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Förord. 
Det allmogemål, hvars ljudlära jag i det följande gjort till 

föremål för en studie af väsäntligen språkhistorisk art, talas 
inom Degerfors socken af Västerbottens län. Inom nämnda 
socken är målet öfverallt någorlunda likformigt, ehuru visser-
ligen smärre skiftningar icke gärna kunna saknas, då socknen 
omfattar en ytvidd af några ock tjugu kvadratmil d. v. s. är 
nära lika stor som ön Gottland. Invånareantalet uppgick vid 
1885 års slut till 5,771 personer. 

Liksom man annorstädes i Norrland kan iakttaga, att de 
socknars mål närmast likna hvarandra, som ligga inom samma 
flodområde, så stämmer också degerforsmålet i väsäntliga 
delar med landsmålet såväl i de sydöstra socknarna Vännäs 
ock Ume som ock i de nordvästra Lycksele, Stensele ock 
Sorsele. Bortser man från mindre afvikelser, kan man sålunda 
fatta degerforsmålet som typ för den dialekt, som talas af 
befolkningen längs Umans ock Vindelns floddalar, ock målet 
representerar då en folkmängd af öfver 30 tusen människor. 

Under det att målets (i inskränkt mening) gränser i nord-
väst ock sydost äro mycket obestämda, sammanfalla de där-
emot i norr ock nordost i det närmaste med sockengränsen 
ock äro här stundom så starkt markerade, att närmaste byar 
på olika sidor om gränsen förete långt större ock mera be-
stämda språkskiljaktigheter än t. ex. Ume ock Lycksele, som 
dock ligga på 13 mils afstånd från hvarandra. Äfven i sydost 
torde sockengränsen vara afgörande för målet, ehuru skiljaktig-
heterna här icke framträda lika skarpt som på norra sidan. 

Målets här nu påpekade ställning till grannmålen angifver, 
som mig synes, tämligen tydligt, att odlingen i dessa bygder 

') Degerfors afsöndrades först år 18ot som egen församling från Lime, 
hvarunder det förut lydt. 
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4 	 ÅSTRÖM, DEGERFORSMÄLETS LJUDLÄRA. 	 VI. 6 

från början framgått efter floddalarna. Skälen till ett sådant 
förhållande äro ju också lätt funna; ty utom det att den fram-
skridande odlingen gifvetvis gärna följer den riktning, där 
naturliga samfärdsleder äro till finnandes, måste också den om-
ständighet, som antydes i det fornsvenska ordspråket: »äng är 
åkers moder», här hafva varit af stor betydelse. Odlingen 
betjänar sig af det förlagskapital, naturen så att säga gifver 
hänne på hand. 

Sådana förhållandena emellertid nu äro, borde det i etno- 
logiskt-historiskt afseende icke vara utan intresse att få en 
närmare utredning af målets ställning å ena sidan till svenskan 
i Österbotten ock å den andra till bygdemålen i det nordan-
fjällska Norge, med hvilka degerforsmålet visar afgjord fränd-
skap. Det hade också varit min mening att meddela en 
öfversikt af jämförelsepunkterna därvidlag; men då en sådan 
jämförelse icke bör byggas uteslutande på ljudIäran, utan äfven 
bör omfatta formläran, har jag föredragit att uppskjuta denna 
öfversikt, till dess jag blifvit i tillfälle att behandla äfven målets 
formlära. 

Västerbottens folkspråk har tvänne gånger förut varit 
föremål för vetenskaplig undersökning, nämligen dels af F. 
UNANDER: Allmogemålet i södre delen af Vesterbottens 
Uppsala 1857, dels af FR. WIDMARK : Bidrag till kännedomen 
om Vesterbottens landskapsmål, Stockholm 1863. UNANDERS 
undersökning omfattar emellertid företrädesvis kustmålen, hvar-
vid han särskildt utgår från målet i Nordmalings socken, WID-
MARK däremot tar uteslutande hänsyn till norra Västerbotten 
ock Norrbotten. Ingendera af dem har därföre närmare berört 
det område, som jag här behandlar. 

Skriftliga källor, som kunna gifva någon vägledning rörande 
äldre ljudförhållanden i Västerbottniskan eller norrländska mål 
i allmänhet, äro icke många. 

Några upplysningar ha emellertid stått att hämta i följande 
skrifter: 

BUREUS, Sumlen (i Sv. landsm. Bih. I. 2), hvars uppgifter 
kunna dateras till omkring år 1600 (se Suml. s. 66). 

ASK, Di ssertatio de Urna, Ups. 1731, hvarest en mindre, 
föga upplysande ordlista finnes bifogad. 
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FALLERSTEDT, Glossarium vocabulorum Norlandorum; hskr. 
R. 592 i Uppsala universitetsbibl. Ovisst är, från hvilken trakt 
uppgifterna egäntligen stamma [M. Fallerstedt f. 1710 t 1756; 
citeras: Fall. Gloss.]. 

RENMARK, Plurima Linguce Gothic' Rudera, quo in vulgari 
Sermone apud Vbotnienses ab anno 1752 in julio observavit 
Carolus Renmark; hskr. N. 634 i Uppsala universitetsbibl., en 
ordsamling företrädesvis från norra Vbott. ock Nbott. [citeras: 
Renm. Rud.]. 

Öfriga hänvisningar till kända arbeten liksom också för-
kortningarna torde förstås utan vidare upplysning. 

I afseende på den isländska ortografien har jag sökt att 
följa de regler, som tillämpas i NOREENS Altisl. u. altnorw. gram- 
matik, med den afvikelsen allenast, att långt re af typografiska 
skäl lemnats utan aksent samt att skrifningen e ock o i än-
delser i stället för de vanliga i ock u icke konsekvent genom- 
förts. I afseende åter på det isländska ock fornsvenska ord-
förrådet har jag, där ej särskild källa angifvits, i allmänhet 
inskränkt mig till hvad som finnes upptaget i FRITZNERS 
Ordbok (första uppl.) ock 6:te bandet af RYDQVIST, Svenska 
språkets lagar. 

Till sist vill jag här hembära min hjärtliga tack till Pro-
fessor NOREEN ock Docenten LUNDELL för de råd ock upp- 
lysningar samt den uppmuntran, som från deras sida kommit 
mig till del under arbetet med denna afhandling. Särskildt 
må jag erkänna min förbindelse till den sistnämnde, som till 
båtnad för afhandlingen varit mig behjälplig vid den svåra 
korrekturläsningen ock därvid ofta kommit i tillfälle att med-
dela både råd ock rättelse i fråga om afhandlingens fone-
tiska sida. 
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Inledning. 

Sonanterna. 

§ 1. Vid det grafiska återgifvandet af ljudförhållandena 
i Degerforsmålet begagnar jag mig af följande sonantiska ljud-
tecken: 
vokalerna: a, a, (E, a, e, i, y, 0, e, e, o, 	o, u, u;' 
diftongerna: N oy, ou; 
n-ljud i sonantisk funktion: tt, u, 

Af vokalerna kunna a, a, e, 2, y, e, o vara både långa 
ock korta; ce, 0, a, u endast långa; a, o, o, u endast korta. 

Angående dessa teckens valör, det inbördes förhållandet 
mellan de ljud, som cle beteckna, samt sättet för bildningen 2  af 
dessa ljud hänvisar jag till LUNDELL i Sv. landsm. I, s. 84 if. 

Anm. 1. Jag vill dock hafva anmärkt, att vokalerna a 
ock e hafva en icke obetydlig latitud mot a- ock o-hållet, 
ehuru åtminstone hvad a ock a angår i fullt betonad stafvelse 
ingen förblandning äger rum. I svagt betonad kort stafvelse 
kan man däremot stanna i ovisshet om a-ljudets värde. Målet 
vacklar dessutom i vissa fall, t. ex. mellan lakar, ock lakar', 
steyana ock steyana o. s. v. I ordet mjölk torde man få höra 
både ntioAk ock ntjoAk, eller kanske ock ett mellanljud mellan 
båda. 

Anm. 2. Vidare anmärkes, att för vokalerna a, e, o, ce, 
0, a ock u, hvilka kunna förekomma framför cerebrala kon-
sonanter, borde, strängt taget, i detta fall särskilda tecken 
varit införda. Jag anser nämligen, att den cerebrala karaktä- 

Denna vokalserie är, som man finner, endast godtyckligt ordnad 
efler akustisk frändskap på basen af de olika labialiseringsgraderna för 
a, i ock u. 

•På den svåra frågan om vokalernas bildningsläge kan jag icke 
inlåta mig; men, så vidt jag kan finna, äro mina a, a ock 0 lägre än 
a ock u, ej tvärtom. 

