående må nämnas, att då J. G. CARLÅN i sin Bellmans-upplaga 
(I, sid. 342, noten) med anledning af orden 

Hör på Pratenius, hjälten i sin tropp... 
Klockaren Trundman bär hans kappa opp — 

yttrar, att »med Pratenius menar skalden sannolikt icke någon 
viss person med detta namn, utan en pratande predikant i 
allmänhet», detta antagligen icke var fallet. En CARL JOHAN 
PRATENIUS, komminister i Stockholm (1762-76), var känd 
lika mycket för sitt goda hufvud som för sitt utsväfvande lif 
ock har väl kunnat göra tjänst som »Bellmansfigur». 

I den lilla fhandlingens fjärde §, i hvilken författaren 
»Poetx ingenio et arte opus esse dieit», heter det bland annat: 

»Si quisque denique, qui carmina vel scribit, vel ore pro- 
fen, nomine Poetx condecoraretur, quam indignum hoc foret, 
quivis facile videt: sic enim eundem quoque mereret titulum 
rudis agricola, qui cum å generoso quodam viro interrogaretur: 
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ut vales? sen, huru står till med hälsan? (ita verba for- 
malia fuere) respondebat: 

Går fel an mä' bä', 
Wärst' ä' går så gali' tä, 
Drängiane ä' på Krogen, 
Drecka opp all' Skogen; 
De hugga som satar, 
Ta' bort bå' stubbar å skatar; 
Ta' bort alt dä' ja' har, 
Lämna asinte qvar.» 

»Quis non videt», utbrister författaren, »plura heic contra de- 
licias pOseos nostrx vitia esse, quam ipsi sunt versus?» Huru 
föga skulle han hafva trott, att man en- dag skulle trycka af 
en dylik försyndelse mot hvad han kallade pogsis ock beklaga 
det förakt, hvarrned den tidens lärde sågo ned på hvad en 
»rudis agricola» hade att säga! 

Sjöormen. 
Förut trykt i Aftonbladet 1884: n. 244. 

Det hade kommit in sjukdom i den herrgård, till hvilken 
vi voro bjudna, hvarför vi, med det samma vi kommo dit, åter 
bröto upp för att taga •kvarter i en bondstuga ej långt där-
ifrån. Vi togo en genväg öfver skogen, ock efter en tämligen 
skarp marsch rodnade plötsligt mot oss mellan enbuskarna 
något, som liknade tungor af eld, under det eån samma håll 
en tupp hördes gala med svag bondtuppröst. Ännu några steg, 
ock en anblick mötte oss, som lättade vårt sinne efter synen 
af den tunga, stängande skogen. Framför oss låg ett stycke 
odlad mark, en potatisåker ock ett afbärgadt rågfält samt 
några land med kål, rofvor ock dylikt, ock en liten humlegård 
förde tanken bort till vingårdar ock en rikare natur. Fler-
faldigå rödstrukna stugor syntes på de små ägorna, ock en af 
dem gaf med en rykande skorsten tillkänna, att hon inom sig 
hyste folk. Utanför denna stuga prålade en helt liten täppa 
eller »rundal» med den oundgängliga vallmon, hvilkens blommor 
utgjorde de röda eldtungor, vi sett; med blå stormhattar eller 
»Noaks dufvor», ringblommor, »evighetsrosor» ock jungfrun-i-
det-gröna, eller hela den lilla lustflora, som odlas på bond-
ställena i trakten. Invid husknuten tillkommo yfviga malörts-
plantor; i ett hörn af en »vret» stod kvarlemnad en dunge 
med oaflåtligt susande aspar, ock bortom en vattensjuk äng 
blänkte kall ock grå en liten enslig skogssjö. 
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Vi trädde in i stugan, ock katten sprang därvid förskräkt 
undan ock gömde sig. Vi hälsade på gamla mor, som bad 
oss sitta ned ock gick efter »mjålk» för att fägna oss ock 
strax åter kom in med den i denna skogsbygd, med dess om-
växlande beten, nästan aromatiska drycken. Hon stälde en 
stor kruka med den på bordet ock bredvid ett litet glas, samt 
bad oss hålla till godo. Far kom i det samma från skogen, 
stälde yxan från sig vid dörren ock hälsade. 

Vi voro bekanta sedan flere år tillbaka, ock flere gånger 
hade jag på forna utflykter fått ett tillfälligt kvarter i den 
trefliga stugan, som bestod sig med ett rum oppepå, där främ-
mande kunde få hvila ut. Icke mindre än åtta blomstrande 
döttrar hade vuxit upp i detta hem, ock alla voro de nu bort-
gifta, så att gamla mor räknade några ock trettio barnbarn. 
Den yngsta dottern ock senaste mågen voro likväl hemma hos 
de gamla, emedan hon ock »hännes karl» snart skulle öfver-
taga hemmanet efter dem, hvilka skulle flytta in i en undan-
tagen stuga ock hvila ut efter sin långa arbetsdag. — Vår 
anhållan om kvarter möttes icke med afslag, ehuru gumman 
hyste farhågor för att till spisgäster mottaga herrar från 
stad, som voro vana vid »färskt»; men hännes betänkligheter 
häfdes, då vi påminde om de harar ock annat vildt, som vi 
nog skulle hemföra. 

I mera än en vecka hade vi ett godt hem hos det heder-
liga folket, gamla mor »månade om» oss på alt sätt, ock flere 
gånger rördes vi af den omtanke, hon hade om Vårt välbefinnande. 
För att visa vår erkännsamhet, gåfvo vi å vår sida husets med-
lemmar några tarfliga småsaker, ock en kväll bjödo vi på grogg. 

Ja, det var ju icke något fint, konjak med vatten ock 
socker, ock om någon kallar det för en dryck för kosacker, 
bestrida vi icke hans rätt därtill, ehuru vi utbedja oss få gijra det 
tillägget, att denna dryck understundom tillika kan passa för 
ett par tröttgångna skogsströfvare ock än mera för en gubbe, 
som, likt vår värd, vid milan arbetat sig »ledsen», som han 
uttrycker sig, då vi skulle säga trött. Vi sutto altså kring 
mors uppslagna bord med en butelj ock en tillbringare :gatten, 
ock då fiskaren händelsevis passerade förbi, skickades mågen 
efter honom, för att den antagligen våta karlen, som kom från 
stora sjön, skulle fä »något i sig», innan han begaf sig på sin 
ensamma färd hem öfver den lilla skogssjön. Mor reste in 
långa trän i spisen, ock en grann brasa gjorde plötsligt rum-
met helt gladt, under det skogen utanför susade mörk ock 
hemlighetsfull, med tindrande stjärnor mellan de sakta vajande 
grantopparna. 

Fiskaren kom in, i blåskjorta ock sjöstöflar, ock medförde 
en skarp lukt af sjöväxter ock fisk. Han stälde en stor korg 
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med kräftor från sig ock hälsade, ock på hans dialekt hördes 
genast, att han icke var född här i skogsbygden. 

Den där »respekta» brukar, som bekant är, sätta munnlås 
på folket, när det är herrkarlar med. Vi sutto alla ock tego, 
men till sluts bröt min kamrat den besvärande tystnaden ock 
frågade, om de icke sågo till skogsfrun ibland här, där det 
var så mycket skog. 

»Å jo, det göra de alt, ock mest de, som ligga i kol-
kojorna i mörka nätterna», svarade gubben-värden. »Ock när 
det är någon, som har fästmö, så är hon god till att vända 
sig till att blifva lik den ock narra karlen. Västerut här i 
socknen var det en, som på det viset kommit i lag med hänne, 
ock en annan fans det förut, som också höll till med hänne. 
Han hade så obegriplig tur med skjuta den karlen, så han 
hade älgkött i grytan för jämnan; men till sluts gick det illa 
för honom, för han sköt sig själf.» 

»Skogsfrun såg bror min i förra veckan», föll mågen in. 
»Hon just som hängde öfver en gärdesgård; men han ropade 
åt hänne, ock med det samma var hon borta.» 

»Ah!» sade fiskaren, ej utan en viss öfverlägsenhet, »det är 
inbillning, bara inbillning. Alt tocket där är inbillning.» 

»Inbillning», upprepade värden något stött, »är det in-
billning, hvad klokt folk ser litet emellan? Kanske det är 
'inbillning' med tomtebissera, de kalla, också? Var det icke 
en, också västerut här i socknen, som hade en så stark tomte-
bisse, att det gick tal om honom, så att prästen måste resa 
dit ock läsa bort honom?» 

»Altså», tänkte jag, »lefver du än, du lilla figur med den 
askgrå kolten ock den röda toppmössan, som den ariska folk-
fantasien, i tider af omätligt afstånd ifrån oss, manade fram 
för att afbilda härden med den lågande elden! Hvilken lifs-
kraft hos er, I drömmar från mänsklighetens barndom;» — 
men hindrades i min tankegång af den tviflande fiskaren, 
som på husfadrens fråga svarade: »Ja, det är inbillning med 
tocka där tomtar med.» 

»Blifva de bärgtagna här nu för tiden?» frågade min 
kamrat. 

»Ja» svarade mågen, »det händer alt. Förra hösten var 
det en karl här norrut, som vardt tagen i bärg. Han var ute 
ock skulle hämta in korna, men var inte god till att få rätt 
på dem ock stod just ock ropade åt dem på ett bärg, då 
en kärring, som han aldrig sett förut, kom till honom. 'Hvad 
går du här ock gastar för?' frågade hon, ock i det samma sjönk 
han ner i bärget. Där var han i tre dagar ock hade inte 
annat att göra än moka efter en liten svartko. De lette ock 
de lette efter honom; men hvad var det värdt, när han satt 
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i bärget? Till sluts så var det en förståndig gumma som 
hittade på att gå upp på bärget ock läsa, ock hur hon läste, 
kom karlen ut igen; men han var hufvudsvag ock yr efter 
bärget i flere veckors tid.» 

Fiskaren log öfverlägset, men sade ingenting. »Se de 
någonsin till näcken numera?» frågade jag. 

»Nej,» svarade den gamle husfadren, »det var i forna tider 
han fans, men nu hörs han inte af.» 

»Ja, men sjöhästen fins
' 
 för jag har själf sett honom», 

försäkrade mågen. »Han förde bara hufvudet öfver vattnet 
ock kom just mot knarrhamnen, där jag stod. Strax efter 
började det storma alldeles grufligt. Till ock med, att det 
skall finnas en sjöorm här», tillade talaren. 

»Sjöorm här!» sade fiskaren, icke utan ett vist hån i tonen. 
»Nej, då skulle väl jag sett honom, som farit kors ock tvärs 
på både den här sjön ock den stora så många eviga gånger 
i alla väder ock tider. Nej, nej, det är för liten sjö för sjö-
ormen. Hvad skulle han här lefva af för slag? Nej, sjöormen 
fins i stora utländska sjöar ock hal; ock där ha många gastar 
sett honom, när de varit på långresor. I Östersjön fins han 
också. När jag var på Gränsö» fortfor talaren, »kom han dit. 
Han gick upp på en ö eller holme, jag vill säga, där bönderna 
hade fåren, ock började ta får, undan för undan, så de blef 
just häpna; men de trodde sig icke stad ock slå ihjäl'n. Men 
så kom lotsålderman dit med kuttern. Han fick se sjöormen 
fan grå hade snott sig om en stor, hög tall ... ock kände igen'en, 
för han hade rest mycket, den lotsålderman'. Han gaf strax 
på'n ur kanon, men sjöormen brydde sig inte ett smul om det, 
fast det nog träffa', för det knastrade i tallen. Men lotsålderman 
släpte'n inte, utan sköt skott på skott, tils han fick död på'n.» 

»Var det inte inbillning?» frågade gubben spetsigt., 
»Nå, var det någon, som såg kroppen?» frågade min kamrat. 
»Det tror jag, det», svarade fiskaren, »det for så mänga 

dit ock såg på'n, för nu var de inte rädda längre.» 
»Hur såg han ut?» 
»Han var lång som den värsta tall, sade de, ock tjock 

som två de tjockaste manslår, apelkastad, ock hade tjock man», 
svarade fiskaren. »Men nu får jag lof att knalla mig af, för 
jag har långt att ro. Tack ska herrarne ha, ock tack, I med. 
Ajö, ajö.» 

»Ajö, ajö!» svarade vi, ock en stund därefter sågo vi 
honom i sin »knarr» skära öfver den långa månstrålen, som 
darrade i den mörka, kalla sjön där ute. 

R. BERGSTRÖM. 
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Ordstäf, talesätt ock skämt 
från Nykarleby socken i Österbotten. 

alda,r ,ska du trust! 
aldar. ,ska du sta jr o 	na lagar, f09:.«, ta smaldar a 

snart. 
aman far S . takstin, 1 bon flad hatin, 1 byria ma Npan,2, I .22uta 

ma skrapuna 3. 
arg hundan4  far rivi 
bleks, kay 5, far_ (ju tubak. 
bann ni, so stakar ful ya. 
batar brolos an raks. 
dra du niton mil im hgviti! 
dra op spialdils 
el d sagar eld, g a f sagar gal: eldgal, f el sagar branstak,a. 
far jtsw a, sa datan'', ta an sigla ma sartyin. 
finans a var an rysan. 
finkOlis, koma hi -(eller: vandas om), far 	soli! 
flikuna sma, sma, 1 tusin *dar fs tv, tya; 1 gosanan yra 10,  1 

am n hunlort far fyra! 
ga int t, hce" ramt icer 12. 

grin grant, far_ (ju in kupar.Zlant. 
gu yap i lagg dagar! (eller: 2,  magg ar!).13  
gu nafla ma, ja har a rukut. 14  
ha du yugi na for?." 
ha du sit pa yal6  rna sparkragan"! 

1) tvista, motsäga. 2) läpparna. 3) scrotum. 4) hundarna. 5) Kajsa. 
6) Brukas, då någon grof lögn säges. 7) Daglund. 8) finnarna. 9) finkoli 
1. kolaks är i alla Finulands svenska bygder ett vanligt öknamn på 
finnarne ; egentl. uppkommet af det finska tillropet kuule 0: hör! 10) Dessa 
former visa, att rimmet inkommit ur skriftspråket. 11) Smdr. af ha a 
o: det är. 	12) = det spökar där. 	13) Till en som nyser häftigt eller 
ihållande. 14) Säges, g 	då man vill »slå döförat till»; egentl. lär talesättet 
fått sitt upphof sålunda: En man vann sin process genom att enligt sin 
advokats inrådan på alla domrnarens frågor svara blott: Gud nåde mig, 
jag hör så illa! Då advokaten sedermera begärde sitt arvode, föll han 
i sin egen grop, ty kunden gaf äfven honom alt jämt intet annat svar 
än: Gud nåde mig, jag hör så illa! 15) Säges, då man tror någon ljuga. 
16) »jag» (hånligt). 17) uppstående, styfstärkt skjortkrage, »fadermördare». 
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ha du sit (eller: MIN) pa makan! 
hald i o 
han a kom} pa raku19. 
han a korn} t} aggarmanland". 
han a sold smar} o tapa paggan21. 
han bytar o »ytar.22 - 
han for op som an soZ o kom nadar Joan an sf§in_pa. 
han gar pa som tatint}n. 
han uvar Ja han tror ha fob. 
han llo dakkaran i fin.23  
han ska aldar bus }n spit av stakari. 
han ska aldar Jan' ma gamba foy}, ana" an ska sav kan 

vara, kan vara. 
han som int val lyd far o mor, far lyd trumbun. 
han som kZubar an orm, mastar la} syndar. 
han va op om morun, faran fu_zn fa k skoan pa sa. 
han a }n doulaan 25  kar Joan aldar a opstald 26. 
han a sa arg, sa han nnytar 'lavan a byksal§}n. 
harakranfpn o myt}n, kom o k ma po ry 0}ai!" 
har clu fiegarkZaåun? 
har (iu sv.tp:t tsa tag salt}; sandar a, sa spot128  
hata du na?29  
han gar ur ged o ged som nnep}s" sugun.31  
han jaa: ja tal hunde 32, som har as}t t} ara. 
han rar o han fgr.31  
han a pa fnur. 
han a sa fagar o gran som granas rg grandan. 
han a sa fatan som an Morkrotu. 
hur ,star a tal? Svar: tak som fragar, ha llarvar (eller: 

nnalar) o ger. 
haha, om ann vor } san45}n! sa lataman, ta an sat pa sag- 

ba9§}n. 

18) Maning till ansträngning; äfven, figurligt, till tålamod. 19) på förfall. 
20) har börjat ångra sig. 21) ser nedslagen ut. 22)  Säges om en som 
gärna ock ofta inlåter sig i byteshandel. 	23) = uppdukade för finnen 
en mängd osanna historier. 	24) utan. 	25) duglig. 	26) rådlös, hand- 
fallen. 27) Barn bruka härmed reta hvarandra. 29) Säges till jämrande, 
frågvisa ock nyfikna. 29) Till en, som faller. 30) Namn på en gård. 
31) Om en skvallerkäring. 32) hon där. 33) Obest. pron. man (eg. han). 
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hosbon, bastun brindar! Svar: ata forn/ 
ha bZasa,r tsa fyra j§arggar int kan hald i to rt kaZvsjpin. 
ha byryar ma an nnopana4 o llutar ma an stlyartsked. 
ha or tsom lapa vantan i mansbsa,tna". 
ha gar tsom lgs'n z »eran. 
ha ha vara o fart. 
ha hagar thop som leran o lagghahnan. 
ha lata! ,som ta limbuna35  prtpar ,spatar pa navn.36  
hamt h spoldun !6  
ha va fan, sa ftl6n, ta an skoda a Jptka,  o Nakna. 
ha va yuga ha". 
ha va sa kalt, sa aldan frys i spisat o stor karan gratt purmu" 
hen batar an asat. 

na yan39  o h, sa paryittn, puka pa man. 
hcert gud, ta maj tt brud o granas las ta brugum! 
hor kugg o fru kugg o sa obart mgoL92,  dansk rysan." 
in kar „ska sta va oh sat. 
at tok o an bormatar cska int s pa haZvyQt arbatt." 

halvata, skrivar lukas.42  
a mora Uh, ta ha ramar sopun." 
int om du ska sj,stt bak o bransten", far clu ha. 
int tragg an ila huva i vann for ha. 
ya fotan  fatstn, sa g4nsi,gan45. 
ya ha gaa pa som sj,perUlparn. 
ya ska loft op oruna ps da. 
je pit at horuna!" 
je rna na mat (eller: ta ata,! Svar: tu ha kana ata ter fatt 

ha sta,» (eller: key, ciu a vun)47. 

34) lätt ock ledigt. 35) fåre9. 36) Om dålig musik eller sång. 37) = 
det var lögn. 39) Purmo kapell h. t. Pedersöre, grannsocknen (i norr) 
till Nykarleby. 39) härifrån. 40)  En sjömans beskrifning på hvad han 
såg i Köpenhämn; »danska ryssar» n: danska soldater. 	41) En borg- 
mästare i staden stämde en gång inför rätta en snickare (hvars arbete 
han klandrat), emedan denne hade afsnäst honom med orden: an tokuan 
bormastar cska it st pa hahook arkit. Men snickaren undgick 
ansvar, emedan han påstod sig hafva sagt: at tok o m b. o. s. v. 
42) Inledningsord till en predikan, hvarpå prästen kom af sig ock tyst-
nade; nyttjas numera allmänt såsom utrop af tvifvel. 43 ) Så svaras, då 
man vill antyda omöjligheten af något. 44) svafvel. 45) Glansk'en 
(namn). 46) Talesätt om skeppsbord, när den, som är i afhåll, firar. 
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gus hus o lampur i tral§yriptr!" 
jor a alt va bon had om 
jr a kar tsom star t martal. 
jr a pojipn, som har paggan o kan dans. 
kan du styp huvukrak 50? 
krakun sf,paldar sit atp nam, ma 2 tu l cera o sal tt skam." 
kraftuna o adalsmandran fins tnt u ostarbotn.52  
kudun var a tnt granlaga.53  
kunOtn atar Rcesk stulet t smort om juk. 
koma ht, las, ska du fa da in lillan snipa". 
koma ht, ska ja >Ap op da!29  
koma tan", tasu ltmbuna min! kom, kam/ 58  
kom,bar ei na mair?57  
kombar ya int t da, sa kombar ja u morun. 
littn lavar att. 
lylsu pa ratsun ma skramu pa nasan! 
las for ladansak! 
lata int ma saj a ut da tya gaggur, for vi Z ja arg, sa ta a 

nar* bort. 
lata ma trast, hur juft nni,v/n, ger i da. 
llaastn, pojkar, far v tubak. 
matt, ja huta in lattnp! — M.: at op an, gultuptn man! — B.: 

int t.,s ja ata op hande, han a ludtn o har rumpun.58  
nar tnt bon ma trapaggan!59  
nu haldar ju var nojs jr an i ryszt,,syrbsun. 
notan gar halm tt kvaldt. 
no4tn a kald, vadan an Masar. 
no va ha smat'n". 
nyftipn strut, opnar an pa, so flygar a ut. 
na du sota satan!" 

47) Säges till den, som kommer för sent till måltiden. 	48) Lärer ur- 
sprungligen sagts på allvar af en präst, som var stolt •öfver sin sten-
kyrka, men nyttjas nu allmänt som skämtsam maning att tända upp eld 
eller ljus. 49) Här fins allting i öfverfiöd. 55 slå kullerbytta. 51) Svar 
på okvädinsord. 	52) Ordstäfvet torde vara gammalt, ty det håller ej 
numera streck. 53) äter, livad som ges. 54) sup. 55) dädan. 56) Lock-
ord till får. 57) Skämtsamt utrop efter ett långt andragande. 58) Barnet 
hade funnit ett möss i soppan. 	59) Motsvarar det bekanta: »Jäppe 
va' ingen narr. 60) Ironiskt = det var ingenting att tala om. 61)  ut-
rop af förundran. 
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na man a du spota pa tusan!" 
na man ha va nu nasand62! 
nar a ni komandis? 
«y, si du pa snedyetpun, som nnagar pet sokri! 
nej, sko pa fan! sa fin, ta bana hans byrya 
obudin jat far tszta pet trosgeik 63. 
pila pa pin, sa 2,1ipar clu tn.64  
pitulas, sta int o pitas166  
peggan som sipt o tubak som lagg orman. 
sa du na? — na, ya hosta bara.66  
sir clu ng?" 
sko, va ha tagas framanm i da, far kabin tvatar 
skratar bast som skratar 
smuZuna a o bro, tapan a o hayi. 
sma grytuna har o &runa. 
snyt da, pap 69, kuntin kombar." 
spaman har tv a vilkor: stondom yuvar an, stondom sagar an 

sant. 
sta int o g1ut71! 
sta int o prat pcerestlyun (eller: rosjp)! 
som an kokar, far an ata. 
sba1m han, som jr mair, an han har. 
sa Uti op o it gratar! 
sala mysun pa sne (eller: bomun i nnapho1i), sa skular72  
sat /kran pa nakan o laga da av! 
ta an i nakan o kast an i bakan/ 
ta han aina o .2,1a han adar." 
tain hi simon, sa an 33  far ja in sy_p! 
ta tpi74  Ätran! 
ta vaken, far clu ta tv a gaggur. 
62 ) nasand betyder 1) någonting, 2) någonting förunderligt. 63) tröskeln. 
64) »Lyft på klinkan» o. s. 37•  ropas retsamt åt den, som hårdt bultar 
på en stängd dörr. 65) Säges till ett barn, som står ock gråter ock 
gnäller. 66) Af fruktan för mer stryk törs den slagne ej upprepa hvad 
han mumlat mellan tänderna. 67) Säges till den, som förvånad stirrar 
på en annan. 68) hvad det bådar främmande. 69) pappa (här skämt- 
samt). 	70) Anmaning åt barn att putsa näsan. 	71) titta. 	72) skul 
synas vida omkring (om något högt eller lysande). 	73) = välj ej, ty 
båda äro lika dåliga. 74) öppna. 

Sv. landar». VI. 	 2 
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ti har j ja mylp hastar ja ha skular (eller: shsinar) pa skaftin. 
tt kan ta varadar i handan. 
likar clu -  it, ska ja vis da var lavid loft salti. 
tt for a o got )() a!" 
tok j 	sorn gam, ba. 
tro dam fan! sa prast'n, om faran." 
tu far nit nnztun haldarn. 
tu ska int bruk mun. 
tu ska int sta jcer o enas". 
tu ska int ta latamansbOun". 
tu ska int ata tuguna80 ! 
tyst som murri! 
to an int har juinfruna, far an dans ma skumakarybotran.81  
tav mans kraft o drulpit mans vat.82  
ta siman kombar utan far bafpn, a an opp. 
ta ainrisbuskan dambar, a flikuna som katast. 
tar va numru ait, sa fanin, kasta lansman ovar  
tas cju dra faggarkrok?83  
vadan a du hum? Svar: fran narpis, gunas! Eller: fran 

narpis, ska du vata184  
va f 	zn gZasmastar?85  
va hun a byrja dansk 86! 
vart j tska du ga? Svar: tt hunrovara, vi du koma mce, sa 

va Z va tval 87  
va ska an skrift sa far mugkan, ta an har prastran/ 87  
va 	ska du banas, sandar 88! int ar a :bra o ha lata! tsa stylst. 
va ska du sta o jpin' urnot! 
va ska ni pZaga89  rna, nar ha ja pZaga adar? 
va sku kakun baka, ta int niam a haim!°° 
vast nu!" 
75) Belåtet utrop efter sväljandet af en sup. 	76) Torde vara lån från 
högsvenskan, ty anekdoten är allmän i ,Finnland. 	77) inte ett dugg. 
78) retas. 79) = ta större börda, än väl kan bäras (för att slippa gå flere 
gånger). 80) = upprepa andras ord. 81) Man får ta, hvad som står till 
buds. 82) Om björnen. 83) Vågar du alla? 84) Svaret antyder i förra 
fallet, att fisket varit dåligt, i senare tvärt om. 	85) Till en, som står 
ock skymmer ljuset. 86) söka efterlikna de bildades tal. 87) Frågvisa 
pläga härmed afsnäsas, då man ej vill tillfredsställa deras nyfikenhet. 
88) Förkortning af Alexander. 89) förpläga. 90) Hånligt uttryck om 
en odugling. 91) Vänta lita! 
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va tt taZliti, tomdt &eran! bara an dukar tt dam na lttt ma 
yer,sgaWrodu (eller: tt vadatrce), sa ropar jz straks. 

var 	 ska ya sila? Svar: sita pa andan din, too: Jat m 	n, 
ta hun va brud. 

ml du ha da in syp, sa sej int na2.1  
vd du st kundpn?-92  
vilt vt" fratst, hukon som vindar! 
vilt vt kast kolsur!" 
vilt vt shsugg nu: tegan ned o tegan sorg, »etsar,' bor t 

pttansborg. 
vt int? sa dantl.95  
vatt tu var viljun din a? 3Q m mam dins .4,90.2„saptn." 
vam? Svar: par fam, som bor t gran o lavar an." 
om du int a tyst, sa ska ja ta da t nakskarvtn. 
a du tnt tyst, sa kombar boom" o tar da. 
amt gagg jtd om art, adru gaggun hakornas. 
att tv a bo, ma ga, trt fyra ga ma lyra, fam saks bi ma J'aks, 

fu akt ba ma laata, nit ttt .2,ltpa lit, alva tav sopa gav, 
traton fjorton pZoka jortrun, famton sak.ston lasa laksun, 
futon ada,rton pZoka vattkun98, ntton 19uu banda sfpuhk 99. 

a ja tu for ta? 
alm nu, sa ni ork fran boZtm. 
Od tnt krutt pa krakunal 

92) Uttryck, då man lyfter upp ett barn med händerna trykta mot dess 
öron. 93) låtom oss! 94) byta klockor. 95) »Hvarför icke? sade Da-
niel»; uttryck af högsta tvifvel ock misstro till hvad som säges. 96) Till 
ett egensinnigt, pockande barn. 	97) busen. 	98) åkerbär. 	99) stäf va. 
190) Den skämtsamt tvetydiga uppmaningen innebär all välmening. 

Märk: Hufvudtonen faller alltid på ordets första stafvelse. 
Helsingfors, mars 1885. 

A. 0. FREUDENTHAL. 
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Dödsstraff hos lapparna. 

Bland allmogen i Ångermanland ock Medelpad går en 
sägen om några egendomliga straff, som skola förekommit 
bland lapparna. 

Hade en man våldfört sin nästas hustru, blef han dömd 
att mista lifvet. Dommen värkstäldes på tvänne sätt, mellan 
hvilka den lifdömde fick välja. Det ena kallades kallbad 
ock det andra rännskjuta (rännfuss). 

Det förra straffet bestod däri, att brottslingen vintertiden 
stoppades i en vak eller i ett särskildt för detta ändamål upp-
taget hål på isen. 

Vid rännskjuts gick det till på det viset, att man förde 
offret upp på ett vist bärg af stor höjd, lade mannen i en ut-
nött eller skadad ackja ock snörde fast honom, hvarpå man 
stötte ackjan utför bärget ock lät den taga land, hvar den 
ville. Rännskjutsen skedde äfven på skidor utför samma bärg. 
Gick det lyckligt, så att mannen blef vid lif, fick han behålla 
det ock antastades ej vidare. Namnet på bärget, där detta 
skedde, hade sagesmännen väl hört, men glömt. Kallbadet 
skedde på, en sjö eller flod strax invid detta bärg. 

Det talas äfven om ett tredje sätt, hvarpå man tagit stora 
missdådare af daga. Detta kallades torrdöd ock bestod däri, 
att man stoppade ogärningsmannen lifslefvande ned uti ett 
ihåligt träd, satte en propp för öppningen ock lät honom på 
det viset omkomma. 

Hvad kan vara grunden för detta tal? 
Hos EILERT SUNDT, Fante- eller landstrygerfolket i Norge, 

Christiania 1850, omtalas s. 90, huruledes en äkta tattare (»en 
Irland af de gode gammeldags tatersfflder») af mer än hundra 
års ålder »efter fädrens vis» tagit sig af daga genom att ro ut 
på sjön, fästa en sten om sin hals ock kasta sig i hafvet. Detta 
hade skett högt uppe i Nordlanden. Härmed jämföre man 
ock sägnerna om våra s. k. ättestupor. 

—DL—. 
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Ett räkneexempel på landsmål 

från medlet af 1600-talet. 

1, AGRELII lnstitutiones Arithmetice (Stockholm 1655, sid. 
423) förekommer följande räkneuppgift: 

Een Bondepijga (Corebij syster) gåår tu l Torgs medh några 
Egg, hwarest henne möter een Druckenbulter, och slår sönder 
några af Eggen, Pijgan brukar Mundh, thenne Druckne säger, 
-huru månge woro Eggen, jagh wiltigh them betala, Pijgan 
swarar och säger: 

Bumsse znä Gute hielpe, ja wa ett tålzjkit ålike, ja ottade 
intet på när Moor hässe inladhe, men Gudz blum hää, huxar 
ja, at hun först lade dum i feen Korgh altijdh 2 tillijka, å då 
bleeff ett åfwer, sedan lade hun dum i een annor Korg-h medh 
3, och tå bleeff å ett åfwer, lika så mii när hun lade in dum 
äller g äller å 6 tå bleeff altijdh i åfwer; men sidst lade hun 
dum in medh 7, och tå gick hää juust_vth. 

Nu frågas huru många Eggen woro? 

Lösningen tilfuppgiften, hvilken tillhör den obestämda ana-
lysens område, angifves af AGRELIUS vara 721. Då emellertid 
den allmänna formeln blir 420 n + 301, finnes en ännu enklare 
lösning, nämligen 301. I hvarje fall måste pigan dock hafva 
fört med sig mer än 15 tjog ägg. 

Då pigan kallas »Corebi syster», så syftas härmed utan 
tvifvel på hjälten i komedien Vitu/us af CORNELIUS SCHONIEUS 
et 1611), hvilken komedi som bekant sedermera (1685) öfver-
sattes på svenska af CHR. MOR2EUS (»Vitulus. Thet är en 
lustigh Fabula om en bonde benämdh Corwbus, som bleff bort. 
såld för en kalf»; utgifven af HANSELLI i Samlade vitterhets-
arbeten af svenska författare, D. 21 (1876), s. 381-472). 

Antagligen hade AGRELIUS i någon tysk aritmetik funnit 
exemplet affattadt på bondspråk ock sökt imitera detta i sin 
lärobok. Exemplet finnes aftrykt af HULTMAN i Tidskrift för 
matematik och fysik 1871, s. 224, där dock ett par tryckfel in-
smugit sig. 

G. ENESTRÖM. 
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Lekar med nötter.  
Ur östra Smålands ock Ölands landsmålsförenings i Uppsala samlingar. 

1. (Alim.) 

A. håller ett antal [t] nötter ini knutna handen; B. gissar 
antalet. 

A. Bo by. 
B Bo med (1. Yag bor med). 

A. Hur många år? 
B. Så många jag får. 

A. Hur många är det? 
B. gissar på ett antal [y]. 

Gissar B. rätt, får han alla nötterna af A. Gissar han för 
få [t > v], får han af A. så många nötter, som han gissade, 
ock fördubblar därefter resten [A. får altså 2 (t—v) nötter, B. 
får v—(t—v) d. v. s. 2 v—t. B. vinner eller förlorar i det 
hela, alteftersom 27) är större eller mindre än t.] Gissar B. 
för mycket, ger han A., tils A. får så många, som B. sagt, ock 
B. förlorar således i alla händelser. 

'2. (Madesjö s:n.) 
A. Nötter inne. 

B. 	Dem vill jag _vinna. 
A. Hur många då? 

B. gissar ock vinner eller förlorar som i nr 1. 

(Smål. o. Öl.) 
A. Min mor kokar kaffe. 

B Min med. 
A. Hur många bönor lägger hon i? 

B. gissar ock vinner eller förlorar som i nr 1. 

(Högsby s:n.) 

A. Yag har nötter i min handske. 
B. Alla _flickor (gossar) är de falska. 

A. Hur många har varit falska mot dig? 
B. svarar ock vinner eller förlorar som i nr 1. 
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5. (Små]. 0. Öl.) 
A. 	Nu är det jul. 

B. Då kommer jag till dig. 
A. Hur många gånger? 

B. svarar ock vinner eller tappar som i nr 1. 

6. (Madesjö, N. Möckleby.) 

A. Min mus (1. päls) är luden. 
B. Min med. 

A. Hur många hår har hon (han)? 
B. svarar ock vinner eller tappar som i nr 1. 

7. (Kristvalla s:n.) 

A. Det kommer en herre åkande. 
B. Han åker till mig. 

A. Hur många betjänter har han? 
B. svarar ock vinner eller tapper som i nr I. 

8. (Gärdslösa, N. Möckleby, Vickleby.) 

A. 7ag skjutsar skojare. 
B. Yag med. 

A. Hur många har du på lasset? 
B. svarar ock vinner eller tappar som i nr 1. 

(Högsby s:n.) 

A. Ekorren spänner högt upp i en gran. 
Hur många klor har han? 

B. svarar ock vinner eller tappar som i nr 1. 

(Små]. 0. öl.) 
A. lägger en nöt under ena fingret i den knutna handen, 

så att B. ej ser det. Sedan säger 
A. Min so laskar till skogs. 

B. Min med. 
A. Under hvilken roten ligger hon? 

B. pekar på ett finger. 
A. lyftar upp detta finger. Finnes nöten där, så får B. 

den, eljest måste han lägga dit en nöt. 
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Var. A. Under hvilken roten gräfver hon? (Kristv., Algutsr., Torsl.) 

1 

 A. Hvilken buske bor hon under? 
B. Den bäste (I. tätaste) där är. 

.Hokken (1. hvilken) är det? (Högsby.) 
Den förste hon kommer till. 014 

11. (Smed. O. k) 
har nötter i sin hand, så frågar 

A. 	Udda eller jämt? 
svarar t. ex. udda. Är nötternas antal udda, så får B. 

allesammans; är antalet jämt, ger B. en nöt till A., så att 
antalet blir udda. 

I. (Små]. O. 

A. 	Udda eller jämt? 
Lika många igen! 

B. gissar t. ex. udda. .Är nötternas antal udda, får han 
dem. Är antalet jämt, måste B. fördubbla A:s antal. 

13. (Små,1. o. 
A. 	stå på bron eller falla i ån? 

B. svarar t. ex. »stå på bron». Då öppnar A. handen ock 
flyttar öfver en nöt i sänder i andra handen. För första nöten 
säger han: »stå på bron»4, för andra: »falla i ån», för 3:dje åter: 
»stå på bron» o. s. v. Kommer då sista nöten under orden »stå 
på bron» (d. v. s. var antalet udda), så får B. alla nötterna af 
A. Eljest får B. gifva en nöt åt A. 

Var. Antingen vill du stå pil bron eller falla i ån. 

14. (Halltorp, Kristvalla.) 
Dra ris eller frysa? 

svarar ock vinner eller tappar som i nr 13. 
Var. Antingen vill du dra ris eller frysa? 

15. (Madesjö, Algutsr., Torsl.) 
A. Yag har nötter i min hand. 

B. Dem till mig sänd! 
A. Hvem ifrån? 
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B. Min bäste vän. 
A. Hvem är det (den)? 

B. Maria (eller något annat namn), ock håller hon 
mig kär, så är det (t. ex.) udda. 

Lösningen som i nr 11 eller 12. 
Var. A. Nötter än. 

B. 	Till mig sänd! (Tors] unda.) 

16. 
A. Nötter neifve, 

B. Alla mina. 
A. Hur många? 

B. säger ett antal. 
Är det rätt, får B. alla nötterna; är det orätt, hvarken 

vinner eller tappar han. 

17. (Kristvalla, Algutsrum.) 