$v. landsm. VI. 6. 	 7 
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ren, i all synnerhet vid 	angifves minst lika mycket af den 
föregående vokalen som af konsonanten själf. Tungans ställ-
ning under bildandet af t. ex. a i mar, är också under senare 
delen af ljudet ock väl ofta under hela ljudet så afvikande 
från den ställning, som kunde anses såsom normalställning för 
vokalen a, att ett åtskiljande af tvänne olika ljud härvidlag 
vore fullt berättigadt. Men då ett konsekvent ock genomfördt 
återgifvande i skrift af alla de mångfaldiga glid- eller mellan-
ljuden i det talade språket måste blifva omöjligt, har jag icke 
funnit skäl vara att genom nya tecken störa den enhet i skrif-
ten, som vunnits genom det Lundellska landsmålsalfabetet. 

Anm. 8. Ur de i diftongerna tsly ock ou ingående y ock u 
utveckla sig, så snart de komma att stå •framför vokal, mer 
eller mindre tydliga konsonantiska mellanljud. Detta är dock, 
såsom mig synes, mera regelbundet händelsen vid u än vid y, 
ock jag skrifver därför snAuwa,n men 1)674. 

Anm. 4. Stafvelsebildande n-ljud, som blott är en nasal 
afslutning (d. v. s. regressiv- eller explosivdel) af den före-
gående konsonanten, kan endast förekomma efter klusilt ljud 
(»verschlusslaut») samt efter a ock varierar i viss mån till 
bildningsläge efter dessa, så att man har jåkel. g), men mit', 

viste o. s. v. Den sålunda bildade stafvelsen kan upp-
bära biaksent. 

Stafvelsebildande uppträder n-ljudet nästan uteslutande efter 
»lång» kons. Efter »kort» kons. inträder sekundär vokal mellan 
denna ock n. r ock 1 äro i målet aldrig stafvelsebildande, men 
framkalla sekundär vokal. 

Konsonanterna. 

§ 2. Målets konsonanter äro följande: 
labiala: p, b, f, v, m; 
postdentala: t, d, s, n, .1, /; 
supradentala: t, 4, j,j, r, er); 
cerebrala: 4, d, n, J, Z, (s); 
dentipalatala: J, 4, §, g; 
palatal: j; 
gutturala: k, g, y, g, g. 

Härtill komma ytterligare h ock w. 
Angående dessa tecken ock deras betydelse hänvisas till 

LUNDELL i Sv. landsm. 1, s. 20 if. 
8 



VI. 6 	INLEDNING: KONSONANTERNA, KVANTITETEN. 	§ 2-3 
Anm. 1. Ehuru 7 (tonlöst r) i målet obestridligen före-

kommer före p ock k, skrifver jag i det följande äfven i dessa 
ställningar r, emedan målet härutinnan vacklar ock 7 dessutom 
sällan höres utan ett mer eller mindre betydande förslag af r. 
Visserligen förnimmes äfven stundom vid 	ock A ett mot- 
svarande förslag af / ock Z, men / ock .2 äro dock ojämförligt 
mera konstanta i målet än 7. 

Anm. 2. Målets cerebraler (LUNDELLS kakuminaler) äro 
vanligen icke särdeles höga, men hålla sig dock i allmän-
het väl skilda från supradentalerna. I vissa fall af ljudför-
bindelsen ns (se under n) har jag dock att konstatera en 
vacklan mellan ris, ock lus. Då s, annars, så vidt jag kan finna, 
icke har någon regelbunden förekomst i målet (kanske före-
kommer det dock någon gång som varietet af det allmänna es, 
där detta uppkommit af + s), så synes det troligt, att den 
nämnda vacklan beror på en strid mellan 	ock ts. 

Anm. 3. Palatalen y växlar i uttalet icke sällan med vokal, 
t. ex. v6,.)an 1. våza'n vägen, pojk 1. poyk pojke o. s. v. När 
ett y föregås af ett n-ljud, uppstå väl palatala n-former; men 
om jag ej bedrager mig, spela de i regel blott rollen af 
mellanljud. Slutande ,) kan någon gång delvis förlora stäm-
tonen. 

Anm. 4. .2, är enligt förf:s sätt att uttala det unilateralt 
(till höger), hvilket uttalssätt tyckes vara det allmänna. 

Kvantiteten. 

§ 3. Målet uppvisar numera endast kombinationerna kort 
vok. + s. k. lång kons. eller lång vok. + s. k. kort kons. 
Hvarje konsonant, som åtföljes af annan kons. i samma stafvelse, 
är »lång», ock jag angifver därför i det följande konsonantens 
beskaffenhet med särskildt tecken endast då en »lång» (stark) 
står ensam. Dess egenskap af »lång» (stark) angifves då 
medelst undersatt streck. 

Anm. 1. Enligt min åsikt äro uttrycken lång ock kort 
kons. likaså vilseledande som de gamla uttrycken dubbel ock 
enkel kons. Jag fattar nämligen skillnaden hos t-ljuden i 
rätt ock rät såsom en aksentskillnad (en följd af olika staf-
velseaks.), icke som en kvantitetsolikhet (härom utförligare en 
annan gång). 

9 
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Målet har i fullt betonad stafvelse kort vokal före 
två kons.' eller »lång» kons., lång däremot före ensam »kort». 
I svagare betonad stafvelse är vokalen nästan alltid kort. 

Aksenten. 

För den musikaliska aksenten kan jag icke 
nöjaktigt redogöra ock måste här lemna densamma obeaktad 
ock °betecknad. 

I afseende på den exspirat °riska aksenten an-
märker jag följande. 

Icke sammansatta trestafviga ord eller ordformer hafva 
allmänneligen samma aksent som uti rspr., t. ex. steyana ste-
garna, vakrare, vackrare o. s. v. Antalet af dylika ordformer är 
dock, tack vare ändelsereduktionen (jfr de vokaliska slutljuds-
lagarna), betydligt mindre än i rspr. Jag lemnar aksenten i 
dylika fall °betecknad. 

De egendomliga aksentförhållandena vid ordsammansätt-
ning måste jag här äfven förbigå, då den exspiratoriska aksentens 
förändringar därvidlag svårligen kunna framställas utan i sam-
manhang med den musikaliska aksentens. Blott så mycket 
må i förbigående anmärkas, att målet visar en tydlig tendens 
att skarpt betona den sista sammansättningsleden, hvarigenom 
den första ledens aksent ofta öfvergår från gravis till akut. 

Efter dessa anmärkningar må det vara nog att, med bibe-
hållande af en gammal terminologi, för målet uppställa följande 
aksenter: 

1:0) Akut tillkommer 
alltid sådana ord, som i äldre tid varit enstafviga: ålar 

isl. aldr, s4yal 	sigl o. s. v.; 
vanligen tvåstafviga namn: bånrbm Burström, 14grån 

Nygren, 362‘sa Jonsson, 62?‘ Eva, såra Sara, /iså Lisa o. s. v. 
(men minå Mina, ånå Anna m. fl., hvilka dock i vokat. kunna 
få akut); 

1) Endast före kons. + j kan stundom vacklan förekomma: senjes 
1. senan, liMan I. ~Az. 

10 



VI. 6 	 INLEDNING: AKSENTEN. 	 6 

c) undantagsvis sammansatta ord: itghbst skjutshäst, ,sds-
bön skjutsbonde, nisvark nidingsdåd (»nidsvärk»). Ordet kåt 
mån (namne) är finska kajma ock har sin aksent däraf. 

2:0) Gravis tillkommer alla urspr. tvåstafviga ord, som ej 
få akut eller cirkumflex, samt de urspr. trestafviga, som i målet 
blifvit tvåstafviga: dtla'r isl. aldri (aldrige), sya isl. sight, 
månis rspr. människa o. 5. v. 

Då orden med gravis äro de ojämförligt flästa, utsätter 
jag i det följande endast akut. Alla tvåstafviga ord, som icke 
hafva utsatt aksent, hafva således gravis. 

3:o) Cirkum fle x tillkommer alla sådana ord, som urspr. 
varit tvåstafviga, men i målet blifvit enstafviga (jfr slutljuds-
lagarna). Denna tvåspetsiga aksent är af två slag, i det att dess 
senare hälft kan vara antingen stigande eller fallande. Då 
den förra af dessa arter alltid åtföljes af »lång» kons., den senare 
däremot af »kort» eller ingen kons., har jag icke ansett mig 
böra för de olika arterna af tvåspetsig aksent införa särskilda 
tecken. Stigande är cirkumflexen, om vokalen åtföljes af 
två konsonanter eller en kons. med längdtecken, annars alltid 
fallande. Ex. by t isl. bytta, men gt isl. bSTta. 

Anm. 1. Vid sammansättning försvinner cirkumflexen. 
Detta är också fallet i sammanhängande tal, så framt ej ordet 
kommer att stå i meningens slut eller på något särskildt sätt 
fram hålles. 

Anm. 2. Ultimavokal bortfaller i målet endast efter (natura 
1. positione) lång rotstafvelse, hvadan cirkumflex endast kan 
förekomma öfver urspr. lång stafvelses vokal. 

Anm. 3. Angående cirkumflexens ålder lemnar målet själft 
ingen upplysning. BeLPHERS anmärker för Norrbotten (s. 
197 d), att vid verb i inf. uteslutes vanligen a. Då detta tyd-
ligen syftar på det ändelsebortfall, som betingas för cirkum-
flex, är det klart, att åtminstone Norrbotten ägde denna aksent 
1789. Men norrbottningarna hafva ännu i dag kvar den ljud-
förbindelse, kort vok. + »kort» kons., som i de norrländska målen 
funnits, när cirkumflexens inträdande reglerades. Dfs-målet 
har däremot redan förlorat denna förbindelse fullständigt, ock 
det är därför sannolikt, att den nämnda aksenten är minst lika 
gammal i det sistnämnda målet som i de norrbottniska. 

BURE (Sunden s. 47 ock 48) anför från Ångra]. »i vähl. 
debetis» ock »Glan pro enträ vel jän». Formerna ved ock On, 
hvilka ännu bevara sin cirkumflex, visa ojäfaktigt, att denna 
aksent var stadgad i ångermanländska mål redan år 1600. 

11 
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I ett diplom från 1316 förekommer namnet Ume skrifvet 
huum. Hade man icke skäl att här misstänka felskrifning, 
så kunde det innebära skrifvarens försök att återgifva uttalet 

Slutvokalen skulle således varit bortfallen redan då. 
huum kan dock vara misskrifning för umu. 

12 



Öfversikt af språkljudens historiska utveckling. 

I. Sonanterna. 

a. 1 betonad stafvelse. 

tr) Korta vokaler. 

a. 

§ 7. Isl. a motsvaras i dfs. af  a uti följande fall: 
1:0) i urspr. öppen stafvelse, t. ex. 

is!. age dfs. aya 	 is!. make 	dfs. maka 
rspr. ana 	ana 	 mata 	mata 

is!. ape 	qpa 	 rasa 	rasa 
baäa 	bada 	 same (samr) sama 
fata 	 fata 	 skaäe 	skada 
gapa gapa 	 skapa skapa 
gata 	gcttu, (1. ga.tu) 	snara 	snara 
hia5a 	lada v. 	 tala 	tala  
kasa kasa wara »vant j  
klafe 	klava 	 vaäa 	vada. 

Anm. 1. Undantag härifrån bilda orden blada bläddra, 
trava trafva, rada styra, mata (jämte mata), hvilka samtliga 
måste fattas såsom denominativa till bla blad, trav traf, ra 
rad ock mat mat. kara is!. here ock bara trollnystan äro 
egendomliga; men då Närpesmålet har her bredvid hceran (Sv. 
land»). I, s. 92)1  ock sv. diall. i allmänhet ha bärarn, ser det 
ut som om här förelåge en reflex af ett ä-ljud. Jfr § 13 mom. 2. 

Anm. 2. ala (flytande spillning) är wästfal. ille mit. 
adele (FloLTHAusEN, Die Soestermundart § 57). Dels på grund 
af den stundom förekommande obest. formen ål, dels ock på 
grund af härledningen antar jag, att ala urspr. är best. form. 
Ordets a är regelbundet, om ordet utgår ur ett äldre *a51a. 

1) BURE (Sutalen s. 73) anför (från Vbott.? eller Ångml.) »häran 
för haran.» 
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Anm. 3. fale är endast skenbart undantag, då det står 
för äldre farlig (subst. fara heter däremot fara), ock visar blott, 
att icke det nuvarande ljudförhållandet ligger till grund för 
differentieringen af a-ljudet till a ock a. 

2:o) i urspr. sluten stafvelse, så snart vokalen efterföljes 
af guttural, 1, m, n eller ock r + dental, när denna förbindelse 
i målet gifver cerebral (ej supradental), t. ex. 

isl. pak dfs. tak isl. haltra dfs. håll 
skakkr skak kambr kam 
pakka tåk stampr stamp 
bakke båk vanr var, 
bakstr bakst sand san 
vakta våkt blanda blån 
dagr dag pantr pant 
agn agn ansa åns 
tal tal hanzke hånsk 
halmr halm angra anar 
skalkr skaAk krankr kragk 

fsv. alen an arar al 
isl. kaldr kal harr hal 

aldr ålår varta våt 
vald val svartr jwat 
alt alt o. 	s. 	v. 

Från Degerforsmålets synpunkt kunde regeln formuleras så: 
så snart efterföljande kons. är guttural, cerebral, 1, m eller n. 

Anm. 4. Undantag bildas af följande grupper: 
starka pret. af  3:e ock 4:e kl. hafva a utan afseende 

på följande kons., t. ex. 
isl. rak (till reka) dfs. rak 	rspr. *rack (till räcka) dfs. rak 

stakk (stinga) 	stak 	isl. sprakk (springa) 	sprak 
6x (vaxa) 	vaks 	rspr. tvang (tvinga) 	',svag 
gnall (gnella) 	gal. 	small (smälla) 	smal: 
svalt (svelta) 	tswcdt 	isl. stal (stela) 	stal 
fann (finna) 	 fan 	spann (spinna) 	span; 

ord med äldre nn, som, äfven då detta är uppkommet 
af np, tyckas bilda regelbundet undantag: 
isl. opnn (armar) dfs. an 	isl. panna 	dfs. pån 

banna 	 ban 	granne 	grån 
t2nn (tannar) 	ta n 	grannr adj. 	gran 
spann n. 	sp an m. 	mann 	 man, 
annar 	ån 

ock likaså runornas hannar (gen. af  hon) dfs. hana,s. 
14 
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Möjligen hör till denna grupp äfven wan (jordråtta) no. 
vond eng. want för äldre *want, som då stode i afljudsför-
hållande till got. dis-winpjan ock winpi-skauro (»wurfschaufel») 
samt i närmaste relation till rspr. vanna (»kastoskofvel»)1. 

Pron. pers. 3 sg. heter hanisl. hann ock följer alltså ej 
regeln. Men dels skulle ju gen. hafva a (såsom den också 
har: ha), dels kunde formen han äfven återföras till isl. hånn 
(se Winim. Laeseb. Forord s. XII) ock vore då att samman-
ställa med de nedan § 8 anm. 4 nämnda orden. Oförklarligt är 
mig a uti adj. san isl. sannr. Böjningen har kanske en gång 
varit mask. *san, neutr. sant; men då målet har gran, neutr. 
grant tyckts ett förallmänligande af vokalen i neutr. ej vara 
antagligt. Afven n. pr. ana Anna förefaller mig oftast hafva a. 

c) Större tvetydighet företer differentieringen före m-ljudet. 
Under det a är allenahärskande före mp, mb, ms (ståmp, 
kamp, tråmp, låmp, kam, lam, wam, tslams, kåms, dons o. s. v), 
tyckes däremot -urspr. mm  (resp. slutljudande ra?) kräfva a. 
Så har målet skam isl. sk2mm (skamlos isl. skamm-lauss o. d. 
i rena sammansättningar), dam (fördämning) isl. dammr, stam 
isl. stamr men got. stamms, sten v. som redan på grund af 
sin aks. ej kan återföras till isl. starna, utan förutsätter ett 
*stamma (jfr fht. stams3n ock stammån, Kl. Wb.). När målet 
har fram mot isl. fram, kan man väl förutsätta ett 'framm 
(jfr under. m). Däremot får målets kram adj. icke föras när-
mast till isl. krammr

' 
 utan till ett fsv. "kramber, dit också 

vokallängden i kram hänvisar (jfr lam, kam o. s. v.). Dfs. 
dam rspr. dam (stoft) samt dess denom. dåm damma ock 
sammansättningar äro i afseende på a så till vida regelbundna, 
som detta visar på ett mb, hvilket också framträder i fsv. damb, 
no. damb ock damba, men förete oregelbundenhet i vokal-
längden ock äro därför möjligen sent inkomna i målet (jfr 
rspr. dam, lam, kam med kort vok.). Förklaring medelst ett 
b-inskott ligger också nära till hands vid adj. skamle (jfr 
ofvan subst. skam); men det kan dock vara en möjlighet, att 
m här varit »kort» (fsv. har skamlika, mht. sehamelieh, jfr 
fht. seama). I gamal isl. gamall, kamar isl. kamarr kunde a 
visserligen stamma från kontraherade kasus: gamblir o. s. v., 
men ett sådant antagande är onödigt, när målet har sama mot 

sama. 
Enstaka ock oförklarligt är mig sams = rspr. (komma) 

sams. 
Före ljudförbindelsen mn uppträder a uti hamn isi. h2fn, 

namn isl. nafn, stam (1. stamn) isi. stafn, yamn isl. jafn. Enklast 

1) Huruvida nom. propr. har Hans Hans kan räknas hit i ock genom 
äldre former Hannes, Johannes, vågar jag ej afgöra. 
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ock säkrast 1  synes mig härvidlag det antagandet, att mn kräft 
a liksom mm. Ordet famn isi. faarar blir undantag, ock i de få 
återstående fallen af a före mn motsvarar a isl. o eul. § 262. 