A. håller båda händerna knutna öfver hvarandra med tum-
men eller ryggsidan uppåt. I ena handen har han en nöt. 

A. Unne kunne. 
B. Gud gifve jag vunne! 

A. Antingen öfver eller unne (under)? 
B. gissar på ena handen. 

Är det rätt, får B. nöten; är det orätt, lägger B. dit en 
nöt. — Fins nöten i öfre handen, ock B. gissar på denna, kan 
A., om han håller tummarna uppåt, oförmärkt låta.nöten glida 
ned i undre ock så vinna en nöt i öfre. (Kristvalla.) 

Var. A. Udda kunne. B. gissar. (Kristvalla.) 

18. (Smid. o. öl.) 
A. har ett antal [n] nötter i sin hand: 
A. Nötter inne. 

B. Dem skall jag vinna. 
A. På kvad sätt ock vis? 

B. 	Yag skall göra dina nötter till [säger ett tal, t], 
ock sedan skall jag ha i min hand lika många som Du [nu] i Din. 

Har A. flere nötter än det af B. uppgifna antalet [n > t], 
så tager B. öfverskottet [n—t]. Därefter räknar B. sina ock 
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tager af A:s nötter, tils B. får lika många, som A. hade förut, - 
d. v. s. B. tager allesammans 	t + t = n]. Har A. färre 
nötter än det af B. uppgifna antalet [n < t, måste B. gifva 
A. så många, att talet blir fult [t—n]. Sedan räknar han till 
sig från A. så många, som A. hade förut [n, cl. v. s. han får 
n—[t—n] = 2 n—t]. B. kan härvid både vinna ock tappa [alt- 
eftersom 2 n är större eller mindre än A. 

Var. A. Hur då? (Algutsr., Torsl.) 

18. »Att lägga ut räf.» (Kristvalla, Högsby, Torslunda.) 

3 nötter läggas till hufvud ip.} hufvud 
3 » » » hals 

	

A., som äger nötterna, lägger ut dem 	
. 

 
ock frågar. B. sitter i ett hörn af rummet 
ock svarar. • 	• 

	

A. pekar på en nöt i sänder ock frågar 	  
Hvad är det? 	 • 	. 	• . 

	

B. svarar tre gånger aufvud», 3 gånger 	•1 svans 

	

»hals» o. s. v. Svarar B. rätt ända till slut, 	. 
. 

så får han alla nötterna. 	 . 
Man kan för öfrigt börja antingen med hufvudet eller 

med svansen. 

Hur står det till? Hur mår Du? 
Svar ur östra Smålands ock Ölands landsmålsförenings i Uppsala 

samlingar. Kalmarortens målform. 

Takkar som fråjar. 
Takkar bra. 
Takkar bra. Hur må du (han, hon) fälv? 
Takk, ja må gutt. 
Jo takk, ja har hälsan. 
Jo takk, hälsan ä ätterhägsen. 
Ja må bra. 

6 » » » 

12 » » » 
6 » » » 

6 » » » 

hvarje framben 
•..... med klor 	 • . - . • ... s 	--- 

rygg 	 • 	•• r 
 • •' klor 

hvarje bakben 	 . 
med klor 	 . 

• 
svans 	 . rygg 
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Å ja må förbannat bra. 
Ja må tjilit. (Madesjö.) 
Ja 'må katit. 
Ja må rektit maffe. (Algutsrum.) 
Ja må som jöken 

o ändå bätter, för ja slepper o gala. 
Dä ä nokk bra — te inte va bätter. (Madesjö.) 
Dä knallar å. 
Dä knallar o går. 
Dä knallar o går, 

sa rospeggen, nor an sto på grann. (Algutsrum.) 
Dä trallar o går. 
Dä raskar å. 
Dä ramlar å. 
Dä ramlar å 	slor i bakken. (Algutsrum.) 
Dit drar säj. 	. 
Da sliter säj. 
Dä jägkar å. 
Dä jägkar säj. 
Dä slansar å. 
Dä hagkar å. 
Åjo, dä har säj. 
Da går so an. 
Qa går väl an. 
Ajo män, dä går väl an. 
Åjo, ja hägger i. 
Åjo, ja häger må. 
Ja hägger niä o asa. (Madesjö.) 
'Åjo, ja hägger må o asa. (Madesjö.) 
Åjo, si so där. 
Å, ja sliter min ti, 

sa tjykkligen, nor an lå i hökaklorna. (Madesjö.) 
Å ja må som fann. - 
Ja dä ä dålit nu. 
Ja, dä ä dålit dä, mo tro. 
Dä ä skräp må .mäj. 
Dä ä skräpit. 
Dä ä skrab bit. 
Dä ä skralt. 
Ja må som en hunn i en brunn. (Algutsrum.) 
ja må tjyvtjåkt. 
A dä ä fitit. 
Dä ä bara fet må maj nu på gamlada. 
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Granskning. 
Samling af bemärkelsedagar, tecken_, märken, ordspråk 

och skrock rörande väderleken. Af 	HILDEBRAND HILDE- 
BRANDSSON. 118 sidor 8:o. Antiqv. tidskr. f. Sverige. Del. 7. Nr 2. 
(Stockholm 1883.) 

Vid insamlandet af materialet till denna uppsats har författaren 
begagnat dels trykta arbeten, dels otrykta källor. Bland de förra kunna 
nämnas REUTERDAHLS Gamla ordspråk, Sibylla spådom, Bona'epraktikan, 
Almanackor af MARCUS EREUND 1659, S. DALIN 1664, o. s. v., Wäderleks-
Spånt« af BURMAN ock HANS FIILDEBRANDS Samling af märkedagar 
(Vitterhets akademiens månadsblad 1879). Bland otrykta källor nämna 
vi ett manuskript af L. F. RUE : Skrock och signerier, uppgifter 
till meteorologiska observatoriet i Uppsala (hvars direktör författaren är) 
från dess observatörer ock slutligen meddelanden från landsmålsförenin-
garna i Uppsala, från fru EVA WIGSTRÖM; m. fl. På detta sätt har för-
fattaren lyckats samla ej mindre än 891 ordspråk ock märken. Detta 
material har blifvit ordnadt i flera grupper. Den första gruppen angår 
veckodagarnas betydelse för väderleken, de därpå följande behandla års-
tiderna, månaderna, bemärkelsedagarna, både de af hvilkas beskaffenhet 
den kommande väderleken skall bero, ock de om hvilka påstås att de 
skola i allmänhet själfva haf va en viss väderlek. Vidare meddelas tecken 
af solen, månen ock öfriga himmelskroppar, dels sådana som angå deras 
egna rörelser ock ljusväxlingar, dels sådana som stödja sig på deras af 
luftens ock molnens beskaffenhet betingade utseende. Slutligen finner 
man märken som angå molnens ock luftens beskaffenhet, optiska feno-
men m. m. ock märken hämtade från företeelser i människokroppen eller 
djur- ock växtvärden. Under hvart märke finnes utsatt det landskap, 
för hvilket det uppges gälla, ock under somliga citeras den trykta källan. 
Författarens arbete hade tvifvelsutan fått ett större värde för kommande 
samlare, om han äfven fullständigt citerat de handskrifna källorna för 
hvarje uppgift, men detta har han icke ansett nödigt. Ej häller har 
han genomgått trykta källor så fullständigt, som önskligt skulle varit. 
Trots dessa brister är materialet af stort värde ock författaren förtjänar 
alf erkännande för sina bemödanden. 

Professor HILDEBRANDSSON har slutligen försett sin samling med en 
inledning. »Hwa som gwther han antigia liugher eller sigher sant»: detta 
från REUTERDAHL hämtade ordspråk har blifvit satt som inledningsord 
på samlingen, ock som en praktisk man har författaren också företagit 
sig att undersöka, hvilka märken som kunna anses stå ock hvilka som 
icke hålla streck. I sin egenskap af meteorolog mera än kulturhistoriker 
är författaren kanske den mest kompetente person i vårt land att göra 
en sådan kritik, ock det är med det största intresse man tager kännedom 
om den afdelning af hans uppsats, som handlar om märkenas värde. 
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Ofta lemnar oss vetenskapen ett svar på frågan, andra gånger saknas 
fakta för att afgöra saken; men i hvarje fall har författaren efter refe-
rentens tanke framställ en sund ock enkel uppfattning. Boken har där-
för fått ett ganska stort värde, ock det är skada att den icke varit 
tillgänglig i bokhandeln, utan blifvit trykt endast i en föga spridd tid-
skrift. 1 motsatt fall skulle den icke endast varit en nöjsam ock under-
hållande läsning, utan äfven kunna bidraga till att skingra mången för-
dom, som med arfsyndens envishet hänger i våra landtmän, ock bana 
vägen för den moderna meteorologiens sanningar. 

Angående märkenas betydelse kommer författaren till följande slut-
resultat. Hvarje samband mellan väderleken ock veckodagar, helgdagar, 
himlakropparnas ställning ock månens skiften är orimligt. Likaledes är 
hvarje förutbestämmande af en kommande årstids eller månads väderlek 
på vetenskapens nuvarande ståndpunkt omöjligt, ock därpå syftande be-
märkelsedagar eller andra tecken äro utan alt värde. För årsväxten är 
i allmänhet önskligt, att årstiderna hafva den för orten normala väder-
leken. Det är detta som egentligen betecknas med alla utsagor om 
årstider, månader ock bemärkelsedagar. För nära förestående omslag i 
väderleken finnes ett stort antal tecken ock märken, hvaraf många ganska 
tillförlitliga. Härvid måste vi dock ihågkomma, att dessa egentligen 
endast angifva, att ett lågt lufttryck närmar eller aflägsnar sig från 
orten. Hvilken väg det kommer att taga, kan svårligen från en 
enda station iakttagas. Vädret kan, som bekant, se hotande eller lof-
vande ut, utan att den bebådade förändringen inträder. 

Författaren har icke als haft för afsikt att gif va oss någon psyko-
logisk förklaring af skrocket ock vidskepelsen, men de få ord han säger 
i detta afseende äro ganska anmärkningsvärda. 

Han urskiljer tre perioder i kunskapen om väderleken, hvilka man 
kan kalla den mytblogiska perioden, den astrologiska perioden, ock den 
vetenskapliga perioden. Under den första perioden härleddes de atmos-
feriska företeelserna liksom i allmänhet alla naturfenomen från inflytan-
det af öfvernaturliga andar ock krafter, under den andra förutspådde 
man väderleken, liksom alla naturens ock lifvets företeelser, med ledning 
af himlakropparnas skenbara rörelser; under den tredje slutligen försökte 
man att härleda ur observationer på naturfenomenen de lagar som styra 
dessa fenomen. De väderleksmärken, som äro bevarade i folkets mun, 
innehålla minnen af alla dessa tre epoker. Man återfinner däribland 
åtskilliga, ehuru ganska få, lemningar af folkliga mytologier. Där finnas 
äfven reminiscenser från astrologiens dagar, då väderleken ansågs bero 
på himlakropparna. Slutligen träffa vi bland dem en ganska stor mängd 
af mer eller mindre noggranna observationer. 

Denna tredelning förefaller ganska naturlig. Men man kan gå 
ännu ett steg längre. Den moderna psykologien, som bygger på fysiolo-
gisk grund, anser, att alla åsikter, forntidens vidskepelse ock vantro lika 
väl som den moderna vetenskapen, äro en värken af ett ock samma 
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förstånd, den mänskliga abstraktionsförmågan'. Herr HILDEBRANDSSON 
har insett, att detta är fallet med åtskilliga märken, ock han har försökt 
att leta fram det förnuftiga i dem. Det är kulturhistorikerns uppgift 
att visa, att så är förhållandet med alla. Referenten är ingen vän af 
förhastade slutsatser i ett inveckladt ämne, ock ingen kan vara en större 
vän än han af påtagliga fakta; men han vet, att äfven de engelska 
vetenskapsmännen känna något som de kalla working hypothesis, 
ock han vågar tro, att etnograferna kunde ha något att lära af herr 
HILDEBRANDSSONS bemödande att uppleta den psykologiska roten till mär-
kena i stället för att nästan uteslutande studera deras vandringar ock 
deras olika dräkt hos skilda folk i skilda tider2, 

V. CARLHEIM-GYLLENSKIÖLD. 

Lappbönder, skildringar, sägner och sagor från södra 
Lappland af P. A. LINDHOLM. Stockholm 1884, A. Bonniers 
förlag. 160 s. 8:o. Pris kr. 1,75. 

I detta lilla arbete finna vi ett godt bidrag till skildringen af vår 
allmoges lif. I raska drag ock med kärlek till sitt ämne skildrar förf. 
en lapsk bondgård med dess många byggnader ock lappböndernas hufvud-
näringar: åkerbruk, boskapsskötsel, fiske, jakt, skogsafvärkning ock tjär-
bränning. Sedan får man veta, huru det går till på slåttern, vid varg-
jakt ock tjärbränning, huru herulifvet ter sig i hvardagslag, huru sön-
dagen, jul ock nyår, midsommar ock fettisdagen firas. Marknaden i 
Lycksele eller »Lapp-Stockholm», såsom orten skämtsamt kallas, bond-
ock lappbröllop samt begrafningar skildras tydligen med stor trohet. I 
den därpå följande afdelningen om dödsfall ock begrafningar får man 
veta, att studerade läkare visserligen anlitas, men färst när kvacksalfvare 
visat sig oförmögna; att »fegljuset», ett flämtande sken, visar sig öfver den 
gård, där någon snart skall dö. »Dör man i Lappland», heter det, »så 
är det synnerligen bra att vara lätt. Finna bärarne liket för tungt, så 
anses den döde hafva blif vit osalig.» Folkets lynne är godmodigt ock 
fredligt, så framt ej lappbönderna okvädas af sina art:fiender, västerbott-
ningarna, då de ej sky att med knytnäfven tysta munnen på sina be-
lackare, ock det ibland,  ganska eftertryckligt. Lappbönderna äro lifliga 
ock muntra, men framför alt ärliga. Äktenskapet hålles i helgd, ock de 
oäkta barnen äro i Fredrika knapt 1 % af antalet födda. Kristendoms- 

Se till exempel två värk af Tu. RIBOT : La psychologie allemande 
contemporaine ock La psychologie anglaise contemporaine, Paris 1879 
ock 1881. 

Några goda antydningar om de förståndets slutsatser, som ligga 
till grund för astrologiens villfarelser, finnas i VIKTOR RYDBERGS bok 
Urpatriarkernas sliigttaf7a, s. 6-7. Angående antagandet af andar 
se SPENCER, Principles of sociology, vol. I. 
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kunskapen är god, hvilket dock icke hindrar, att tron på onda ande-
makter ock trolska konster är allmän. 

I bärgen anses »jättar», »skogrå» eller »vitra» hafva sina boningar, 
ock i sjöarna finnas sjörån. Dessutom har man tomten, »baran» ock 
»spiritus», om hvilka man får läsa i kap. om  de älsta nybyggarne 
i södra Lappland. En eller annan gumma tror ännu på julsvennen, 
som under helgen går omkring ock ser efter, om man på något ställe 
glömt att bära in tillräckligt ved .före julen. Lefva icke byns invånare 
i sämja, går han under julkvällen omkring husen, slår i knutarna ock 
ropar med huttrande stämma: »Hohaschs bror, jag har sjudubbel trång-
not omkring mig, ock ändå fryser jag». Med bror menar han Nyårs-
gubben, en gammal, trasig ock, som det tyckes, tämligen oförarglig 
gubbe, om hvilken man icke vet mer, än att han låter se sig först på 
nyårsaftonen. Denna julsven är tyskarnas Weihnachtsmann, hvilken 
åter är ingen annan än Kristus. Utom en läsning mot getingen anföres 
en formel för att få snigeln att sträcka fram sina horn. Orden lyda: 

Gesse lama, gesse lama, 
esse och gesse. 

Ss. 104--160 innehålla visor, sägner ock sagor. Först upp-
tagas två kärleksvisor, als icke af folklig ton, ock sedan två visor på 
bygdemål. Den ena handlar om Stinta som skull jöra sä lös-
tän ren ock satte i sin käk två lösslagna hästtänder med den ledsamma 
påföljd, att ingen ville hafva hänne utom möjligen någon gammal änk-
ling. Den andra, kallad Brölöppä, d. v. s. bröllopet, är helt enkelt en 
nidvisa öfver ett klent kalas. Hvarje strof slutar med omkvädet: Å 'Bä 
lyder hä uppå radä (ock så lyder det uppå rader, rim). Vidare följa 
Gubben ock gumman, ett rimmeri om äkta makars'oenighet, ock en 
mycket sorgclig visa om huruledes 

tre barn, den fjärde fadern, den femte var en dräng, 
de finge alla följas i djupa böljans säng. 

Den sjunde ock sista visan En äkta mans klagan förekommer 
äfven i Ångermanland, men sjunges ej annat än vid dryckeslag, är i 
hög grad grof ock alldeles utan spår till humor. 

I valet af viSor har förf, icke varit lycklig. Sägnerna bjuda på 
mer af intresse, liksom de ock äro flere. Alla återgifvas de på hög-
svenska, ock därom är ej mycket att säga; men hvad man måste be-
klaga det är, att den folkliga tonen helt ock hållet kastats öfver 
bord. Man finner här sådana meningar som följande: »Öfver denna upp-
täkt vardt han hjärtligt glad, ty det ingaf honom hopp om att en 
gång blifva förlossad ur trolldomen» (s. 121). S. 125 heter det: »Målaren 
vardt riktigt viss otn att vinna vadet, ock denna hans visshet blef ännu 
större, då Anders siktade hela fem- minuter, innan han afsköt det första 
skottet, för hvilket en af foklarna föll». Emellanåt är förf. äfs-en d oce-
ran de. Så i slutet af 10 :de sägnen ock i den 11 :te, på hvilket senare 
ställe det heter: »Anna grät då ock bad Gud om hjälp, ock han hörde 
hännes bön, som han alltid gör, då goda människor bedja till honom». 
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Detta om formen. I fråga om innehållet finna vi det anmärknings-
värdt, fast lätt förklarligt, att de flesta numren äro af mytiskt innehåll 
ock att skämtesagorna äro blott några få. 

Vi genomgå här samtliga bidrag ock påpeka några närliggande 
varianter: 

Den bedragne jätten är en variation af sagan om Odysseus 
ock Polyfem, se K. Nvaops uppsats härom i Nordisk tidskrift for 
filologi, Ny r. V. Sagan är allmän •i Norrland: varianter finnas i an-
inälarens uppsats Mytiska säg-ner från Norrland (i Sv. fornm.-för. tid-
skrift 5:te b.). Från Lappland finnes sägnen redan trykt hos FEMS, 
Lappiske eventIr og folkesagn, Christiania 1871, nr 13 ock 29.• 
Lappen som lurar jätten kallar sig Alls-ingen, ock den stora bocken, 
hvars skinn han drog på sig, hette Slipperboek (jfr ångermanländskans 
22220re slicka, just om getter). 

Tummeliten, mycket olik BONDESONS uppteckning i Sv. folk-
sagor s. 315. 

Jätten ock de två lappbarnen: Två lappbarn, som ro på 
en sjö, gripas af en jätte ock föras till hans hem, där de sättas i en 
kätte för att gödas till blifvande gästabud. När jätten får främmande, 
vill han se, om offren äro nog feta; men i stället för fingret sticker 
gossen ut en alpinne, hvarför jätten tycker honom vara magrare än 
en kråka ock bär båda barnen till föräldrarnas kåta. 

Lars Matsson s saga är en lokalsägen om en man vid 
namn Lars Matsson, som af sin trollkunnige rival Neine blir förvandlad 
till en roflysten varg. I samma ögonblick som Neine dör, blir han fri 
från sin ulfharun på ett ställe, som efter denna händelse kallas Lars-
Mats-heden. En närliggande variation finnes hos BARTscu, Sagen, 
märchen und gebräuche aus Meklenburg, 1879-80 I, s. 131: Hexe 
als bär. 

Den förtrollade fästmannen: En vacker ock rik lappflicka 
Gärtrud öfverraskar sin fästman hos en annan flicka ock förvandlar 
honom till en björn, på hvilken kulor ej bita. Men så lägger en karl 
en nafvare ofvanpå laddningen, ock nu stupar björnen, emedan Gärtrud 
icke skyddat honom för ett så ovanligt vapen. 

Mästerskytten är en sägen om en man vid namn Anders i 
Skarda, som med sin förtrollade bössa kunde skjuta huru mycket som 
hälst. 

Den bärgtagne drängen, 8. Trollets gåfva ock 9. Vitra 
ock prästfrun äro variationer af allmänt kända sägner. I den första 
är det en jägare, som blir bärgtagen af en underskön kvinna ock vistas 
hos hänne i fem år; de två senare äro vanliga förlösningshistorier. Jfr 
anm:s Mäska sägner. 

10. Den bortbytta handlar om en flicka, som blef tagen af 
vättar, när fadern var på väg till prästen för att döpa hänne. Två 
järpar flögo nämligen upp, mannen satte ifrån sig barnet för att skjuta 
dessa; då infunno sig de underjordiska ock gjorde byte. 
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De två systrarna; jfr BONDESON, De bägge stedsystrarna, 
anf. st. s. 126. 

Sagan om flickan som reste till Nolomgrå; variant 
till De två skrinen, nr 22 hos STEPHENS ock HYLTAN-Cis.vmaaus. 

Skydds-ängeln är en lokalsägen. 
Hin onde ock skomakaren: En fogde dör utan att, såsom 

man trott, lemna några penningar efter sig, ock han begrafves i kyrkans 
kor. Där börjar spöka. Skomakaren tillbringar där en natt ock ser vid 
midnatt, huru trollen marschera in, draga skinnet af fogdens lik ock 
fylla det med silfverpenningar. När de märka honom, anfalla de honom, 
men omkring sig hade han med krita skrifvit: »I Jesu namn», ock 
längre än till den cirkeln koma» de icke. I förargelsen slunga de fog-
dens med silfver fylda hud mot skomakaren. Därvid utplånas en bok-
staf, hvarför hin onde själf dristar sig att anfalla skomakaren, fast för-
gäfves. Grundligt pryglad lofvar slutligen den lede att gifva den modige 
skomakaren alla penningarna i fogdens skinn ock slipper så lös. 

Hin ondes mästerstycke: Djäfvulen var afundsam, när 
Gud skapat värden ock människorna, ock tilltrodde sig att kunna skapa 
en människa. Gud tillstadde honom ock att försöka. Men i stället för en 
människa vardt det en stor, ful padda. Jfr BARTSCH I, s. 518 Die 
Entstehung des affen: Djäfvulen tvistade med en ängel, sägande sig 
vaxa lika mäktig som Gud. När ängelen pekade på värden ock männi-
skan såsom Guds skapade värk, sade djäfvulen: »Einen menschen kann 
ich eben so gut machen als Gott». Men det misslyckades för honom 
ock blef en apa. 

Den dumme sonens frieri; jfr Taibeten i BONDESONS 
Hall. sagor, Lund 1880, s. 109; densammes Sv. folksagor s. 14. 

Den•knipsluge drängen; jfr Göingedrängen ock Små-
landskäringen hos EVA WIGSTRÖM, Sv. landstn. V.1. 

Björnen ock räfven; jfr Huru björnen fick stubb ock 
följande nr uti Sagor, sägner ock visor, af BERGSTRÖM ock NORD-
LANDER i Sv. landsm. V. 2. 

Till sist meddelas i boken 69 ordspråk ock ordstäf samt 25 gåtor. 
Författaren har med sitt arbete riktat vår folklitteratur på ett sätt, 

hvarför man är honom tack skyldig. Skildringarna utmärka sig för be-
stämda uppgifter ock fullständig objektivitet. Endast någon gång då 
ock då träder förf. själf fram med några egna funderingar ock är då 
icke alltid riktigt lycklig. Så t. ex. lär han svårligen blifva trodd, då 
han s. 11 antager, att nybyggarne fått föreställningen om jättarna från 
lapparna, ock ännu mindre torde någon skrifva under hans förmodan 
s. 25, att slagvan, en två alnars käpp vid hvilken själfva slagan 
fästes, skulle vara en förvrängning af slagvändare (senare leden är 
fsv. vander stam, staf). Bokens titel förefaller ock litet besynnerlig, 
ty i stället för lappbönder har man ju hittils både i tal ock skrift sagt 
nybyggare. Osvensk är äfvenledes formen spinning  i stället för 

Sv. landsm. VI. 	 3 
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spånad s. 56; likaså Roma i stället för Rom s. 74. Omslagets första 
sida prydes med en vignett, utvisande en man, som är stadd på fiske-
färd till en skogssjö, men är så fin, som om han ginge i sina helg-
dagskläder, om ens dessa, särskildt hvad benkläderna beträffar, äro så 
välskurna. Mannen bär på vänstra axeln två metspön ock en liten håf 
af det slag, som väl Stockholmare på sommarnöje begagna att sätta under 
fisken, men ingen allmogeman. 

Slutligen vilja vi fästa herrar lärares uppmärksamhet å ifrågavarande 
bok, såsom 'synnerligen lämplig vid preparation för geografiska lektioner. 
Såsom premium kan bon ej lämpligen begagnas just på grund af visan 
om En äkta mans klagan. 

Stockholm d. 1 januari 1885. 
J. NORDLANDER. 

Bidrag till Södermanlands äldre kulturhistoria på upp-
drag af Södermanlands fornrninnesförening ntgifna af H. AMIN-
sorl, föreningens ordförande. IV. Strengnils 1883. 1 bl. + 116 
s. + 2 bl. musikbilaga. Pris 2 kr. V. 1884. 1 bl. + 112 s. 8:o. Pris 2 kr. 

I förordet till det sista af dessa båda häften har utg. till besva-
rande upptagit den anmärkning mot tidskriftens uppställning, jag i an-
mälan af de tre första häftena (se Sv. landsm. II, s. exlvij—cli) tog 
mig friheten framställa. Utg. medger, att ett sammanförande af de lem-
nade bidragen till större grupper skulle varit mera ändamålsenligt än att 
som nu gifva en bit ordlista, en bit vidskepelse, några visor o. s. v. i 
hvartdera häftet. Men han försvarar sig därmed att, när tryckningen 
af det första häftet begynte, materialet icke ens till detta var färdigt, 
hvadan han måste taga, hvad han hade. Ock sedan kunde han ej af-
vika från den ursprungliga planen. Denna ursäkt är ju någorlunda giltig. 
Emellertid har han i de båda nu föreliggande häftena sökt tillgodose 
öfverskådligheten genom talrika hänvisningar till det föregående. 

Vid redogörelsen för dessa båda häftens innehåll följer jag samma 
princip, som i den föregående anmälan. Jag tar båda häftena som ett 
helt ock håller mig till ett af de gifna »bidragen» i sänder. Jag 
börjar med folkvisorna. Herr ()BERGS vissamling (jfr I, s. 21; II, s. 16) 
fortsättes ock afslutas — alla af honom meddelade visor äro nu publi-
cerade — i h. IV, s. 3-26. Dessa visor äro alla af G EIJER- AFZELIUS eller 
AR W I DSSON kända utom den sista: Jungfrun ock ungersvennen, till 
hvilken dock fru WIGSTRUI har ett motstycke. De äro liksom de förut 
meddelade omsorgsfult upptecknade ock goda varianter till de redan före-
fintliga. De äro försedda med melodier, som upptaga häftets två sista 
blad, G. ERICSSON har lemnat ett par af varianterna. Den senare (jämte 
F. L. GRUN DT VIG) har ock i h. V., s. 12-31 meddelat åtskilliga folk-
visor, som han på olika orter inom Södermanland upptecknat. Dessa 
visor sakna melodier, men äro för öfrigt fullständiga ock bra. Om ut-
gifvarens ändring af uttrycket i nr 35 B. v. 9 »en silkesydd mantor» 
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(fr. manteau?) till »en mantel så god», är så synnerligen lyckad, vill jag 
lemma därhän. ARwIDSsoNs »mantod» talar ju för, att uppteckningens 
uttryck är ursprungligt ock till visan hörande. Varianten A har »en 
kappa så röd», Skulle en ändring synas nödig, kunde ju epitetet »röd» 
hällre lånats ur A. Det vore åtminstone ej så platt som »god». Bäst 
är nog i allmänhet att inga ändringar göra. Efter visorna följer G. 
ERICSSONS ordlista öfver Åkers ock öster-Rekarne härads mål. Trots 
de brister, som vållas af den ofullständiga beteckningen, hvilken utg. 
fortfarande vill anse tillräcklig, isynnerhet som »Södermanlands landsmål 
sluter sig närmare till det allmänna talspråket än måhända något af de 
öfriga landsmålen», hör denna ordlista, såsom jag förut en gång sagt, 
till de bättre af de tils dato offentliggjorda. Den upptager i h. IV. s 
27-69, i h. V. s 32-62, ut/görande sammanlagdt omkr. 1800 ord. 
I h. V. är den afslutad. 

Vid genomgåendet har jag antecknat följande till komplettering af 
de i förra anmälan lemnade upplysningarna om målet: 

y står ofta för i, t. ex. svyn, gryn(d), skryn(d)a, skryn — således 
både som kort ock långt; tyckes förekomma endast före n. 

g för d mellan två vokaler (se föreg. anm.) tyckes vara en ute-
slutande på fonetiska egenheter grundad företeelse. 
- 	ö för å (a 1. o), t. ex. tög-tögur (not-)tåg ol. -lina, tette tåtte, 
sörk sork; sönn ock sonn jämte hVarandra. Möjl. föreställer detta ö ett 0. 

I st. f. börjande 1 träffas någon gång si, t. ex. sloma loma, 
slappril lappri. Detta si representerar nog eller har uppkommit genom 
ett .2, (tonlöst-postdentalt 1). 

Plur. ögur, örur, som någon gång förekomma bredvid de ~liga 
ock väntade egen, ören, hafva ombildats efter fem. på -ur (-or) i pl. 
genom förmedling af den för båda böjningarna gemensamma best. f. 
plur. på •o (-o), så att då ilikkur ger fiikko, har ögo tänkts förut-
sätta ögur. 

Jämte formerna gönom, gynom, igönom, igynom finnes äfven 
ynom, som väl på fonetisk väg är att härleda närmast ur igynom (i 4-
ynom). 

Målet har för förbindelsen dy endast v; således vala, varg för 
dvale, dvärg. 

Uppmärksammas böra: sälja sade-saZt ; väll vall, svill syll, vö(d) 
ved (jfr den uppländska formen), sonn 1. sönn pl. sönjer, vunni ock 
vunnti (sup. af  vinna-vant-). Skälon (serratula) är ett fruktnamn på 
-on, som jag förut ej funnit. År vokalljudet i ögg (= ock, äfven) det 
samma som i t. ex. öga? Betviflas! — 

I vanliga ordningen komma nu: gåtor IV s 69---73, V s. 63-
72; besvärjelse ock läsning IV s. 74-80, upptagande en mängd 
egendomliga trollformler, hvilkas betydelse, om de haft någon, väl hör 
till det outgrundliga; sedan folkmedicin ock bemärkelsedagar 

m. IV s. 81-109; vidskepelse rörande husdjuren V s. 84-
109. Häftet V upptager ordspråks- ock ordstäfssamlingar s. 73— 
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83, utgörande fortsättningar af i h. III påbörjade uppsatser Båda 
häftena afslutas med sägner. Till »sägner» kunna knappast de i IV 
under 6 upptagna bitarna räknas. De äro sammandrag af mycket gängse 
folksagor. 

I början af h. V, s. 1-4 lemnas några notiser om runstenar, bland 
annat om tre nyfunna, hvilket jag blott för fullständighetens skull här 
nämner. 

Uppsala i oktober 1885. 

Sagor och ärventyr, berättade på, svenska landsmål af G. 
DJURKLOU. Med illustrationer af Carl Larsson. C. E. Fritze's 
förlag. Stockholm, Gernandts Boktryckeri-Aktiebolag 1883. 
VI + 244 + XXXIV ss. 8:o. Pris häftad 4,0 o kr. 

Det var ej utan stor tvekan jag åtog mig att inför denna tidskrifts 
läsare göra reda för denna sagosamling. Jag tvekade hufvudsakligen 
därför, att jag altför väl vet med mig, att jag ingalunda på det område, 
hvartill arbetet hör, är tillräckligt väl hemmastadd för att med fog af-
gifva något omdömme, ock därför att den grund, hvarpå en granskning 
af denna art skall byggas, ännu är 'högst vacklande ock osäker. Men 
det intresse, som jag hyser för vår sagoliteratur ock alla densamma 
rörande frågor, torde få ursäkta mig dels för att jag, trots det nämda 
medvetandet, här tar till orda ock dels för att jag i det kommande 
kanske i någon mån öfverskrider gränsen för min uppgift. 

Det vore önskligt, om en gång för alla bestämdes skillnaden mellan 
de olika arterna af folksagor. Nu får man se namnen saga, folksaga, 
folksägen, folkäfventyr fattas såsom nästan med hvarandra iden-
tiska; ock ett af dessa namn användes ofta såsom gemensam titel för 
en samling sagor af den mest skiljaktiga beskaffenhet. Denna viller-
valla gör, att en granskares värf betydligt försvåras. Han har mycken 
möda att få klart för sig, med hvad anspråk dessa sagor framträda. 
Frih. DJURKLOU har emellertid hjälpt anm. in på rätta vägen beträffande 
sin egen sagosamling. Han har i företalet noga bestämt, hvad slags 
sagor han åsyftat gifva allmänheten. Det är, säger han, icke de hög-
tidliga berättelser, där lifvet rör sig i ett oupphörligt vimmel af troll 
ock vidunder, utan det är »äfventyr af mera mänsklig art, där fantasien 
från det hvardagliga lifvet såsom en fast grund svärmar ut i kretsar, 
mera åtkomliga för bondens uppfattning». Han tyckes företrädesvis 
åt dylika sagor vilja ge namnet folk saga. 

Ock så skulle •jag vilja göra. För att visa gränsen mellan en 
dylik saga ock andra arter af s. k. folksagor vill jag här våga mig på 
en klassifikation. Ur räkningen immar jag alldeles fabeln — för öfrigt 
en af folkdiktningen mycket sällan använd form —, som på grund af 
sin tendens bör hållas fullkomligt skild från den i sin typiska renhet 
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alltid tendenslösa sagan. Till indelningsgrund lägger jag sagomotivet, 
som kan vara olika beskaffadt, ock får då följande indelning af folksagan 
I. Oegentlig folksaga = saga hvars motiv ej är härntadt ur folkets 

hvardagliga lif ock omgifning. 
Jag får här tre underafdelningar: 

Sägen = saga hvars motiv är en händelse förlagd till en viss 
lokal (föremål) eller hänförd till en person (namngifven eller 
icke). Om någon värklig grund till sägnen kan visas eller 
antagas, kallar jag sägnen historisk; motsatsen till denna 
ger jag namnet folksägen. — Som en art af sägnen kan 
möjligen räknas legenden. Den utgör oftast en samman-
blandning af båda de nu nämda arterna, men skiljer sig från 
dem därigenom, att motivet är af religiös art. 

riddaresaga = saga hvars motiv är hämtadt från en krets, 
som står öfver det egentliga folket. 

troll- ock äfventyrssaga -= saga hvars motiv är helt ock 
hållet fantastiskt. 

II. Egentlig folksaga = saga hvars motiv är hämtadt ur folkets eget 
hvardagliga lif ock omgifning. 
Nu är det naturligtvis gifvet, att dessa arter stundom med hvar-

andra ingå föreningar, som försvåra klassifikationen. En sägen kan 
vara omstöpt till en folksaga, en riddaresaga så hopväfd med en troll-
saga, att det blott med stor möda kan afgöras, hvilkendera som bör betraktas 
såsom själfva hufvudsagan. Vill man göra sig besvär, lyckas man dock 
nog till sist reda ut härfvan, hälst om man har tillgång på varianter. 
Säkert är emellertid, att ur den förefintliga literaturen mycket lätt kan 
uppvisas rena typer för de här angifna arterna. 

Att närmare karakterisera alla dessa slag af folksagor vore natur-
ligtvis här föga på sin plats. Jag håller mig •endast till den art, som 
jag här ofvan gifvit namnet egentlig folksaga ock hvarpå frih. 
DJURKLOUS samling uteslutande vill ge exempel. Hvilket intresse kan 
denna art af saga företrädesvis bjuda framför andra bland folket gängse 
prosaiska dikter? Att det på detta område ej kan vara motivet, anser 
jag tämligen klart. Ty byar ock en som i någon nämnvärd grad stu-
derat folksagoliteraturen, har snart nog bort blifva förvissad om att 
motiven ingalunda äro så oändligt många, utan att tvärtom deras antal 
är ganska begränsadt. Ock sällan kan man om något motiv med fog 
säga, att det för den eller den trakten är alldeles egendomligt. Jag 
skulle nästan vilja påstå, att om sagoinsamlandet altjämt går framåt 
med samma fart, som det under de senare åren gjort, den tid ej är så 
långt aflägsen, då alla bland vårt folk — ja, kanske till ock med i Norden — 
gängse sagomotiv af någon betydelse kunna anses stå att finna i litera-
turen. Ock den sfär, inom hvilken det egentliga folkets lif rör sig, är 
ju så trång, så begränsad på alla sidor — eller har åtminstone hittils 
varit det — att en någorlunda lifskraftig diktning snart nog måste ha 
tillgodogjort sig de för sagan lämpliga motiv, som ur denna trånga 
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krets kunna hämtas ut. Att ställa det krafvet på en samling folksagor 
— detta gäller äfven om de andra arterna af s. k. folksaga — att den 
skall innehålla idel n ya sagor i den mening, att de förekommande 
motiven skulle vara förut okända, kan således blott anses såsom bevis 
på obekantskap med förhållandena. 