I afseende på 1-ljud (före hvilka a alldeles obestridligen 
är det härskande: taZ, daZ, ma, skal, pal, kål, al, pvål, stal, 
vål, fal, malt, salt, palt, als, vals, fals, bal o. s. v.) tyckes 
ett generelt undantag göras af ljudförbindelsen 	malar 
*mallra (gå långsamt), palar ÷ *pallra (gå med små steg), walar 
(prata) fsv. hveller (Speg. Gloss.), skwalar rspr. skvallra, dalar 
rspr. dallra. Dessa exempel motsägas nämligen i ingen mån 
af orden åter iSI. aldr, alar aldri ock skalar rspr. skallra 
men no. skaldra, hvilka tydligen hafva det en gång mellan 
1 ock r stående d att tacka för sitt a ock således blott be-
visa, att differentieringslagen icke varit värksam, sedan dessa 
ord fklorade sitt d. 

Ofriga fall af a före 1 äro endast få, nämligen: kal (gubbe), 
som måste vara urspr. karl, ehuruväl redan isl. har formen 
kall; ggalhat (knallhatt), som måste vara ett ungt ord (det 
enkla ordet knall brukas väl knappast i målet); rål (1:o 
flacka omkring, 2:o skvallra), som troligen också är i målet 
ungt, no. ralla ock radla; samt till sist de i mer än ett afse-
ende egendomliga orden sal, smal, skral, hvarom se vidare 
under 1. 

Före cerebral förekommer a endast i: stal, hvilket såsom 
st. pret. skall hafva a (se ofvan); gan, som betyder »gäle» 
(ock svårligen kan misstänkas vara ungt låneord hos en be-
folkning, som fordom idkat lifligt fiske) no. gan; samt slutligen 
gran isl. gr2n, byars a jag ej kan förklara, så framt icke det-
samma skulle vara resultatet af en kompromiss mellan sing. 
'gran ock den plur. formen grcaryan (jämte graroan). BURE 
(Snml. s. 68 r. 1) skrifver en grän (jfr också hara i anm. 1). 

3:o) Möjligen finnes hos målet en tendens att upprätthålla 
a i ställningen mellan v ock r. Ex. med a äro: kwar, isl. 

En förutsättning, att differentieringen af a-ljudet vore äldre än 
öfvergången fn —> mn, samt att öfvergången mn --> 6n (got. namo -*isl. 
nafn) varit allm. nordisk (jfr Bugge Rökst. s. 115), skulle visserligen 
göra de anförda orden regelbundna, men synes mig alltför äfventyrlig. 

Dit tror jag nämligen, att man äfven får räkna kwåmn kväfvas. 
Då isl. har kefja köf köfum kafenn ock därtill kafna, så ligger det 
ej så fjärran att tänka sig ett "kvefa (jfr rspr. kväfva), kvaf (jfr rspr. 
gå i kvaf) —> köf, *kväfnm --> koturn, *kotenn -->*kvofenn (således med 
böjning liksom veta) ock till detta *kvofenn regelrätt dfs. kwåmn. 
Jfr för öfrigt Rydqv. I, s. 174, där ett dial. kofven uppgifves, samt 
de af LJUkGSTEDT (St. pret. s. 73) anförda fsv. formerna kufna ock 
kofna. 
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kvern, kw qr rspr. kvar, vgr isi. varr adj.„sivar isl. svar, vett 
isl. varta, on hsva 181. Dverr, ,swa isl. svartr, ve_d isl. veraa, 
jwgZ fsv. svarDer, vyn isl. vara f., samt i former af pron. isl. 
hvarr (hverr). 

Som man ser, skulle dock de flästa af dessa redan af 
andra grunder (öppen stafvelse, följande cerebraliserade ljud) 
hafva a. När man å andra sidan har varm isl. varmr, ,swårv fsv. 
svarva, kwarka (best. formen, hästsjukdom), warhsen tilltagsen, 
varp ränning i en väf, wdri isl. vargr, ock då dessutom hvarken 
det föregående v i ock för sig bevarar a (ex. was, vcit9f, waval 
o. s. v.), ej häller ett efterföljande r utöfvar denna värkan 
(fgr, arm, bark, skårv o. s. v.), så tyckes nyss nämnda lag icke 
hafva stora sannolikheter för sig. Troligast synes mig vara, 
att tswgr fått sitt a från Jwgra, att kwgr, vgr (isl. varr) ock 
formerna af pron. hvarr hafva öfverfört a från kasus, där detta 
stod i öppen stafvelse, samt att kwgn, j,svct o. s. v. endast 
hafva den följande cerebralen att tacka för det a-ljud, som de 
nu förete. 

§ 8. lsj. a --> dfs. a: 
1:0) i urspr. sluten stafvelse, så snart närmast följande kons. 

icke är guttural, r 4- dental, 1-ljud, m 1. n, t. ex. 
isl. adrir 	dfs. c_ir 	 rspr. i kras 	dfs. e kras 

aptan 	afta 	 isl. latr 	lat 
armr 	arm 	 matr 	mat 

rspr. as 	as 	 par 	par 
isl. aska 	åsk 	 skaf 	skav 

askr 	ask 	 -skapr 	(eyan)skgp 
b2rkr 	bark 	 skapt 	skaft 
brattr 	brat 	 skarpt n. 	sht 
flatr 	 flat 	 skattr 	skat 
gaddr 	gad 	 sparka 	spårk 
gap 	gap (1. ggp) 	stabbe 	stab (mått) 
haf 
	hav 	 stafr 	stav 

kapp (k2pp) kap 	 tappa 	tåp 
karl 
	kar 	 rspr. var (kuddvar) var 

kQs 	kas 	 isl. var pret. 	var 
krafsa 	kråfs 	 varmt n. 	vqt 
kraptr 	kraft 	 vatn 	vdtn:. 
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Anm. 1. Om i målet slutkons. i ett enstafvigt ord fallit 
bort, rättar sig a-vokalen likväl efter de gifna reglerna, hvadan 
således differentieringen måste vara äldre än slutkonsonantens 
bortfall, t. ex. 

is!. bla6 dfs. bq 	rspr. har pres. dfs. ha 

	

rspr. rad 	ra 	is). hafa inf. 	hå 
hla5 	la 	rspr. skall 	ska (obet.) 
gla5r 	gkt 	is!. skal 	skal (bet.) 
hraär 	ra 	rspr. jag 	a (obet.) 
stab 	sta 	 jag 	 jay (bet.) 
ba5 pret. ba 	 hvad för slag vafe,sla(y). 

Anm. 2. Huruvida nominativ-r spelat någon roll vid diffe-
rentieringen, kan målet icke afgöra. Det är ju rimligt, att 
motsättningar sådana som dal, ta 4 men sal, smal skulle kunna 
bero på utjämningar af en urspr. böjning: nom. *dalr, salr 
(jfr § 7, anm. 4, d) ock ack. &d, "sal o. s. v. Detta är dock 
skäligen ovisst. Verbalafledningar på ra äro (utom de i anf. 
anm. nämnda) få: Radar, kantar, kantar, agar (fladdra, hamra, 
kantra, is). angra) se regelbundna ut. 

Anm. 3. Rörande aflednings-1 må följande anmärkas. När 1 
föregås af icke tonande kons., följer a-ljudet de vanliga reg-
lerna, så att man har t. ex. sk6Je.' isl. *skakl (is!. sk9kull mot-
svaras i målet af skak'), men rcipå,Z is). 'rapl. Står mellan 
a-ljudet ock i. en af de tonande hinsonanterna y, m, n, så har 
målet, som man skulle vänta, alltid a: hayal, tayal, hårnål 
(otymplig person, jfr flit. hamal »verstfintraelt»), hånal. För d 
har jag endast ex. sadal, där a är regelrätt, om grundformen 
*sal tänkes utgången ur is!. plur. »alar. Inveckladt är däremot 
förhållandet vid ljudförbindelsen vi. Så har man t. ex. å ena 

	

sidan gåval is!. 	elva3 is!. "afi, men å den andra (stent)skrcivål 
(lager af småsten) is!. *skrafi (jfr is!. skrapa ock skrafa), 
draval sladder jfr isl. drafisyr8i. Denna osäkerhet sträcker 
sig äfven till ord med tvästafvighetsaksent, t. ex. nåva'l is!. 

kval 	kafti, mot rdva'l is!. *ratta (rspr. rabbla, eng. 
ravel), wva'l (jollra) isl. *vafia. .1-ljudets natur har synbarligen, 
särskilt efter v, varit tvetydig, hvilket också visar sig af sådana 
dubbelformer som bedrgvle ock bedrovale. Man jämföre för 
öfrigt rspr. omöjlig ock omöjelig, fsv. grceseliker, lysteleker, 
skröpeligh o. s. v., is!. drall ock drafvelsfulder o. s. v. Möj-
ligtvis har det före a stående ljudet invärkat, eftersom man 
har Ovel nåva'l, kåvel (jfr också nav i anm. 4) mot skravel, 
dravel, rdval ock wciva'Z. I orden tåvel is). taila ock Ccva1 
kan dock detta ej vara fallet. 

Anm. 4. Såsom undantag från § 8 må antecknas: hat, Ras 
(häftigt uppflammande låge), was (slamsig person), ips (håll- 
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ningslös person), hvilka samtligen ansluta sig till motsvarande 
regelbundna verb hata, Rasa, wasa, fasa. 

Ordet nav isl. n2f borde hafva betat *nav. 
Orden ta fe, ldar ock nat utgöra blott skenbara undantag 

från regeln, enär a uti dessa ord motsvarar isl. å: fåtåkr, 
MAI% nått. Då målet annars regelbundet har a mot å, synes 
det troligt, att i fate ock nat förkortningen inträdt före öfver-
gången a -› å. Differentieringslagen måste då vara äldre än 
denna öfvergång. Se vidare § 41, 2:o. 

Anm. 6. Af den i rspr. vanliga öfvergången a -› å före 
ng ock Id finnes i målet intet spår, utan motsvaras a-ljudet i 
dessa fall alltid af a. 

Anm. 6. När i Dfs-målet a-ljudet motsvarar isl. o (u), upp-
träder det alltid som a. Se § 26. 

2:0) Isl. a -›- dfs a i enstaka fall mot hufvudregeln: 
undantagsvis i 'öppen stafvelse, se § 7, anm. 1; 
regelbundet i starka pret. 	» 	» 	» 4, a); 

» 	före nu 	» 	» 	» 4, b); 
» 	före mm 	» » 	» 4, c); 

sannolikt 	före mn 	» 	» 	» 4, e); 
regelbundet före lr 	» 	» 	» 4, d); 
undantagsvis före cerebral 	)») 	» 4, e). 

Anm. 7. För bedömmande af frågan om differentieringens 
ålder tyckes målet gifva åtskilliga hållpunkter, hvilka jag här 
för bättre öfverskå' dlighets skull sammanför. 

Differentieringslagen tillämpas icke i hela sin om-
fattning numera; ty fale ock ala (§ 7, anm. 2 ock 3), dam, 
gamal, eda'r, skalar (§ 7, anm. 4, c ock d), bZa, gki o. s. v. 
(§ 8, anm. 1), Mya, skriva' (§ 8, anm. 3) m. fl. skulle icke hafva 
de a-ljud, som de förete, om lagen vore fullt gällande. Det är 
dock att märka, att yngre låneord kunnat foga sig efter regeln. 
Så t. ex. har man skcifri (1. skafari) skaffri, men k6,nsli, (1. 
lairoli) kansli.. Det tyckes således egäntligen vara på målets 
egna traditionella former, som lagen icke kan i alla fall värka. 

Differentieringen har skett före bortfall af slutande d 
ock g (anm. 1). 

e) Den har troligen skett före öfvergången å å (anm. 4). 
Den bör hafva skett förr än ra blef »långt» i orden 

gamal ock kamar (§ 7, anm. 4, c). 
Lagen kan svårligen hafva inträdt sedan orden sal, 

smal, skral ock kal fingo sin nuvarande form (§ 7, anm. 4, d) 
i fråga om konsonantismen. 

Den måste hafva varit v ä rk s am ännu, när ut assimi-
lerades till tt i brat (se ex. under § 8, 1:o) ock np till nu 
(§ 7, anm. 4, a). 
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g) Den bör hafva varit värk sam ännu vid tiden för 
cerebralernas uppkomst, ty 4 (af rt) ock (af rd) hindra in-
trädet af a. Det kunde visserligen vara möjligt, att cerebra-
lerna haft förmåga att omdana ett redan förhandenvarande 
a till a, men de faktiska formerna gan, gran ock stal tala 
dock mot en sådan åsikt. 

Naturligen bygger jag icke mycket på hvarje enskildt fall, 
ty lagen kan ju hafva tålt undantag, varit utsatt för senare 
rubbningar o. s. v.; men i det stora hela ser det dock ut, som 
om man hade att förlägga differentieringslagens egäntliga värk-
samhetstid ganska långt tillbaka. Att för rd fans redan på 
1300-talet, har NOREEN (i föreläsn.) gjort troligt, ock orden sal 
ock kal hafva redan i isl. samma konsonantförhållande som 
dal (dalr) ock stal (stallr). Det är därför sannolikt, att de 
olika a-ljuden funnos äfven i gammal isl., ehuru skriften ej 
åtskiljer dem, ock lagen för deras växling torde i så fall äfven 
i äldre tider icke i väsentligare mån hafva afvikit från den 
här för målet uppställda. För öppen ock sluten stafvelse var 
regeln antagligen tidigt den samma som i målet. Detta måste 
synas så mycket mera troligt, som man ju i ags. återfinner en 
liknande lag (jfr Siev. Ags. gr. §§ 14 ock 240). Dock bör 
den möjligheten hållas öppen, att isl. kan hafva haft slutet 
a-ljud i sådan sluten stafvelse, där vok. åtföljts af en »kort» 
kons. Före nasal hade man väl älst nasalvokal (sedermera för-
längning af a -› å före ng ock nk), ock om nu dfs. a i detta 
fall är en återspegling af nasalvokalen, stämmer det förträffligt, 
att just nn ock mm göra undantag (jfr förhållandet i franskan). 
När rspr. har de st. pret. tvang, sprang, sang', men subst. 
tvång, spräng, sång, visar detta, att målet icke står ensamt 
med sitt undantag för st. pret., ock äfven den företeelsen är 
därför sannolikt gammal. Före 1 + annan kons. har den något 
yngre isl. som bekant i allmänhet förlängt vokalen. Denna 
företeelse kan stå i det närmaste sammanhang med dfs. a i 
dessa ställningar. När isl. gör undantag (d. v. s. behåller 
kort vokal) före 11, id ock ln, medgifver detta, att isl. där 
kan hafva öppet a-ljud, men bevisar det icke; ock åtminstone 
i ställningen före id finner målets a ett stöd i rspr. å (våld, 
ålder, fålla o. s. v.). 

Det antagandet ligger nu naturligtvis mycket nära till 
hands, att målets a uti de fall, där detsamma förekommer före 
konsonantgrupper, som inledas af 1, in, n eller r, endast åter-
speglar en äldre förlängning. Vid en närmare granskning leder 
ett sådant antagande likväl till mycket invecklade ock hvar-
andra delvis motsägande konsekvenser, hvadan jag icke vågat 

1) Jfr ock Frth. Närp. s. 27 not 1, där jämte subst. band med 
långt a anföres pret. band med kort a. 
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uppställa detsamma såsom utgångspunkt för differentieringen. 
Ja, så vidt jag kan skönja, leder oss målet fastmera till den 
åsikten, att differentieringen är ett prins i förhållande till för-
längningen, utan att häller detta låter sig med ojäfaktiga 
bevis fastslå. 