Se vi åter på behandlingen ock omgestaltningen af de mer eller.  
mindre på förhand färdiga motiven, då möter oss en oändlig rikedom. 
I detta afseende visar sig folkfantasien kraftigast ock originellast. Ock 
här har en intresserad forskare en outtömlig källa att ösa ur. Dessa 
naiva diktalster återspegla klart det af kulturen relativt oberörda folkets 
åskådningssätt, förhållande till naturen, dess lynne ock dess böjelser. 
Ty på sagans mark känner sig naturbarnet allra friast. Där bortkastar 
det all förställning, all skygghet, där är det helt ock hållet sig själft. 
Vägledt blott, aldrig bundet af sagans motiv — om detta nu är lånadt 
gör ingenting, blott det har den egenskapen, att möjligheten af dess 
uppfinnande ligger inom gränserna för naturbarnets egen förmåga — går 
det sin väg gladt ock otvunget fram, handlande såsom dess skaplynne bjuder. 
Det gör sig själft till äfventyrets hjälte, ställer för denne fram svårig-
heter, skapade blott för att öfvervinnas genom medel, som hämtats ur 
dess egen uppfinningsförniåga. Det låter honom, hjälten, tänka sina 
tankar ock tala sitt språk, vare sig äfventyret spelar bland hembygdens 
skogar ock bärg eller förlägges långt i fjärran vid »värdens ände». Det 
leder slutligen äfventyret till en utgång, en upplösning, som bäst stämmer 
med dess egna innersta önskningar ock drömmar, som det blott på 
sagans språk vågar uttala, det förordnar om belöningar ock straff för 
de i äfventyret uppträdande i öfverensstämmelse med sin egen natur-
liga rättskänsla. 

Då nu en sådan folksaga i egentlig mening för ett icke-naturbarn 
af ett icke-naturbarn skall återges, så kommer af sig själf den frågan: 
i hvilken form skall den meddelas? Jo, naturligtvis i sin egen ur-
sprungliga form. Detta vill då säga, att uppteckningen skall vara all-
deles ordagrann. I annat fall lemnas ju blott ett referat af sagan. 
Ock den stora skillnaden mellan det, som ett referat ock det refererade 
arbetet själft gifver, behöfver jag ej utreda. Oftast får man genom ett 
sådant slags meddelande »stenar i stället för bröd». Ock för att orda-
grannheten skall vara värklig, måste ock berättarens eget idiom åter-
gifvas. Folkmålen äro nu ofantligt mycket ljudrikare än det s. k. riks-
språket, därför måste man tillgripa ett fonetiskt, alla ljudskiftningar af-
speglande alfabet. En på detta sätt åstadkommen uppteckning vill jag 
anse såsom den ideala. Genom en sådan tillgodoses ock ett annat intresse 
än de ofvannämda ock ett som ur andra synpunkter kan vara lika 
viktigt som dessa, nämligen dialektforskningens. 

Men stora äro de svårigheter, som ställa sig i vägen för ett dylikt 
förfaringssätt. Man måste vid upptecknandet kunna skrifva det fone-
tiska alfabetet lika fort, som berättaren talar. Men för att detta skulle 
vara, möjligt, borde alfabetet på samma gång vara stenografiskt — två egen- 
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skaper som väl knappast kunna förenas. Men, antaget att man värk-
ligen lyckats att åstadkomma en sådan ideal sagouppteckning, så råkar 
man ut för den betänkliga omständigheten, att sagan blir en för det 
stora flertalet oåtkomlig skatt. Därför hafva de upptecknare, som insett 
nödvändigheten att vid sagouppteckningen låta äfven berättarens eget 
idiom komma till sin rätt, sett sig nödgade att taga sin tillflykt till en 
af dessa två utvägar: 

antingen att använda en beteckning som utgör en kompromiss mellan 
det vanliga alfabetet ock en fonetisk skrift, då man blott beträffande 
vissa ljud tillgodoser de fonetiska anspråken; eller ock att 

åvägabringa en kompromiss mellan literaturspråket ock berättarens 
idiom på det sätt, att man bibehåller de folkliga ordställningarna ock 
satsbildningarna, men ger målets ord det allmänna språkets ljud ock 
böjningar. 

Båda dessa förfaringssätt leda naturligtvis till samma resultat: ett 
språk som bvarken är dialekten i fråga eller literaturspråket. Valet 
mellan dessa båda balfmesyrer måste öfverlåtas åt den individuella 
smaken ock tycket. Dock anser jag för min enskilda del, att den 
senare utvägen har åtskilliga företräden. Den half-fonetiska beteck-
ningen ger, äfven den, ett ofullständigt begrepp om målet. Ock för 
den vanlige läsaren äro de egendomliga typerna ock tecknen blott till 
hinders. Då de här ock där, ofta i ett ord af för öfrigt »normalt» ut-
seende, uppträda, vålla de honom blott besvär ock distrahera hans tankar. 
Den som är förtrogen med målet i fråga, kan, om han vill, läsa upp 
sagan på detta mål fult lika bra, om han har att tillgå en troget, smak-
fult ock med sakkunskap gjord öfverflyttning till literaturspråket af 
ofvan angifna art, som om han för sig har en halffonetisk uppteckning. 
Dessutom gör en dylik öfverflyttning våra allmogemåls ordförråd mera 
kändt ock är den mest naturliga vägen för literaturspråket att ur den 
friska språkkälla, dialekterna såsom värkligt »lef vande språk» erbjuda, 
hämta näring ock medel till utveckling. Ett synnerligen godt exempel 
på en dylik omstöpning af dialekt erbjuda BONDESONS Svenska folksagor. 
Få äga dock den förmågan att som han abstrahera bort från sina egna 
tycken ock att så rent naivt ock okonstladt öfverflytta dialekten. Frib. 
DJURKLOU har valt den andra utvägen. Ock det kan räknas honom till 
stor förtjänst så till vida, att han, mig veterligen, är den förste som i 
en för den större allmänheten afsedd sagosamling af något vidsträktare 
omfång låtit sagorna vara affattade på landsmål. Ock, som sagdt, något 
är bättre än intet, då nu ej alt kan gifvas. 

Frih. DJuromon har länge varit ansedd som en af de främste 
forskarne på sagoområdet i vårt land. Man gjorde sig därför stora för-
väntningar af hans utlofvade sagosamling. Dessa förväntningar hafva 
ingalunda svikits. Det är ett duktigt ock välgjordt arbete han lemnat 
i allmänhetens händer. Det specifikt nya hos hans arbete hafva vi 
redan påpekat, nämligen den skarpa begränsningen med afseende på 
arten af de sagor, som han framlagt, ock bemödandet att återge be- 
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rättarnes mål. Emellertid tyckes han, att dömma af de i »Anmärk- 
ningar» (sidd. 	i slutet) meddelade notiserna om de särskilda 
sagorna blott för ungefär ett dussin af dessa haft att tillgå rent folk-
liga berättare. Ur de synpunkter, vi ofvan uppstält för mätandet af 
folksagornas värde, måste vi beklaga detta förhållande. Ty en saga 
bekommen ur andra eller tredje hand är naturligtvis ej att fult sätta i 
jämbredd med en direkt från folket hämtad. Ock äro de af en icke-
folklig person på det vanliga bildade språket meddelade ock sedan till ett 
mål öfverfiyttade, som fallet tycks vara med några af sagorna, så kan 
man ju alltid befara, att åtskilliga för sagan °ursprungliga tillsatser 
förefinnas, härledande sig antingen från berättaren i andra hand eller 
från öfversättaren. Emellertid äro de af frih. Druanou meddelade 
folksagorna såsom sagor betraktade minst sagdt ypperliga ock i många 
afseenden originella. 

Jag kunde känna mig frestad att här genomgå dem alla ock jäm-
föra dem med i andra samlingar förefintliga paralleler. Men dels är 
en dylik jämförelse ej af något allmänt intresse, dels har utg. själf i 
sina ofvannämda »anmärkningar» hänvisat till de vanligaste ock mest 
kända nordiska motstyckena. Någon fullständighet gör han ej anspråk 
på, hvarför jag ej finner skäl att komplettera hans uppgifter. Jag in-
skränker mig därför till en allmännare öfversikt af samlingens innehåll 
ock beskaffenhet. 

Sagorna äro till antalet 30, af hvilka 25 äro affattade på Närkes-
mål ock 5 på Värmlandsmål. Af dessa äro många riktiga pärlor af 
sann ock svensk humor. Skulle jag framhålla några, så vore det de 
förut i diverse tidskrifter offentliggjorda: G u mm å å fisken, P' anten 
å käringa, Den listige drängen, H6 ska ongen hett ock den 
förut outgifna Körf v en. Några äro alldeles nya för vår sago-
literatur, nämligen: H6 ska ongen hett, Fanten å käringa — 
en lyckad illustration till uttrycket: koka soppa på en spik —, Tupp en 
ock töfshöna, P6jken ock räfven. De två sistnämda — med sin 
tillspetsade moral — vore dock kanske att föra snarare till fabelns än 
till sagans gebit. För att visa, huru samma motiv kan på olika trakter 
olika behandlas, har utgifvaren lemnat två uppteckningar af den kända 
sagan om A sk p6t e n, en från Närke ock en från Värmland. 

De mål utg. begagnat äro »Närkes- ock Värmlandsmål». Möjligen 
kunde här anmärkas, att dessa benämningar äro något sväfvande. Ty 
förmodligen är det väl så i Närke ock Värmland, som i andra af våra 
landskap, att man ej kan säga, att målet öfver hela landskapet är det 
samma. Emellertid är utgifvarens namn hvad Närke vidkommer en 
borgen för att det mål, han kallar Närkesmål, värkligen är folkmål. 
Ock att Värmlandssagorna äro affattade på värkligt Värmlandsmål — 
oafsedt nu, från hvilken trakt detta skall anses vara — därför kan 
man känna sig trygg, då JAN MAGNUSSON granskat deras språk. 

Sagorna äro mycket väl redigerade — ja så väl, att man kunde 
känna sig befogad att sätta det förhållandet på den lilla lista, som 
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upptager motsatsen till förtjänsterna. De äro, om jag så får uttrycka 
mig, alldeles för fina, för korrekta. Man känner sig riktigt häpen 
öfver den mästerliga formen, öfver friheten från de hos allmogeberättare 
så högst vanliga anakoluterna, öfver den fyndiga användningen af ord-
stäf — aldrig misslyckadt använda — öfver den stundom riktigt till-
spetsade, men ändock i grund ock botten så godmodiga humorn, som 
på hvart blad i boken träder en till mötes. Då man såsom anm. rätt 
mycket, fast ej i Värmland eller Närke, varit i tillfälle att höra folk-
liga berättare, så måste den frågan tränga sig på en: äro närkingar 
ock värmländingar så mycket öfverlägsna andra landskaps innebyggare 
i sagoförtäljningens konst? Eller får ej en stor del •häraf skrifvas på 
utgifvarens räkning? År det icke ofta frih. DJURKLOUR egen älskvärda 
humor vi stöta på? Har icke hans lediga penna här ock där jämnat 
ut ock »hyfsat upp» det honom gifna materialet, som ibland förefallit 
honom litet för groft? Jag tror, att så har skett, ock jag styrkes i 
min tro af följande uttalande om sagouppteckning i ett äldre arbete af 
honom, Ur Nerikes folkspråk och folklf, där det på ett ställe heter: 
»i afseende på upptecknandet må gärna någon frihet medgifvas, blott 
man troget fasthåller själfva grundstommen ock icke tillåter sig att 
göra några tillägg ock afvikelser från berättelsens tråd (motivet?), ty 
denna utgör just det egendomliga för hvarje saga». Jag har intet skäl 
att antaga, att hr DJURKLOU, sedan detta skrefs, ändrat åsikt. Men äfven 
om man använder »friheter» med lika mycken smak ock måttfullhet ock 
bibehåller den folkliga tonen lika bra som han, så måste man dock 
då ock då råka ut för missödet att se med sina ögon ock tänka sina 
tankar, fast man har föresatt sig att se med folkets ögon ock fram-
ställa dess tankar. 

På intet område bör man så strängt hålla på »purismen» som på 
folksagans. Här, om någonstädes, bör man offra nöjet att framträda 
såsom »rolig». I annat fall gör man sig ju alltid skyldig till en slags 
förfalskning, låt vara att den för många kan synas som en förbättring. 
Afsiktligt har naturligtvis frih. DJURKLOU ej infört några sådana för-
bättringar — mer än på ett ställe, som han själf ärligt tillstår, näm-
ligen i slutet af den första sagan. Om vitsen med »6pplysninga» där 
värkligen är »folklig», betviflar jag dock. Troligen har utg. under sitt 
långa samlande af alt hvad som rör folklifvet, fått ett rikt förråd af 
hvarjehanda uttryck, ordspråk ock ordstäf af mer originell art. Alt 
detta har han så småningom gjort till sin egendom. Ock då tillfälle 
af en saga bjudits att använda hvad han haft, har han utan tanke på, 
att han därmed gjort uppteckningen något för när, på lämpliga ställen 
passat in det. Ock att han gjort det med smak, har jag förut sagt 
ock upprepar det. Sagorna äro riktiga guldgrufvor af humor ock godt 
lynne. Ingen kan läsa dem utan att känna sig innerligen nöjd ock 
önska mer. Men, som sagdt, jag tror, att det är frih. DJURKLOU själf 
man bör tillskrifva en stor del af detta nöje, ock det icke såsom ut-
gifvare utan som förtäljare. 
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Ock således, om jag ej kan kalla hans sagor folksagor i allra 
strängaste bemärkelse, så har han dock lemnat ett arbete, som värk-
ligen kan sägas rikta den fosterländska ock rent svenska literaturen. 

De af vår kände illustratör, CARL LARSSON, presterade teckningarna 
äro af hvarken sämre eller bättre art än de i sagoböcker vanligen 
förekommande, d. v. s. tämligen intetsägande. Ock hvad skulle dylika 
teckningar . kunna säga? De kunna aldrig vara mer talande än folk-
fantasien. För öfrigt borde de vara hänvisade till barnböcker, ock frih. 
DJURKLOUS sagosamling är ingalunda någon barnbok, ehuru nog många 
af sagorna äfven af barn kunna, om ej läsas, dock uppfattas. 

Uppsala i juni 1885. 
VILH. W. 

Språkhistoriska undersökningar om svensk akeent af AXEL 
KOCK. Andra delen. Lund, 1884-1885. C. W. K. Gleerups 
förlag. T. o. förord samt 524 s. 8:o. Pris 4,75 + 3,25 kr. 

Härmed har Kom( fört de förtjänstfulla undersökningar om den 
svenska aksenten till ända, som påbörjades i den 1878 utgifna första 
delen af samma arbete. Samma egenskaper, som kännetecknade detta 
arbetes första del, utmärka ock de båda senare. Författarens vidsträkta 
beläsenhet i såväl den samtida som föregående århundradens gramma-
fiska ock metriska litteratur, omfattande iakttagelser på det lefvande 
språket ock förmåga att genom stundom djärfva kombinationer låta de 
olika företeelserna belysa hvarandra tillförsäkra arbetet en framstående 
plats i vår språkvetenskapliga litteratur. 

Den första delen behandlade de enkla ordens aksentuering, denna 
del sysselsätter sig med betoningen i de sammansatta. Men med sam-
mansatta förstås här ej blott sådana ord, som vår språkkänsla vanligen 
räknar för sammansatta, utan därunder inbegripas ock åtskilliga klasser 
af ord, som bruka räknas till afledningar, såsom ord på -när, -dom, 
-het, -Hg o. s. v. (»fortnelt sammansatta») d. v. s. alla ord, som hafva 
mera än en lång stafvelse; detta med full rätt, eftersom dylika ord i 
sin betoning öfverensstämma med de mera ögonskenligt sammansatta. 

Här må nu lemnas en kort redogörelse för hufvudpunkterna i det 
vidlyftiga arbetet. Den exspiratoriska aksentens behandling träder i för-
grunden, hvilket är att förklara genom denna aksents större vikt för 
språkhistorien, ock det är äfven denna aksent, som uppmärksammats 
af de författare från 1600- ock 1700-talen, som Kocx begagnat som sina 
källor. KOCK urskiljer följande grader af exspiratorisk aksent i svenska 
språket: 
1) fortis (exspiratorisk hufvudaksent): 

enspetsig (tecknad ' eller ' efter graden af styrka), t. ex. kam, 
kammade, kammarlärd; 

tvåspetsig, t. ex. kamma (efter uttalet i Stockholm); 
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II) semifortis (exspiratorisk halfaksent): 
stark semifortis (tecknad " öfver eller vid den betonade voka-

len), t. ex. ultima af ölärd, penultima af kåmmarlärda; 
svag semifortis (uttrykt med samma tecken som föregående, 

men förrninskadt), förekommer i samma ställningar som den förra, 
då hufvudtonvikten är ', den starkaste enspetsiga fortisaksenten, 
såsom på ultima i skånska stridshäst, Si•sterhet; 

III) non fortis (exspiratorisk biaksent): 
levis (tecknad ' öfver eller vid den så betonade vokalen), t. ex. 

på ultima af tåla', beslåtadk (efter uttalet i Stockholm); 
levior (i första delen kallad bi-akut), t. ex. på första stafvelsen 

i ceremoni. 
Dessa olika aksenter behöfva dock ej alla i alla fall livar sin 

grafiska beteckning. Språkets betoningsförhållanden låta nämligen åter-
föra sig på två hufvudtyper, en med den starkare fortis ' till hufvud- 
aksent ock en med den svagare 	Dessa båda betoningstyper åter- 
finnas i alla nordiska språk ock dialekter, ehuru den med hufvudaksenten 
eventuelt förbundna aksenten af mindre styrka är olika i olika klasser 
af ord ock växlande i skilda dialekter. KOCK kallar betoningstypen med 
den starkare fortis ' till hufvudaksent för »enstafvighetsaksent» ock be- 
toningstypen med den svagare fortis ' till hufvudaksent för »fierstafvig-
hetsaksent», emedan den förra under ett vist språkstadium tillkom alla 
enstafviga ord ock den senare de två- ock flerstafviga. KOCK föreslår 
dock själf ock använder de kortare ock lämpligare benämningarna aks. 1 
för enstafvighetsaksenten, aks. 2 för fierstafvighetsaksenten. 

1 enkla ord utgöres aks. 1 af hufvudaksenten ' den starkare fortis 
ensam eller förenad med levior, t. ex. åker, grefvinna, det sista med 
levior på första stafvelsen; aks. 2 af ' den svagare fortis i förening 
med levis 	t. ex. 'åka', åkar6 Då fortis står omedelbart framför levis, 
är fortis i många dialekter, t. ex. stockholmskan, tvåspetsig, eljest en-
spetsig, altså tvåspetsig i dela', enspetsig i deladk. 

I sammansatta ord utgöres aks. 1 af den starkare fortis ock svag 
semifortis (motsvarande levior i de enkla), aks. 2 af den svagare fortis 
ock stark semifortis (motsvarande levis i de enkla orden), t. ex. aks. 1 
stridshäst (efter skånska uttalet) med svag semifortis på ultima, aks. 2 
stridshäst (i mellersta Sverge) med stark semifortis på ultima. Aksen-
tueringen af de sammansatta orden är altså parallel med den af de 
enkla. 

Förf. öfvergår därefter till redogörelse för aksentueringen af kompo-
sita i det nuvarande språket ock uppställer som hufvudregel, att samman- 
satta ord hafva fortis på första kompositionsleden, t. ex. tt-hus, ö-försik- 
tighet, men redogör omedelbart därpå för de många undantag från 
denna regel, som finnas, t. ex. be-vis, nord-öst, rätt-fårdig. Ord, som 
icke hafva fortis på första sammansättningsleden, hafva aks. 1, om ultima 
har fortis, t. ex. be-slät, körs-når, eljes såväl aks. 2 som aks. 1, dock 
vanligen aks. 1, t. ex. förslågs-makare ock förslå,gs-makare. K. upp- 
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visar, att aks. 1 i sådana ord är den ursprungligare dels på grund af 
äldre författares vittnesbörd, dels af denna betonings utbredning i norska 
ock svenska landsmål. Åke. 2 i dylika ord är då antingen införd genom 
analogibildning, eller beror den på att sammansättningen först i sen tid 
uppstått genom sammansmältning af två själfständiga ord, såsom emOdan, 
ehtru af fsv. m mePan, x huru. 

Sammansättningar, som efter hufvudregeln hafva fortis på första 
stafvelsen, förhålla sig olika, alt efter som första sammansättningsleden 
är 	enstaf vig eller flerstafvig. I förra fallet är hufvudregeln, att det 
sammansatta ordet får aks. 2, t. ex. trå-kol, 6-ro. Dock gifvas många 
undantag från denna regel, särskildt sådana sammansättningar, hvilkas 
första led utgöres af en genitiv eller ett adj., t. ex. skögs-blomma, 
mid-dag. Grunden till dessa klassers oregelbundna betoning är den, att 
de först sent sammansmält af två själfständiga ord. Oregelbundheten 
i åtskilliga andra ord beror på deras utländska härkomst, t. ex. kärsbär. 
Om första sammansättningsleden är flerstafvig, får ordet samma aks., 
som denna led har som själfständig, dock fakultatift aks. '2, jämte aks. 
1, om det enkla ordet har blott aks. 1, t. ex. ångest-svett ock 'ångest-
svett. Likväl hafva i enlighet med regeln för betoningen af samman-
sättningar med första leden enstafvig, ord sådana som hassel-nöt, 
vatten-glas alltid aks. 2, emedan hassel, vatten i fornspråket voro 
enstafviga. 

Semifortis har i sammansättningar sin plats på senare sammansättnings-
leden ock ligger i enkelt sammansatta ord på samma stafvelse, som 
skulle haf va hufvudaksent, om den sista leden brukades själfständigt, 
altså på penultima af t. ex. samman-falla, o-egentlig, äfven-tyra. 
Dubbelt ock flerdubbelt sammansatta ord kunna alltid närmast uppdelas 
i tvänne beståndsdelar, ock om den senare delen är enkel, hvilar semi-
fortis på dess fortisstafvelse, t. ex. midsommarnatts-dröm, landtmätare-
syssla. Är senare delen sammansatt ock tvåstafvig, vacklar semifortis 
mellan ultima ock den senare delens ursprungliga fortisstafvelse, den 
förra betoningen dock vanligare, t. ex. landt-hushåll, sol-uppgång med 
semifortis på ultima, krono-länsman med semifortis på penultima. År 
senare delen sammansatt ock mer än tvåstafvig, ligger semifortis vanligen 
på den stafvelse, som skulle hafva semifortis, om sista leden brukades 
som själfständig sammansättning, eller stundom på den som skulle hafva 
fortis, t. ex. landt-egendom har semifortis på ultima eller antipenultima. 
Dock om sista leden icke brukas som själfständigt ord, hvilar semifortis 
alltid på dess första stafvelse, t. ex. åter-hållsam. Platsen för semifortis 
bestämmes tydligen af två tendenser: dels att låta semifortis intaga den 
plats, som fortis innehade i senare sammansättningsleden som själfständig 
ock dels af en viss motvilja mot att låta för många °betonade stafvel-
ser följa på hvarandra. En tredje tendens är ock märkbar, ock denna 
tendens kan man vara frestad att varsna i betoningar af dubbelt samman-
satta ord sådana som landtegendom, soluppgång med semifortis på ultima. 
Dock hafva sådana betoningar ofta en annan orsak beroende på histo- 
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riska förhållanden. Om den senare leden i dessa sammansättningar så-
som själfständig hade fortis på sin andra sammansättningsled, altså en 
betoning som egen-döm, upp-gäng, vore den angifna betoningen blott 
en 	tillämpning af den of van gifna regeln att låta semifortis intaga 
platsen för den förra fortis såsom i sammansättningen hus-förhör af 
det enkla för-her. 

En stor del af arbetet egnas nu åt uppvisandet af att betoning 
med fortis på senare sammansättningsleden under gångna språkperioder 
varit vida vanligare än i det närvarande språket, ock undersökningen 
häraf utgör utan tvifvel arbetets viktigaste del ock den som mest tagit 
författarens kombinationsförmåga ock urskillning i anspråk. För de 
närmast vår tid liggande språkperioderna erbjuda sig grammatikers ock 
metrikers dock ofta svårtydda uppgifter som källor; men för de aflägs-
nare tiderna måste forskarens skarpsinne först uppleta de dolda stigar, 
som föra till målet, ock författaren har väl vetat både att finna ock 
begagna dessa. Hans resultat äro i korthet följande: 

Språket i WEsTEs svensk-franska lexikon af år 1807 står uti ifråga-
varande punkt på en skäligen ålderdomlig ståndpunkt, beroende på in-
flytande från hans bohuslänska dialekt, såsom öfverensstämrnelsen med 
det nutida Sörbygdmålet visar. WESTE lemnar nämligen ofta första 
sammansättningsleden utan fortis, då återstoden af ordet är af betyd-
ligare längd, t. ex. upp-föstrare, o-hälsosam. Dessa afvikelser måste 
tillskrifvas dialektiskt inflytande, ty det föregående 1700-talets språk 
öfverensstämde i denna punkt i hufvudsak med det närvarande språket. 
Norrländska dialekter omkring 1700 synas i betydligt vidsträktare mån 
betona senare sammansättningsleden med fortis än 1700-talets språk för 
öfrigt, att dömma af uppgifter om svenska aksentueringen från dåtida 
norrländska författare, ock äfven härvidlag påvisar KOCK öfverensstäm-
melse med nutida norrländska dialekter. 

För 1600-talets vidkommande uppvisar Kocx isynnerhet genom upp-
gifter ur ANDREAS ARVIDI Poeterij af år 1651 samt slutsatser från me-
triken i århundradets poesi, att icke blott i sammansättningar, hvilkas 
första led var enstafvig ock den senare flerstaf vig, fortis kunde hvila 
på senare leden, utan att ock stora massor af tvåstafviga komposita 
kunde hafva en sådan betoning, t. ex. af-grind, 	skol-fts. 
Dock gifva uppgifterna vid handen, att denna betoning af sista samman-
sättningsleden var fakultativ, utan att man i hvart särskildt fall kan 
afgöra, om den sålunda växlade med betoning af första leden eller var 
uteslutande bruklig. 

Kriterierna för utrönande af ordens betoning i fsv. utgöras dels af 
slutsatser från vissa ljudutvecklingar, s.om inträdt i obetonad stafvelse, 
dels af direkta iakttagelser på metern i den fsv. poesien. Så visar o 
uti första stafvelsen af skot-konunger ock sista af bruli-lop, att dessa 
stafvelser icke haft hufvudtcm, emedan den till grund liggande diftongen 
au blott i obetonad ställning blifver o, u, eljes ö. Däremot kan man 
ej om biformerna sköt-konunger, brup-löp afgöra, huruvida de häntyda 
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på en motsatt fakultativ betoning eller äro att tillskrifva inflytande från 
de enkla orden. Huruvida alla af KOCK anmärkta ljudutvecklingar äro 
att förklara genom ställningen i obetonad stafvelse, må lemnas därhän; 
men antalet af de otvifvelaktigt rätt tolkade är tillräckligt stort för att 
rättfärdiga de dragna slutsatserna. Resultatet af undersökningen är, att 
språkliga ock metriska grunder visa, att i fsv. sammansättningar med 
andra leden en- eller tvåstafvig mycket ofta hade fortis på senare sam-
mansättningsleden. Att detta förhållande är gammalt, visar en del af 
de anförda ljudutvecklingarna, hvilka måste sättas högt upp i tiden, ock 
vidare denna betonings stora utbredning i de nordiska språken ock dia-
lekterna. Då äfven i besläktade germanska språk spår af en dylik be-
toning finnas ock då andra indoeuropeiska språk i vidsträkt mån an-
vända densamma, torde KOCK med rätt antaga den vara ett arf från 
urspråket. 

Förf. vänder sig därpå mot en af NOREEN framstäld åsikt, att vissa 
öfvergångar från en vokal med lägre »eigenton» till en med högre, t. 
ex. nsv. borta af fsv. borto, skulle hafva framkallats af den musikaliskt 
höga tonen, ock uttalar som sin mening, att den musikaliska aksenten ej 
öfvat något inflytande på vokalisationens omgestaltande. De af NOREEN 
påpekade företeelserna förklarar vår förf. dels som analogibildningar, dels 
,på annat sätt, så t. ex. borta för borto i analogi med de många adv. 
på -a såsom hemma, ofta, sakta, stilla o. s. v. 

Efter en kort passage om att förlusten af det fsv. slutljudande -r 
i nsv. pl. domare beror på att -r befunnit sig i obetonad ställning, 
hvaremot slutljudande -r bibehållit sig efter konsonant ock efter vokal 
betonad med levis eller semifortis, följer en teori om den nordiska ak-
sentueringens uppkomst. Den urnordiska aksenten antar Kocx med 
VERNER vara dels aks. 1, enspetsig utan stötton, dels aks. 2, en ord-
aksent som fordrade två stafvelser som underlag, af hvilka den ena 
bar det exspiratoriska trycket, den andra den kromatiska högtonen, ur 
hvilken senare småningom den exspiratoriska levis utvecklade sig. Då 
delvis hufvudaksenten i aks. 2 nu är tvåspetsig, t. ex. på penultima af 
dömde, tider, är detta af senare upprinnelse ock beror på att då uti 
urtyperna *dömi5a, *tläitt i det förra penultima utstötts, i det senare 
ultima förkortats, den aksent, som burits af den förlorade ljudmassan, 
öfvergått på föregående stafvelse, en öfvergång hvartill en mångfald 
analogier kunna anföras ur dialekterna. Att äfven numera enstafviga 
ord med enspetsig aksent såsom sår, is ursprungligen haft tvåspetsig 
aksent som ersättning för den bortfallna ultima i urnord. *saira, *IsaR, 
sluter Kock af att dylika ord i ålderdomliga svenska dialekter på Gott-
land ock i Dalarna hafva tvåspetsig hufvudaksent. 

Arbetet afslutas med en redogörelse för aksentueringen i utländska 
ord ock i nomina propria. 

Bråfors d. 8 juli 1885. 
ERIK BRÅTE. 
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Samlingar af ord ur nyländska allmogemålet ordnade af 
HERMAN 'VENDELL, docent vid universitetet i Helsingfors. Hel-
singfors J. C. Frenckell & Son 1884. 4 bl. + 284 2-spalt. ss. 
stor 8:o. Pris 6 mark. = Nyland. Samlingar utgifna af nyländska af-
delningen. I. 

Det är ett rikligt språkmaterial, som i denna ordförteckning er-
bjudes forskaren — icke mindre än 17,738 »rubriker». Ordnaren af 
förteckningen är känd som en flitig samlare inom de »östra» svenska 
landsmålens område, ock han bar för detta arbete, förutom egna rik-
haltiga samlingar från västra ock mellersta Nyland, tillgodogjort sig en 
synnerligen rik ordsamling från Pyttis socken i östligaste Nyland af 
stud. G. A. ÅBERG, smärre förteckningar af prof. A. 0. FREUDENTEIAL, 
magister I. OTMAN in. fl. äfvensom de af svenska landsmålsföreningen 
i Helsingfors under loppet af nära tio år gjorda samlingarna af nyländska 
dialektord. Emedan alla de, som lemnat betydelsefullare bidrag till 
arbetet, tillhöra nämda landsmålsförening ock varit dess mest sträf-
samme arbetare ock emedan föreningens ljudbeteckning i hufvudsak 
blifvit troget använd i ordsamlingen, torde man få betrakta densamma 
såsom en exponent af Dämda landsmålsförenings arbete på lingvistikens 
område, om ock värket utkommit genom den nyländska studentafdel-
ningens (nationens) försorg. 

I ordlistan har hela språkförrådet, för så vidt det varit uppteck-
nare bekant, upptagits; ock detta är utan tvifvel en förtjänst. Som 
förtjänst anteckna vi äfven, att ordnaren sammanfört hela gruppen af 
nyländska mål i en ordbok. Skiljaktigheterna de olika sockenmålen 
emellan äro ej så stora, att icke detta med värklig fördel lät sig göra. 
Men den yttre anordningen af materialet är ej rätt förtjänstfull. Målets 
former ställas som uppslagsord. Den af en slik anordning förorsakade 
svårigheten att få reda på ett ords förekomst ock form eller former i 
målet är lätt i ögonen fallande. Som dock denna anordning blifvit 
följd i alla härtils utkomna svenska dialektordböcker med undantag af 
A. NOREEN8 ordlista öfver dalmålet, hade vi haft föga berättigande till 
vår anmärkning, om blott planen varit konsekvent genomförd, så att 
den i målet allmännast förekommande formen eller ock den form, som 
rnest liknar riksspråkets, stälts såsom uppslagsord ock de skiljaktiga 
formerna därefter under samma »rubrik» med angifvande af de skilda 
formernas förekomst ock utbredning i målet; men ingen bestämd plan 
har blifvit följd vid anordningen af olika former af samma ord. 
Bland en hel mängd andra 'välja vi utur ordsamlingen några exempel 
för att åskådliggöra det ofvan sagda. De olika formerna för döma: 
dom, dyem, dem, hafva upptagits under uppslagsordet dyom, ehuru 
dom angifves såsom den allmännaste formen ock jäinväl mest liknar 
rspr. Ett fullkomligt motsatt ock riktigare förfaringssätt har följts vid 
höra, byars olika former: hor, hysa*, hör, upptagits under hor. Döpa; 
har i sina olika former anförts under såväl dop som dyop; slaiv 
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ock sliev slef ha upptagits såsom skilda uppslagsord, likaså elexcl ock 
eländi elände, skuld ock skilld skuld m. fl. Hade ordnaren samman-
ställ slika dubbelformer, så hade rubrikernas antal i betydlig mon redu-
cerats; ock vinsten däraf hade varit dubbel: arbetet hade vunnit i 
öfverskådlighet ock användbarhet, ock dess pris hade förminskats. 

Skall en dialektordbok i den närvarande tiden fult tillfredsställa 
språkforskarens behof ock däraf föranledda berättigade önskningar, så 
måste ljudbeteckningen vara noggrann ock konsekvent. Denna ordsam-
lings ljudbeteckning lemnar rätt mycket öfrigt att önska både med 
afseende på tydlighet, konsekvens ock — riktighet. 

Vokalernas beteckning: ii eee 2e ä 	a, i ut'nöä o, Sr y 
ö, är vald närmast med hänsyn till kvantitetsförhållandena i målet, i 

det de med aksenttecken försedda bokstäfverna samt ce ä0 beteckna 
långa vokaler, de öfriga korta. Vokalernas klangfärg blir ej genom 
denna beteckning tillfredsställande angifven, isynnerhet som de i för-
ordet till ordsamlingen gifna förklaringarna af ljudbeteckningen i många 
fall äro vilseledande. 

Där säges bl. a., att ä betecknar »hsv. långt a», å »hsv. långt å», 
ehuru a ock a als icke finnas i nyl., utan a o (-÷ a) både såsom långa 
ock korta. 

För ljudserien e-ä användes följande tecken: ö e e ro ä. Ordna-
ren utreder saken så: e är »hsv. långt e», e »ett kort mellan e ock ä 
sväfvande själfijud», 9 »hsv. e i obetonade mellan- ock alutstafvelser», 

»hsv. långt ä» ock ä »hsv. kort ä». Härvid äro några anmärkningar 
af nöden. Tillvaron af »hav. långt e» (e) i nyl. är tvifvelaktig. Åt-
minstone har jag varit i tillfälle att konstatera, att det härmed åsyf-
tade ljudet i vissa delar af västra ock mellersta Nyland är a, ehuru 
det akustiska intrycket däraf är något olika kort 6,, emedan det förra 
i följd af sin kvantitetslängd förefaller jämförelsevis slutet. Kort a, 
det vida vägnar allmännaste e-ljudet, är i afseende på det akustiska 
intrycket lika med eller måhända något öppnare än stockholmskans 
slutna ä-ljud; såsom beståndsdel i diftongen el (at) torde slet till ock 
med i vissa delar af språkområdet böra tecknas te (ce)2. Före supra-
dentaler har nyl., jämväl i obetonade mellan- ock slutstafvelser, regel-
bundet ett öppet te (ce med dragning åt a) utom i afledning på -öra. 
För vinnande af reda ock klarhet hade ordnaren gjort bättre uti 
att för beteckningen af e-a använda blott typerna e ock Ee, af hvilka 
den senare i så fall användts före supradentaler. För att belysa 
det oordnade i ordnarens beteckning af e-ljuden vill jag för kuriosite-
tens skull utur ordsamlingen sammanställa de där använda skilda be-
teckningssätten för a: 1) ö i diftongen ie (rätteligen 24), t. ex. sliep 
släpa, sliev slef, stiön sten; 2) e allmänt, t. ex. medan medan, ettarst 

Tecknet är i bokens »antikvio-stil bildadt alldeles som landsmåls-
alfabetets 

Den i Sv. landsm. III. 2, s. 28 af PREUDENTHAL gifna antydningen, 
att nyl. äi vore at, beror på någon missuppfattning. 
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sist, evjo gyttja; 3) e i obetonade mellan- ock slutstafvelser, t. ex. 
nagel nagel, okse oxe. Jag har dessutom iakttagit a inom vissa delar 
af Nyland i sådana ord som ft° fä, nuet mäta, skett) slätt; släggo 
slägga, pänigg penning, späjjil spegel, täig teg. 

Ordsamlingens grofva beteckning af ö-ljuden, 0 långt, ö kort, gifver 
oss ingen upplysning om nyl. skilda ö, hvilka med afseende på tung-
lägena hafva samma skiljaktigheter i förhållande till hvarandra som de 
ofvan behandlade e-ljuden. 