§ 9. Tal. a-* dfs. (e (långt) 1. a (kort) i åtskilliga fall: 
1:0) som progressivt omljud (vid brytning), när icke cere-

bral följer: 

	

isl. stjarna dfs. ts" 	isl. tiara 	dfs.bscfru 
tjern 	1.$04 	 fjgär 	 fAr 
tjall 	Dal 	rspr tjäder (isl. pi- j§cpdar; 

rspr. björk 	biark 	 durr) 
likaså bjanstut (angelica sylvestris, archangelica) ock biaront2sa 
(björnmossa) jfr isl. bjgrn. 

Anm. 1. När cerebral följer, bevaras däremot vanligen a-
ljudet ock då naturligen som a: 

rspr. stjälk (isl. stilkr) dfs. pAlc 	isl. hjalpa dfs. jelAp 
isl. hjarta .1*0 	 kjalki 	»elak 

rspr. stjärt (isl. stertr) 	,str0 	fht. hinan 	 jaa 

	

käle (isl. peli) 	',sak 	rspr. spjälk 	spyaiik. 
Som undantag har jag antecknat ficp isl. fiQrdr, jcp3 isl. 

sel; fjo3 isl. fj21, spiepZ rspr. spjäla isl. spila, af hvilka dock 
det sista på grund af sin cirkumflex måste vara låneord (jfr 
,49.0a pen). 

2:0) grceva isl. grafa, våks isl. vaxa; ock i jämbredd med 
dessa stå äfven vrcpka ock dropa i förhållande till VOL. vrakce 
ock drapse. Man kan här tänka dels på en kompromiss mellan 
rent stark böjning ock svag böjning, resp. presensbildning med 
j (jfr got. wahsjan st. v. ock wrakjan; 	råkja åter förutsätter 
lång vokal), dels också (i t. ex. drapse-> drgpa) på inflytande 
från presensomljudet. Säkert föreligger kompromiss uti ceZas, 
hvars a i andra stafvelsen hänvisar på isl. alask, då däremot bi-
formen 03es, som är lika vanlig, hänvisar på *eljask (got. aljan). 

Mot dfs. afsig har no. aving ock afsete. Är dfs. afstg 
kompromiss *afsing -›- efsing, eller möjligen ett *eptsing (till 
eptir)? Ordet betyder trådända i allmänhet ock speciellt af-
klipp af öfverblifven ränning i en väf. I sistnämnda bety-
delse finnes effsing också upptaget i Fall. Gloss. 

warv isl. hvarf har väl fått sitt a från besläktade ord såsom 
warval isl. hvirfihl jfr för öfrigt hverfa, hvirfihi, hverfull o. s. V. 
samt äfven § 13 mom. 1). 
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§ 10. Isl. a --> dfs. sporadiskt andra vokaler. 
1:0) Isl. a 	dfs e: 

skeka isl. skaka, ggya isl. gnaga, skeva bl skafa, fira 
fara. Huruvida här föreligger gammalt afijud eller t. ex. 

ett öfverfördt presensomljud, kan icke med säkerhet afgöras 
(rörande omljudsvökalen se § 12, anm. 3). För formernas 
ungdom talar möjligtvis den omständigheten, att skeva ock 
skeka mot alla regler hafva bevarat sk (väl rätteligen sh.) före 
len vokal. Detta måste väl ändå bero på en öfverföring från 
pret. skok ock sky ock bevisar därför ej mycket. Till förmån 
för uppfattningen af de nämnda ordformerna såsom gamla af-
ljudsformer talar åter, att fara-klassen (6:e kl.) äfven i andra 
germ. diall. tyckes uppvisa ett ö-stadium samt att verbet skeva 
icke gärna kan eller bör skiljas från Jev (affall vid linbered-
ning), sagyv (sågspån, ty. schebe) ock esåft (equisetum hye-
male, som begagnas vid skurning af träkärl), hvilka visa på 
en rot skäb. Med de här omhandlade infinitiverna bör äfven 
heva mot id. hoja (för "hala) sammanhållas. 

jer (1. tsar) isl. skjarr, fyra isl. ijara ock spel 
spjald 1. apeld. Dessa ord stämma i afseende på brytnings-
vokalen icke med öfriga fall af brytning (se § 9, 1:0). Målets 
former skulle förutsätta isl. *skörr, feran, *spad. Jfr under e. 

2:0) Isl. a 	dfs. x. En sådan motsvarighet föreligger i 
ptc. skive isl. skafenn, grtve isl. grafenn, hum (till heva) isl. 
hafenn. Olika afljud (se föreg. mom.)? Huruvida man i annat 
fall har att tänka sig en suksessiv utveckling skafinn -› *ske  
vinn -›- skive (jfr skekinn --> skike, gneginn -›- glye § 14, mom. 1), 
eller ett genom analogi framkalladt språng skafenn skive, 
kan jag ej afgöra. 

3:o) Isl. a -± dfs. y (1. u). Ptc. af fera heter fyre 2  isl. 
farenn ock af csuyfre med vacklan tswure 1. tswyre isl. svarenn. 
Med dessa bör äfven ptc. vyre isl. veret (veset) sammanhållas. 
Enär i böjningen af dessa verb inga säkra anknytningspunkter 
finnas för en anslutning till gruppen bra ptc. byre (isl. bo-
rem), jtera ptc. skure (181. skorenn), stceZa ptc. sttae (ig. 
stolenn); enär vidare pret. tswor ock for ännu äro oberörda af 

Se Ljungst. St. pret. s. 60 f., där särskildt det s. 75 an-
förda fno. drega bör beaktas. 

Närp. har vuri ock furi (se Frth. Närp. s. 20.) 
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all analogi; emedan slutligen gruppen (af de analogiserande) 
bära, skära, stjäla icke är större ock delvis består af min-
dre brukade ord än gruppen (af de analogiserade) vara, fara, 
svärja: så tyckes mig all tanke på en böjningsanalogi vara 
utesluten. En annan utväg till förklaring af den labiala vo- 
kalen i fyre, „swure ock vyre är att antaga den vara fram- 
kallad af -den omedelbart föregående labiala kons. (f, w, v). 
Ett sådant antagande är ju i ock för sig ganska rimligt; men 
hela massan af de i § 7 mom. 3 anförda orden visar tydligt, 
att ett sådant inflytande af ett föregående v I. iv på ett 
efterföljande a-ljud icke förefinnes i betonad stafvelse, ock 
man måste således för dessa ptc. förutsätta ändelsebetoningn, 
Nu ställer sig saken emellertid så, att de här berörda säx verben 
fira, „stycere, wara, bra, jcera ock ska äro de enda kortstaf-
viga st. verb, som hafva r eller 1 efter rotvok., ock att de äfven 
(om man undantar suve iel. sofenn, som har sin egen historia) 
äro de enda kortstafviga, som uppvisa u-vokal i ptc. Men 
är ändelsebetoningen gifven, så är ju u-vokal precis hvad man 
germaniskt skall vänta sig före 1 ock r, ock ptc. tyre, „swure, 
vyre blifva då till sin natur afljud af renaste slag-. I „swure 
kan väl också u-vokalen måhända vara ganska gammal, ty 
icke blott fsv. har soret ock svoret (Rydq. I, s. 168), utan 
äfven ags. har ptc. sworen ock fht. gisworan (»nie giswaran!»); 
men i vyre kan afljudet ej vara äldre än öfvergången s--->r (is!. 
veset ock veret). Att dock äfven här den labiala vokalen 
icke är tillkommen under de sista århundradena, visar BURF,, 
då han (Sund. s. 47) under »Angirmandica» upptar »vurith 
pro varith». Jfr i öf'rigt angående växlingen u ock y § 27. 

4:o) Is!. a -› dfs. a. 
I fråga om gdo is!. aka, &kår is!. akr stämmer målet med 

rspr., som i dessa ord äfven hänvisar på lång vokaP. 
gepZ stämmer med rspr. gård, men är ej regelrätt i målet 

(jfr ho Z is!. harår, ,stvca fsv. svarper), som i allmänhet icke 
låter en yngre förlängning af a öfvergå till å. Formen måste 
därföre hafva rönt påvärkan från någon dialekt, som har 
öfvergången a -› å före rd (jfr Kock, Fsv. ljud!. s. 400). 

kety verb ock subst. är rspr. karda. Om öfvergången a-> a 
jfr föregående ord. Men hvarför här ej rd ---> 

FRITZNER uppger skrifningen aakr en gång. 
Sv. landsm. VI. 6. 	 23 	 g 
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ban isl. barn: formen är egendomlig både genom sitt a ock 
genom sitt n (för väntadt r, 1. n ). Å-ljudet kan emellertid här 
vara rest af det gamla u-omljudet i plur., ty medelst de norska 
formerna badn pl. bodn (vestantj.) ock bann 1. ba'n pl. bonn 
(nordanfj.) låter målets form förklara sig. Formen bån finnes 
också i andra dia11.1, se Frth. Närp. s. 36 ock 76. 