För hela språkområdet uppgifvas i ordsamlingen tvänne u: i »hav. 
långt u» ock u »s. k. europeiskt u (kort)»; för de östligaste socknarna 
därjämte 	»s. k. svenskt u (kort)». Enligt anteckningar från Pyttis 
ock Lappträsk skulle i dessa socknars mål u ock 'h förekomma jämte 
ock om hvarandra. Jag har utur ordsamlingen exempelvis antecknat 
skild ock skuldand, bfilder ock muld, käl ock kul, kägg ock hugg, 
ränn ock runn-säva, käril ock runa m. fl. Uppträda il ock u 
värkligen så, såsom det tyckes, regellöst om hvarandra, eller är 
antecknaren orsak till regellösheten? -- Riksspråkets korta n (u) finnes 
ej i nyl. Enligt mig meddelad upplysning är det i ordsamlingen med 
ti betecknade ljudet i Pyttis- ock Lappträskmålen »norskt u» (ut). 
Men norskt u, som är regelbundet i de bildade klassernas i Finuland 
språk, är ej inskränkt blott till de östligaste socknarnas allmogemål. I 
Borgå- ock Sibbomålen i mellersta Nyland skall u regelbundet vara ut 
både såsom långt ock kort. Äro ej de mig meddela-de uppgifterna från 
Helsinge, Kyrkslätt, Sjundeå oriktiga, så är långt tt i dessa socken-
mål jämväl regelbundet 24. I Nylands västligaste socknar har jag där-
emot iakttagit u (långt). "Väster om Helsingfors är kort u regel-
bundet u. 

Diftongen a (ce?) tecknas-på tvänne sätt: äi ock äjj, t. ex. fäit fet, 
säjj säga; bly har ända till tre olika beteckningar: öl öj öjj, t. ex. böl 
hö, möjli möjlig, dröjj dröja. I ordsamlingen uppgifves ett icke ringa 
antal ord, i hvilka diftongerna öl ock ött förefinnas. Åtminstone i 
västra Nyland torde dock rätt många, kanske det stora flertalet af 
dessa ord numera vara föråldrade. Diftongen har ersatts af långt ö. 
Allmänt förekommer däremot ab ehuru dess område jämväl gif i af-
tagande. De i Pyttis- ock Sjundeåmålen, likasom i Kimitomålet i 
Egentliga Finnland, förekommande diftongerna 2q, yq ut?, hvilka regel-
bundet motsvara långt e ö å, betecknas alldeles oriktigt ie yo uå, 
såsom om den senare beståndsdelen i diftongerna med afseende på 
kvantiteten vore längre än den förra, ehuru .förhållandet är rakt mot-
satt. — De Tenalabor, jag vidtalat, kännas icke vid diftongen ou i sådana 
ord som bouk bok, boum bom, boul bord, hvilka af VENDELL upp-
gifvas för Teualamålet. 

Konsonanternas beteckning ger ej anledning till så många anmärk-
ningar. Uppgiften, att nyl. fl (t. ex. i iitko sjuka, ålas själas) är 
»hsv. sch-ljud i sjö, sked», bör väl rättas därhän, att nyl. fl är 9. Skäl 

Sv. landsm. VI. 	 4 
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hade varit att vid redogörelsen för konsonanternas beteckning nämna, 
att r-supradentalerna t 	,s n, finnas i nyl. liksom i de norrländska 
målen öfver hufvud. Jag har ej iakttagit /. Nyl. tj är J.  Utlju-
dande tonägande explosivor förlora tonen i sin senare del, då de ej 
omedelbart (i följande ord) efterföljas af vokal eller tonägande konsonant. 
r är föga vibrerande ock blir ofta tonlöst mellan kort betonad vokal 
ock tonlös explosiva. 

Det kunde hafva på något sätt angifvits, att nyl. san socken, 
vagn vagn, vatn vatten, botn botten o. d. äro tvåstafviga. 

Kvantitetsbeteckningen är med afseende på konsonanterna otillfreds-
ställande. Fördubbling af konsonanttecknen för angifvande af kvanti-
tetslängd användes öfver hufvud blott i samma fall som i skriftspråket. 
Gälde i nyl. regeln, att en konsonant alltid är lång efter kort vokal 
i ljudstark stafvelse, då den samma (konsonanten) efterföljes af annan 
konsonant, så vore mot beteckningen ingenting egentligen att anmärka, 
om nämligen förhållandet påpekats i förordet (d. v. s. att Iliugg = 
kinggg, bulder = hallder, okse = okkse o. s. v.); men denna regel 
har ej här full giltighet. I ljudstark stafvelee har sonor konsonant 
mellan kort vokal ock tonlös median explosiva reducerad kvantitetsläugd; 
den följande explosivan är jämförelsevis lång. Med den i ordsamlingen 
eljes använda kvantitetsbeteckningen hade detta kunnat angifvas genom 
dubbelskrifning af tecknet för explosivan, t. ex. galtt galt, lugkk lunka, 
korpp korp. — Ordsamlingens kvantitetsbeteckning lemnar oss i vill-
rådighet, om nyl. i orden främja, vänja, murjoger, lidja, lätja o. d. 
har kort eller lång konsonant före j. 

Såsom en brist i afseende på beteckningen milf4e äfven fram-
hållas, att i följd af aksenttecknets (') användning för angif vande af 
vokallängd dialektordens skiljaktighet från rspr. med afseende på den 
exspiratoriska hufvudaksentens läge i orden icke blifvit angifven. Likaså 
lemnas läsaren i okunnighet om huruvida ock i hvilken utsträckning 
målet har motsvarighet till riksspråkets exspiratoriska biaksent levis. 
önskvärdt hade äfven varit, att ordnaren inledningsvis lenmat någon 
upplysning om den musikaliska aksenten i målet. 

I ordförteckningen angifves vid verben konjugationen, vid de starka 
ock oregelbundna tema ock oregelbundna former. Med tillhjälp af FRED-
DENTHALS Om svenska allmogemålet i Nyland får man i öfrigt fullständig 
kunskap om verbalböjningen. I ordsamlingen förmärkes en anmärknings-
värd obestämdhet i afseende på verbens infinitivform, i det en del verb 
uppgifvas med, en del utan infinitivändelsen -a: baka baka, drilla söla, 
fassna fastna, dnddra tala otydligt; risp rispa, upp nypa, regn 
regna, knaper knappra. Man skulle lätt i följd häraf kunna få den 
uppfattning, att -a i inf. bortfaller alt efter »den talandes godtycke 
ock större eller mindre brådska vid meningens framsägande'.» Så torde 
dock ej vara fallet. Enligt hvad jag tror mig hafva funnit, bortfaller 

.1) FRE17DENTHAL, Om sv. allmogemålet i Nyl., s. 70. 
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inf. -a i nyl. i samma fall som i Pargas-målet i Egentliga Finnland, 
nämligen då inf. i satsen efterföljas af någon närmare bestämning eller 
fyllnad; däremot kvarstår -a regelbundet då inf. afslutar satsen. Gäller 
regeln inom hela språkområdet, hvilket jag ej har skäl att betvifia, så 
borde inf. -a regelbundet hafva tillagts alla verb utom de refiexiva 
ock tredje konjugationens svaga verb, eller ock regelbundet strukits. 
— Vid substantiven angifves pluralforrnen ock genus, vid adjektiven 
genusformerna. Oregelbundet bildade komparativformer upptagas såsom 
skilda uppslagsord, superlativformerna icke. 

Den angränsande finska befolkningens språk har ej varit utan in-
flytande på målets ordförråd. Detta är ju ej häller att förundra sig 
öfver, då befolkningen i hela den nordliga 'delen af landskapet är finsk-
talande ock då i gränstrakterna (t. ex. i Pyttis) svensk- ock finsk-
talande bo om hvarandra i samma byalag. Utur ordsamlingen har jag 
exempelvis antecknat följande från finskan upptagna ord: ajka duktig, 
(f. aika), ajso fimmelstång (f. aisa), kajma namne (f. kaima), rajsk 
förspilla (f. raiskaa), akko glugg (f. akkuna), vakko sädesskäppa 
(f. vakka), kon i föra undan (f. korjaa), risu skräp (f. risu), kalusar 
saker (f. kalut), kala-kukku bröd hvari strömming blifvit inbakad 
(f. kala-kukko), piku-litn helt liten (f. pikku), turlio skalbagge som 
härjar sädesfälten (f. turilo), kalikko rundt trästycke som oklufvet 
användes till ved (f. kalikko), poppörö röra, hönsdeg (f. pöperö), 
talko arbete med kalas (talkoo), kogka bära tungt (konkkuuttaa), 
norka snylta (f. norkkaa), sorko fot af slaktadt kreatur (f. sorkka), 
tilk droppe (f. tilkka). 

Ekenäs i februari 1885. 
EVERT KORSSTRÖM, 

Norvegia Tidsskrift for det norske folks maal og minder 
udgivet af Foreningen for norske dialekter og traditioner 
ved MOLTKE MOE og Jon. STORM. Furste bind. Kristiania 
1884. 132 s. 8:o. 

År 1881 stiftades i Kristiania en »Forening for norske dialekter 
og folketraditioner», ock såsom prof. Jou. STORM i föreliggande häfte af 
Norvegia upplyser, skedde det i viss mån med de svenska landsmåls-
föreningarna till förebild. I motsats till en äldre förening, »Det norske 
samlag», hvilkens uppgift huf vudsakligen var att praktiskt värka för 
kännedomen ock spridandet af det gemensamma norska »landsmålet», 
har den yngre föreningen uppstält för sig ett vetenskapligt mål: under-
sökningen af Norges folklore ock språk. Sina samlingar ock forskningar 
tänker sällskapet utgifva i den nybildade tidskriften Norvegia, af livilken 
första häftet var färdigtrykt redan 1884, men ännu icke i egentlig 
mening publicerats1. 

1) Såsom bilaga till Norvegia har äfven trykts en Kortere ordliste med 
forklaring af lydskriften af Jon. STORM (16 s. 8:o). 

0 
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»Efter sit indhold falder tidsskriftet i en traditionel og en sproglig 
afdeling. Den forste 'vii meddele folkelivsskildringer, viser, lege, 
aventyr, sagn, ordsprog, tro, smd og skik m. m. — helst paa folkets 
eget maal — og derniest give undersogelser af herhenhorende mmners 
oprindelse og udvikling. Den sproglige del vii indeholde redegjorelser 
for folkemaalenes bygning, lydforhold og ordforraad foruden sprog-
historiske afhandlinger og bidrag samt sprogprovnr». Till följe af 
denna dubbla uppgift har tidskriften två redaktörer, hrr MOLTKE MOE 
ock Jon. Smul, den förre för den traditionella, den senare för den språk-
liga afdelningen, ock båda hvar ock en på sitt område förtjänte 
män. Norvegia söker således för Norge blifva, hvad den svenska lands-
målstidskriften söker vara för Sverge, ock vår tidskrift hälsar den nya 
kamraten välkommen till det gemensamma forskningsarbetet. Ett godt 
löfte om den norska tidskriftens lyckliga framtid se vi i dess första 
häfte. 

Det innehåller en mindre uppsats såsom inledning till tidskriftens 
språkliga afdelning samt dessutom början af en längre afhandling, »Norsk 
lydskrift med omrids af fonetiken», båda författade af prof. Jon. 
STORM. I »Indledningen» utvecklar författaren närmare tidskriftens program 
såsom organ för bygdemålens undersökning. Till en början erinrar han 
om AAsExs stora betydelse för kännedomen om det norska folkspråket. 
Denne utmärkte språkman fäster sig emellertid hufvudsakligen vid det 
för de skilda målen gemensamma; såsom naturligt var, då han jämte 
det vetenskapliga äfven hade ett praktiskt syfte, det att skapa ett norskt 
riksspråk. Då AASEN skref sina arbeten, var äfven fonetiken vida mindre 
utvecklad än nu, ock AASEN har därför i sin grammatik tagit mera hän-
syn till formläran än till ljudläran. Uppgiften är nu att bygga vidare 
på AASENS arbete ock särskildt att noggrannare undersöka de af honom 
mindre påaktade sidorna af språket. Man har att i motsats till honom 
egna h v arj e särskildt bygdemål en•  noggrann undersökning för att 
utröna dess karakteristiska drag, särskildt hvad ljudläran vidkommer. 
Ock man bör söka utröna, ej blott hurudant det nuvarande språket är i 
sina olika dialektskiftningar, utan äfven på hvilken väg det erhållit sin 
nuvarande gestalt, d. v. s. de nya bygdemålen böra också genom äldre 
språkkällor historiskt belysas. Men tidskriften vill icke ensidigt göra 
endast bygdemålen till föremål för studier; också vulgärspråket ock till 
ock med det dansk-norska stadsspråket faller inom dess plan. Ty såsom 
författaren anmärker, har det äfven sitt intresse att utröna, huru långt 
en folklig eller främmande form har kunnat tränga igenom i en bland-
ningsdialekt, ock hvilka ord ock former lättast antagas i en dylik. Ock 
undersökningen af det dansk-norska skriftspråket är så mycket mera 
berättigad, som det, ehuru ett i landet ursprungligen infördt främmande 
språk, står närmare äfven de mest fornartade norska bygdemålen, än 
stockholmskan står t. ex. de egentliga dalmålen. Särskildt framhållei 
författaren, att tidskriften ställer sig neutral gentemot det »norsk-norske 
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maalstrrav», i det att män af skilda åsikter i denna fråga hafva slutit 
sig tillsamman för språkets vetenskapliga undersökning. 

Men ehuru Norvegia således till innehållet är en strängt veten-
skaplig tidskrift, sträfvar den att i formen vara så populär som möjligt. 
Vi tro också detta vara fullkomligt riktigt. En tidskrift för bygdemål 
ock folktradition bör söka få en vidsträkt spridning just bland de sam-
hällsklasser, som bäst bevarat detta arf från förgångna generationer, eller 
åtminstone bland män som stå dessa samhällsklasser nära. Men för dessa 
läsare blir en strängt vetenskaplig form lätt afskräckande. 

STORM har också I kapitlet »Kort omrids af fonetiken», hvilket 
föregår hans närmare förklaring af ljudskriften, lyckats synnerligen väl 
i sin sträfvan att lemna en allmänfattlig framställning af denna veten-
skaps element, en som han själf anmärker mycket svår uppgift. Som 
bekant är han en af vår tids förnämsta fonetici, ock man märker på 
hvarje sida, att han fullständigt beherskar sitt ämne. Framställningen är i 
allmänhet kort ock enkel, förf. fäster sig vid det väsentliga med förbigående 
af mindre lättfattliga biomständigheter. Därför utgör detta lilla »Omrids» 
en god inledning till fonetikens studium. En underafdelning behandlas 
med större utförlighet; det är »forholdet mellem vokaler og konso-
nanter, stavelser» ock särskildt »eftertryk, tonefald, tonelag, lrangde», 
således exspiratorisk ock musikalisk sats- ock ordaksent samt kvantitet. 
Författaren, som redan förut, särskildt i sin mycket förtjänstfulla lilla 
skrift »Om tonefaldet (tonelaget) i de skandinaviske sprog», behandlat 
dessa ämnen, synes med särskildt intresse äfven här dröja vid dem. 
Med »tonefald» förstår hån den musikaliska satsaksenten, med »tonelag» 
den musikaliska ordaksenten. Om den förras natur i skilda bygder 
Minnas flera upplysningar, hvilka dock — delvis till följe af ämnets 
natur — stundom äro tämligen obestämda. Vid redogörelsen för den 
musikaliska ordaksenten utgår författaren från det östländska uttalet. 
Både detta ock det därifrån väsentligen skilda bergensiska beskrifvas 
utförligt, hufvudsakligen i öfverensstämmelse med den redan i författa-
rens äldre skrift lemnade kortare redogörelsen, ock båda målens aksen-
tuering åskådliggöres genom notskrift. Den sydvästnorska aksentueringen 
(i trakten kring Stavanger ock Kristiansand) omtalas mindre utförligt, 
men författaren meddelar den intressanta iakttagelsen, att enstafvighets-
aksentueringen i sistnämda stad har en liten likhet med den danska stöt-
tonen, »idet sternmen et oieblik faar en pludselig forsta3rkning, men uden den 
paafolgende stmrke svfflkkelse, som er saa paafaldende i dansk». Som 
bekant står målet i denna trakt äfven däri nära danskan, att gammal 
tennis i niid- ock slutljud ersättes af media. Om den musikaliska 
aksentueringen i Nordlandet, där i vissa bygder (Finnmarken) skillnaden 
mellan de två aksentueringssätten är reducerad till ett minimum, talas 
blott helt kort. Ur behandlingen af den exspiratoriska aksentueringen 
må nämnas, att i de ålderdomligaste dialekterna hufvudaksenten ofta 
hvilar på senare kompositionsleden (t. ex. granbår) i öfverensstämmelse 
med förhållandet i de nordiska språken på ett äldre stadium, samt att i 
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Tinn i Telemarken m. fl. orter fortis i tvåstafviga •ord med kort penul-
tima öfvergått till ultima (bdi bit etc.), hvarpå STORM gjort uppmärk-
sam redan i sin Englische philologie. 

Denna senare aksentuering sammanhänger med bevarandet af det 
gamla kvantitetsförhållandet kort vokal + kort konsonant, vid utredningen 
af hvilken fråga författaren gjort mycket noggranna iakttagelser. Han 
skiljer strängt mellan kvarståendet af kort vokal + kort konsonant i en-
stafviga ord (såsom glas) ock i tvåstafviga (såsom hitt). I den förra 
ordgruppen är bevarandet af det gamla kvantitetsförhållandet mycket 
sällsynt (dock finnes det ännu kvar i norra Gudbrandsdalen), under det 
att detta i den senare ordgruppen har större geografisk utbredning. Också 
öfvergångsformer till det nynordiska uttalet finnas; så i norra österdalen 
ock i de nordanfjällska bygderna: man anträffar kort vokal + kort 
konsonant, hvilken senare dock har tendens att förlängas. På Väst-
landet är i likartade ord förhållandet ett annat. Under det att man på 
Östlandet bibehåller vokalerna lika korta (om också stundom med den 
mellanliggande konsonantens förlängning), gör man dem på Västlandet 
lika långa, d. v. s. att både ändelsens ock rotens vokal förlänges 
(vaka vecka). Äfven det i fornspråket vanliga kvantitetsförhållandet 
lång vokal + lång konsonant har författaren funnit i några få bygder 
(öfra Lister, Mandalen, Sandnms, Smtersdalen). 

Den af STORM bildade norska ljudskrift, som är afsedd att begagnas 
i Norvegia, är en utveckling af hans beteckning i Englische philologie. 
Alfabetet innehåller 54 särskilda konsonant- ock 36 vokaltecken. Några 
tecken äro hämtade ur andra språks alfabet (t. ex. ji 0 b q 	Skriften 
är i allmänhet kursiv, men för att angifva vissa besläktade, men dock • 
olikartade ljud användas upprätta typer (så är t. ex. a »ett djupt» a-ljud, 
men a »ett extra djupt» a-ljud). S. k. »stora» bokstälver brukas också: 
B, D, G angifva ljud som sväfva mellan tenues p t k ock rnedice b d g. 
Upp- ock nedvända vokaltyper förekomma (2) är t. ex. eng. n i hut). 
Tecknen s ock z med hakar öfver utmärka liksom i de slaviska språken 
resp. sch-ljud ock motsvarande betonade ljud. För öfrigt brukas åt-
skilliga diakritiska tecken (i synnerhet punkter) dels öfver, dels under, 
dels vid sidan af de vanliga typerna för att angifva olika ljud (så äro 
t. ex. 0, u »lukkede», men 0, u med öfversatt punkt »aabne»). Ton-
löshet hos vanligen betonade konsonanter utmärkes genom att sätta h 
framför den vanliga typen, hvarigenom ett ljud kommer att uttryckas 
med två bokstäfver (h/ t. ex. är = 2,). Åfven annars användas någon 
gång två tecken för att angifva ett ljud. Så vill STORM (s. 95) ut-
märka ett i affekteradt Kristiania-uttal förekommande »kleiset, ofte mesten 
utrillet og derfor s-agtigt ra (t. ex. i tre) med rs med undersatta 
punkter. Ett streck öfver vokalen betecknar längd. Aksenttecken (") 
sättas efter stafvelsen ock angifva samtidigt fortis läge ock aksentuerings-
sättet (en- eller två-stafvighetsaksentuering). Tunnare streck angifva bi-
aksenter; cirkumflex »sammensat tone i &I stavelse». 
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Såsom man ser, har &rom vid uppgörandet af sitt alfabet icke sökt 
genomföra en enda princip vid väljandet af typer. Hans sträfvan har 
fastmer varit att göra alfabetet så lättläst ock för en större allmänhet 
så litet afskräckande som möjligt, på samma gång som det för veten-
skapsmannen exakt angaf äfven fina skiftningar mellan ljuden. Han 
har också lyckats häri. 'Älven den som icke förut känner alfabetet, 
kan 	merendels ungef är förstå tecknens valör. För en svensk läsare 
framställer sig emellertid lätteligen det spörsmålet, huruvida det icke 
varit ändamålsenligt att äfven för de norska bygdemålen använda det 
redan befintliga svenska landsmålsalfabetet. Tydligt är, att det för en 
växelvärkan mellan dialektstudierna på båda sidor om Kölen hade varit 
synnerligen fördelaktigt att hafva en gemensam beteckning, liksom att 
detta skulle hafva betydligt underlättat kännedomen om våra bygdemål 
för icke-skandinaviska vetenskapsmän. STORM nämner också, att det 
varit på tal att antaga det svenska landsmålsalfabetet, ock anför de grunder, 
hvarför så ej skett. De väsentligaste torde vara, att man funnit, det 
många tecken i det svenska alfabetet hafva ett alt för inveckladt utse-
ende, under det att flera bitecken äro svåra att skilja från hvarandra, 
samt att tecknen stödja sig på svensk ljuduppfattning, hvilken stundom 
är skiljaktig från den norska (vårt n-ljud i dum etc. uppfattar en norr-
man som ett ö-ljud o. s. v.). 

Häftet afslutas med en »Naarmere forklaring af lydskriften og 
beskrivelse af de enkelte lyd», hvilken dock blir afslutad först i ett 
följande häfte. 1 detta lemnas en öfversikt öfver de hittils i norska bygde-
mål iakttagna ljuden ock sättet för deras bildande, under det att endast 
det viktigaste anföres om ljudens utbredning ock öfvergångar. Författa-
ren har som princip uppstält att icke beskrif va andra ljud än dem han 
själf iakttagit, en grundsats från hvilken han endast sällan afviker. De 
sunnanfjällska dialekterna äro af honom bäst kända, ock bland dem 
särskildt de i Jarlsberg, österdalen, Gudbrandsdalen ock Telemarken, 
men han har en vidsträkt kännedom äfven om andra norska mål, ty 
vid slutet af år 1883 hade han genomgått omkring 130 bygdemål. 
Undantagsvis åberopar författaren de förut trykta dialektarbetena af 
AASEN, AMUND B. LARSEN Ock VIDSTEEN eller muntliga uppgifter af 
annan kompetent person (stipendiaten HANS Rosa). 

I föreliggande häfte behandlas flertalet bland konsonanterna: labialer, 
dentaler, supradentaler, kakuminaler, »hultungelyd» (soh-ljuden) ock 
prepalataler. Efter beskrifningen af hvarje ljud följa (oftast talrika) 
exempel, hämtade från skilda mål. Har ljudet allmän utbredning, 
hämtas gärna exemplen ur det norska landsmålet. Författaren har vid 
beskrifningen af ljuden tillfälle att lemna många utmärkta prof på sin 
sällsynt fina iakttagelseförmåga som fonetiker. Ganska ofta framhåller 
han, huru ett ljud mer eller mindre förändrar natur under sin uttals-
tid. Några få förhållanden må anföras, hvilka särskildt för svenskar 
hafva intresse. Utförligt behandlas de för de östnorska ock för många 
svenska mål karakteristiska kakuminalerna. STORM skrifver t. ex. i ord 



lvi 	 SMÄRRE MEDDELANDEN. 

sådana som svart etc, såväl supradentalt (resp. kakuminalt) r som 
supradentalt (resp. kakuminalt) t för att angifva det före t-ljudet för-
nimbara glidljud, som fordom varit ett normalt r-ljud ock om livilket 
han yttrar: »den [glidningen] er saa rask, at de flesta fonetikere, isfer de 
for denne lyd frernmede betragte den hele forbindelse som en ensarted 
lyd, men for indfodte er det dog kjendeligt, at lyden er anderledes i 
begyndelsen end i slutningen». Han förmodar, att glidningen i svenskan 
är ännu snabbare än i norskan. Detta är möjligt, men äfven i (flera) 
svenska bygder är den fult förnimbar. Två slag af kakuminalt 1 åt-
'skiljas: med ock utan tungslag, båda förekommande i östlandet. Be-
skrifningen af det kakuminala 1 med tungslag, det egentligen s. k. 
tjocka 1 öfverensstämmer med redogörelsen därför i Engl. pm. 24 
(ock hos SIEVERS Phon. 92). Palatalerna indelas i »forganelyd» (pre-
palataler) ock »midtganelyd» (mediopalataler), de förra motsvarande Lux-
DELTA dentipalataler, de senare dennes prepalataler, ock till 'forganelyd' 
räknas så väl mouilleradt t ock d som mouilleradt 1 ock n. Jfr i motsats 
härtill LUNDELL Sv. landsm. 1, 21, 67, men numera också Nord. revy 
II, 460. Dennes rnediopalataler ock postpalataler kallar åter STORM på 
vanligt sätt gutturaler ock »drobbellyd». Det intressanta, genom efter-
följande palatal framkallade omljudet af gutturala vokaler omtalas på 
flera ställen. Så blir lad (socka) till ked, ock äfven sedan d blifvit 
d, kvarstår den omljudda vokalen: ked. 

' Alfabetet upptager för fullständiggörande af ljudsystemet äfven 
några tecken, hvilkas motsvarande ljud icke finnas i norska bygdemål, 
eller hvilkas förekomst där är tvifvelaktig, såsom 	b, z (betonadt s) 
ock z med hake öfver (jfr ofvan). 

Författaren, som egnat mycken uppmärksamhet åt undersökningen 
af den äldre norskan, meddelar på spridda ställen några resultat af 
dessa sina studier, hvilka äro så mycket mera välkomna som fornnorskan 
hittils blifvit alt för litet påaktad. Enligt den viktigaste af dessa notiser 
hade fornnorskan såsom normalformer gen. vikn, ggtn, furu. med -u, 
men kono med -o; nom. stigi, lykill, synir med 1, men nefe, hane, 
boge med -e i ultima, alt i öfverensstämmelse med den i Olafs Saga 
hins helga (Krist. 1849) af KEYSER ock UNGER iakttagna vokalharmonien. 
Denna tillämpas nämligen, enligt enskildt meddelande från prof. STORM, 
i de flesta fornnorska hskrr. från 13:de ock 14:de århundradena, liksom 
i det till Norge gränsande Västergötland under 1300-talet en väsent-
ligen liknande lag gjorde sig gällande (se Studier öfver fsv. ljudlära 
145 tf.). 

Jag anför ett par detaljanmärkningar. STORM uppgifver, att z-ljudet 
(betonadt s) skulle saknas i de nordiska språken. Detta är dock icke 
fallet. I Vemmenhögs härad (i södra Skåne) har fil. kand. ANDERS MALM 
(enligt muntligt meddelande) iakttagit det hos äldre personer, ock äfven 
i andra trakter af södra Skåne har det (se Sv. landsm. I, 29) blifvit 
hördt. Man har därför icke skäl att betvifla riktigheten af den uppgift, 
som meddelas i Bornholmsk ordbog udg. af  lorere (Rönne 1873), att 
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samma ljud brukas i den med skånskan i flera afseenden nära besläktade 
bornholmskan, t. ex. i hyza bygga, krozza krossa. — Till förklaring 
af det i vulgär norska ock i flera bygdemål förekommande Ute för 
baade jämföres förhållandet mellan nysv. nit ock isl. nib. Dessa två 
senare ord äro dock icke identiska, hvilket framgår så väl af det olik-
artade slutljudet som af olikheten i betydelse. Vårt nit är ett lågtyskt 
lån (mnt. nit »hass, inkrimm, neid»), ock det isl. niP återfinnes i det 
nysv. nidvisa (is!. äfven nipvisa). — Det är obehöfligt att antaga, det 
mot regeln för målet d bortfallit i det telemarkiska grann 'nabolag': 
det äldre grend har blifvit grenn genom påvärkan af det närbesläktade 
granne. — Uppgiften (s. 75 noten I), att is!. hafa, fajjir, dagr etc. nr 
nordiskt haft betonade explosivor (b, d, g) ock ej, såsom numera väl 
allmänt antages, frikativor, är påfallande. 

Vi motse med stort intresse fortsättningen af STORMS afhandling 
ock hoppas, att den icke måtte låta alt för länge vänta på sig, ock den 
bästa önskan vi kunna uttala för Norvegias framtid är att dess följande 
häften måtte bli lika lärorika ock intressanta som det nu föreliggande. 
Tidskriften blir då af allra största vikt ej blott för den norska dialekt-
forskningen, utan för hela den nordiska filologien. 

Lund 10 sept. 1885. 
AXEL KOCK. 

Skattegraveren. Et tidsskrift, udgivet af »Dansk samfund 
tu l indsamling af folkeminder» ved EVALD TÅNG KRISTENSEN. 
1-3 halvårgang 1884 — juni 1885. Kolding, K. Jörgensens 
bogtrykkeri. 224 + 240 + 240 s. 8:o. (Medlemsafgiften för ägare 
af Sv. landsmålen kr. 2,40 för år.) 

Den genom åtskilliga förträffliga publikationer af sagor, visor ni. in. 
kände skolläraren E. T. KRISTENSEN - af hans arbeten taga vi oss 
friheten här påpeka: ./Efventyr fra Jylland, Sagn og overtro fra Jyl-
land, Jyske folkesagn, Gamle jyske folkeviser — tog 1883 initiativet 
till stiftande af det »Folkemindesamfund», byars organ föreliggande 
tidskrift är. Samfundet kom raskt till stånd ock började genast en, 
som det tyckes, mycket liflig värksamhet. Meningen med detsamma 
är, att samfundets medlemmar, spridda nästan öfver hela landet, skola, 
livar från sin trakt, till styrelsen insända uppteckningar af alla möjliga 
muntliga fornminnen. I mån af tillgång skall ett litet arvode gifvas. 
Åfven tyckas premier utdelas åt de bästa ock flitigaste upptecknarne. 
På grundvalen af dessa frivilliga meddelanden är tidskriften bygd. Ock 
så lös ock osäker denna grundval än kan tyckas vara, så har dock 
företaget krönts med framgång. 

Den lilla tidskriften, som kommer ut med 2 häften i månaden om 
ett tryckark hvardera, har ett ganska godt ock rikt innehåll att bjuda 
på. Den upptager meddelanden om alt, som kan röra folklifvet. På 
folkvisornas insamlande tyckes den dock lägga största vikten, tilsvidare 
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åtminstone. Utg. påpekar ock, huru dessa framför andra muntliga 
»folkminnen» hota att snart försvinna, utträngda af den moderna vis-
diktningen. Men tidskriften bereder ock rum för uppteckningar icke 
blott af sagor, ordspråk ock ordstäf, gåtor ock skämthistorier, utan 
ock för ramsor, skrock, barnlekar, »naturljud» (d. v. s. den innebörd 
dessa få af folket), namn på djur ock växter m. m. Den försmår icke 
något, huru obetydligt det än kan förefalla. Ock genom att alltid hålla 
en liten del af tidskriften öppen för korrespondens dels mellan utgif-
varen ock samfundsmedlemmarna, dels mellan dessa sinsemellan, i det 
att i ett häfte ett »spörsmål» framställes om den ock den plägsedens 
utbredning, huru den eller den folkleken på olika orter utföres etc., ock i 
nästa häfte de insända svaren upptagas, göras samfundsmedlemmarna 
på sätt ock vis till direkta medarbetare i tidskriften. Att intresset 
härigenom hos mången stärkes, är tydligt, isynnerhet som under det 
minsta meddelande den meddelandes namn ock hemvist utsättas. Den 
ansvarighet, som härigenom tillerkännes hvarje meddelare för hvarje 
uppgift, gör honom själf i viss mån solidarisk med tidskriften, 
lemnar till en viss grad en borgen för uppgiftens riktighet ock gör 
denna lättare att kontrollera. Sättet är värdt att taga vara på. 

Att hvarje häftes innehåll måste blifva mycket blandadt, är ju 
en gifven följd af tidskriftens plan ock anläggning. Men utg. söker 
tillgodose öfverskådligheten på bästa sätt genom att efter hvarje half-
årgångs slut, upprätta en öfversikt af innehållet i de 12 föregående 
häftena. 

Prof på de danska folkmålen finnas här ock där i tidskriften, men 
mera händelsevis. Utg. beklagar, att tillfälle hittils ej gifvits att sär-
skilt befatta sig med undersökningen af de olika folkmålen, men lofvar 
att i det kommande egna dem mera uppmärksamhet. För de prof, 
som finnas, tyckes ingen gemensam beteckning vara antagen. Detta 
gör naturligtvis, att en stor del af gåtorna, ordstäfven ock skämt-
sagorna, där folkmålen mest användas, äro för den med de danska dialek-
terna ej förtrogne så godt som alldeles oåtkomliga. Ordförklaringarna 
äro också väl sparsamma. För en utg., som i likhet med »Skatte-
graverens» står i så liflig förbindelse med sina korrespondenter, vore 
det ej svårt att få en enkel, men fast reglerad beteckning genomförd. 
Nu får man beträffande uttalet för det mesta åtnöja sig med att blott 
sätta frågetecken. Jag påpekar här ett exempel. Hvad ljudvärde 
skall man ge de i I. årg., nr 474-548 (»Ordsprog og talemåder fra 
Fjends herred») talrikt förekommande kursiverade konsonant- ock vokal-
typerna? Därom är ingenstädes upplyst. 

Jag slutar denna min lilla anmälan med att att önska all möjlig 
framgång åt det vackra ock efterföljansvärda företaget. 

Uppsala i oktober 1886. 
W. 
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Isländsk folklore. 

Sedan JöN ÅRNASONS Islenzkar pjbasögur og ofintgri (Leip-
zig 1862-64) utkommo, torde så godi som intet') hafva trykts å 
isländska rörande isländskt folklif, om man nämligen bortser från 
den nyisländska skönliteraturen, för så vidt den i en eller annan 
form behandlar det samma. Att detta är i hög grad att be-
klaga, torde böra framhållas

' 
 allra hälst då det värkligen finnes 

åtskilligt redan samladt ock upptecknadt — för att icke tala 
om de rika skördar, som där kunna göras, men hvilka böra 
göras snart, alldenstund äfven på Island mångt ock mycket 
egendomligt just i senare tider snabbare försvinner, om det 
ock i följd af öns läge m. fl. förhållanden går långsammare 
än i de öfriga skandinaviska landen. Ock att kännedomen 
om dessa våra stamfränders åskådnings- ock lefnadssätt är af 
stor vikt för bedömmandet af de nordiska folkens kultur — 
det behöfver väl knappast uttalas. 

Hiä islenzka bökmentafdag har i sin handskriftsamling icke 
obetydligt rörande vidskepelse, gåtor, ordspråk, sagor ock 
sägner, äfventyr, visor m. ni. (se Skgrsla um handritasafn h. 
isl. båkmf:s, Kaupmannahöfn 1869, 1885). Dessutom ha äfven 
de senare åren på Island samlingar i ofvan antydda riktning 
nog gjorts af en ock annan. men dels ha dessa samlare sak-
nat de nödvändiga förutsättningarna för att kunna utföra ett 
arbete af bestående värde, dels har, om ock sådana förut-
sättningar funnits, hufvudändamålet varit ett annat, ock följden 
blifvit ett ringa utbyte för vetenskapen. 

De mest betydande samlingarna, särskildt af gåtor, visor 
ock lekar, torde vara de, som under en längre följd af år gjorts 
af bibliotekarien vid »landsbökasafni5» i Reykjavik, ofvannämde 
JöN ARNASON. 

Att i största korthet påpeka ofvan antydda förhållanden 
ock särskildt det, att beträffande de sist nämda samlingarna 
(J. A:s) det sannolikt endast är lösningen af den ekonomiska 
sidan af frågan, som erbjuder någon större svårighet, åtmin-
stone i fall JöN ÄRNASON själf får ombestyra utgifningen — 
det är ändamålet med dessa rader. 

Uppsala i juni 1885. 

i) 1 Jahresber. iiber die erseheinungen au/ a'. geb. der german. 
phdologie 5 jahrg. 1883 (Leipzig 1884) s. 105 finnes en uppgift om 
en isl. vaggvisa med tysk öfversättning på 2-3 sidd. Uppgiften finnes 
äfven i Germania 28, s. 458. 

ROLF ARPI. 
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Svensk literatur 
1881-84. 

den följande förteckningen upptages icke skillingstryck. Upp-
gifterna om literaturen från Finnland äro lemnade af prof. A. 0. FREU-
DENTHAL. De med B. märkta titlarna äro hämtade ur JULIUS BAGGES 
musikförteckningar i Svensk bokhandelstidning. — Anledningen till att 
denna literaturförteckning, som blott sträcker sig t. o. m. 1884, kommer 
ut så sent, är hufvudsakligen den att tryckerileveranserna för ett år del-
vis inkomma till de offentliga biblioteken först i slutet af det följande 
året. Oaktadt all använd möda gör förteckningen naturligtvis ej anspråk 
på fullständighet. 

1) Af allmänt innehåll. 
Historia och kulturhistoria. Af HANS HILDEBRAND. 

[Sv.] list.. tidskr. 2 (Sthm 1882), s. 1-28. 8:o. 
Om dialektstudier med särskild hänsyn till de nordiska 

språken, föredrag vid andra nordiska filologmötet i Kristiania 
i allmän sammankomst den 11 augusti 1881 af J. A. LUNDELL. 
Sthm 1881. Sv. landsm. III. 1. 31 s. 8:o; Forhandlinger paa det 
andet nordiske filologinode i Kristiania den 10.-13. august 1881, udg. 
af G. Storm (Krist. 1883), s. 7-35. 8:o. — Diskussion i anledning 
af föredraget: Forhandl. s. 35-37, 215-218. 

Jfr Finsk tidskr. XI (Flfors 1881), s. 253: >Det andra nord. filologmötet 
i Kristiania' af G. S[tjernström], med rättelser s. 336;  Nord. tidskr. 1881 
(Sthm), s. 560-561: >Det andra nord. filologmötet > af J. E. Centervall; ny 
sv. tidskr. 1884 (Ups.) s. 318-819: >Forhandl.> af Axel Kock. 

Sur rände des patois. Undert. J. A. LUNDELL. Internat. 
zeitschrift f. aug. sprachwissenschaft hrsg. v. F. Techmer. I (Leipz. 
1884), s. 308-328. 8:o. 

öfversättning  ock delvis bearbetning af nr 2 under medvärkan af förf. 
La notation de la litt&ature populaire. Undert. J. A. 

LUNDELL. Arch. per lo studio delle tradizioni pop. 4 (Palermo 1885), 
s. 249-252. 8:o. 

Ur Internat. zeitschr. f. aug. sprachwissenschaft I, s. 322-24. Se nr 3. 
Ofversikt af de senaste årtiondenas värksamhet för 

kännedom om folkmål ock folklif i Sverige ock andra länder. 
Inledande föredrag af J. A. LUNDELL. Samfälda utskottets 
ordförande. Sv. landsm. I. 11, s. 459-594. 8:o. 

Ingår i ›Landsmålsföreningarnes tredje allm. fest» [utg. 1881]. 
GEORGE STEPHENS, Letter from Denmark. The anti-

quary 1882 july. 
>Om hist. o. antikv. forskningar i Skandinavien, isynnerhet om dialekt-

sällskapen i Uppsala. Kristiania ock Köpenhamn> (Jahresber. IV, ur 555). 
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Landsmålsföreningarne ock deras tidskrift. 1. Uppgift 
ock värksamhet. 2. Filosofiska fakultetens i Uppsala utlåtande. 
3. Utländska granskningar. 4. Faktiska upplysningar. (I an-
ledning af hr C. J. Svensens m. fl. motion vid 1883 års riks-
dag om understöd för tidskriften »Svenska landsmålen».), Stock-
holm 1883. P. A. Norstedt & söner. 26 s. 8:o. Ej i bokh. 

Till utdelning i riksdagen, utg. af  J. A. LUNDELL. 
Landsmålsföreningarna. Nord. revy I, sp. 351-352 (lbs. 

1884). 4:o. 
Redogörelse för Uppsalaföreningarnas årsfest d. 23 febr. 1884. 

Svenska landsmålsföreningen. Finsk tidskr. X (Hfors 1881), 
s. 329. 8:o. 

Notis om föreningens årsmöte den 21 febr. 1881. 
1.0. Från Finnland. Undert. A. FREUDENTHAL. Sv. landsm. 

II, s. xxxiv-xxxv [utg. 1882]. 8:o. 
Resor. Undert. Frth. Sv. landsm. I, 13 [utg. 1881], å. 

732. 8:o. 
Af A. 0. FREUDENTHAL. 

Föreningen för norska dialekter ock folktraditioner. 
Sv. landsm. II, s. xxviij-xxx [utg. 1882]. 8:o. 

Universitets-jubikeets danske samfund. Sv. landsm. II, 
s. xxxi-xxxiv [utg. 1882]. 8:o. 

En holländsk tidskrift för landsmål. Sv. landsm. II, is. 
xxxv-xxxvij [utg. 1882]. 8:o. 

Onze volkstaal, tijdschrift gewijd san de studie der nederl. 
tongvallen, onder red. van T. H. de Beer 	Culemborg 1882-1883. 

Anm. Sv. landsm. II, s. clij-clvij [utg. 1884] af FRED. TAMM. 
En schweizisk landsmålsförening. Sv. landsm. II, s. 

xxxviij [utg. 1882]. 8:o. 
Archivio per lo studio delle tradizioni pop., dir. da G-. Pitre e 

Salomone-Marino. 1-2, Palermo 1882-1883. 
Anm. Sv. landsm. II, •s. clxiij-clxvij [utg. 1884] af AXEL RAMM. 

L'oeuvre demi-seculaire de la societe de litterature finnoise 
et le mouvement national en Finlande de 1831 å 1881. Par le dr E.-G-, 
Palmen. Traduit du finnois par H.-F. Palmen. Helsingfors 1882. 

Anm. (finska uppl.) Finsk tidskr. XII (Hfors 1882), s. 135- 
137 af X. 

Peter Kristen Asbjörnsen. Hemvännen 1882, 8 årg. 
(Sthm), s. 9-10. 4:o. 

Svend Grundtvig t. Undert. N. L. Ny ill. tidn. 1883 
(Sthm), s. 259-60. 4:o. 

Förf. N. LINDER; med porträtt. 
Sven Hersleb Grundtvig, et mindeskrift, samlet og ud-

givet af Frederik Barfod. Kobenhavn. Karl Schönbergs forlag 
1883. 78 s. 8:0. 
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1. Levnedstegninger af WimmER og PARFOD [den förra ur ›Illustreret 
tidende, nr 1244, 29 juli 1883]; 2. Taler i Frederiksberg kirke af C. J. BRANDT, 
J. VIKTOR BLOCK og S. ROnnem tillige med de afsungne salmer. 

Svend Grundtvig. Undert. G. S. Arkiv f. nord. fiol. I 
(Krist. 1883), s. 393-396. 8:o. 

Förf. G. STORM. 
Biogr. af Grundtvig jämväl i Germania 29, s. 378-384, af F. LIEBRECHT; 

i Anz. f. d. alt. 10, s. 281--284 af E. MOGK. 

Herman Hofberg. f  Läsning i hemmet utg. af  H. Hofberg. 
Forts. af 0. v. Knorring. 1883 (Sthm), s. 961-964. 8:o. 

Dödsrunor. Johan Leonard Höijer. Undert. F. II. Svea. 
Folk-kal. f. 1885 (Sthm 1884), s. 214-217. 12:o. 

Af F. HEDBERG. 
Elias Lönnrot. Ett minnesblad den 9 april 1882. 

Helsingfors, G. W. Edlunds förlag. 1882. 20 s. Fol. 
Inneh.: Elias Lönnrot, af M. G. SCHYBERGSON. Lönnrots verk. I. 

Kalevala, af R. HERTZBERG; II. Kanteletar, af 13. PAUL; III. Ordspråk och 
gåtor, af R. HERTZBERG; IV. Lönnrots publicistiska arbeten, af ARVID Hur.,-
Tm; V. Lönnrots finska botanik, af TE. SAELAN; VI. Om finnarnes magiska 
medicin och trollrunorna, af R. TIGERSTEDT ; VII. Lönnrots lexikon, af R. 
HERTZBERG. Paikkari torp, af Z. T[oPELlue]. Om Kalevalas uppkomst, af 
0. GROTENFELT. Kalevala sångernas inflytande på den finska konsten, af 
J. ARRENBERG. Lemminkäinens hemkomst (öfvers. af  Kalevala 29: 453 - 
574), af R. HERTZBERG. Ur Kalevalas djurverld, af 0. M. REUTER. Elias 
Lönnrots nuvarande hem, af E. NERVANDER. 

Elias Lönnrots åttionde födelsedag. Undert. ARVID 
HULTIN. Finsk tidskr. XII (Hfors 1882), s. 321-324. 8:o. 

Elias Lönnrot. Undert. ROBERT TIGERSTEDT. Ny ill. 
tidn. 1882 (Sthm), s. 123-124. 4:o. 

Lefnadsteckning med porträtt. 
[Elias Lönnrot] f  Undert. W. L. 3 opag. bl. 8:o med 

Finsk tidskr. XVI, 1884. 
Förf. W. LAGUS. 

Elias Lönnroth. t Ny ill. tidn. 1884 (Sthm), s. 108. 4:o. 
Blott några ord, med hänvisning till nr 14, 1882 (här nr 27). 

Inbjudniugsskrift till kejserliga Alexanders-universi-
tetets i Finland minnesfest öfver framlidne kanslirådet Elias 
Lönnrot den 13 maj 1884. Helsingfors, J. C. Frenckell & son, 
1884. T. o. 45 s. 4:o. 

Af universitetets rektor W. LAGUS. Om den finska folkdikten före 
Lönnrot. 

Elias Lönnrot Biografiskt utkast af AUG;  AHLQvisT. 
Med ett porträtt, ett facsimile och 4 träsnitt. Ofversättning 
från finskan. Helsingfors 1884. G. W. Edlund. 38 s. + 2 bl. 
(face. af  ett bref) + 5 pl. 8:o. 1 mk. 

Utvidgning af förf:s finska tal vid universitetets minnesfest d. 13 maj 1884. 
Jörgen Moe. t Ny ill. tidn. 1882 (Sthm), s. 152-154. 4:o. 

Ej undertecknad. Med porträtt. 
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Peter von Möller. 	Undert. II. W. Ny ill. tidn. 1884 
(Sthm), s. 37-38. 4:0. 

Förf. 11. WIESELGREN; med porträtt. 
Rietz, Johan Ernst. Undert, Es. T. Svenskt biograf. lex. 

Ny f. 8, s. 485-490 [Sthm 1881]. 8:o. 
Förf. Es. TEGNÉR. 

Rondelitius
' 
 Jacob Petri. Undert. 0. S. Sv. biograf. lex. 

Ny f. 9, s. 27-30 [Stlim 1882]. 8:o. 
Af 0. SJÖGREN. R. är förf, till skoldramat Yudas Redivivus (jfr Sv. 

landsm. Bih. I, s. 97-103). 
Per Thomasson. f Undert. II. W. Ny ill. tidn. 1883 

(Sthm), s. 108, 110. 4:o. 
Förf. H. WIESELGREN; med porträtt. 

Pehr Thomasson. Född den 26 febr. 1818 — död den 
9 mars 1883. Undert. 0. A. P. Svenske arbetaren 3 (Sthm 1883), 
s. 65-67. 8:o. 

Förf. 0. A. PETTERSSON. 
Pehr Thomasson. Undert. F. H. Svea. Folk-kal. för 1884 

(Sthm 1883), s. 233-236. 12:o. 
Af F. HEDBERG; med porträtt. 

Nyare bidrag till kännedom om de svenska landsmålen 
ock svenskt folklif. Tidskrift utgifven på uppdrag af lands-
målsföreningarne i Uppsala, Helsingfors ock Lund genom J. 
A. Lundell. [Årg. 1879-84 AJ Stockholm, Saroson & Wallin 
1881 — 84. 

Anm. Derttsche litteraturzeitung 1 u. 2 (Berlin 1880, 1881), sp. 1920-
1921 af Julius Hoffory (I); Zeitschr. f. deutsche phil. 14 (Halle 1882), s. 
100-101 af Hugo Gering (I); Veckoblad för folkundervisningen 5 (Karlstad 
1881), s. 284, 487 (I); Jahresber. iib. d. ersch. a. d. geb. d. germ. phil. III. 
1881 (Berlin 1882) nr 614 (I. 7-13; II. 2, 5; III. 1); Stockh. dagbl. (landsorts-
uppl.) 1882, nr 168, 24 juli af Å. M. [=N. Linder] (1878-81); Revue de 
linguistique et de phil. comp. XVI (Paris 1883), s. 222 af J. V[inson] (I. 
11-13; II. 2, 5-8, s. 1—xxxviij; III. 1, 2; IV. 1); Archivio per lo studio 
delle tradlzioni pop. 1 (Palermo 1882), s. 483-484 af C. Moratti (II, s. 
1—xxxvilj; III. 2); Archivio per lo studio delle tradizioni pop. 3 (Palermo 
1884), s. 310 af G. PEitiA (IL 10); Pedagogisk tidskr. utg. af  Hult 18 (Halmst. 
1882), s. 191-192 af August Schagerström (I. 7-13; II. 2, 5; III. 1; IV.; 1) 
Pedag. tidskr. utg. af  Hult 19 (Halmst. 1883), s. 135 —137 af E. R[osengren] 
(III. 2; II. 6-8: II Sm. medd.); Archivio per lo studio delle trad. pop. 
(Palermo 1885), s. 458-459 af M. di Martino (II. 9, 11; V. 3); Nord. revy I, sp. 
470 (Ups. 1884) af [J. .A.] L[unde]ll. 

Ur de nordiska folkens lift Skildringar, utgifna af Artur 
Hazelius. 1. [1:a ock 2:a h.] Stockholm 1882. F. & G. Beijers 
förlag. 2 t 	VI + 160 s. 8:o å 1.50 = Bidrag till vår odlings häfder, 
utgifna af Artur Hazelius. 2. 1. 

Alla bidragen från Skåne. 
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Anm. Nord. tidskr. 1882 (Sthm), s. 466-468 af H. H[ildebran]d; Pe-
dag. tidskr. utg. af  Hult 19 (Halmst. 1883), s. 168-172 af G. F[runck]; 
Sv. landsm. II, sid. oxliv—exlvij [1884] af G. J:son Kallin; Anz. f. d. alt. 
9 (Berlin 1883), s. 304-305 af R. Heinzel; Post- o. inr.-tidn. 1883, nr 232 af 
R. B[ergström], 

4 1 . Nordisk familjebok 1 — 4 , 1 8 7 6 —8 0 . 
Anm. Sv. landsm. I. 13 [utg. 1881], s. 731. 
42. Nordisk familjebok Konversationslexikon och realen-

cyklopedi 4-8. Duplikator—Kristdala. Stockholm Exp. af Nor-
disk familjebok 1881-1884. 8:0. 

Dvärg (Th. Wisen), Richard Dybeck, Egentliga Finnlands svenska 
dialekter (under ',Egentliga Finland>, af A. 0. Freudenthal), Eibofolke (H. 
Vendell), Rlf va (Th. Wisen), Engelska språket (J. Storm), Eriksvisan (R. 
Geete), Fafne (Tb. Wisen), Fastlagsspel (A. Flodman), _Andreas Faye (Y. 
Nielsen), Fe (A. Flodman), Felibre-förbundet (A. Flodman), Fenja och Menja 
(Th. Wisen), Fenre (Th. Wisen), F. Richartz Firmenich, Fogel blå (A. Flod-
man), Folkböcker (R. Bergström), Folklekar (d:o), Folksagor (d:o). 

Folkvisor (R. Bergström), Fortunatus, Franska språket (P. A. Geijer), 
A. 0. Freudenthal (M. G. Schybergson), J. A. Friis (Y. Nielsen), Frisiska 
språket (L. F. Leffier), Gaeliska språket och literaturen (A. Erdmann), 
Gammalsvenskby (J. Th. Westrin). Gästriklands folkmål (under >Gestrikland>, 
af J. A. Lundell), Gottlands folkspråk (under »Gotland>, af A. Noreen), K. A. 
Gottlund, Jakob ock Vilhelm Grimm (L. F. Leffler). 

Grisilla (A. Flodman), S. H. Grundtvig (C. Rosenberg), J. G. Th. 
Grässe. Gårdfarihandel (A. Th. Sjöberg), Hallands folkmål (under >Halland>, af 
J. A. Lundell), V. U. Hammershaimb, Mads Hansen (Q Rosenberg), Helena 
Antonia af Konstantinopel, Helsinglands folkmål (under >Helsingland>, af J. A. 
Lundell), Härjedalens folkmål (under >Herjedalen>, af J. A. Lundell), Hexeri-
processer (R. Geete), Hilsi (0. Ingerman), A. J. Hipping (R. Hausen), Sven 
Hof, H. Hofberg, Holger danske (C. Rosenberg), Hopparesekten (G. A. Aldén). 

G. 0. Hylten-Cavallius (C. Eichhorn), J. L. Höijer (A. Lindgren), 
J. Ihre (R. Geete), Ilmarinen (0. Grotenfelt), Ilmatar (d:o), Indiens språk 
och literatur (A. Erdmann), Iriska literaturen. Jerusalems skomakare (A. 
Flodman), Jesu barndomsbok (J. Personne), Joukahainen O. Grotenfelt), 
Jamala (d:o), Julsånger (R. Geete), B. Jfilg, Jämtländska allmogemålet (un-
der >Jämtland>, af J. A. Lundell), Jättar (Th. Wisen). 

K (J. A. Lundell o. A. Noreen), Kakuminaler (J. A. Lundell), Kaleva 
(0. Grotenfelt), Kalevala (d:o), Kalevipoeg (J. A. Lundell), Kalila va Dimna 
(d:o), Kallna (0. Grotenfelt), Kantele (d:o), Kanteletar (d:o), V. Stefanovitj 
Karadjitj (J. A. Lundell), Kareler (0. Grotenfelt), Karolingiska sagokretsen 
(R. Geete), Kirsti (0. Grotenfelt), Kol (d:o), J. G. E. Kok (E. Ebeling), 
Konsonant (J. A. Lundell), Kontaktsläge (d:o), Konungarnas tillbedjan (G. 
Upmark), P. Korhonen (0. Grotenfelt), N. J. Kostomarov (J. A. Lundell). 

43. Svenskt skämtlynne. Folklifsbilder, sägner och anek- 
doter m. m. samlade af Oscar Svahn. Med teckningar af Ernst 
Ljungh och A. Jansson. Urval ur Svensk folktidning I—X; Ur 
Svensk folktidning och dess samlingar m. m. XI. Stockholm, 
Albert Bonniers förlag 1883-1884. Hvarje häfte 96 s. ( + XIII 
s. förord i I) 12:o, 50 öre. 

Hvarje häfte börjar med en afdelning >landsmål ock folklif> (55+43 
+ 33 + 35+ 44 + 45+ 48+ 59 + 54+61 + 67 s.), mest sagor, sägner ock historier, 
undantagsvis visor, gåtor ock ordspråk, vanligen med angifvande af härad 
eller landskap. Namngifna äro följande förf.: H. 0. WRANER, N. L. HAL-
LENDER, A. BoNolisoN (ur Hall. sagor), K. NILSSON, »Ernst Ahlgren», 0. F. 
JOHANSSON, PER WEILAND. Någon gång finnes folkmål äfvei2 under andra 
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öfverskrifter. Dessutom »Sägner och skrock om djur bland allmogen i Vestbo. 
Anteckningar af K. LINDBLAD> 	s. 49-61). Hela samlingen är anlagd 
blott på att roa

' 
 kan således för språkliga ock folkloristiska ändamål an-

vändas blott med mycken försiktighet. 
Anm. Ny ill. tidn. 1883 (Sthm), s. 256 af G -g N[ordensvan]; Finsk 

tidskr. XVII (Hfors 1884), s. 139-140 af K. L[indströ]m (h. 1-VI). 
Landsmålsföreningarnes tredje allmänna fest i Uppsala 

den 7 november 1879. Stockholm 1880. Sv. landsm. I. 11 = s. 
447-677 [utg. 1881]. 8:o. 

En lustigh comoedia om konung Gustaf then första af 
ANDREAS JOHANNIS PRYTZ. Tredje gången upplagd. Med ett 
tillägg om de folkliga beståndsdelarne i det svenska skol- 
dramat. Uppsala 1883. Sv. landsm. Bib. I. 1. 156 s. 8:o. 

Utg. af J. A. Lundell, som äfven är förf, af tillägget. 
Anm. Nord. tidskr. 1884, s. 140-142 af Axel Kock; Nord. revy I, sp. 

103-105 (Ups. 1883) af H. S[chiick]. 
Svenska folket i helg och söken i krig och fred, 

hemma och ute eller ett tusen år af svenska bildningens och 
sedernas historia af AUGUST STRINDBERG. Med illustrationer 
af Carl Larsson m. fl. 1, 2. Stockholm C. E. Fritze's k. 
hofbokh. [1881—]1882. 3 bl. + 502 s. + 2 bl. + 480 s. 8:o. 20 kr. 
-- Ny subskription 1885 10 kr. 

Anm. [Sv.] hist. tidskr. 1 (Sthm 1881), s, XCIII-XCIV af E. Hilde-
brand (h. I.);  Ny sv. tidskr. 1881 (Ups.), s. 322-332 af 5. J. Bathius;  [Sv.] 
hist. tidskr. 2 (Sthm 1882), s. XCI-XCIII af [C. Silve]rst[olpe]; Sv. landsm. 

s. cxxx-cxxxiij [utg. 1884] af 0. Fl[oppe] : Finsk tidskr. XIII (Hfors 1882), 
s. 58-60 af M. G. Schybergson•

' 
 Nord. tidskr. 1881 (Sthm). s. 422-427 af 

Oscar Montelius;  Hemvännen 1881, 7 årg. (Sthm), s. 80. 
Strödda utkast rörande svenska jordbrukets historia af 

P. VON MÖLLER. Stockholm, 1881. P. A. Norstedt & söners för-
lag. 1882. 2 bl. + 288 s. 8:o samt karta. Utg. i 3 b. 1881-82. 
Pris 1.25 + 1.00 + 1.50. 

Om ortnamn s. 7-17, 73; fördomar mot hästkött s. 88 f., hästen i 
folktron s. 95 f., ordspråk om hästen s. 98 f.;  här ock där ord ur folkmål. 

Anm. [Sv.] hist. tidskr. 3 (Sthm 1883), s. XIII-XIV af H.; Nord. 
tidskr. 1883 (Sthm), s. 265-270 af C. F. B[ergstedt]. 

Sveriges medeltid Kulturhistorisk skildring af HANS 
HILDEBRAND. Första delen [III—v= s. 225-704]; Andra delen 
[I = s. 1-160]. Stockholm 1881-84. P. A. Norstedt & söner. 
Tills. 14 kr. 

Ett på noggrann källforskning grundadt, epokgörande värk. De an-
förda häftena innehålla bl. a. slutet af 1:a boken »Landsbygden»: arbetet, 
skatterna, lapparna, svenskar utom Sverge. 

Anm. Nord. tidskr. 1881 (Sthm) 569-578 af f- 
Diarium Gyllenianum eller PETRUS MAGNI GYLLENII 

dagbok 1622-1667. Med understöd af statsmedel i tryck utgif-
ven af Finska statsarkivet genom Reinh. Hansen. Helsingfors, 
J. Simmelii arfvingars tryckeri, 1882. T. + III S. + 1 bl. + 376 
s. 8:o. 

Sv. lands'''. VI. 	 5 
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Förf. bondson från Tofta i ölmestads härad i Värml., studerade i Åbo, 
d. som kyrkoh. i Bolstad i Värml. 1675. Dagboken, trykt efter förts hand-
skrift i Karlstads allm. lärovärks bibl., innehåller mycket som för folk-
kristen är af intresse: sägner om Saxholmen (s. 45), Kättil Runske (s. 51), 
skogsrå (s. 69), en ödekyrka (s. 85), Drängsprånget (s. 103), Grufö slott ock 
fru Rangela (s. 109), om en gast ock om »öpekullan» (s. 120), snål bonde 
uppäten af möss (s. 159), Sancte Hendrick (s. 167), jättarna östen ock Ivar 
bygga Räfvels kyrka (s. 179), Edzböteholmen (s. 195), den ondes »collegium> 
vid ett bärg nära Numis kyrka (s. 206), Numis kyrkobyggnad (s. 207), rå 
(s. 208), jätten Kil bygger Reeso kyrka (s. 236), besatt kvinnfolk (s. 246), 
trollpacka på Frykeruds kyrkogård (s. 266), besatt man (s. 268) m. m. I 
Karlstads skola agerades 1645 två komedier: »Susanna> ock »tben Bedela 
granna Jungfrun>, vid univ. i Åbo 1649 >de tormentis apostolorum> samt 
»Om Echtenskaps Ståndet> af Jakob Chronander, 1650 >Om the trij Huffvudh 
Stånden» af Joh. Forsenius, »Om then förlorade Sonen» på finska öfvers. 
af  Er. Justander, samt en lat. comoedia af N. Frischlin. Dagboken inne-
håller dessutom en oändlig mängd ortnamn från Värmland ock Finnland. 

Genom Sveriges bygder. Skildringar af vårt land och 
folk af HERM. HOFBERG. bly genomsedd och tillökad upplaga. 
Med 374 illustrationer. Stockholm. Albert Bonniers förlag. 
1882. T. o. 430 s. samt pl. 8:o. 

Innehåller ett ock annat om skick ock seder samt någon enstaka sägen, 
merendels eller uteslutande efter trykta källor; det mesta är topografi. 

Anm. Finsk tidskr. XIII (Hfors 1882), s. 227 af —n. 
Samling af bemärkelsedagar, tecken, märken, ordspråk 

och skrock rörande väderleken. Af H. HILDEBRAND HILDE-
BRANDSSON. Antiqv. tidskr. f. Sverige. Del. 7. Nr 2. (Stockholm 
1883.) 118 s. 8:o. 

Anm. Sv. landsm. VI, s. xxvilj—x.xx af V. Carlbeim-Gyllenskiöld; Nord. 
revy I, sp. 120-121 (Ups. 1883) af [J. A.] L[unde]ll. 

Skattegraveren. Et tidsskrift, udg. af  »Dansk samfund tu l ind-
samling af folkeminder» 1884, 1885, Kolding. 

Anm. Nord. revy I, sp. 341-342 (Ups. 1884) af [J. Ad L[UN-
DE]LL (1884: 1-4); Sv. landsm. VI, s. lvij—lviij [utg. 1886] af Vmst. 
W[AnmAN]. 

Gotländska skildringar och minnen tecknade af C. J. 
BERGMAN. Visby, Gotlands allehandas tryckeri, 1882. 3 bl. + 
386 s. 8:o. (Distribuent Seelig & k:i i Stockholm). Pris 2.50. 

Dessa skildringar ock minnen ha mindre ett vetenskapligt an ett lite-
rärt syfte. Det år i allmänhet omöjligt att skilja mellan hvacl som tillhör 
folket ock hvad som tillhör författaren. En stor del ar hämtad ur trykts. 
källor. Uppmärksamhet förtjänar i alla händelser afdeln. >Om Gotlands 
folklekar> (äfven aärskildt utg., se nr 266) samt »Om bondbröllop på Got-
land i forna tider>. 

Anm. Ny ill. tidn. 1882 (Sthm), s. 305. 
Fårö. Undert. C. J. BERGMAN. Sv. fam.-journ. 21 (Sthm 

1882), s. 164 —167. 4:o. 
Natur ock folklif, med en liten visstump på folkmål. 
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Rancken, Några traditioner från Wörå 1862, Några åkerbruks-
plägseder bland svenskarne i Finland 1879, Förteckning öfver folksånger, 
melodier, sagor och äfventyr från det svenska Österbotten 1874, Några 
prof af folksång och saga i det svenska Österbotten 1878. 

Anm. Sv. landsm. I. 13 [utg. 1881], s. 724-725 af V. [CARL-
HEIM1G[YLLENSKIÖLD]. 

Om svenskarnes inflyttningar till Finland af A. 0. F. 
Odalmannen. Svensk folkkalender för Finland 1881 (Hfors 1880), s. 
1-13. 12:o. — 'Åfven särskildt utg. Helsingfors 1881. 14 s. 12:o. 

Förf. A. 0. FREUDENTHAL. Innehållet hufvudsakligen historiskt-arkeo-
logiskt, men äfven folksägner om landets bebyggande. — Kalendern Odal-
mannen (XLII+ 177 s. 1 mk 50 p.) år en förträfflig liten folkbok, synner-
ligen väl hopkommen ;  inneh. i öfrigt en minnesteckning af Johan Jakob 
Bäck, En eldstödjningsfärd, En midsommarnatt i Nyl. skärgården (af A. 0. 
F.), själskytte i Kvarken, I Est- ock Lifflands svenska bygder. 

Anm. Finsk tidskr. X (Hfors 1881), s. 62-63 af  - ST—. 
Fagerlund, Anteckningar om Korpo och Houtskärs socknar, 

Hfors 1878. 
Anm. Sv. landsm. I. 13 [utg. 1881], s. 725-730 af J. A. 

LUNDELL. 
Om och från Gammal-Svenskby. Undert. H. VENDELL. 

Finsk tidskr. XII (Hfors 1882), s. 81-94. 8:o. 
Historia, byggnadssätt, jordbruk, språk, seder, tro. 

Hos lappbönder. Skildringar, sägner och sagor från 
södra Lappland af P. A. LINDHOLM. Stockholm. Albert Bon- 
niers förlag. 1884. 2 bl. + 160 s. 8:o. Pris 1.75. 

Kap. 1-16 seder ock tro, 17 visor (7 st.), 18 sagor (18 st.), 19 ordspråk 
ock ordstaf, 20 gåtor. Två af visorna på Lyckselemål. 

Anm. Sv. landsm. VI, s. xxx—xxxiv af J. Nordlander. 
Åslund, Beskrifning öfver Vesternorrlands län, Hernös. 1878-80. 

Anm. Sv. landsm. II, s. cxxxvij—cxlij [utg. 1884] af J. NORD-
LANDER. 

Blumenberg, Ur allmogens mål och seder i Kårsta, 1879. 
Anm. Sv. landsm. I. 13 [utg. 1881], s. 721 af [J. A.] L[UNDALL. 

Ur allmogens mål och seder i Kårsta med omnejd. 
Undert. H. G. BLUMENBERG. Uppl. fornminnesförenings tidskrift XI 
[= 2:a b. 6 h. Stim 1883], s. CXXXVII—CXLII. 8:o. 

Dialektord från Kårsta, två böner från Gagnet' ock Tuna i Dalarna, 
folktro om frinlurarne, gast, höns, barn, loppor, råttor, tomtar, hästar, stöp-
ning  m. m. 

Gamla Stockholm. Anteckningar ur tryckta och 
otryckta källor framletade, samlade och utgifna af CLAES LUN-
DIN och AUGUST STRINDBERG. Stockholm Jos. Seligmann & 
eis förlag [1880—]1882. XII + 639 s. 8:o. 10 kr. — 1885 ned- 
satt pris 7 kr. 

Kap. I. Högtiderna jul ock påsk; II. Folkfester; IV. Gatumusik ock 
folknöjen (med väktarrop, pålkranston, bärgsprangarevisa ock lossningsvisa 
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på noter, „kasperteater ro. m.); XV. Slangord ock bångmål; XVI. Sägner ock 
skrock. Afven de öfriga kapitlen innehålla mycket af intresse. 

Anm. Finsk tidskr. X (Hfors 1881), s. 393-395 af Arvid Hultin• Nord. 
tidskr. 1882 (Sthm), s. 408-410 af H. H[ildebran]d;  Hemvännen 188, 7 årg. 
(Sthm), s. 55. 

Bidrag till Södermanlands äldre kulturhistoria, på upp-
drag af Södermanlands fornminnesförening utgifna af H. Amin-
son, föreningens ordförande. I. 1877. II. Stockholm 1881. 
2 bl. + 116 s. o. 2 pl. 8:o. Pris 2 kr. III. Stockholm 1882. 2 bl. 
+ 120 s. o. 3 pl. Pris 2.50. IV. Strengnäs 1883. 2 bl. + 116 
s. + 2 bl. melod. Pris 2 kr. V. Strengnäs 1884. 2 bl. + 112 s. 
samt tit. o. inneh. till 1:a b. (1-IV). Pris 2 kr. 

Anm. Sv. landsm. II, s. cxlvij-cli [utg. 1884] af Vilh. W[adman] (II, 
III);  VI. s. xxxiv-xxxvi af Vilh. W[adman] (IV-V). 

Från en studiefärd i Vermland. Försommaren 1882. 
Undert. Esselde. Tidskr. f. hemmet, 24 ärg. (Sthm 1882), K 209-2 1 9, 
2 7 3-294 ; 25 årg. (1 8 8 3), s. 6 8-9 2. 8:o. 

Förf. SOFIE ADLERSPARRE F. LEJONHUFVUD ; berör rätt mycket folk-
lifvet, s. 87-89 om folkmålet. 

Gammaldags bruk. Kulturbilder från Westergötland, 
tecknade af JOHANNES SUNDBLAD. Göteborg 1881. Torsten 
Hedlunds förlag. 4 bl. + 266 s. 8:o. Pris 1.50. 

Inneh. äfven några språkprof, t. ex. s. 122-125, hår ock där samtal 
på folkmål. 

Anm. Sv. landsm. II, s. cxxxilj-cxxxvi [utg. 1884] af Vilh. V[adman]. 
Gömda blad. Biografiska notiser och strödda kultur-

drag från Vestergötland af JOHANNES SUNDBLAD. Stockholm 
A. W. Björcks förlag 1883. 2 bl. + VIII + 336 s. 8:o. Pris 3.50. 

Af d. IV: Bygdelif i de »sju häraderna» [knallebygden], isht s. 264-336 
folklif o. sägner; några sägner från Larfs hed s. 184-199, däribland på 
folkmål om Lars (Afzelius) i Borna s. 194-197. 

Anm. Ny ill. tidn. 1883 (Sthm), s. 431-432 af H. L.; Finsk tidskr. XV 
(Hfors 1883), s. 460-461 af R-11. 

Några drag ur det forna skogsbyggarlifvet i Halland, 
af HERM. HOFBERG. I. 

det, 
II. Knifvahäringarne. 

(Utg. af Sällskapet för nyttiga kunskapers spridande). Stockholm, 
1880-81. P. A. Norstedt & söner. T. o. 70 s. 8:o. Pris 50 öre. 

Ordlista ur folkmålet s. 55-63, 65-69;  språkprof (efter v. Möller) s. 
63-65. 

Anm. Sv. landsm. II, s. cxlij-cxliv [utg. 1884] af Ludvig Larsson. 
Folklifvet i Bara härad i Skåne. Skildring från 1790-

talet. Undert. JONAS FROSTENSSON SVANANDER. Ur de nor-
diska folkens lif, af A. Hazelius 1 (Sthm 1882), s. 20-30. 8:o. 

Ur en akademisk afhandling, De territorio Bara (Bara härad). P. VI. 
Lund MDCOXOVII, s. 26 if. 1. Landthushållningen. 2. Lefnadssåttet ock 
dialekten. 3. Klädningssättet. 4. Folkets högtidligheten Med ett porträtt 
ock teckning af klut. 

Wigström, Folkdiktning, Kbh. 1880, Skånska visor, sagor och 
sägner, Lund 1880. 
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Anm. Sv. landsm. I. 13 [utg. 1881], s. 714-718 af [J. A.] 
L[urinE]m.; Germania 27 (Wien 1882), s. 115-122 af F. LIEBRECHT. 

Andra samlingen. Folkdiktning, visor, folktro, sägner 
och en svartkonstbok, samlad och upptecknad i Skåne af EVA 
WIGSTRöM. (Ave). Göteborg. Torsten Hedlunds förlag. 1881. 
4 bl. + 416 s. 8:o. 

Anm. Germania 28 (Wien 1883), s. 107-111 af F. Liebrecht; Sv. 
landsm. II, s. cxxxvi—cxxxvij [utg. 1884] af 0. H[oppe]. 

Amerikanska studier af ERNST BECKMAN. I. Våra 
landsmän i Amerika. Stockholm Z. Hxggströms förlagsexpedi- 
tion 1883. 2 bl. + 183 s. 8:o. Pris 2.50. 

Innehållsrika ock väl skrifna. S. 140-144 om språket. 
Anm. Ny ill. tidn. 1883 (Sthm), s. 409 af —g; Finsk tidskr. XVI (Hfors 

1884), s. 232-233 af L. A. 
Svenska nationaliteten i Förenta staterna dess sociala 

och kyrkliga förhållanden,.hemlif och ekonomiska ställning. Af 
TANCRED BOISSY. Reproduktion af korrespondenser till Syd-
svenska dagbl. Snällposten. Göteborg. Charles A. Berglunds 
förlag 1882. 56 s. 8:o. 50 öre. 

S. 25-31: Hemmet, ungdomen ock yrkena, s. 48-55: Något om hus-
hållet ock klädseln samt nöjen ock tidsfördrif m. m., däribland s. 54-55 
om det svensk-amerikanska språket. 

Norvegia I. Kristiania 1884. 
Anm. Nord. revy II, sp. 458-460 (Ups. 1885) af [J. A.] L[uN-

DE]LL; Sv. landsm. VI, S. li-iVij af AXEI. KOCK. 

Finland i Nordiska museet. Några bidrag till känne-
domen om finnarnes gamla odling. Af GUSTAF RETZIUS. Med 
95 träsnitt samt en karta öfver Finland. Stockholm 1881. F. & 
G. Beijers förlag. 3 bl. + 176 s. + karta. 8:o. 3 kr. = Bidrag 
till vår odlings häfder, utgifna af Artur Hazelius. 1. 

Anm. Anz. f. deutsches alt. 9 (Berlin 1883), s. 304-305 af R. Heinzel; 
Ny ill. tidn. 1882 (Sthm), s. 174; [Sv.] hist. tidskr. I (Sthm 1881) s. 416;  
Finsk tidskr. XIII (Hfors 1882), s. 347-352; Nord. tidskr. 1881 (Sthm), s. 
662-663 af Hans Hildebrand; tidn. östra Nyland (Lovisa) 1881, nr 79 [af 
A. 0. Freudenthal]; Hemvännen 1882, 8 årg. (Sthm), s. 17-18: >En bit 
kulturhistoria›; Gött. gel. anz. 1882, s. 981 f. af F. Liebrecht. 

Proverbes et dictons du peuple arabe. MatMaux 
pour servir å la connaissance des dialectes vulgaires recueillis 
traduits et annotU par CARLO LANDBERG. I. Province de 
Syrie. Leyden 1883. Brill. LI + 463 s. 8:o. 

Anm. Nord. revy I, sp. 201-204 (Ups. 1883) af H. A[LismvisT]; 
Lit. centralblatt 1883 (Leipz.), sp. 1482-1483 af A. S[ociN]. 