Adj. gede (färdig, villig) tyckes också sälla sig till de 
ofvannärrinda, om det nämligen bör sammanställas med fgutn. 
garlakr, se Rydq. II, s. 395 noten. För en sammanställning 
med gåligr (Atlamål str. 6) tyckes 1-ljudet lägga hinder i vägen 
(se härom under 1). 

5:o) Isl. a -› dfs. o. I närmaste förbindelse med de i före-
gående mom. behandlade fallen stå också följande, i hvilka a- 
ljudet förkortats: o (betonadt 	isl. af, men fsv. åff aff; o isl. 
at, som får denna form då det i förening med del (således 
dab = till att) brukas före inf.; oy rspr. aj. Jfr Kock, Ark. 
IV, s. 91. 

6:0) Isl. a —> dfs. e uti isl. svala fht. swalawa dfs. sek. Om 
utvecklingen här varit swalwa --> *avgiva -› *solva --> *Alv -> sev 
(med förlorad cirkumflex på grund af de många sammansätt-
ningarna: step-sav, ba-soZv, saks-sov, seZv-bQ o. s. v.) eller 
till äfventyrs *sw1wa —> *slava —> *solv -› sek, kan ej afgöras. Det 
senare w i flit. swalawa tyckes på skandisk botten endast 
återfinnas i Norrl. 

I fråga om robe isl. vaxenn stämmer målet med rspr., blott 
med den skillnad att målet förutsätter "voxen i st. f. vuxen. 

e ock g. 

§ 11. Isl. e2 -->dfs. e eller a (resp. ce). 
1:0) Isl. e dfs. e uti urspr. kortstafviga ord: 
isl. bera dfs. bra 	 isl. gefa dfs. jeva 

eta 	eta 	 gefare je2iar 
Den finnes också i Fall. &loss. ock hos Renm. Bud., som har 

baan ock baanot (»gravida»), hvadan den tyckes vara allmänt nord-
skandisk. 

För att skilja det isl. e, som motsvarar urgerm. e (i), från det 
e, som är i-omljud af a, betecknar jag i det följande detta senare med g. 
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isi. leka' 	dfs. leka 	isl. vefa 	 d fs. veva 
lesa 	 lesa 	leär fht. iödar 	ler 
meäan 	 ma 	segl sögal s44Z 

meta 	veär meta 	 wötar ver 
neäan fht. nidana nea 	fet lat. ped(-is) fet 
sleäe 	slita 	,slea 	vegr fht. wöc 	vey 
vega 	 vga 	vefr 	 vev; 

lifvenså, isl. skref (jfr fht. seröwem soröwunga) dfs. skrev. 
Anm. 1. Det är naturligen svårt att finna ex., då många 

ord med kort e nord. brutits ock många äro etymologiskt 
oklara. Med här ofvan anförda fall bör man dock jämföra 
den omständigheten, att målet har slutet e uti en hel del ord, 
där isl. har i (men fht. ä), såsom isl. blik, bik, spik, skip, 
stige, lifa, bikarr m. fl. (fht. blöh, pöh, spöeeh, seöf, stöga, 
löben, böhhar), hvilka fall visa, att målet gärna upprätthållit 
slutet e, där detta varit etymologiskt berättigadt. 

Anm. 2. Detta moment lider åtskilliga undantag. 
drepa, skera, stela, reka motsvaras i målet af 

draTa, tscera (ra, stcga, rceka (ock reka). Det är ovisst, 
huruvida hos dessa en öfvergång e -> (e föreligger, eller om 
icke rotvokalen fastmer har hatt utvecklingen e a ce. VOL. 
har drapte ock no. har i samtliga dessa verb former med både 
e, a ock te (Aas. ordb.). A kan då antingen vara framkalladt 
af det närstående r (jfr § 13) ock 1 (jfr nedan formerna af 
vol) eller utgå ur pret. Ur a kan e vara framgånget på mer 
än ett sätt (genom presensomljud eller kompromiss). Det bör 
anmärkas, att stek också på grund af sitt cerebrala svårligen 
kan direkt återföras till en form med slutet e (se § 115 mom. 2). 

I adv. vc6 förbjuder cerebralen likaledes en direkt 
sammanställning med fht. wäla; men när fht. utom denna 
form äfven har wola ock wala (Braune, Ahd. gr. § 29 anm. 4) 
samt fno. äfven val (Aas. s. v. vol), saknas icke möjligheter 
för förklaring af den öppna vokalen. 

Till de tyska formerna ströben ock swäbån har man i 
äldre nord. tid inga direkta motsvarigheter. Närmast stå isl. 
starva (no. starva) ock avflå. Det är väl därför sannolikt, att 
strwva ock yvceva äro lån förmedlade genom rspr.2  

Mht. leoken (hvartill rspr. läcka) utgår däremot ur ett *lakjan 
(Kl. Wb.). Dta-målet har pret. både lak ock kk. 

Upplysande äro i viss mån målets former för ordet jäsa. Målet 
har nämligen esa, cysa, jesa ock jcesa. Dåesa ytterligare styrkes af det 
ännu brukade st. ptc. ise (jfr /ess iise), så torde denna form (som för öfrigt 
stämmer förträffligt med mht. jösen) säkert kunna sättas som den älsta ock 
ursprungliga. Formerna med begynnande j måste representera ett yngre lån 
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2:0) Isl. e --> dfs. a (resp. Ce) i urspr. lån gsta f viga ord, 
t. ex. 

isl. regn 	 flit. rögan 	dfs. rann 
sex 	 sähs 	 saks 
sjaldan 	 sällan 	 salan 
feldr 	 föl(1) 	 fal 
kelda 	jfr fht. quällan 	fl 
snellr 	 fht. snäl 	 snel 
svella 	 swällan 	pc41 
skelmir 	mht. sehälme 	Jahn 
svelta 	got. swiitan 	jwalt 

fsv. skirm o. sluerm fht. seärm 	 ,arm 
isl. berg 	 bärg 	 &h-b 

verpa 	 wärfan 	va'rp 
verb 	got. wairps 
verk 	 fht. wöre 	vark 
(hverfa) 	(got. hvairban) 	warval. 

Anm. 3. Skenbara undantag bilda orden el isl. eldr, superl. 
flest isl. fiestr ock hest isl. hestr. Då isl. eldr står för äldre 
*eildr, fiestr för *fleistr ock hestr väl bör sammanhållas med 
Rökstenens histr (ock fht. hengist?), så tyckes det gifvet, att 
isl. haft slutet ock någon tid väl lifven långt e (jfr fsv. liwng-
eeld, Ark. IV, s. 93) i de nämnda orden. Målet har nu kort 
vok. (före två kons.) i hest ock flest, men bevarar ändå det 
slutna ljudet, hvilket visar, att den 'i ofvanstående moment 
behandlade öfvergången från slutet till öppet e-ljud före två kons. 
icke tillhör målet såsom sådant. Detta bekräftas också af 
orden fet (se ex. i § 11 mom. 1), Nst (jämte fråst) isi. freista 
ra. fl. (se under el), samt af de många ord, såsom Mik isl. silke, 
selv isl. silfr m. fl. (se § 17 anm. 3), där isl. i motsvaras af 
dfs. e ock där målet har bevarat sluten vokal trots ställningen 
före två kons. eller nuvarande »lång» kons. Jag måste därför 
i den under mom. 2 uppställda lagen se en återspegling at' 
ett äldre ljudförhållande. 

Ett egendomligt undantag gör cl8 (falla, doppa) isl. detta. 
§ 12. Isl. -± dfs. a (resp. e) eller e. 
1:0) Ist. 	dfs. a eller ce öfverallt i urspr. lån gsta fv i g a 

ord, t. ex. 
isl. btkkr 	fht. bah 	dfs. bak 

bQat 	got. batists 	bast 
med typen jcpsa  ; sedan blef det kompromiss åt båda sidor mellan gsa 
ock j osa. 
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isl. mgrgr 	mht. mare 	dfs. mchrb 

	

sgnda 	got. sandjan  

	

sgkkr 	flit. sakkus 	sak 

	

stgrkr 	rspr. stark 	stark. 
Anm. 1. Undantag härifrån göra endast isl. gndi got. andels 

dfs. tn ock isl. tgndra got. tandjan dfs. ten. Målet har obe-
stridligen förlängt a före ud (han, san o. s. v.) ock därför 
sannolikt en gång också e. En liknande förlängning af e före 
ud finnes t. ex. i norrbottniskan (Vidm. s. 13) ock i estsvenska 
mål (se Sv. landsm. II. 3, § 12 mom. 7). Orden snn sända ock 
vån vända hafva dock i målet a. 