2) Folkmål. 
Förteckning öfver Upsala universitetsbiblioteks hand-

skrifter rörande svenska språket. (Från midten af 1600- till 
midten af 1700-talet.) Upprättad af E. Il. LIND. Samlaren, 
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tidskr. utg. af  Sv. litteratursällskapets arbetsutskott. 3 (Uppsala 1882), 
s. 48-63. 8:o. 

S. 59-63 »Landsmål). 
Några bidrag till en bibliografi öfver landsmålslittera-

turen. Undert. G. ENESTRÖM. Sv. landsm. II, s. xcv—xcix [utg. 
1884]. 8:o. 

Om landsmålens vigt och betydelse. Veckoblad för folk-
undervisningen. Red. A. Segerstedt. 4 årg. (Karlstad 1880), s. 293-
294, 309-310, 325-326, 344. 4:o. 

Förf. fil. kand. K. A. AHLSTEDT. Om förhållandet mellan skriftsprå-
ket ock dialekterna, dialektstudiets historia, landsmålsföreningarnas upp-
komst, arbetssätt ock ändamål, landsmålstidskriften, behofvet af medverkan 
från utom föreningarna stående personer, anvisningar för uppteckning. 

Lundell, Om de svenska folkmålens frändskaper ock etnologiska 
betydelse, Sthm 1880. 

Anm. Sv. landsm. I. 13 [utg. 1881], s. 709-713 af [J. A.] 
L[ubinE]n; Zeitschr. f. deutsche philol. 14 (Kalle 1882), s. 101-102 
af H. GERING. 

Om talundervisningen ock folkmålen. Föredrag vid 
dövstumläraresällskapets möte den 20 juni 1882. Undert. J. A. 
LUNDELL. Tidskr. f. döfstumskolan 3 (Sthm 1882), s. 58-73. 8:o. 

Innehåller en kort öfversikt af folkmålens afvikelser från skriftspråket. 
Studier öfver fornsvensk ljudlära. Af AXEL KOCK. I. 

Lund 1882, C. W. K. Gleerups förlag. 8. 1-242. 8:o. 3 kr. 
Innehåller elven upplysningar om folkmål. 
Anm. Anz. f. deutsches alt. 9 (Berlin 1883), s. 192-195 af R. Heinzel;  

Literaturbl. f. germ. u. rom. philol. IV (Heilbronn 1883). sp. 50-52 af E. 
Sievers; Lit. centralbl. 1883 (Leipz.), sp. 980-981 af E. M[ogk]. 

Språkhistoriska undersökningar om svensk akcent af 
AXEL KOCK. [Första delen.] Lund 1878; Andra delen. Lund, 
1884-85. C. W. K. Gleerups förlag. 2 bl. + 524 s. 8:o. 8 kr. 

I. s. 1-328, 1884. Kr. 4.75. 
Anm. Anz. f. deutsches alt. 7 (Berlin 1881), s. 1-13 af Karl Verner (1);  

Sv. landsm. VI, s. xlij—xlvi af Erik Brate (2). 
Språkljud och qvantitativ betoning i högsvenskan af 

OSCAR SVAHN lektor. I. Allmänna regler för välläsningen. II. 
Ljudlära. III. Betoningslära. Stockholm P. A. Norstedt & 
söners förlag 1882. XVI + 202 s. 8:o. 3 kr. 

Lärobok i välläsning af OSCAR SVAHN lektor. I. All-
männa regler för välläsningen. II. Ljudlära. III. Betoningslära. 
Stockholm P. A. Norstedt & söners förlag. 1882. XVI + 166 
s. 8:o. 2 kr. 

Utdrag ur föreg. Båda beröra folkmålens språkljud. 
Båda anm. Ny sv. tidskr. 1883 (Lund), s. 72-79 af J. A. Lundell; 

Tidskr. f. hemmet 25 (Sthm 1883), s. 61-65 af [J. Al L[unde]Il; Verdandi 
2 (Sthm 1884), s. 42-43 af N. L[agerste]dt. 
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Norskt språk. Af J. A. LUNDELL. Nord. tidskr. 1882 
(Sthm), s. 469-507. 8:o. 

Med anslutning till Brekkes Bidr. t. dansk-norskens lydleere, Bennetts 
Selection of phrases ock Knudsens Unorsk og norsk: berör äfven de skan-
dinaviska folkmålen. 

Aura. Literaturbl. f. gorm. n. rom. phil. IV (Hellbronn 1883), sp. 257-
258 af J. Vising; Jahresber. i.ib. d. ersch. a. cl. geb. cl. germ. philol. IV, 
1882 (Leipz. 1883), nr 550. 

Om svenskans behandling af ljudförbindelsen iii ock 
fornsvenskans 1-ljud. En undersökning med stöd af svenska 
landsmål af AXEL KOCK. Stockholm 1883. Sv. landsm. II. 12. 
13 s. 8:o. 

Små grammatiska och etymologiska bidrag. Undert. 
ADOLF NOBEEN. Arkiv f. nord. filol. I (Krist. 1882), s. 150- 
178. 8:o. 

1. Till läran om i-omljudet. Exkurs om öfvergången v > gh. 2. Till 
läran om brytningen - innehålla äfven åtskilliga upplysningar om svenska 
ock norska folkmål. 

8°. Strödda bidrag. Undert. F. V. N. Sv. landsm. II, K 
1XXXV1-1xxxix [utg. 1884]. 8:0. 

Af F. V. NORELIUS. 
Om svenska bär- och fruktnamn på -on. af  AUGUST 

SCHAGERSTRÖM. Redogörelse för allm. lärov. i Ups., Norrt. o. Enköp. 
samt pedag. i öregrund 1883- 84. Upsala 1884. 14 s. 4:o. 

Innehåller äfven upplysning om dessa namns former i folkmål. Ån-
delsen -on är till sitt ursprung äkta svensk; efter densamma ha senare en 
del tyska lånord ombildats. 

Anm. Nord. revy II, sp. 460-462 (lips. 1885) af Ad. N[oree]n. 
KRISTOFFER NYROP Sprogets vilde skud Populxre 

strobemxrkninger om misforståede ord i daglig tale. Koben-
havn C. A. Reitzels forlag 1882. 4 bl. + 133 s. 8:o. Pris 2 kr. 

Berör äfven svenska mål. 
Anm. Literaturbl. f. germ. u. rom. philol. III (Heilbronn 1882), sp. 

422-423 af 0. Behaghel; Ny svensk tidskr. 1883 (Lund), s. 310-313 af H. 
v. F[eilitzen]; Nord. tidskr. 1882 (Stim), s. 609-613 af Adolf Noreen. 

Folketymologi. Undert. A. 0. F. Finsk tidskr. XIV (Hfors 
1883), s. 260-262. 8:o. 

Förf. A. 0. FREUDENTHAL ; efter Nyrop, Sprogets vilde skud. 
Något om folketymologi. Undert. M-e. Ny ill. tidn. 

1884 (Sthm), s. 245-246, 253. 4:o. 
Förf. Å. W:SON MUNTHE ? 

Om folketymologier af ortnamn. Undert. -d1--. Sv. 
fam.-journ. 21 (Sthm 1882), s. 286-289. 4:o. 

Förf. J. NORDLANDER. Från Norrland, med af ortnamnen framkallade 
(ätiologiska) sägner. 

Språkstudier i en matsedel. Undert. ROBERT GEETE. 
Julqvällen utg. af  Publicist-klubben [1], (Sthm 1881), s. 9-10. fol. 

Folketymologier. 
Fries, Kritisk ordbok öfver svenska växtnamn, Sthm 1880. 

Anm. Sv. landsm. II, s. cx-cxvi [utg. 1884] af J. NORDLANDER. 
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Norrländska husdjursnamn samlade ock ordnade af 
JOHAN NORDLANDER. Stockholm 1880. Sv. landsm. I. 9 [utg. 
1881] =- s. 371-430. 8:o. 

Om svenska ortnamn, stälda i samband med historiska 
ock kamerala forskningar. Föredrag af G. DJURKLOU. Sv. 
landsm. I. 11, s. 545-565. 8:o. 

Ingår i »Landsmålsföreningarnes tredje allm. fest> (utg. 1881). 
Minnen af heden tro och kult i norrländska ortnamn. 

Af JOHAN NORDLANDER, fil. kand. Hernösand 1881. Hernö-
sands-postens tryckeriaktiebolag. T. + 25 s. 4:o. Redog. f. allm. 
lärov. i FIernösand o. Örnsköldsvik 1880-1881. 

Om ou ock sel i norrländska ortnamn, jämte ett til-
lägg innehållande sagan om Gunnhild snälla. Af JOHAN NORD-
LANDER. Stockholm 1882. Sv. landsm. II. 6. 29 s. 8:o. 

Om fingrarnes namn i svenskan. Af JOHAN NORD-
LANDER. Sv. fornminnesföreningens tidskr. 5 (Sthm 1884), s. 272-287. 
8:o. = N:o 15. 1883. 

Förf, förbereder en ny tillökad upplaga af denna uppsats. 
Ordet eld belyst af de svenska landsmålen. Af LEO-

POLD FREDRIK LEFFLER. Stockholm 1879. Sv. landsm. 1. 7 
[utg. 1881] -= s. 271-282. 8:o. Tillägg. Sv. landsm. I. 13 [utg. 
1881], s. 739-742. 

Söderberg, Forngutnisk ljudlära, Lund 1879. 
Anm. Sv. landsm. I. 13 [utg. 1881], s. 691-698 af A. NOREEN. 

Fårömålets ljudlära med ledning af C. Säves ock P. A. 
Säves ordsamlingar utarbetad af ADOLF NOREEN. Stockholm 
1879. Sv. landsm. I. 8 [utg. 1881] = s. 283-369. 8:o. Tillägg 
ock rättelser. Sv. landsm. I. 13 [utg. 1881], s. 736-739. 

Laumålets kvantitet ock aksent. Akademisk af hand-
ling (Uppsala) af M. KLINTBERG, fil, kand. af  Gotlands nation. 
Stockholm 1884. 62 s. 8:o. 

Ingår i Sv. landsm. VI. 1. 
Laut- und formlehre der schwedischen mundarten in 

den kirclispielen Ormsö und Nukkö in Ehstland. Academische 
abhandlung (Helsingfors) [von] HERMAN VENDELL. Helsing-
fors, druck von J. C. Frenckell & sohn, 1881. 2 tt. + 222 s. 4:o. 

Anm. Sv. landsm. II, s. i-v [utg. 1882] af Adolf Noreen. 
Freudenthal, Spår af dualis i ett par af Finlands svenska 

dialekter, Hfors 1880. 
Anm. Sv. landsm. 1.13 [utg. 1881], s. 730-731 af [J. A.] L[uNDE]LL. 

Äldre västgötalagen
' 
 öfversatt och förklarad. Akade-

misk afhandling af I. OTMAN. Helsingfors 1883. VII + 149 8. 8:o. 
I noterna finnes en ock annan hänvisning  till svenska landsmål i 

Finnland. 
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Anm. Nord. revy. I, sp. 18 (Ups. 1883) af Ad. N[oree]n; Finsk tidskrift XV 
(Mors 1883), s. 372-373 af A. 0. Freudenthal. 

Samlingar af ord ur nyländska allmogemålet ordnade 
af HERMAN VENDELL, docent vid universitetet i Helsingfors. 
Helsingfors 1884. VIII + 284 s. 8:o. 6 mk. = Nyland. Samlingar ut-
gifna af Nyländska afdelningen. Första häftet. Nyländska afdelningens 
förlag. 

Anm. Sv. landsm. VI, s. xlvij—li af Evert Korsström. 
Steffenburg, Berättelse öfver en sommaren 1874 i Öster-

Dalarne verkstäld undersökning af sockendialekterna, Sthm 1875. 
Anm. Sv. landsm. I. 13 [utg. 1881], s. 721-722 af [J. A.] 

L [LINDEJLL. 
Ur Västmanlands-Dala landsmålsförenings samlingar 

till en ordbok öfver landsmålet i Västmanland och Dalarne I, 
II. 1877, 1880; III. (Trykt som handskrift.) Upsala 1881 Aka- 
demiska boktr. 31 s. 8:o. 

HI innehåller ord börjande med d. 
Anm. Sv. landsm. 1.13 [utg. 1881], s. 698-699 af A. Noreen (I, II). 

Dalmålet af ADOLF NOREEN. I. Inledning till dal- 
målet. Stockholm 1881. 23 B. 8:o med karta. II. Ordlista öfver 
dalmålet i Ofvansiljans fögderi efter A. Steffenburgs, Hans 
Erssons ock egna anteckningar. Stockholm 1882. 240 s. 8:o.  
Sv. 'autism. IV. 1, 2 [utg. 1882, 1883]. 

Anmärkningar ock rättelser till Allmogemålet i norra 
Ångermanland. Akad. af handling af dr Karl Sidenbladh. Upp-
sala 1867. Undert. J. NORDLANDER. Sv. landsin. II, s. xo—xeiv 
[utg. 1884]. 8:o. 

ABCD för Helsing- och Gestrik-målen eller ljudbe-
teckning för landsmålsupptecknare inom Gestrikland och Hel-
singland efter »landsmålsalfa betet» utgifven af Gestrike-Helsinge 
nations landsmålsförening i Upsala. Upsala R. Schumburgs 
tryckeri 1882. 24 s. 8:o i litografiskt öfvertryck + titelblad i bok- 
tryck (som omslag). Pris 25 öre. 

Börjar med en inledning, som motiverar bruket af ett särskildt alfabet 
för landsmålsstudier. De upptagna tecknen äro: pbtdtcldjd 
Agkgfvs,ssw•in,lliZrrningmnn"gw 
5hwaceetaa 	ty8a0yy0etutto, summa 51 st. 
Bokstäfvernas form motiveras. Till slut lemnas språkprof i landsmålsalfabet 
från Arbrå (»styfmodren»), Bärgsjö (ordspråk o. gåtor), Delsbo (svar), Färila 
(gåtor), Bollnäs (ordspråk o. gåta), Hög (gåtor), Hanebo (gåtor), Hedesunda 
(gåtor). Utg. af E. ROSENGREN. 

Upplysningar om Vätömålet i Roslagen af AUGUST 
SCHAGERSTRÖM. Stockholm 1882. Sv. landsm. II. 4. [utg. 1884]. 
87 s. 8:o. 

Anm. Nord. revy II, sp. 11-13 (Ups. 1884) af Ad. N[oree]n. 
Tillägg till Adolf Noreens ordbok öfver Fryksdalsmålet 

af JAN MAGNUSSON i Granbäckstorp. Stockholm 1880. Sv. 
landsm. II. 2 [utg. 1881]. 93 s. 8:o. 
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Tillägg ock rättelser till Dalbymålets ljud- ock böj-
ningslära (Sv. landsm. 1. 3). Undert. ADOLF NOREEN. Sv. 
landsm. 1. 13 [utg. 1881]

' 
 s. 733-736. 8:o. 

Ordlista ur Åkers och Öster-Rekarne härads folk-
språk, Södermanlands fornminnesförening tillegnad af GUSTAF 
ERICSSON. Bidr. t. Södermanl. äldre kulturhist. II (Stinn 1881), s. 
31-91; III (Strengn. 1882), s. 49-96; IV (1883), s. 27-69; V 
(1884), s. 32-62. 8:o. 

Tillägg till ordlistan i I för a—f, forts. g—k (II), 1—r (III), s (IV) 
t—ö (V). 

Ljudbeteckning för västgötamålen efter allmänna 
svenska landsmålsalfabetet utgifven af Västgöta landsmålsföre-
ning i Uppsala genom föreningens ordförande. Stockholm 1884, 
P. A. Norstedt & söner. 12 s. 16:o. 

Utg. V. WADMAN. »Man kan inom Västergötland särhålla tre större 
språkområden: I. Den egentliga västgötskan, som omfattar hela Skara-
borgs län, med undantag af Vadsbo, samt norra delen af Alfsborgs län 1. 
Flundre, Vane ock Bjärke här.;  II. V ads bomålet, omfattande N. ock 8. 
Vadsbo ;  III. Mark- ock Kindsmålet, omfattande här. Mark ock Kind 
samt de här. af  Alfsborgs län, hvilka ej höra till egentliga Våstgötamålets 
område». För de västgötska målen behöfvas följande tecken: p bfflf 
t d 811ijkg7ltoltslnr 4 b9 §yWiä,f5w;tyl' 
e a, ce a aaet0000yvtuoa. Som språkprof meddelas en 
saga om käringen som fårade fan (jfr. Sv. landsm. III. 2, nr 36) på Ryda 
(Barne här.) ock Randsbårgs (S. Vadsbo) mål. 

Judbeteckning för östgötskan {ur] det ailmänna sven-
ska landsmålsalfabetet utbruten ock utgiven av Ostgöta lands- 
målsförening i Upsala. Stockholm 1881. Kongl. boktr. 8 s. 16:o. 

östgötskan delar sig i tre hufvudmål: e-målet = östra delen af Lin-
köpings stift med undantag  af några delar norr om Bråviken; ä-målet = 
gränsbygderna till Svea land ock till Vättern söderut till trakten af Skän-
finge; a-målet = gränsbygderna till Växjö stift ock södra Vättern — med 
resp. höre-hörä-höra o. s. v. östgötamålen tarfva följande ljudtecken: 
pbmfytdslnt(i tslryi9ykggithityece0 
ou a aaso o, samt för inskränktare områden 51,0Y7Zitaa8 0, 
möjligen 4 d & h j; summa 38+10 (eller 15). Som profstycke lemnas en 
legend från Vreta, Gullbärgs härad. Utg. genom 0. HOPPE. 

Sörbygdmålet. Anmälan ock iakttagelser af AXEL 
BOCK. Sv. landsm. I. 12 = s. 679-689 [utg. 1881]. 8:o. 

Larsen, Oplysninger om dialekter i Selbu og Guldalen, 1881; 
Vidsteen, Oplysninger om bygdemaalene i Sondbordland, Bergen 1882. 

Anm. Nord, revy, profn. (Ups. 1883), s. 12 af AD. N[osssjs. 
Glossaire du patois du val de Saire (Manche) suivi 

de remarques grammaticales par AXEL ROMDAHL, doctenr en 
philosophie. Linköping C. F. Ridderstads boktryckeri 1881. 
83 s. 8:o. 

Utg. för lektorat. 
Anm. Sv. landsm. II, s. clvij—clxiij [utg. 1884] af P. A. Geijer;  Romania 

12 (Paris 1883), s. 125-128 af Charles Joret. 
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Gartner, Raetoromanische grammatik, Heilbronn 1883. 
Anm. Nord. revy I, sp. 307-310 (Ups. 1884) af [J. A.] L[urrbE]tx. 

Joret, Des caracteres et de l'extension du patois normand, Paris 
1883. 

Anm. Nord. revy I, sp. 42-43 (Tips. 1883) af J. V[Ism]. 

126. Sagor, sägner, legender, äfventyr ock skildringar af 
folkets lefnadssätt på landsmål hufvudsakligen ur landsmåls-
föreningarnes samlingar. Stockholm 1881. Sv'. landsm. III. 2, 
s. 1-48 [utg. 1882]. 8:o. 

Utg. af J. A. Lundell. 
127. Nyländska folksägner. Upptecknade i allmogemål af 

G. E. LINDSTRÖM. Album utg. af  Nyländingar. VIII (Hfors 1881), 
s. 155-161. 8:o. 

Förf., stud. nyi. t 1880. 
128. Ett dansgille. Norrländsk allmogebild af Thyra. Sv. 

fam.-journ. 20 (Sthm 1881), s. 225-227, 234-237. 4:o. 
Samtalen på folkmål. Förf. fru A. AGRELL. 	- 
129. Från land och stad Skildringar af ALFHILD AGRELL 

med fjorton teckningar af V. Andrén Stockholm Jos. Seeligmann 
& e:is förlag. 1884. 2 bl. -i- 200 s. 8:o. Pris 2.75. 

S. 193-200 »Huruless kärringen fick själa tebakars», på något norr-
ländskt kustmål, med mycket språkfel. 

130. Hvad han Erik Ersson bortaf Smedsbyn i Neder-Lule 
sade uppå gästabudet hans 011e ock hännes Brita. Undert. E. 0. 
NORDLINDER. Sv. landsm. II, s..1xxx-lxxxiv [utg. 1884]. 8:o. 

131. Vaggvisa från Orsa, upptecknad at E. ERIKSSON från 
Maggås by; omskrifven med landsmålsalfabetets tecken af A. 
Noreen. Sv. landsm. II, S. 1V [utg. 1884]. 8:o. 

132. Björnen ock räfven. Sv. landsm. I. 13 [utg. 1881], s. 
742--744. 8:o. 

Från Maggås i Orsa, upptecknad af E. ERIKSSON, omskrifven af A. 
Noreen. 

133, Svärdsjökviekheter. Undert. 0. A. DANIELSSON. Sv. 
landsm. II, s. xi-xiv [utg. 18821. 8:o. 

134. Det kan vara farligt att gå på opran. (En bit Fjerd-
hundramål). Undert. ALFRED THORSÉN. Sveriges ungdoms jul-
kalender för 1883 (Tips. (Gefle) 1883), s. 51-52. 8:o. 

135. Rospiggens bröllop. Af C. S. Läsn. i hemmet utg. af  
H. Hofberg. 1881 (Sthm), s. 440-441. 8:o. 

Visa på förfalskadt folkmål;  med teckning s. 442. 
136. Gåtor från Åkers och Öster-Rekarne härad. Bidr. t. 

Söderman]. äldre kulturhist. II (Stbm 1881), s. 92-101; III (Strengn. 
1882), s. 96-104; IV (1883), s. 69-73; V (1884), s. 63-72. 8:o. 
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Nr 73-123 (II), 124-173 (III), 174-200 (IV), 201-264 (V); alla eller 
större delen upptecknade af G. ERICSSON. 

Ordspråk från Åkers härad, ordnade i bokstafsföljd. 
Bidr. t. Södermani. äldre kulturhist. III (Strengn. 1882), s. 105-114. 8:o. 

Alla eller större delen upptecknade af G. ERICSSON. 
Ordspråk frän Åkers och Öster-Rekarne härad. Bidr. 

t. Södermani. äldre kulturhist V (Strengn. 1884), s. 73-77. 8:o. 
Upptecknade af G. EuiessoN7 

Ordstäf från Åkers och Öster-Rekarne härad. Bidr. 
t. Södermanl. äldre kulturhist. V (Strengn. 1884), s. 78-83. 8:o. 

Upptecknade af G. ERICSSON? 
Rägglor från öfre Fryksdalen Fryksände söcken i 

Värmland. Undert. ADOLF NOREEN. Sv. landsm. II, s. v-ix 
[utg. 1882]. 8:o. 

Ordstäf ock ordspråk från nedre Fryksdalen Ö. Em-
terviks socken i Värmland. Undert. ADOLF NOREEN. Sv. landsm. 
II, s. ix-x [utg. 1882]. 8:o. 

Sagor och äfventyr berättade på svenska landsmål 
af G. DJURICLOU Med illustrationer af Carl Larsson Stockholm 
C. E. Fritze's k. hofbokhandel 1883. VI + 244 + XXXIV s. 8:o. 4 kr. 

Anm. Nord. tidskr. 1884 (Sthm), s. 490-496 af Aug. Stenström; The 
Academy XXV (London 1884), s. 388; Sv. landsm. VI, s. xxxvi-xlij af 

W[adman]. 
Svenska folksagor och äfventyr, återgifna af ALBREKT 

SEGERSTEDT. Med illustrationer af Jenny Nyström. Stock-
holm. Albert Bonniers förlag. 1884. 211 s. o. 8 pl. 8:o. Pris 2.50. 

Innehåller 75 nr, dels sagor, dels mytiska sägner, dels några historier 
af yngre ursprung, de flesta från Värmland, Dal ock Västergötland, alla 
(efter på enskild våg gifven upplysning af samlaren) efter folkets be-
rättelse, en stor del nedskrifna af lärjungar vid Karlstads folkskollärare-
seminarium, blott undantagsvis med någon hyfsning i allmänhetens intresse; 
ganska bra berättade, enkelt ock folkligt utan grannlåter; samtalen van-
ligen i folkmål, fyra stycken (Hur Mats Andersa vardt gift, Mor Majas 
smörbytta, Lars Ersa ock lyktgubbarne, Huru tomtegubbarne regerade med 
Sven i Liane) helt på folkmål. Man kunde anmärka, att språket stundom 
är något vacklande, inuti folkmålet råkas någon gång riksspråksformer, 
oftare i riksspråket omotiverade folkmålsformer (I uttal ock böjning). En 
ny samling lär vara ett vante, till glädje för alla vänner af svensk folk-
diktning. 

Anm. Finsk tidskr. XVII (Hfors 1884), s. 475 af A. H-nen. 
Folksägner från Levenetrakten i Västergötland. Undert. 

N. L. HALLENDER. Sv. landsm. II, s. lxxv-Ixxx [utg. 1884]. 8:o. 
Svamp-Kersti. Af E. R. Läsn. i hemmet utg. af  H. 

Hofberg 1882. (*Sthm), s. 687-689. 8:o. 
Samtalet på västgötamål. 

Falköpingsbonas resa te Velinga-skojen. Skämtsaga 
på falbygdmål, meddelad af K. G. S-n. Läsn. i hemmet utg. af  
H. Hofberg. 1882 (Sthm), s. 816. 8:o. 

Utan yxor, rycka kull träna o. s. v. 
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Bärgatrolla i Närvåsen i Liare. Folksaga på Red-
vägs härads bygdemål. Upptecknad af ALFR. ALSTRÖM. Läsn. 
i hemmet utg. af  Il. Hofberg. 1881 (Sthm), s. 496. 8:o. 

På folkmål. 
Larsa-Anders i Storegården berättar sin lefnads-

historia. Teckning af folklifvet i Barne härad i Västergötland 
från förra hälften af detta århundrade. Undert. N. L. HALLEN-
DER. Sv. landsm. II, s. lxv-Ixxiv [utg. 1884]. 8:o. 

Samlarenitet och dess betydelse, med särskildt fäst 
afseende vid landsmålen. Undert. AUG. HAMMAR. Sv. fam.-journ. 
20 (Sthm 1881), s. 334-335. 4:o. 

Med sagan om hur Gud skapade Skåne ock hin Onde Småland, ock 
huru sedan Gud gjorde folk till Småland ock Skam till Skåne; på väst-
götamål. 

Spele-Kalle. (I vestgöta-mål). Undert. GUNNAR WEN-
NERBERG. Jul-qvällen utg. af  Publicistklubben [I] (Sthm 1881), 
s. 6. 4:o. 

Visa. 
EIvad mormor omtalade vid spinnrocken. Språkprof 

från Vikbolandet. Läsn. i hemmet utg. af  II. Hofberg. 1882 (Sthm), 
s. 732-734. 8:o. 

Om prosten ock naturforskaren Chr. Stenhammar. 
Svenske minder fra Tjust. Anders Eklunds fortxl-

linger, gjengivne af F. L. GRUNDTVIG. Kjobenhavn. Karl Schen-
bergs bogh. 1882. 47 s. 8:o. Pris 1 kr. 

Anm. Sv. landsm. II, s. cxvij-cxviij [utg. 1884] af Emil Svenskl. 
Sagor från Emådalen upptecknade af EMIL SVENSEN. 

Stockholm 1882. Sv. landsm. II. 7. 38 s. 8:o. Beriktigande. 
Sv. landsm. II, s. xcv [utg. 1884]. 

Anm. Östgöta correspond. 1883 (Linköp.), nr 24 B. af 0. H[oppe]. 
Pojken, som väckte opp mossi. Skämtsaga på Nju-

dungsmål, upptecknad af G. ALDtri. Läsn. i hemmet utg. af  II. 
Hofberg. 1881 (Sthm), s. 305-306. 8:o. 

Hustrun höll sig till grannens dräng. Pojken, som fått låna hus, låter 
kalfskinnet-spåmannen upptäcka hemligheten - o. s. v. 

Knallhistorier från Urshults socken, Kinnevalds härad 
i södra Småland. Undert. K. LINDSTåN. Sv. landsm. I. 13 [utg. 
1881], s. 745-746. 8:o. 

Nilsson, Muntra folklifsbilder, Karlskrona 1879. 
Anm. Sv. landsm. I. 13 [utg. 1881], s. 713--714 af 	OLSANI. 

Bondeson, Halländska sagor, Lund 1880. 
Anm. Sv. landsm. I. 13 [utg. 1881], s. 719.-720 af [RrrooL]F 

[WicK2Ea]G; Finsk tidskr. X (Hfors 1881), s. 325-326 af A. 0. F[REIIDEN-
THAL] ; Germania 26 (Wien 1881), s. 115-120 af F. LIEBRECHT. 

Edv. Ke, Visor på nordliga Hallandsmål, Göteb. 1879. 
Anm. Sv. landsm. I. 13 [utg. 18813, s. 720-721 af [J. A.]L[uNDE]ia,. 
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Skämtsägner från Skåne. Upptecknade och medde-
lade af EVA VIGSTRÖM. Ur de nord. folkens lif, af A. Hazelius 1 
(Stinn 1882), s. 81-95. 8:o. 

S. 81 företal af A. H[azelius]. 1. Den lurade slättbon;  2. Det farliga 
djuret;  3. Aldrig till lags; 4. De lydige slättbodrängarne;  6. Tusenfaldt 
igen ;  6. Osby nämdeman. Alla direkta anföringssatser på bygdemål af N. 
Olseni: Osbymål (för göingarna), slättbomål ock småländska (Kinnevalds 
här.). 

Skämtsägner på skånska bygdemål. Upptecknade 
och meddelade af EVA VIGSTRÖM. Ur de nord. folkens lif, af A. 
Hazelius 1 (Sthm 1882), s. 96-110. 8:o. 

5. 96 förord af A. H[azellus]. 1. Dai valforstaundie basebäckana; 2. 
Skäjlingana;  3. Dal blaie lurade;  4. Den granne skobogögen;  5. Den for-
bytte släbon ;  6. Hor da ge, dan slaiboana velle blia bannelsmän; 7. Oina 
rittiga sånfäriga historia om, bor da kom se öd smaulänningen ble tokken 
om, som han ä - från Risebärga i N. Åsbo, Torup i V Göinge, Örkened 
o. Osby i Ö. Göinge;  granskade af folkhögskoleföreståndaren A. Forsberg, 
telegrafassistenten J. B. Olin ock kandidat N. Olseni. 

Stuesnack och stätteslams. Drag ur skånska slättbons 
lif under de senaste 25 åren på Simrishamnstraktens allmoge-
mål tecknade af HENRIK WRANER. Med 10 silhouetter och en 
omslagsvignett af Ernst Ljungh. Stockholm, A. Bonnier 1884. 
96 s. 12:o. Pris 75 öre. 

Inneh. utom förord: Når der ska skrifvas te store broer ;  Fattimans 
julattan; Jaså! Så här fingjs ingja spögje71 En gammeldas man; Far ska gå 
te aksjons: Kitta Käusa. Både text ock teckningar äro rått lyckade 
(utom barnungen s. 71: det är icke ett barn, utan en docka). »En gam-
maldags man» förut på högsvenska: Svea. Folk-kal. för 1884 (Sthm 1883), 
s. 96-116. 

Borr de kom se, ad hin släboen ente le o höra tor-
dönan. Skämtsägen från Skåne på Norra Åsbo härads bygdemål, 
upptecknad af EVA WIGSTRÖM (Ave). Svea. Folk-kal. för 1883 
(Sthm 1882), s. 134-142. 12:o. 

8. 139-142 öfvers. på högsvenska, två teckningar af Jenny Nyström. 
Tiggaren kommer »övanfrau» [= från himmelen], får båda hästarna åt Nils, 
ock sedan är det han som kör, når åskan går. Bonden köper därefter ett 
»märaägg» [= en pumpa] för att få hästar igen ock ligger ut det i kakel-
ugnsbänken. 

Prästa-Pären. Folkhistoria på skånska bygdemålet, 
upptecknad i Riseberga socken, Norra Åsbo härad i Skåne af 
EVA WIGSTRÖM. (Ave.) Svea. Folk-kal. för 1882 (Sthm 1881), 
s. 108-112. 12:o. 

Med svensk öfvers. (s. 111-112) ock två teckningar af V. Andrén. 
Prosten vill ha bisvärmen, som Pär säger sig  ha hittat. Angen år oslagen 
ock kupan fyld med tornbaggar. Pär önskar, att bien må bli tornbaggar ock 
höet stå på rot. Sedan tar han tjänst hos en slättbo, som botar hans sjuk-
dom med en riskvast. 

Ola Bonnasen på lanbruksmöde. Skånskt bygdemål. 
Berättadt au honom säl. Undert. »Anders Skåning». Kasper kalen-
der 1885 (Sthm 1884), s. 57-61. 8:o. 

Ur folklifvet, bra berättadt. 
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Aitt bröllop i vaura böjder. Skildring från Torups 
socken, Västra Göinge härad i Skåne, upptecknad på bygdemål 
hösten 1880. Undert. EVA VIGSTRÖM. Ur de nord. folkens lif, af 
A. Hazelius 1 (Sthm 1882), s. 75-80. 8:o. 

Företal af A. H[azellus] s. 75-76 med upplysningar om »uttalet». 

3) Folkdiktning. 
(Jfr nr 126-165.) 

166. Mausine, Revue de mythologie, litUrature populaire, tradi- 
tions et usages. T. II (Paris). 

Anm. Nord. revy II, sp. 73--74 (Ups. 1884) af H. S[ciltYcK]. 
Indiens sagor på vandring i verlden. Af JALMAR 

EDGREN. Nord. tidskr. 1884 (Sthm), s. 88-107. 8:o. 
Sagan om den förvandlade fursten: Varnhagen, Ein indisches märchen 

Berlin 1882 (= Grefven som tviflade på Guds allmakt hos Cederschiöld, Sv. 
landsm. V. 6, s. 15). 

Sagnet om Odysseus og Polyphern. Af KR. NYROP. 
Nord. tidskr. f. filologi. Ny r. 5 (Kobenh. 1880-82), s. 216-255. 8:6. 

Ett litet bidrag från Sverge s. 248: Kolaren kallar sig sj älf, bränner 
skogsrået: 'va själv har jort, får själv förlåte», »säl gjordt är vål gjordt», 
»säl svara ock säl ta». 

Anm. Literaturbl. f. germ. u. rom. philol. III (Heilbronn 1882), sp. 
29-30 af Felix Liebrecht. 

Schwedische volksmärchen. Ausgewählt und bearbeitet 
von B. Turley. Mit 26 holzschnitten und 4 buntbildern nach 
zeichnungen von E. Lundgren und W. Friedrich. Leipzig, 
Verlag von Ambr. Abel. [1883.] VIII + 316 s. 8:o. 2 mk 50 pf. 

Dedic. till drottning Carola af Sachsen. 22 stycken ur STEPHEN& ock 
HYLTÅN-CAVALLIus' samling, Bohlinska upplagan. Öfvers. anger, att han 
utelemnat 13 st. berättelser, som dock alla äro varianter af här återgifna; 
de krit. noterna äro också utelemnade. Vid valet har T. i någon mån låtit 
leda sig af Lundgrens teckningar. Återgifvandet (det tekniska) af teck-
ningarna förtjänar just ej något beröm. 

Anm. Central-org. f. die interessen d. realschulwesens 12 (Berlin 1884), 
s. 110 af L. Freytag. 

Old norse fairy tales, gathered from the swedish folk. 
By GEORGE STEPHENS and II. CAVALLIUS. With nurnerons illu- 
strations by E. Lundgren. London: W. Swan Sonnenschein & 
c:o. [1882]. 2 bl. (Lit., reg. o. pref.) + 246 s. 8:o. 4 sh. 6 d. 

Å titelbladets baksida: »Translated by Albert Alberg». Innehåller föl-
jande sagor ur den svenska illustrerade upplagan: Konungasonen ock prin-
sessan Singorra; Pojken som frälste konungens tre döttrar; De tre hundarna; 
Pojken som åt kapp med jätten: Vallaremannen; Pojken som stal jättens 
dyrgripar; Ungdomslandet; De tre storgummorna; Pinkel; Guldhästen, mån-
lyktan ock jungfrun i trollburen. — Utgör 2:a seriens 2:a del af The illu-
strated library of fairy tales of all nations. 

Anm. Archivio per lo studio delle tradizioni pop. 1 (Palermo 1882), s. 
315-316 af C. Moratti; The Academy XXIII (London 1883), s. 41. 
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Svenska folksagor från skilda landskap. Samlade ock 
berättade af AUGUST BONDESON. Stockholm, Fr. Skoglunds 
förlag. vm + 318 s. 8:o. Pris 4 kr. 

Anm. Germania 28 (Wien 1883), s. 421-422 af F. Liebrecht; Sv. landsm. 
II, s. cij-cx [utg. 1884] af K. Nyrop; Post.- o. inr.-tidn 1883, nr 6 af R. 
B[ergström]. 

Schwedische schwänke und aberglauben aus Norland. 
Setnrcata Recueil de documents pour servir å l'tude des traditions 
populaires II (Heilbronn 1884), s. 171-222. 8:o. 

15 st. 
Sagor ock äfventyr upptecknade i Skåne af EVA WIG- 

STRÖM (Ave). Stockholm 1884. Sv. landsm. V. 1. 144 s. 8:o. 
kven i särskild upplaga, Stockholm Samson & Wallin. 

Westgöta-knallen. Forntidssaga, upptecknad af J. Lm- 
BERG. Wenersborg 1882. Bagge och Petterson. Pris 25 öre. 
16 s. 8:o. 

Knallhistorier i skillingstryck-stil (med repliker på folkmål). 
Duc saghe svedesi. Undert. AXEL RAMM. Archivio per 

lo studio delle tradizioni pop. 2 (Palermo 1883), s. 477-480. 8:o. 
I. I anslutning till Cosquin Romania 10, s. 546 referat af fra Wig-

ström ([Jr de nord. folkens lif I, s. 101-103): Dai blaie lurade ock en finsk 
(,Suulas akka, hos Rudbeck) med notis om samma sagas förekomst i Små-
land. II. I anledning af Köhlers sägen (Archivio I. s. 7011.): »Hvarför 
människorna ej mera veta, när de skola dö» meddelas motsvarande sägen 
hos HyMn-Cavallius, Värend o. vird. I, s. 343. 

Kungens harar. Saga från Skåne. Helsingborgs lands- 
församling. Undert. EVA V1GSTRöM. Ur de nordiska folkens lif, 
af A, Hazelius 1 (Sära 1882), s. 111-116. 8:o. 

S. 111 förord af A. H[azelius];  jfr Asbjornsen, Norske folkeev. Ny 
saml. 1871, nr 96 ock Kristensen, lEventyr fra Jylland 1881, nr 10 ock 11. 

Huru Barsebäcksmännen fingo korttröjor. Skämt- 
sägen, upptecknad i Asmundtorp af Ave. Sv. fam.-journ. 23 (Sthm 
1884), s. 183. 4:o. 

Af fru E. WIGSTRÖM. 
Cc n'est pas amusant Care le diable. Conte suMois. 

Almanach des traditions pop. Yme anntSe (Paris 1884), s. 83-84. 8:o. 
öfvers. af  BONDESON, Sv. folksagor nr 62 >Det är inte roligt för skam>. 

Pojken och skam. Halländsk folksaga, berättad af 
AUGUST BONDESON. Svea. Folk-kal. för 1882 (Sthm 1881), s. 101-
105. 12:o. 

Med två teckningar af V. Andrén. På högsvenska. 
Pojken, som skulle ha en seastyfver i fickan, ock prestdöttrarna, ring 

af skinn. 
Le dodici parole della veritå nella Svezia. Undert. 

AXEL RAMM. Archivio per lo studio delle tradizioni pop. 3 (Palermo 
1884), s. 61-64. 8:o. 

>Sante Simion, i Vestergötlands fornm.-fören. tidskr. 2, s. 61-69 ock 
Bondeson, Svenska folksagor nr 54. 

Katten och råttan, Skämtsaga från Skåne. Läsn. i 
hemmet utg. af  H. Hofberg. 1882 (Sthm), s. 639-640. 8:o. 

Råttan berättar, katten replikerar - äter till slut upp råttan. 
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Anders och Greta. Skämtsaga från Södermanland 
Läsn. i hemmet utg. af  II. Hofberg. 1881 (Sthm), s. 562-564. 8:o. 

De tre önskningarna. 
Ren kloke mannen och den enfaldiga hustrun. Skämt-

saga från Ostergötland. Läsn. i hemmet utg. af  II. Hofberg. 1882 
(Sthm), s. 768-771. 8:o. 

Hustrun säljer kon ock tuppen o. s. v. 
- 184. En timme i evigheten. Medeltidslegend. Läsn. i hem-

met utg. af  13. Hofberg. Forts. af 0. v. Knorring. 1883 (Sthm), s. 
912. 8:o. 

Utan fyndort. 
Huru ugglan kom i verlden. Saga. Läsn. i hemmet 

utg. af  H. Hofberg. 1882 (Sthm), s. 861-862. 8:o. 
Vår Herre ock Sankte Par, >mästaren öfver alla mästare>: Vår Herre 

smider om en gammal käring till en flicka, smeden smider om gamla far-
mor till en uggla. Svensk uppteckning? 

Barnet, som förde sin gudfader in i himlen. Legend. 
Läsn. i hemmet utg. af  H. Hofberg. Forts. af 0. v. Knorring. 1883 
(Sthm), s 882-884. 8:o. 

Funnen i Sverge? 
Svenska folksägner samlade samt försedda med histo-

riska och etnografiska anmärkningar af HERMAN HOFBERG. 
Med teckningar af svenska konstnärer. Stockholm Fr. Skog- 
lunds förlag 1882. 224 s. 8:0. Pris 6 kr. 

Anm. Ny ill. tidn. 1882 (Sthm), s. 427 (med illustrationsprof); Archivio 
per lo studio delle tradizioni pop. 2 (Palermo 1883). s. 156 af G. P[itrq; Sv. 
landsm. II, s. cxviij-cxxix [utg. 1884] af Axel Ramm; Hemvännen 1882. 8 
årg. (Sthm), s. 100, med illustrationsprof samt sägnerna om horsgöken ock 
herr Melker s. 103-104. 

Quattro novelline popolari svedesi. öfversatta af MAT-
TIA DI MARTINO. Arch. per lo studio delle tradizioni pop. 3 (Palermo 
1884), s. 251-254. 8:o. 

= Hofberg, Svenska folksägner: Stompe-Pilt, Bysen, Biskop Svedberg 
ock hin onde, Mylingen. 

Folksägner. Af 1. ERIKSSON SMEDS. Finska student-
kårens album tillegnadt Elias Lönnrot på åttionde årsdagen af hans 
födelse (Hfors 1882), s. 159-162. 

Sägner. Bidr. t. Söderman]. äldre kulturhist. II (Sthm 1881), 
s. 114-116; IV (Strengn. 1883), s. 110-116; V (1884), s. 110- 
112. 8:o. 

II: Om Dalsängskällorna; Om Jäders kyrka; IV: Om järnringar i bärg; 
Om jättekast; Om bärget Bogsten eller Boksten i Smedby hage i Tumbo 
socken; Huruledes äfven hin onde kan luras; Om bytingar eller bortbytingar; 
Om trollet i »Väderollann V: Om Viborgska smällen; Om Kort eller Kon-
rad Rogge; Om Lars Kagg; Om galten, suggan ock grisen. 

Erlå, Halländska folksagor, Halmst. 1880. 
Anm. Sv. landsm. II, s. exlij-exliv [utg. 1884] af LUDVIG LARSSON. 

Sv. landsm. VI. 	 6 
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Bröllopet i Svidbo. Öländsk folksägen, upptecknad af 
Öda. Sv. fam.-journ. 22 (Sthm 1883), s. 167-168. 4:o. 

Brudgummen ock hans följe komma i snöyra ut på isen ock drunkna. 
Efter den väntande bruden har man uttrycket: »sitta ock vänta som Svidbo 
brud». 

Romfartuna och S:t Romfar. Af Herm H-g. Liisn. i 
hemmet utg. af  H. Hofberg. 1881 (Sthm), s. 382-384. S:o. 

Upptecknare H. HOPBERG. Folksägen med anslutning till en tafla i 
Romfartuna kyrka i Västmanland. 

Friskytten. Folksägen från Skåne. Läsn. i hemmet 
utg. af  H. Hofberg. 1881 (Sthm), s. 528. 8:o. 

Hofberg, Sv, folksägner, s. 7-9. 
Fru Barbro på Brokind. Folksägen från Östergötland. 

Läsn. i hemmet utg. af  H. Hofberg. 1881 (Sthtn), s. 313-314. 8:o. 
Hofberg, Sv. folksägner, s. 112. 

Stenjätten i Tanum. Läsn. i hemmet utg. af  H. Hofberg. 
1882 (Sthm), s. 699-650. 8:o. 

Högtagen. 
Bortbytingen. Folksaga, upptecknad af H. AF TEOLLE. 

Sveriges ungdoms jul-kalender för 1883 (Ups. (Gefle) 1883), s. 19-20. 8:o. 
Jungfruhålan. Undert. C. J. BERGMAN. Sv. fam.-journ. 

23 (Sthm 1884), s. 324. 4:o. 
Sägen från Gottland. 

Ur Fernsj öns sagor, uppteeknadt af MANNE WESTER. 
Sv. fam.-journ. 23 (Sthm 1884), s. 87, 89. 4:o. 

Sägnen om den starka hustrun, som med händerna böjde om en hästsko. 
Åländska anekdoter från Östersjö-kriget 1854, upp-

tecknade af HERMAN HOFBERG. Sv. fam.-journ. 20 (Sthm 1881), s. 
276, 335-336. 4:o. 

En äfventyrlig ridt, länsmannen, kronofogden. 
Åländska anekdoter. Af HERMAN FIOFBERG. Sv. fam.-

journ. 21 (Sthm 1882), s. 74-75. 8:o. 
Amiral Napier ock häradsdommaren, Ett märkvärdigt återseende. 

Norska folksagor och huldre-sägner af P. CHR. As-
BJÖRNSEN. Af förf. genomsedd svensk öfversättning af Ernst 
Lundquist. Med ett inledande förord af P. A. Gödecke samt 
106 illustrationer efter originalteckningar af norske målarne P. 
N. Arboe, H. Gude, V. St. Lerche, Eilif Peterssen, A. Schneider, 
Otto Sinding, A. Tidemand och E. Werenskiold. Stockholm. 
Albert Bonniers förlag. 1881. 3 bl. + 346 s. o. 34 pl. 4 kr. 

Daae, Norske bygdesagn I. Krist. 1881. 
Anm. Nord. tidskr. 1882 (Sthm), s. 585-592 af MOLTRE MOE. 

204. Bröderna GRIMMS sagor. Öfversatta af Ernst Lundquist. 
1, 2. Stockholm Fahlcrantz & e:o 1883. 3 bl. + 313 s. + 3 
bl. + 343 s. 8:o. Pris 3,75. 

Anm. Finsk tidskr. XV (11fors 1883), s. 226-227 af C. G. Estlander. 
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Bröderna GRIMMS sagor i urval för barn. Öfversätt-
ningen af Ernst Lundquist. Illustrationerna af Jenny Nyström. 
Stockholm Fahlcrantz & c:o 1883. 2 bl. + 252 s. + pl. 8:0. 3 kr. 

Sagor af bröderna GRIMM öfversatta af utgifvaren 
med teckningar af V. Andrén. I. Med ett förord, tillegnadt 
föräldrar och uppfostrare. Stockholm Jos. Seligmann & c:is 
förlag 1883. XI + 143 s. 8:o. 2 kr. 

= Sagoböcker för barn utgifna af Julius Humble. I. 
Danska folksagor upptecknade af SVEND GRUNDTVIG. 

öfversättning af Gustaf af Geijerstam. Med ett förord af G. 
Djurklou och 66 illustr. Stockholm 1884, C. E. Fritzes bokh. 
190 s. 8:o samt portr. Pris 3.50. 

Gering, Islendzk mventyri 1, 2. Halle 1882-84. 
Anm. Nord. revy II, sp. 264-267 (Ups. 1885) af H. S[cnfrcK]. 
209. Nordiska folksagor i medeltidsdrägt. Undert. GUSTAF 

CEDERSCFIIöLD. Ny sv. tidskr. 1882 (Lund), s. 219-233. 8:o. 
öfversättningar från isländska: Om en konungason ock hans mästare; 

Om en fläsksida. Ingå nu i Medeltidsberättelser, Sv. landsm. V.6. 
Cederschiöld, Clarus saga, Lund 1879. 

Anm. Literaturbl. f. germ. u. rom. phil. II (Heilbr. 1881), sp. 
232-235 af 0. BRENNER. 

Fornsögur suarlanda Magus saga jarls, Konraäs saga, 
Balrings saga, Flovents saga, Bevers saga med inledning ut-
gifna af GUSTAF CEDERSCHIöLD. Lund 1884. Fr. Berlings 
boktr. och stilgjuteri. 4 bl. + CCLII + 273 s. 4:o. 

Ur Lunds univ. årsskrift XIII-XV, XVIII, XIX. 
Anm. Literaturbl. f. germ. u. rom. phil. VI (Hellbr. 1885), sp. 97-

af E. Mogk. 
Nyrop, Den oldfranske heltedigtning, Bbh. 1883. 

Anm. Nord. revy I, sp. 76-78 (Ups. 1883) af C. WAHLUND. 
Spitta-Bey, Contes arabes modernes, Leyden 1883. 

Anm. Nord. revy I, sp. 201-204 (Ups. 1883) af H. A[124xvis'r]. 
Folksägner från Japan. Läsning för folket. Ny f. 14 [årg. 

48] (Sthm 1882), s. 37-68. 8:o. 
4 st., ur Milfords samling. 

Är svenska folkvisan genuin eller icke? Undert. A. L. 
Svensk musiktidning 1 (Sthm 1881), s. 170-171. 4:o. 

Förf. A. LINDGREN, i anledning af Strindbergs ord i »Sv. folket» 
(»folket, arbetaren uppfinner ingenting»), om folkmusiken. 

Om folksångens vägar i norden. Undert. C. G. E. 
Album utg. af  Nyländingar VIII (Hfors 1881), s. 77-95. 8:o. - 
ikfven särskildt 19 s. 

Förf. C. G. ESTLANDER. 
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Om den svenska folkvisan. Af HENRIK SCHCCE. Nord. 
tidskr. 1882 (Sthm), s. 203-215. 8:o. 

Med anslutning till nya upplagan af Geijer-Afzelius, Svenska folkvisor 
(nr 219). 

1500- och 1600-talens vislAcker utgifna af Adolf 
Noreen och Henrik Schtick. I. Harald Oluffsons visbok. Stock-
holm, 1889. P. A. Norstedt & söner. 98 s. 8:o. Skrifter utg. af  
Svenska literatursällskapet [1883-1884, 1884-1885] i 2 hh., bok- 
handelspris å 1.25. 

= Sv. landsm. Bih. II. 1 [utg. 1885]. 
Svenska folkvisor utgifna af E. G. GEIJER och A. A. 

AFZELIUS. Ny, betydligt tillökad upplaga, utgifven af R. Berg-
ström och L. Höijer. Stockholm Z. Hwggströms förlagsexpe-
dition 1880. XXXII + 536 + XVI + 477 + XVI + 216 s. 8:o. Pris 
kr. 19.75. 

Tre band: I. Text. II. Anmärkningar. III. Musik. Utg. i 10 hh. 
Anm. Tidskr. f. hemmet, 23 (Sthm 1881), s. 172-176 af 0. S[jögren]. 

Sveriges skönaste folkvisor, utgifna af EMIL VON QVAN- 
TEN. Stockholm Seligrnann & c:i 1882. 287 s. 12:o. Pris 2.75. 

Utgifvarens korrigering efter eget skön af folkvisorna är till grund-
sats ock utförande högst betänklig, för att icke säga rent af fördömlig; 
hans ändringar i nyare författares visor - som hår gå under rubriken folk-
visor - förtjäna ej mindre klander. 

Anm. Ny sv. tidskr. 1883 (Lund), s. 167-174 af A. L[indgren]; Finsk 
tidskr. XV (Mors 1883), s. 210-217 af C. G. Estlander; Tidskr. f. hemmet, 
25 (Sthm 1883), s. 321 af L. 

Danmarks gamle folkeviser, udgivne af SVEND GRUNDT-
VIG. 4 [5:e h. Kjöbenhavn 1883], s. 769-902 samt t., förord o. 
reg. 8:o. 

Efter Grundtvigs död utg. af  J. Bloch ock L. F. A. Wimmer; inneh. 
tillägg till nr 29-56, äfven svenska varianter. 

Två folkvisor frän Purmo och Petalaks. Af I. S. 
Joukahainen IX (Hfors 1883), s. 263- 267. 

I. 5. = I. SMEDS. 
Nyländska folkvisor, satta för fyra mansröster, af K. 

FLODIN. Album utg. af  Nyländingar VIII. Bih. (Hfors 1881). 15 
s. 8:o. 

Folkvisor med melodier, upptecknade inom Söderman-
land af litteratören EMIL OBERG. Bidr. t. Södermanl. äldre kultur- 
list. II (Sthm 1881), s. 16-30. 8:o. 

Nr 15-22 jämte tillägg till nr 6. 
Folkvisor. Bidr. t. Södermani. äldre kulturhist. III (Streng. 

1882), s. 34-48; IV (1883), s. 3-26 samt 2 bl. melodier. 8;o. 
Vis. i III. uppt. af  G. ERICSSON. IV Tillägg till nr 23 ock 25; därefter 

nr 26-34 meddelade af literatören EMIL ÖBERG. 
Folkvisor upptecknade af metallarbetaren C4. ERIcasoN 

i Härads, Länna och Vansö socknar inom Åkers härad, i Arila 
inom Oster-Rekarne härad och i Dunkers socken inom Vii- 
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låttinge härad samt af fiskaren J. P. JOHANSSON i Söderman-
lands skärgård, de senare benäget meddelade af pastor F. L. 
Grundtvig. Bidr. t. Södermani. äldre kulturhist. V (Strengn. 1884), 
s. 12-31. 8:o. 

Tillägg till nr 8, 15, 30 i föreg. hh. Därefter nr 35-37. 
Folkvisor från Värmland, upptecknade åren 1874-76 

af ADOLF NOREEN. Sv. landsm. II, s. lv-lxiij [utg. 1884]. 8:o. 
Folkvisor från Skåne. Upptecknade och meddelade af 

EVA VIGSTRÖM. Ur de nordiska folkens lif, af A. Hazelius 1 (Sthm 
1882), s. 117-141. 8:o. 

Jungfrun ock lindormen (G.-Afz. 72), Fru Silfver ock fru 011onborg 
(G.-Afz. 58), Stolt Ingrid (Arw. 24), Herr Samsing (G.-Afz. 13), De två 
systrarna (Krist. Jyske folkem. 2,1s), Friarnes håmd (Krist. 2,45), Jungfru-
rof vet (G.-Afz. 17) Rosa lilla (G.-Afz. 51), Moeren å henga tös (folkmål, 
jfr Sv. landsm. II, s. lx), Torpardrängen (Sv. landsm. II, s. lv nr 1), Den 
ofvergifne brudgummen. 

Några anmärkningar med hänsyn till de af fru Eva 
Vigström meddelade folkvisorna från Skåne. Ur de nord, folkens 
lif, af A. Hazelius 1 (Sthm 1882), s. 142-160. 8:o. 

Enligt kolumnrubriker ock omslag af S. Gauxravia.; ej afslutade. 
Elveskud, dansk, svensk, norsk, fterosk, islandsk, 

skotsk, vendisk, bomisk, tysk, fransk, italiensk, katalonsk, 
spansk, bretonsk folkevise, i overblik ved SVEND GRUNDTVIG. 
Kobenhavn 1881. 95 s. 8:o. 

Smrtryck af Danmarks gamle folkeviser, 4 (o. 2). 
»Allt under himmelens fäste, der sitta stjernor små». 

Bidrag till en folkvisas historia. Undert. CARL SÄVE. Sv. fam.- 
journ. 20 (Sthm 1881), s. 121. 4:o. 

Om uppteckningen af visan i bref till dir. Södling i Västervik d. 22 
okt. 1874. 

Visan om sjöfrugan. Upptecknad i Breviks sn, Kå-
kinds här., Vgötl. Undert. K. A. OSTERGREN. Sv. landsm. II, s. 
lxiij-lxv [utg. 1884]. 8:o. 

Folkvisa, upptecknad i Petalaks af Gunnar. »Valan» 
1:a häftet (Hfors 1882), s. 190 ft 

Gunnar =I. SMEDS, 
Sången om den friköpta. Till finska literatursäll-

skapets femtioårs minne. Undert. C. G. ESTLANDER. Finsk 
tidskr. X (Hfors 1881), s. 331-356. 8:o. 

>Den bortsålda», G.-Afz. nr  14. visas ha sitt ursprung i en bland fin-
nar ock kareler mycket spridd visa »Lunastettava neiti» (flere varianter i 
Lönnrots Kanteletar). 

1. Sven i Rosengård. Nordisk fornsaga och folkvisa. 
Undert. FREDR. SANDER. Ny ill. tidn. 1881 (Sthin), s. 120-121. 4:o. 

Visan om Sven i Rosengård fattas som omskrifning af eddakvädet om 
Helge Hjorvardsson ock hans broder Hedin. »Denne Hedin kallas hår Sven 
i Rosengård, denna världens barn, i motsats emot dem, som kallade sig 
Guds barn.» 
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Till tolkningen af våra folkvisor. II. Hafsfrun. Konunga- 
döttrarna. Fornmyter i folkvisans drägt. Undert. FREDR. SAN-
DER. Ny ill. tidn. 1881 (Stinn), s. 140-141. 4:o. 

Namnet Herr Peder i den förra visan syftar uppenbart på apostelen 
Petrus enligt Matth. 16: 19: »Och jag skall gifva dig himmelrikets nycklar» 
o. s. v. Konungadöttrarna äro 'solen ock månn såsom frigjorda varelser, 
hvilka förkunna Guds lof» (Psalt. 148: 3). 

Tor i en vallvisa. Undert. V. CARLHEIM-GYLLENSICIÖLD. 
Sv. landstn. II, s. xviij-xxiij [utg. 1882]. 8:o. 

Volkslied auf Gustav Adolfs tod. Germania 27 (Wien 1882), 
s. 255-256. 8:o. 

Meddelad af F. Pfaff (Frankf. a M.); tysk visa, i senare hälften af 
1700-talet inskrifven i ett ex. af  J. L. Gottfrieds Inventarium Sueeiae (Frankf. 
a M. 1633) under öfverskriften »Ober den tod des Helden aus Mitternaebt, 
wurde damahls folgendes Lied gemacht». 

To viser fra svenskekrigen 1657-58. Meddelte af C. F. 
Bricka. Danske magazin 4 r. 6 [Kbh. 1884], s. 56--74. 4:o. 

Folkvisa och danslekar. Upplands fornminnesförenings 
tidskrift IX (= 2:a b. 4 h. Sthm 1881), s. LXXIII-LXXVIII. 8:o. 

Folkvisa, upptecknad från Norrtelje skärgård af H. G. BLUMENBERG, 
arr. för piano af Alma Blumenberg. 1. Jag gick mig ut en aftonstund, 
Spatserade i gröna lund. Der mötte mig en flicka kär, Hon vänligt på mig 
helsade. 2. Jag gifver dig en åsna hvit, Att du må rida deruppå, Och vill 
du hos mig sofva då, Ja vill du hos mig sofva då? (11 verser). Danslekar 
upptecknade från sydöstra Uppland af H. G. Blumenberg ock arr. för piano 
af Alma Blumenberg, 2 st. med ord men utan beskrifning. 

Folkmusik från öf're Sverige upptecknad af G. Bn. 
Sv. landsm. I. 10 [utg. 1881] = s. 433-445. 8:o. 

Samlare G. BLADIN. 
Folktoner från Jämtland upptecknade år 1880 af 

KARL BOHLIN. Stockholm 1883. Sv. landsm. II. 10. 36 a. 8:o. 
Anm. Nord. revy I, sp. 244 -246 (Ups. 1884) af Karl Valentin. 

Svenska folktoner lätt satta för pianoforte fyra händer af 
HERMAN THUNMAN. 3:e h. Sthm Julius Bagge 1882. 1 kr. B. 

Nordiska folkvisor och folkdansar behandlade för orkester. 
Arrangement för piano fyra händer af B. FEICER. Sthm Elkan dz. Schild-
knecht 1883. 1 kr. B. 

Svenska folkvisor i not- och sifferskrift till folkskolornes tjenst 
utgifne af L. AUG. LUNDH. 1:a h. Sthm Elkan & Schildknecht 1882. 
0.40. B. 

Svenska folkvisor sjungna af Kristina Nilsson, behandlade för 
piano af EUGENE KETPERER. Op. 212. Sthm Elkan i Schildknecht. 
(Mainz, Schott's Söhne). 1882. Kr. 1.50. B. 

Sånger från skilda länder. 1:a h. 25 romanser och folkvisor 
för en röst vid piano. Sthm Elkan di Skildknecht 1884. 3 kr. B. 

Till Kersti. Svensk folkmelodi med piano-accompagnement 
»Låt oss man dansa, me'n vi ä' unga». Sthm Elkan & Schildknecht 
1883. 50 öre. B. 
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Barnens melodi-album. 2:a, 3:e [och] 4:e h. 50 koraler, 
nationalhymner, folkvisor, sångqvartetter, operamelodier m. in. med utsatt 
fingersättning mycket lätt arrangerade för piano. Satin Elkan & Schild-
knecht 1882-1884 å 2 kr. B. 

Locklåtar upptecknade af VILHELM CARLHEIM- 
GYLLENSKIÖLD. Sv. landsm. I. 9 [utg. 1881], s. 430-432. 8:o. 

Ingår i Norrländska husdjursnamn af J. Nordlander. 
Våra gamla danser. Af -o-e---o. Läsn. i hemmet 

utg. af  H. Hofberg. 1881 (Sthm), s. 446-448. 8:o. 
Med träsnitt af en »kyrkmålning från 1400-talet». 

Danslekar utförda vid Studenternas dansförenings 
uppvisning i Upsala våren 1883. Upsala 1883 R. Almqvist & J. 
Wiksells boktr. 8 s. 8:o. 

Text till 21 olika danser ock danslekar. 
Från gille och lekstuga. Svenska folkdanser samlade 

och utgifna af AUGUST BONDESON. [Första häftet.] Stockholm 
Elkan & Schildknecht 1884. 2 bl. + 24 s. 4:o. Pris 1 kr. 

Upp och dansa, Utaf alla som gå i ringen, På en äng stod en gam-
mal lada, Nu är det jul igen, Vill du gifta dej, så kom, kom, kom! Jag gick 
mig ut, Hej, säj, så får du mej! Säj, säj, vell du ha mej? Nå, nå, jag säjer 
dej, Tag  en annan! Naur som alseboa göra slöttöl, Uppå Källebacka, 
Sålingen, Inte vill jag ha dej, I den backalocka, Har du tittat rätt, Prästens 
gamla kråka, Alla mina pängar har ja sopet opp, Här dansar jag med lilla 
vännen min. Behagar ungersvän? Rosor och fioler, Flicka lilla, vill du gifta 
dej? Aldrig nånsin må du dig inbilla, Höga bärg och djupa dalar, Tanker 
du, att jag  går här och friar? Inte kan ja dansa ryskepolske, Jag har ett 
äpple uti min lomma, Geten som du gaf mig, Stekta harar, gödda svin. 

Polskor. Undert. PAUL FÄRLåN. Sv. landsm. II, s. 
lxxxiv-lxxxv [utg. 1884]. 8:o. 

Polskor från Jemtland och Helsingland upptecknade af 
A. HALLIN. Arrangerade för violin och piano eller piano ensamt. 
Stockholm Abr. Lundqvist 1883. 1 kr. B. 

20 original-polskor från Gestrikland behandlade för 
piano af GUSTAF STOLPE. Stockholm Buss & Beer 1882. 
Kr. 1.50. B. 

Barnens dans-album 4:e h. Sthm Elkan di Schildknecht 1883. 
2 kr. 

Nr 22, 25 Polskor från Värmland; 23 Polska från Södermanland; 24 
Polska från Västmanland; lätt arrangerade för piano. B. 

Grundtvig, Danmarks folkeviser i udvalg, Kbh. 1882. 
Anm. Post- o. jur.-tidn. 1883, nr 271 A af R. B[ERGSTRÖM]. 

Folkmusiken hos de gamle Nederländarne. Underi. G. 
GÖTHE. Ny sv. tidskr. 1884 (Lund), s. 515-526. 8:o. 

Rolland, Recueil de chansons pop. I. Paris 1883; Tobler, 
Schweizerische volkslieder, Frauenfeld 1882. 

Anm. Nord. revy I, sp. 465-466 (Ups. 1884) af P. A. G[Eimu]. 
Spanska folkvisor. Efter EDM. DORER återgifna af S. 

L-d. Tidskr. f. hemmet 26 (Sthm 1884), s. 286-289. 8:o. 
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Romancero. Spanske folkeromanser i udvalg og oversxttelse 
ved A. Richter, Kbh. 1880. 

Anm. Nord. tidskr. 1881 (Sthm), s. 354-356 af Eran GIGAS. 
Gigas, En spansk Marsk Stig, Kbh. 1884. 

Anm. Nord. revy I, sp. 236 (Ups. 1883) af H. v. F[EILITZEN]. 
Andalusiska folksånger. Undert. ÅKE W:SON MUNTHE. 

Finsk tidskr. X (Hfors 1881), s. 456-466. 8:o. 
Om rysk folkpoesi. Undert. ALFRED JENSEN. Ny 

sv. tidskr. 1884 (Lund), s. 578-601. 8:o. 
Den finska folkpoesins ålder. Undert. OSSIAN GROTEN-

FELT. Finsk tidskr. XII (Hfors 1882), s. 174-183. 8:o. 
Kalevala. Fri öfversättning af RAFAEL HERTZBERG. 

Helsingfors 1884. G. W. Edlund. Tit. + 304 s. 8:o. 5 fmk. 
Anm. Nord. revy II, sp. 378-379 (Ups. 1885) af [J. A.] L[unde]ll. 

Lönnrots förfarande vid utarbetandet af Kalevala. 
Undert. 0. G. Finsk tidskr. X (Hfors 1881), s. 110-122. 8:o. 

Förf. 0. GROTENFELT. 
Djur och växter i Kalevala. Till Lönnrots jubileet. 

Undert. 0. M. REUTER. Finsk tidskr. XII (Hfors 1882), s. 241-257, 
338-359. 8:o. 

Folklekar upptecknade i Valö socken i Roslagen. 
Undert. ANSELM VIBERG. Sv. landsm. II, s. xiij-xxij [utg. 1882]. 8:o. 

271. Om Gotlands folklekar af C. J. BERGMAN. 3 uppl. 
Visby, Gotlands allebandas tryckeri, 1883. 46 s. 8:o. 50 öre. 
(Distribuent Seelig & cad i Sthm). 

Gotl. skildringar o. minnen af C. J. Bergman, s. 214-237. 
Anm. Nord. revy I, sp. 122 (Ups. 1883). 

Gåtor ock spörsmål från Värend. Upptecknade på 1830-
talet af GUNNAR OLOF HYLTES-CAVALLIUS. Stockholm 1882. 
Sv. landsm. II. 8. 22 s. 8:o. 

Briz, Endevinallas populars catalans, Barcelona 1882. 
Anm. Nord. revy I, sp. 505-506 (Ups. 1884) af E. LIDFORSS. 

Våra ordspråk. Af. H. H. Läsn. i hemmet utg. af  II. 
Hofberg. 1882 (Sthm), s. 685-687. 8:o. 

En mindre samling, med några inledande ord. 
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275. »Morgenstunde hat gold im munde». Undert. ROBERT 
GEETE. Germania 26 (Wien 1881), s. 348-350. 8:o. 

Fn. mund = hand. 

Spår af svensk folkdramatik. Undert. AUGUST STRIND-
BERG. Förr och nu 1879 (Sthm), s. 506-518. 4:o. -- Omtrykt i 
Kulturhistoriska studier af A. Strindberg (Sthm 1881), s. 158-171. 8:o. 

Ett Lustigt Samtal Emillan Twenne Gallante Pijgor Wijdh Nampn 
Karin och Kirstin. Huruledes the bekänna för hwar andra theras heemliga 
fördolde Angelägenheter, Sthm (1600:talet); Twenne Uplands Drängars Sam-
tal i Upsala Distings-Marknad, Gefie 1765; Twenne Flickors Samtal om de 
tjenster, som de innehaft öfwer sommaren 1826. Hållet den 24 Oktober 
1826 hos en Madam på Söder nära Kattrakaregränden, Sthm 1826; Twenne 
märkwärdiga och icke fula Flickors Klagan för hwarandra i trakten af sista 
Styfwern, en wacker stjernklar qwäll, i början af Nowember innewarande 
år, öfwer deras odrägliga Tjenster, som de nu, tywärr, ej kunna slippa ifrån 
förr än den 24 April nästa är, om de lefwa och ha helsan, Sthm 1826; Wår 
tids Pigors hemliga bedrifter, Sthm 1826; Samtal imellan Kammarpigan 
Carin och Huspigan Christine om Cholerasjukdomen 1834 — alla dessa 
i skillingstryck. Utdrag meddelas ur den näst sista. Åfvenså i utdrag 
meddelas en »radänga» afskrifven 1877 i Veberöd af en bonddräng från 
en sedan 40-talet i orten cirkulerande handskrift (personerna: Mannen, 
Kvinnan, dottren Mätta, Talemannen, Friaren), därefter fullständigt ett 
>5 amtal» mellan två gummor Anna ock Töre, väsentligen öfverensstämmande 
med det »Tjaringasnack», som Holmström trykt i Saml. till Skånes hist., 
fornkunskap och beskrifning, utg. genom M. Weibull 1873, s. 89-98 ock J. 
Vide i Sv. landsm. II. 9, s. 83-87, ock som för öfrigt alven finnes i ett 
skillingstryck med titel »Snack. Samtal mellan 2:ne kärringar, (Anna och 
Thyre). Pris 25 öre. (Eftertryck förbjudes.) Trelleborg, tryckt på beställ-
ning å Sydkustens tryckeri, 1882.» 8 s. 8:o. 

»Spökelset» i Altuna. Läsn. i hemmet utg. af  H. Hofberg. 
1882 (Sthm), s. 760-763. 8:o. 

Efter en trykt »relation> från 1600-talet. 
Carl XI:s syn. Läsn. i hemmet utg. af  H. Hofberg. 

1881 (Sthm), s. 292-293. 8:o. 
Berättelsen om denna föregifna syn lär finnas i afskrifter mycket spridd 

bland folket. 
General Pechlin som sockenherre. Af GUSTAF A. 

ALDAN. Stockholm, Bonnier 1882. 43 s. 8:o. Pris 40 öre. — 
.Å.fven i öreskrifter för folket, nr 120. Pris 25 öre. 

Anm. Sv. landsm. II, s. xcix—c [utg. 1884] af Emil SvensMi. 
Målningar i Vendels kyrka i Uppland. Undert. HANS 

HILDEBRAND. Vitt.-, hi st.- och ant -akademiens månadsblad. 10:de 
årg. (Sthm 1881), s. 171-174 [utg. 1882]. 8:o. 

Ur Bureus' Sumlen (nu trykt i Sv. landsm. Bih. I, s. 208-209). 
Folkdikter af MARIA BERG eller Pali-Maja. Efter 

hennes död samlade och utgifna af Isak Eriksson-Smeds, student, 
under medwärkan af d:r J. Oskar I. Rancken. Nikolaistad, 1882. 
XVI + 138 s. + 1 bl. 8:o. Pris häftad 1 mk 50 penni. 



Xe 	 SMÄRRE MEDDELANDEN. 

Gaidoz et SOillot, Blason populaire de la France, Paris 1884. 
Anm. Nord. revy II, sp. 100-101 (Ups. 1884) af P. A. G[EuEa]. 

4) Tro ock sed. 

Glans Magni och hans historia. Af HANS HILDE-
BRAND. [Sv.] hist. tidskr. 4 (Sthm 1884), s. 307-342. 8:o. 

Ifrågavarande historia lemnar talrika ock viktiga upplysningar om tro, 
seder ock lefnadssätt. Att af detta arbete icke en ofversättning finnes, år, 
som hr H. anmärker, en stor brist i vår literatur. Ingen skulle bättre än 
riksantikvarien Hildebrand kunna göra en sådan öfversättning. Frågan år 
blott att finna förläggare. 

TROELS LUND. Dagligt liv i Norden i det 16de aar-
hundrede. Binder- og kjobstadboliger; Klxdedragt; Føde-
midler; Hverdag og fest. Kjobenhavn. C. A. Reitzels forlag. 
1880-84. 4 bl. + 398, 4 bl. + 307, 4 bl. + 445 4 bl. + 280 s. 8:o. 
= Danmarks og Norges historie i slutn. af  det 16de aarh. I. Indre 
hist. 2, 4-6 bog. 

Innehåller äfven upplysningar om Sverge, berör dock huf vudsakligen 
de högre stånden. 

Anm. Nord. tidskr. 1881 (Sthm), s. 569-578 af•j• (2); [Sv.] hist. tidskr. 
1 (Sthm 1881), s. XVIII—XXII af EL H[Ildebrand] (2). — 2:dra delen (Bon-
der- og kjobstadboliger) i tysk upplaga: Das tägl. leben in Skandinavien, 
Kopenhagen 1882, anm. Lit. centralblatt 1882 (Leipz.), sp. 481-482 af W. 
Ei•

' 
 Deutsche lit.-zeit. III (Berlin 1882), sp. 974-975 af E. Sloman; Mitteil. 

a. d. hist. lit. X, s. 247 -249 af William Fischer. 
Svenska bilder af R. BERGSTRÖM. 1. Stycken ur vår 

odlingshistoria. 2. Småhistorier. Stockholm C. E. Fritze's hot.-
bokh. 1882. 2 bl. + 232 + 56 s. 8:o. Pris 3.50. 

Lassotas v. Steblau dagbok (1590-93) ock van Effens d:o upplysa om 
seder ock bruk. S. 175-189 jägarevidskepelse ock folktro om djur (svalan 
på sjöbottnen om vintern), s. 195-229 om »den svenska bondens hem» (bygg-
nadssätt ock inredning). Vittnesmålet i 2:a af d. är delvis på folkmål, för 
öfrigt naturmålningar med drag ur folkets seder ock tro, väl berättade. 

Anm. Finsk tidskr. XV (Hfors 1883), s. 300 af W. Bolin; Ny ill. tidn. 
1883 (Sthm), s. 307-308 af M. B. S[vederus?]; [Sv.] hist. tidskr. 2 (Sthm 
1882), s. XCIII—XCIV af [C. Silfve]rst[olpe]. 

Midnattssolens land. Sommar- och vinter-resor i Sverige, 
Lappland, Norge och Norra Finland. Af PAUL B. DU CHAILLU. 
Med 240 illustrationer. Bemyndigad öfversättning af Hugo 
Gumxlius. 1, 2. Orebro, Lindhska bokhandeln 1881 —1883. 
XVI+ 532 + XIX + 549 s. 8:o. Pris 14 kr. 

Sysselsätter sig mycket med folklifvet. 
Våra allmogeflickor. Undert. G. ALDEN. Läsn. för folket 

Ny f. 13 [årg. 47] (Sthm 1881), s. 50-70. 8:o. 
Efter ett föredrag vid södra Vi folkhögskola;  om tänkesätt, vidskepliga 

bruk, sedlighet samt kvinnliga folkhögskolor. 
Säve, Fåren på Gotland 1866, Skäl-jagten på Gotland 1867, 

Strandens sagor 1873, Samfärdseln på Gotland 1873, Kors på Gotland 
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1873, Olof Haraldssons uppträd. på Gotland 1875, Åkerns sagor 1876, 
Skogens sagor 1876-77, Hafvets och fiskarens sagor 1880. 

Anm. Sv. landsm. I. 13 [utg. 1881], s. 699-708 af J. A. LUNDELL. 

I Åländska skärgården, af A. H. S. Lännetär, album 
utg. af  Vestfinnar. VII (Hfors 1882), s. 84-100. 

Förf. A. H. SÖDERLUND. 
Folktro och plägseder i mellersta Österbotten af Z. S. 

Finska forum.-fören. tidskr. V (Hfors 1882), s. 89-117. - Åfven sep. 
Hfors Finska litteratursällskapets tryckeri, 1882. T. + 26 s. 8:o. 

kofvertryck ur Finska fornminnesföreningens tidskrift. V. Förf. Z 
SCRALIN. »I sin ursprungliga form utgjorde denna uppsats ett föredrag, 
som utarbetades för svenska landsmålsföreningens årsmöte d. 2 febr. 1875. 
Sedan dess har dess omfång, men ej dess anspråk vuxit». Om »taikur, 
(trollkonster) vid kärning, väfning, djurfänge, boskapsskötsel, sjukdomar, 
att väcka eller döda kärlek, finna tjufgods, utdrag ur en svartkonstbok, 
förebud m. m. 

En tur genom Österbotten. Etnografisk reseskil- 
dring, af Z. S. Helsingfors 1883. 90 s. 8:o. 

Förf. Z. ScuiLm. Början särtryck ur Joukahainen IX. Två svenska 
kommuner beröras i skildringen, näml. Jeppo kapell s. 23-25 ock Vörå 
socken s. 76-79. 

Samlingar till Göteborgs historia af WILHELM BERG. 
Stockholm F'. & G. Beijers förlag (tr. i Gborg) 1882[-1884]. 
4 bl. + 412 + 147 +48 s. 8:o. Pris 11.50. 

Om trolldom (mot borgmästaren i Lödöse) s. 35-36, sedlighet (bl. a. 
pigmjölkning) s. 45-52, häxeri ock trolldom s. 222-236. 

Anm. Nord. tidskr. 1884 (Sthm), s. 672-674. 
1 Getapulien. Vandringar och forskningar i Smålands 

bygder af GUSTAF A. ALDtN. Förf. till »General Pechlin som 
sockenherre». Stockholm. Albert Bonniers förlag. 1883. 152 s. 
8:o. Pris kr. 1.50. 

Tecknar sed ock tro; lägger dock an på rolighet något mera, än som 
för en pålitlig tecknare är hälsosamt. 

Anm. Finsk tidskr. XV (Hfors 1883), s. 300-301 af W. Bolin. 
Folktro, seder och bruk i Möre under nittonde år-

hundradet. Af MARTIN JONSSON. Stockholm 1881. Sv. landsm. 
II. 5. 25 s. 8:o. 

Bondeson, Nitton muntra bondvisor på bygdemål, Ups. 1878. 
Jon i Slätthult. Halländska gränsbolifvet, skildra& 

af AUGUST BONDESON. Andra upplagan. Med 2:ne illustra-
tioner. Stockholm 1881. Albert Bonniers förlag. 32 s. 12:o. 0.25. 
= öreskrifter för folket nr 110. 

Marknadsgubbar på Sjönevad, tecknade af AUGUST 
BONDESON. Med tre illustrationer. Stockholm 1881. Albert 
Bonniers förlag. 48 s. 12:o. 0.25. = öreskrifter för folket nr 113. 

Alla tre anm. Sv. landsm. II, s. c - cij [utg. 1884] af Ludvig Larsson. 
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Segersvärdet. Äfventyr ur germanfolkens mytologiska 
epos. Af VIKTOR RYDBERG. Ny sv. tidskr. 1884 (Lund), s. 3- 
29, 89-101, 169-187, 241-277. 8:o. 

Senare utgifvet äfven på danska. 
[Studier over de nordiske gude- og heltesagns oprin-

delse Forste rfflkke Af SOPHUS BUGGE Professor ved Christiania 
universitet 1-2 h. Christiania, Feilberg & Landmarks forlag 
1881..] S. 1-288. 8:o. Pris 4.25. 

Afven utg. i tysk öfvers. af  Brenner, Miinchen 1881. 
Anm. Amer. journ. of philol. II (1882), s. 77-80 af W. H. Carpenter; 

Anglia IV (Heilbr. 1881) Anz. s. 87-88 af R. P. Willcker; Deutsche lit.-
zeit. I u. II (Berlin 1881), sp. 1224-1230 af K. Miillenhoff; Mag. f. d. 
lit, des in- o. auslandes 1882, s. 37 -39; Jahresber. 11b. d. ersch. a. d. geb. 
d. germ. philol. III. 1881 (Berlin 1882), nr 478; IV. 1882 (Leipz. 1883), nr 
410; Literaturbl. f. germ. u. rom. philol. III (Heilbronn 1882), sp. 2-8, 
125-129 af A. Edzardi; Lit. centralbl. 1881 (Leipz.), sp. 536-539 af K. 
M[aure]r; Jfr H. Hildebrand, Från äldre tider (Sthm 1882), sid. 204-234: 
Den nord. mytologien och professor Bugge; G. Stephens, Möm. de la soc. 
des antiqu. du Nord, Nouv. sår. 1882-83, s. 289-414: Studies on northern 
mythology (öf vers. Aarb. f. nord. oldkynd. 1883, s. 215-363: S. Bugges stu-
dier over nord. mytol.; på eng. särskildt utg. London, Williams & Norgate); 
H. V[odskov] i Illustr. tid. 1881 (Kbh.), nr 1145-47: Guder og glosor (äfven 
i Spredte studier, Kbh. 1884). 

Dunefyndet. Undert. HANS HILDEBRAND. Vitt.-, hist. -c. 
ant.-akademiens månadsblad 11 årg. (Sthm 1882), s. 85-91, 129-135 
[utg. 1883]. 8:o. 

I bottnen på en skål finnes med runor ristad den vanliga s at or-ar ep °-
formeln (s. 89-91). 

[Samlingar utgifna af svenska fornskriftsällskapet. 
Läke- och örte-böcker. Första [och] andra häftet. Stockholm 
1883, 1884. Kongl. boktryckeriet.] 344 s. 8:o. Pris 5.25. 

Ur en samlares anteckningar. [2 uppl.] Upsala. E. 
Berling 1880-82. 2 bl. + 279 s. 8:o. Medföljer Skrifter utg. af  
Sv. lit.-sällsk. Pris i bokh. 6 kr. 

Af 	G. E. KLEMMING. Innehåller bl. a., som från vår tidskrif ts syn- 
punkt kan vara af intresse, en besvärjelse mot råttor från 1400-talet (s. 
100). Märk jämväl Trätan mellan själen ock kroppen 1667-1702 (s. 14), 
skämtan om abbotar alle (1400-talet) s. 48, hästläkedom från 1300-talet 
s. 127. 

Anteckningar af JOHANNES THOM.iE Agrivillensis Bu- 
REUS. Samlaren tidskr. utg. af  Sv. literatursällskapets arbetsutskott 4 
(Sthm 1883), s. 12-43, 71-126. 8:o. 

S. 15 Om »det trullet som Torwiggen slogh på Balungz ås vidh Westeråhs»; 
äfven om häxprocesser o. a. dyl. Utg. G. E. Klemming. 

Trollformler ock signerier ur häradsprotokoll från 
1700-talet. Undert. J. NORDLANDER. Sv. landsm. II, s. xxxix—
xlvij [utg. 1884]. 8:o. 

Något af hvad mästaren varit med om. (Några 
anteckningar om nutida skrock och öfvertro af Hans Jansson). 
Hemvännen 1881. 7 årg. (Sthm), s. 54-55. 4:9. 

Mäster Träff berättar. 

• 
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306. Folkföreställningar om åskan. Undert. Herm. H-g. 
Läsning f. folket 13 [årg. 47] (Sthm 1881), s. 71-77. 8:o. 

Förf. H. HOEBEEG. 
307. Sägner om vättarne. Af R. D. Läsning i hemmet 

utg. af  H. Hofberg. 1881 (Sthm), s. 473-474. 8:o. 
R. D.= RIKARD DYBECK? 
308. Om draken eller lindormen. Mmoire till Kong'. 

vetenskaps-akademien af GUNNAR OLOF HYLTEN-CAVALLIUS. 
Wexiö. 134. Smålandspostens boktryckeri. 42 s. 8:o. 1 kr. 

309. Agget i folktron. Undert. N. G. A-r. sv. fam.-journ. 
23 (Sthm 1884). s. 138-139. 4:o. 

Från olika folk. 
310. En liten trollpacka. Sann händelse, berättad af K. 

Läsning i hemmet utg. af  H. Hofberg. 1881 (Sthm), s. 367. 8:o. 
Folktro: ett barn skrapar rost af kyrkklockan för att bota sin mor. 
311. Fördomar hos Ålands befolkning af F. v. K. Sv. 

landsm. II, s. xlviij-lv [utg. 1884]. 8:o. 
Förf. af F. v. KNORRING, meddel. af  A. 0. Freudenthal. 
312. Skrock och vidskepliga bruk hos svenska allmogen i 

Vasabygden. Ett litet bidrag till svensk etnografi af A. 0. F. 
(Särtryck ur ))Nya Pressen») Helsingfors, Tidnings- och tryckeri-
aktiebolagets tryckeri 1883. 31 s. 8:o. 

Förf. prof. A. 0. FREUDENTHAL. Om rådanden (sjörå, näcken bärgsrå, 
tomten, bjären, maran, underbyggare), sjukdomars orsaker ock bot, lycka 
med mat, mjölk, fiske, jakt, spel, kärlek, kreatur, vidnad, medel mot tjufvar, 
att göra sig osynlig, huru man skall få veta om förborgade ting ock all-
tid ha pengar, om slagrutan ock skatters upptäckande. 

Anm. Finsk tidskr. XV (Hfors 1883), s. 373-374 af K. Lindström. 
313. Nordlander, Om trolldom, vidskepelse och vantro hos allmogen 

i Norrland, Sthrn 1880. 
Anm. Sv. landsm. 1,13 [utg. 1881], s. 722-724 af J. A. 1,[uxnE]tL. 
314. Mytiska sägner från Norrland. Af JOHAN NORD-

LANDER. Svenska fornminnesfören. tidskr. 5 (Sthm 1883), s. 171- 
202. 8:o. 

Sysselsätter sig med jättar, tomtar ock vättar. Med tomtar anser förf. 
bären ock puken vara identiska. Förf, anmärker saknaden eller sällsynt-
heten af skämtsagor i Norrland. 

315. Vidskepelse. Besvärjelse och läsning. Bidrag t. Söder. 
mani, äldre kulturhist. II (Sthm 1881), s. 102-113; III (Streng. 1882), 
s. 115-120; IV (1883), B. 74-80; Menniskors sjukdomar och 
deras botemedel. IV, s. 81-102; Om ladugården och dess 
skötsel. V (1884), s. 84-109. 8:o. 

Upptecknare G. &tross«? 
316. Vidskepliga bruk och märkelsedagar vid jordbruket. 

Utdrag ur Södermanlands fornminnesförenings samlingar. B  
t. Södermanl. äldre kulturhist. IV (Strengn. 1883), s. 102-109. 8:o. 

317. Svenska fornniinnesföreningens sjunde allmänna möte, 
i Skara den 18-20 juni 1883. Sv. forminnesfören. tidskrift 5 
(Sthm 1884), s. 203-218. 8:o. 



XChr 	 SMÄRRE MEDDELANDEN. 

Fjärde frågan lydde: Hvilka källor 1 Västergötland äro kända som 
offerkällor? Besökas de företrädesvis på bestämda dagar? Diskussion s. 
206 —207. Tredje frågan: Kunna spår af Tors eller andra hednagudars 
dyrkan ännu uppvisas i Västergötland? s. 210-211 (bl. a. meddelande om 
»Kornguden, i Vånga af 0. Montelius). 

Huru det går till att gå årsgång. Från Urshult i 
Kinnevalds härad i Småland. Undert. K. LINDSTEN. Sv. landsm. 
II, s. xvi—xviij [utg. 1882]. 8:o. 

En julgång. Sanseryds socken i Småland. Undert. 
J. A. RAPP. Sv. landsm. II, s. xiv—xvi [utg. 1882]. 8:o. 

Om folkets läkekonst i mellersta Halland af A. L. 
BONDESON. Upsala läkareförenings förhandlingar. 16 (Upsala 1881), 
s. 214-221. 8:o. 

Anm. Sv. landsm. II, s. cxlij—exliv [utg. 1884] af Ludvig Larsson. 
Finnish folk-lore. Superstitions collected amongst 

the peasants in Petalaks. Undert. W. HENRY JONES. Notes and 
queries 6:th ser. 10 (London 1884), s. 401 f. 

Inneh, jämförelser med svensk folklore. 

Om Noraskog. Äldre och nyare anteckningar ut-
gifna af Jon. JOHANSSON. II. Stockholm, Ivar Ifieggströms 
boktr. 1881, 1882. XVI + 429 s. 8:o. Ej i bokhandeln. 

Folklif ock sedlighetsförhållanden s. 49-54; Lefnadssätt ock inre 
hushållning, befolkningens sedliga tillstånd vid Gustaf Vasas tid s. 339-342 
med anslutning till saköreslängder ock tingsprotokoll. Handlar i öfrigt 
mest om ortens bärgsbruk. 

Anm. [Sv.] hist. tidskr. 2 (Sthm 1882), s. XIX—XXVI af G. Djurklou ; 
Nord. tidskr. 1883 (Sthm), s. 168-169 af **. 

Några högtiders firande hos svenska allmogen i 
Pärnå. Af Bg och F. J. V. Album utg. af  Nyländingar. IX (Hfors 
1883), s. 183-205. 8:o. 

Förf. KARL HENRIKSSON BAGGE ock F. J. VALBACK. 
Årstidernas firande i ett svenskt allmogehem i södra 

Österbotten, af J. ERIKSSON SMEDS. Finska studentkårens album 
tillegnadt Elias Lönnrot på åttionde årsdagen af hans födelse (Hfors 
1882), s. 129-159. 

Vårfester i Skåne. Af —n—n. Läsn. i hemmet utg. 
af  H. Hofberg. 1881 (Sthm), s. 387-390. 8:o. 

Om julens firande. Undert. HANS HILDEBRAND. Jul-
qvällen utg. af  Publicist-klubben [1] (Sthm 1881), s. 2-3. 4:o 

Nordiska julseder. Undert. ROBERT GEETE. Julqvällen 
utg. af  Publicist-klubben 2 (Sthm 1882), s. 2 —3. 4:o. 



SVENSK LlTERATER 1 8 81-8 4. 	 Eev 

Julen hos allmogen i Kullen i Skåne på 1820-talet. 
Undert. NILS MÅNSSON MANDELGREN. Ur de nord, folkens lif, af 
A. Hazelius 1 (Sthm 1882), s. 1-19 samt 1 pl. 8:o. 

Med teckningar af stugor, väggbonad, sömatsf at, smörfotar, ljusstakar 
(16 st.); bruk, danser o. s. v. 

Christmas in a seabord parish in Finland. Undert. 
W. HENRY JONES. Notes and queries, London 1883, nr 208. 

Skildrar julseder hos Åbo läns svenska skärgårdsallmoge. 
En julhögtid i Bälaryd. Undert. 0. H. Hemvännen 

1883. 9 årg. (Sthm), s. 9'7, 98, 100. 4:o. 
0. H. = 0. HERMELIN? 

Frieri och bröllopsseder i Södra Österbotten, af Gunnar. 
Valan, album utg. af  svenska österbottningar 1 (Hfors 1881), s. 162-180. 

Förf. I. SMEDS. 
Ett bondbröllop i gamla tider. (Södra Söderman-

land omkring 1820.) Ur en åttioårings minnen. Undert. M. L. I. 
Tidskr. f. hemmet, 26 (Sthm 1884), s. 143-157. 8:o. 

Ett bondbröllop i Norrköpingstrakten för 60 år sedan. 
Kulturbild upptecknad af Ester. Hemvännen 1883. 9 årg. (Sthm), 
s. 26-27. 4:o. 

Kommunallif i början af 1800-talet. Af Herm. H-g. 
Läsn. i hemmet utg. af  H. Hofberg. 1882 (Sthm), s. 665-671. 8:o. 

Förf. H. HOTBERG. Åkerbruk, byggnadssätt, byastämmor o. d. 
En blick i allmogens hem. Undert. Adm. Sv. fam.-

journ. 20 (Sthm 1881), s. 247-249. 4:o. 
Om husets inrättning ock folkets vanor, i mycket allmänna ordalag. 

Sälskytte på Åland. Af H. H-g. Läsn. i hemmet 
utg. af  H. Hofberg. 1882 (Sthm), s. 713-715. 8:o. 

Ur folklifvet; af H. HOFBERG. 
På sätern. Undert. A--g. Sv. fam.-journ. 20 (Sthm 

1881), s. 23. 4:o. 
En fäbodvandring i Vesterdalarne. Undert. 0. A. I, 

Ny ill. tidning 1881 (Sthm), s. 31, 39-42. 4:o. 
Natur ock folklif, med illustrationer Förf. 0. ARBORELIUS. 

Norrländska sockenhandtverkare förr och nu. Af 
Karl E-m. Ny ill. tidn. 1882 (Sthm), s. 6-7, 18-19. 4:o. 

För 30 år sedan. Förf. K. EKSTRÖM. 
I vildskogen. Teckning efter naturen af Karl E-m. 

Ny ill. tidn. 1881 (Sthm), s. 269-271. 4:o. 
Från öfre Dalarne, timmerafvärkning ock flottning. Förf. K. EKSTRÖM. 

Från hembygden. Små minnen, upptecknade af Karl 
E---m. Ny ill. tidn. 1882 (Sthm), s. 56. 4:o. 

Af K. EKSTRÖM, från Helsingland: om prästerskapets, kyrkobetjäntes 
m. fl. aflöning, tiggarlappar, gesäller, säckpipa ock nyckelharpa »förr i 
världen». 

Från hembygden. Af Karl E-m. Ny ill. tidn, 1882 
(Sthm), s. 478 -479. 4:o. 

Af K. EKSTRÖM, från Helsingland: julen, skillingstryck. 
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»Lag-Kan». Undert. K. E-m. Ny ill. tidn. 1881 (Sthm), 
s. 43-44. 4:o. 

En processmakerska i Helsingland. Af KARL EKSTRÖM. 
Något om hemseder och hemslöjd i svenska bygder. 

Bref af Esselde. Tidskr. f. hemmet, 23 (Sthm 1881), 8, 263-283; 
24 (Sthm 1882), s. 42-51, 120-128. 8:o. 

Förf. friherr. SOFIE ADLERSPARRE f. LEJONHUFVUD. Södra Östergötland. 
Skrämskott och »gångedagar». Undert. CLAfiS LJUNG- 

STRÖM. Sv. fam.-journ. 20 (Sthm 1884), s. 87. 4:o. 
Inom Fogelås pastorat i Västergötland var för icke många år sedan, 

ock kanske är det ännu, sed att vid vårtiden, innan man släpte ut kreaturen 
i vall på Hökensåskogarna, därstädes anställa en så bullersam skallgång, 
som möjligen kunde åstadkommas - icke för att fånga rofdjuren, utan för 
att skrämma bort dem från trakten, ock när detta var gjordt, var man i 
den fullaste öfvertygelse, att de icke skulle återkomma den därpå följande 
sommaren. Motsvarande bruk i andra västgötasocknar. 

Minnen från Lomaryds marknad. Undert. 0. H. Hem-, 
vännen 1882. 8 årg. (Sthrn), s.,86-87. 4:o. 

0. H.=0. HERMELIN? 
Far rakar sig på söndagsmorgonen. Undert. AUGUST 

BONDESON. Nornan, sv. kalender för 1883 (Sthm 1882), s. 72-76. 12:o. 
Scen ur folklifvet, dramatiskt behandlad, med teckning af E. PerMus. 

Folkseder i Östra Göinge härad i Skåne. Anteck-
ningar, gjorda i Osby, Glimåkra och Örkeneds socknar under 
en på Nordiska museets bekostnad år 1881 företagen resa. 
Undert. EVA VIGSTRÖM. Ur de nord, folkens lif, af A. Hazelius 
1 (Sthm 1882), s. 49-74. 8:o. 

1. Bejlagille [fästekalas]; 2. Lysning ock bröllop; 3. Begrafning. Med 
teckningar af handskar ock vantar, »löfkors) ock )sållakors», brudlister 
ock hängbandsklut. 

Lapparne. Undert. 0. v. K. Läsn. i hemmet utg. af  
0. v. Knorring. 1884 (Sthm), s. 1293.- 1298. 8:o. 

Förf. 0. V. KNORRING. 
[Jr lapparnes lif. Ny ill. tidn. 1882 (Sthm), S. 89-92. 4:o. 

Af J. Trxåbr, med teckning (s. 87): »På vall». 
Lapparnes barn. Läsn. f. hemmet utg. af  H. Elofberg. 

1881 (Sthm), s. 318-320. 8:o. 
Lappbröllop .  i Fatmomakke. Undert. 0. P. P-n. 

Sv. fam.-journ. 23 (Sthm 1884), a. 246-249. 4:o. 
Förf. 0. P. PETTERSSON. 

The encyclopxdia britannica 9:th ed. Vol. XIV. 
Edinburgh 1882. 4:o. 

»Tbc lapps» (under Lapland). s. 305---308. Undert. H. A. W. (enl. reg 
H. A. WEBSTER). 

J. A. LUNDELL. 



SVENSKA LITERATURSÄLLSKAPET I FINNLAND. 	xcvii 

Svenska literatursällskapet i Finnland. 

Sällskapet, inom hvars värksamhetsområde falla jämväl de 
svenska folkmålen ock folkdiktningen i Finnland, stiftades den 
7 maj 1885. I bidrag funnos på stiftelsedagen redan 144,000 
fmk tecknade af 1,066 medlemmar; ett i sanning lysande bevis 
på den kärlek, hvarmed den svenska odlingen i systerlandet 
omfattas. Vi meddela här sällskapets stadgar: 

Stadgar för Svenska literatursällskapet i Finnland, 

stiftadt till åminnelse af JOHAN LUDVIG RUNEBERG. 

§ 1. 
Sällskapet har till uppgift: 

att samla vittnesbörden om den svenska kulturens uppkomst ock 
utveckling i Finnland, sådana som icke offentliggjorda eller sällsyntare 
literära alster, svensk folksång ock saga, upplysningar om äldre literära 
föreningar ock företag, historiska handlingar, särskildt rörande undervis-
ningsväsendet, biografiska underrättelser, bref af literärt eller kultur-
historiskt intresse, samt att bearbeta ock offentliggöra det sålunda sam-
lade materialet, hvilket tils vidare öfverlåtes till förvarande åt universi-
tetsbiblioteket eller statsarkivet; 

att främja svenska språkets studium ock rätta begagnande genom 
undersökning af landets svenska dialekter, offentliggörande af gramrnati-
kaliska ock lexikaliska arbeten öfver desamma, ombesörjande af för under-
visningen i landets skolor lämpliga läro- ock läseböcker på svenska språ-
ket samt andra liknande åtgärder; 

att främja literär värksamhet på svenska språket genom pris-
belöningar ock understöd. 

§ 2. 
Medlem af sällskapet är enhvar, som på anmälan blifvit därtill 

kallad ock förbinder sig att till sällskapets fonder erlägga afgift såsom 
nedan säges: 

200 fmk eller därutöfver betalas af sällskapets Of/ande med-
lemmar; 

100 fmk en gång för alla eller 10 fmk årligen i tolf års tid 
betalas af sällskapets öfriga medlemmar. 

Den som till fullo erlagt något af dessa afgiftsbelopp, är därefter 
utan vidare afgift beständig medlem af sällskapet. 

Sv. landsm. VI. 	 7 
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Korresponderande medlemmar i utlandet samt hedersledamöter äger 
sällskapet rätt att kalla, om förslag därom inlemnas till bestyrelsen, af 
denna förordas ock af sällskapet å dess årsmöte godkännes. Korrespon-
derande medlemmar ock hedersledamöter erlägga ej afgift till sällskapet. 

3. 
Ledningen af sällskapets värksamhet samt vården om dess ange-

lägenheter handhafves af en Bestyrelse af tolf ledamöter, hvilka sig 
emellan årligen utse sällskapets ordförande, viceordförande, sekreterare, 
arkivarie ock skattmästare. Af ledamöterna i bestyrelsen underkastas 
fyra hvarje år omval på årsmötet i den ordning, som först genom lott-
ning bestämmes, men sedan i tur. 

Bestyrelsens sammanträden, vid hvilka sällskapets öfriga medlemmar 
äga rätt närvara ock sin mening uttala, böra af ordföranden medels 
annonser tillkännagifvas, ock är bestyrelsen vid dem beslutför, då minst 
sju af dess medlemmar tillstädeskommit. Yppas inom bestyrelsen olika 
meningar, omröstas såsom i § 6 sagdt är. Bestyrelsen äger tillsätta 
erforderliga utskott, utgifva pris ock understöd, bestämma om arvoden 
äfvensom grunderna för beräkning af författarehonorarier, samt besluta 
om penningemedlens förvaltning, hvaremot öfriga ärenden kunna hand-
läggas af ordföranden, viceordföranden, sekreteraren, arkivarien ock skatt-
mästaren vid gemensam öfverläggning. 

Ordföranden, eller i hans ställe viceordföranden, sammankallar 
sällskapet ock bestyrelsen till möten, leder förhandlingarna å dessa, under-
skrifver jämte sekreteraren alla utanordningar ur kassan, kallelsebref ock 
öfriga i sällskapets namn af gående skrifvelser, samt afgifver vid års-
mötet berättelse öfver sällskapets värksamhet under det förflutna året. 

Sekreteraren för matrikel öfver sällskapets medlemmar ock protokoll 
vid sällskapets ock bestyrelsens sammanträden samt besörjer korrespon-
densen. 

Arkivarien besörjer tryckning ock utdelning af sällskapets skrifter 
samt vårdar arkivet ock bokförrådet, hvaröfver han vid årsmötet afgifver 
berättelse. 

Skattmästaren uppbär ock förvaltar sällskapets medel, värkställer 
utbetalningar på grund af bestyrelsens utanordningar samt för öfver alla 
sällskapets inkomster ock utgifter noggrann bok ock räkning, hvilken 
han före den 20 januari hvarje år bör till revisorerna aflemna, för att 
af dessa jämte revisionsberättelsen sällskapet vid årsmötet föreläggas. 

Ombudsmännen äga att hvar på sin ort uppbära ock till skatt-
mästaren öfversända afgifterna, besörja utdelningen af sällskapets publika-
tioner, anmäla hos bestyrelsen nya medlemmar, efterforska ock emottaga 
skrifter ock upplysningar, som höra till området för sällskapets värk-
samhet, samt i öfrigt främja allt, som till nående af sällskapets syften 
lända kan. 

§ 4. 
Sällskapets publikationer utgifvas i fria häften under den gemen-

samma titeln »Skrifter utgifna af Svenska literatursällskapet i Finnland». 
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De af dessa skrifter, hvilka bestyrelsen finner äga allmännare intresse, 
böra kostnadsfritt tillhandahållas alla sällskapets medlemmar. Heders-
ledamöter, stiftare ock sällskapets funktionärer äro enhvar berättigade 
till ett exemplar af samtliga genom sällskapets försorg utkommande 
arbeten. öfverblifna exemplar utlemnas i bokhandeln. 

 
Af sällskapets stiftande medlemmars afgifter bildas en grundfond, 

som placeras i säkra värdepapper ock hvaraf räntorna årligen disponeras 
på sätt sällskapet vid årsmötet bestämmer. 

Donerade ock testamenterade medel förvaltas i noggrann öfverens-
stämmelse med därvid gifna föreskrifter. 

 
Sällskapet håller sitt årsmöte den 5 februari, Johan Ludvig Rune-

bergs födelsedag. Då uppläsas föreskrifna års- ock revisionsberättelser, 
väljas ledamöter i bestyrelsen, utses två revisorer jämte lika många 
suppleanter för det löpande årets räkenskaper ock för bokförrådet samt 
afhandlas frågor rörande sällskapets värksamhet, möjligen ifrågasatt för-
ändring af stadgarne med mera. Vid omröstning äger hvarje närvarande 
en röst, ock beslutet bestämmes genom enkel röstöfvervikt; vid lika 
röstetal afgör ordförandens mening utom vid omröstning med slutna 
sedlar, då lottning afgör. Vid val af bestyrelse ock revisorer kunna i 
landsorten bosatta medlemmar till ordföranden insända förseglade val-
sedlar. 

 
Förslag till ändring af stadgarne skall sist en månad före årsmötet 

inlemnas skriftligen till bestyrelsen, som däröfver afgifver utlåtande, 
hvarefter sällskapet afgör frågan. 

Till lärare ock folklorister. 

Som bekant står geografiens studium i Tyskland långt 
högre än hos oss, ock man skyr där ingen möda för att föra 
ämnet framåt samt gifva lif ock åskådlighet åt undervisningen. 
Vi vilja härmed fästa uppmärksamheten på ett af de många 
exemplen härpå, ock ett högst efterföljansvärdt exempel. 

Uti SEIBERTS Zeitschrift fär schulg-eografie IV, s. 237, in-
fördes af seminarieläraren HUMMEL en anhållan, att personer, 
som därtill vore i stånd, ville meddela honom sådana folkliga 
ordspråk, rim ock uttryck, som karakteriserade landets, ett 
landskaps eller en mindre orts natur eller folkets lynne, t. ex. 
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Main, Wein, Glockenklang 
gehen durch gan z Frankenland. 

Ock han talade ingalunda för döfva öron. Uppropet var 
dateradt d. 18 april 1883, ock redan i septemberhäftet för 
1884 var han i stånd att på grund af influtna bidrag offentlig-
göra en ordnad samling af sådana rim ock uttryck, en egen-
domlig själfbiografi af det tyska folket. 

Något liknande vore det ock skäl att söka åstadkomma i 
vårt land, ty sådana karakteristiska uttryck äro ingalunda säll-
synta. Vinsten för den geografiska undervisningen skulle blifva 
större, än hvad mången i första hand tror. Den som en gång 
sagt sina lärjungar, att Lycksele är södra Lapplands betydligaste 
ort, ock därtill fogat den upplysningen, att det också af be-
folkningen på skämt kallas Lapp-Stockholm, han kan vara 
viss, att intrycket härd ej så lätt försvinner. 

Småländingens idoghet framhålles i det bekanta uttrycket: 
hutta en småländing på en sten — han slår nog rot (eller: 
sätt en småländing på ett tak — han föder, sig, med flere 
variationer). Ock om hans land säger man i Östergötland: 

Får å getter 
är Smålands bästa kretter. 

Man kan svårligen tänka sig någon konkretare ock barna-
sinnet mera tilltalande karakteristik än den, som ligger i ärter-
nas samtal i Småland ock Ostergötland. När man i Ostergöt-
land kokar ärter, måste de trängas i pannan, hvarför den ena 
säger till den andra: 

Tock åt dej, 
tock åt dej, 
tock åt dej! 

I det magra Småland är det åter smått om ärter, så att 
den ena ej ser den andra, utan ropar: 

Här är jag; livar är du? 
här är jag; hvar är du? 
här är jag; hvar är du? 

Det vore i hög grad önskligt, att herrar lärare ock »lands-
målare» ville egna tillbörlig uppmärksamhet åt detta ämne. Om 
så sker ännu, medan tider är, torde ej så litet kunna åstadkom-
mas. Vi hade tänkt, att samlandet lämpligast skulle bedrifvas 
så, att hvar ock en sände sitt lilla bidrag till »Redaktionen af 
Svenska landsmålen» (adr. Uppsala), hvilken är hugad att 
sköta om ordnandet ock tryckningen. 

Stockholm i december 1885. 
J. NORDLANDER. 

Sluttrykt i maj 1886. 



21 h. V. 4. Spring, min snälla ren! Af R. BERGSTRÖM. 20 s. 
'V. 2. Sagor, sägner ock visor, af R. BERGSTRÖM ock J. NORD- 

22 h. 	LANDER. 105 s. 
V. 6. Medeltidsberättelser, af G. CEDERSCHIÖLD, 5. 1-96. 

23 h. VI. 1. Laumålets kvantitet ock aksent af M. KLINTBERG. 95 5. 
IVI. 	Smärre meddelanden, s. i—c. 

För följande årgångar af tidskriften äro bidrag fär-
diga eller under utarbetning af: 

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 (Medeltidsberättelser), Kammarherre G. DJURKLOU (Visor ock 
melodier), Kapten V. ENGELKE (Från Helsingland), Kantor ENNINGER 
(Folkmelodier), Metallarbetaren G. ERICSSON (Från Södermanland), Pro-
fessor A. 0. FREUDENTHAL (Anteckningar öfver Vöråmålets ljud- ock 
formlära, jämte språkprof ; Upplysningar om Gamla-Karlebymålet i Öster-
botten, 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), Chargé  
d'affaires G. 0. HYLTÅN-CAVALLIUS (Värends ordbok; Sagor ock sägner 
från olika landskap utom Småland), Litteratören J. JONSSON (Person- ock 
ortnamn från Hossmo; Folkminnen från Möre), Litteratören M. JONS-
SON (Ölands kreatursmärken), Fil. stud. G. J:SON KARLIN (Folkvisor från 
östra Skåne; Folkskådespel), Lärovärksadjunkten M. KLINTBERG (Lau-
målets ordbok), Lektor E. KORSSTRÖM (Nagu- ock Pargas-målen), Kom-
minister A. KULLANDER (Västgötamål), Biblioteksamanuensen E. H. LIND 
(Samlingar från Filipstads bärgslag), Redaktör A. LINDGREN (Om folk-
musik), 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 1600- ock 1700-talen om-
trykta med kommentarier), Lektor M. F. LUNDGREN (Ortnamn; Medel-
tidens personnamn), Professor A. TH. LYSANDER (Sagojämförelser), Fil. 
kand. A. MALM (Dopnamn inom Vemnnenhögs härad; Ordbok öfver Vem-
menhögsmålet), Stud. J. E. MODIN (Huskurer; Folkets zoologi; Sägner), 
Skolläraren K. NILSSON (Ordbok öfver sydöstra Blekings folkmål), Fil. 
kand. J. NORDLANDER (Ordbok öfver Multråmålet i Ångermanland; Ord-
bok öfver härjedalskan; Äldre ock yngre norrländska personnamn; Häx-
processerna i Ångermanland; Barnvisor), Kartografen E. 0. NORDLINDER 
(Bergsjömål; Lule-socknarnas ortnamn), Docenten A. NOREEN (Gramma-
tikor för dalmålen; De svensk-norska gränsmålen), Lärovärksadj. G. Noll-
LÄNDER (Småländsk ordbok), Lärovärksadj. J. NYBLåN (Växtnamn från 
Ljunits härad), Med. stud. A. G. NYBLIN (Staffanssjungningen), Fil. lic. 
N. OLsANI (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. RANCICEN (Svenska 
folksagor från Österbotten), Fil. stud. E. G. SAHLSTRÖDI (Värmländska), 
Fil. kand. P. A. SANDEN (Gåtor från N. Vadsbo; Ordbok för Vadsbomålet), 
Docenten H. ScaticK (Den vandrande juden; Magister Matthias' Copia 
exemplorum), Biblioteksamanuensen C. G. STJERNSTRÖM (Om källorna för 
Ihres dialektlexikon; Förteckning öfver den svenska landsmålslittera-
turen), Med. stud. G. SUNDSTRÖM (Dansföreningen i Uppsala), Docenten 
S. SÖDERBERG (Forngutnisk grammatik), Professor E. TEGNÉR (Skånska 
ortnamn), Hemmansägaren Sv. THOMASSON (Sagor ock visor från Ble-
king; Tre svartkonstböcker), Doktor F. UNANDER (Ordbok för väster-
bottniskan ; Bomärken), Docenten H. A. VENDELL (Runömålets ordbok; 
Sagor, visor, gåtor m. m. från Estland; Ordlista öfver Nargö-målet), 
Med. kand. V. VENNSTRÖM (Upplandshistorier), Litteratören A. VIBARG 
(Sägner från n. Roslagen), Fru E. WIGSTRÖM (Vandringar i Skåne; Skån-
ska allmogeseder; Folkdiktning från Skåne, Bleking ock Öland), Språk-
läraren C. G. ZETTERQVIST (En svensk polyglottsamling från 1850-talet); 
hvarförutorn skola lemnas visor, sagor, sägner, gåtor o. d. ur landsmål--
föreningarnas samlingar. I en särskild serie utgif vas som bihang till 
tidskriften äldre blott i handskrift eller sällsyntare tryck tillgängliga 
arbeten på eller om folkmål eller rörande andra sidor af folklifvet, 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 BUREUS, ENBERG ock TOFTEN. 

I följd af ökadt statsunderstöd utkommer tid-
skriften Svenska landsmålen från ock med år 1884 
med trettio tryckark (480 sidor) ärligen. Priset 
för årgång är oaktadt denna utvidgning oförä'ndradt, 
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. 

Märk! Enär af särskilda skäl _flere 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 utpina 
häfte titelblad ock register samt särskildt tillkännagifvande på 
omslagets första sida. Ännu är blott Bd I fullständigt. I år-
gången 1886 afslutas Bd II. 

Stockholm, 1886. Kongl. Boktryckeriet. 