2:o) Is!. 	dfs. a, ce eller e i urspr. k ortstafviga ord 
(äfven inbegripna dylika med ja-afiedning). Hit hörande fall 
äro stundom oklara. 

a) Is!. 	dfs. a eller (e: 
isl. feja 	m ht. vers 	dfs. fere 

grgmja 	jfr isl. gramr 	greme  
kriga 	jfr isl. kraf 	kreve 
sglj a 	 flit. »nen 	sele 
svejs 	 swerien 	tstvcere 
traja 	 zemmen 	kerne 

vele vglja 	 wellen 
vgnj a 	 got. wanjan 	ve 
grgf subst. 	jfr isl. graf a 	grcev 
hgl (-jar) 	got. halja 	hal('vnte) 
herr 	 harjis 	her 
skgr 	 fl. karl 	 Lsepr 
(ord)stgf 	jfr isl. stafr 	Q,stev; 

äfvenså isl. ngf ffris. snavel (Kl. Wb. s. v. sehnabel) dfs. 
rspr. kedja fåt. chetina <--*eadina (Kl. Wb. s. v. kette) dfs. 
',eds, fht. ehegil got. "kagils (Kl. Wb.) dfs. j§c§ya,l (kägla, 
kotte), isl. fggenn (jfr fsv. fagna) dfs. fajan, isl. sggja dfs. s, 
isl. ptc. tgkenn(?), drggenn(?), slggenn (? jfr Ark. I, s. 152 
ock Ljungst. St. pret. s. 75) dfs. taje, draje, 

1) Om det isl. refr är lån från fl. repo la. rjevan (Thoms. 
Einfl. s. 45), är det ovisst, livad ljudvärde dess e kan hafva. I no. 
förekommer refjaskinn; dfs. har rev. Is). sgf (sef?) motsvaras af dfs. 
Sov. Ordet näs isl. nom(?) vacklar i målet mellan nes ock nes. 
Likaså kan jämte nev äfven nev förekomma. 
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Anm. 2. På de sist nämnda ex. får dock icke mycken vikt 
läggas, ty då målet har vey men best. vyn eller våjån (jfr 
ock under el), så kan a uti fa2an o. s. v. bero på det ömedel-
bart följande j ock vara jämförelsevis ungt. 

b) 	Is!. 	-› d fs . e: 
isl. Inrr adj. 

bi2r subst. 
hQfia 
(ngs lassar) 
nt 
hroäfi (hnefi?) 

ock pres.-formerna isl. Inf 
dfs. 12E22 

rspr. bar 	 dfs. ber 
got. basi 
	 ber 

heffan 	 heva 
rspr. näsa 	 nesa 
got. nati 	 net 
rspr. näfve 	 neva; 

fQr skQk gnQg skf 
fr skek gey skev. 

Anm. 3. Af de under b) anförda orden kunna de flästa anses 
till sin natur tvifvelaktiga. hava  kan redan på grund af sitt slu-
tande a ej direkt återföras till isl. hgfja, ty detta hade lag-
enligt gifvit "hceve. Möjligen kan här afljud föreligga (jfr dfs. 
leka 	leka men mht. leeken), såsom också kan vara fallet i 
pres. fr , skek, gey ock skev (jfr § 10 mom. 1, a). Angående 
net må anmärkas, att Vigt'. Diet. (s. 114: 1) uppgifver slutet e 
för is!. net. Orden nesa ock neva äro etymologiskt oklara. 

Frånser man då de få, men visserligen svårförklarliga, 
återstående fallen under b), så kan man komma till den slut-
satsen, att omljudsvokalen i målet i regel uppträder som öppet 
ljud, under det att urspr. e förblifvit slutet, så snart ej två kons. 
följt på detsamma. 

Om riktigheten af ett sådant resultat kan dock af lätt 
insedda skäl något tvifvel råda, ock jag skall därföre här 
framhålla en annan synpunkt, hvarur frågan tyckes mig kunna 
uppfattas. Uppställa vi för målet under den tid, då ljudför-
bindelserna kort vok. + »kort» kons. ock lång vok. + »lång» 
kons. uppgåfvos, den lagen att kort e-ljud (d. v. s. e-ljud 
före två kons. I. dubbelkons.) blef öppet (hvilket bestyrkes af 
ex. i § 11 mom 2 ock § 12 mom. 1) ock långt e-ljud (d. v. s. 
e-ljud före en kons.) slutet (hvilket bestyrkes däraf, att 
isl. fe i dylik ställning ger dfs. e), samt antaga, att aflednings-j 
då ännu upprätthölls ock att kons. + j i detta fall värkat på 
samma sätt som två kons. i öfrigt, så blifva de här ofvan i 
mom. 2 anförda båda grupperna lätt förklarliga. Vi få näm-
ligen då en växling mellan inf. *tamp, *Imma ock pres. *tent, 
hev o. s. v., samt mellan nom. sing. "grev, net ock gen. pl. *grava, 
*natja o. s. v. Ur dessa former kunna såväl tc§me som ock 
grcpv ock net utledas. Presensformerna hev, fr o. s. v. blifva 
regelbundna ock kunna i sin ordning ligga till grund för mot- 
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svarande inf. De båda orden med r-omljud (ber) måste sluta 
sig till e-gruppen, hvilket de ock göra; liksom också kortstaf-
viga ord med urspr. e helt naturligt måste förete sluten vokal. 
Särskild förklaring fordras däremot i alla händelser för de i § 
11 anm. 2 behandlade orden, hvartill på sätt ock vis äfven 
kommer ordet greva, som annars kunde anses bero på ett 
öfverfördt presensomljud. 

Map skall måhända invända, att rspr. stödja, rödja, kedja, 
tämja o. s. v. väcka tvifvel om den förutsatta invärkan af 
kons. + j. Målet står dock åtminstone nu på en annan stånd-
punkt härvidlag än rspr., ty till smide, viri, loda, sen o. s. V. 
med lång vokal komma formerna smita, virjå med alltid kort, 
Utan, senyan med oftast kort vokal. 

§ 13. Isl. e .+ dfs. a 1. a — i de flästa ex. med r efter 
vokalen — nämligen: 

1:o) i ställningen mellan v ock r: isl. verb dfs. våZ, isl. 
vera dfs. vå 1. vara, isl. kvern dfs. luvan, got. kwairrus dfs. 
kwar, isl. pverr fsv. Dvar ock imer dfs. pvat-emot ock ev-
pva,t, isl. kverkr dfs. kwdrkå (hästsjukdom) ock kwdrkån 
(Kvarken). I dessa fall stämmer målet med rspr. ock fsv. 
Däremot har målet e mot rspr. a uti morarca ock aftavceZ isl. 
ver6r. Om denna öfvergång jfr Brate Ä. västml. s. 3. 

2:0) i några mer eller mindre tvetydiga fall (oftast före r). 
Uti isl. hed dfs. hara, isl. ker dfs. kar, isl. gler dfs. gas 

anses a kunna stamma från s-formerna. Mot sv. diall. bära 1. 
bärar (trollnystan) svarar dfs. bara (§ 7 anm. 1). 

Isl. merr f. motsvaras af dfs. mar f., hvilket kan bero på 
förblandning med isl. marr m. Redan isl. mätte ej hållit dem 
väl åtskilda, eftersom Frtz. för merr uppger gen. ock pl. 
merar ock manar. 

För dfs. hår isl. herra ock harre samt afledningsändelsen 
-ar isl. -ere I. -are (got. -areis) visar isl. vacklande vokal (Nu, 
Aisl. gr. § 120). Dfs. harasovd2g rspr. häradshöfding har väl 
anslutit sig till nyssnämnda ord hår (härre).1  Huru dfs. brad 
rspr. brädd ägs. brerd bör fattas, vet jag ej. 

Af annan beskaffenhet än de föregående ex. äro säkert 
hanar ock hana,s isl. hennar rspr. hännes. Målets form styrker 
det af Rydq. II, s. 479 ur runor citerade hannar, hvilket 
Schagerström (Ark. III, s. 143) väl därför med orätt vill an- 

1) Däremot heter ordet härad hera, hvilket hänvisar på en äldre 
form med slutaksent. 
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taga vara felskrifning. Att målet har a, ej a, gör det också 
i någon mån osannolikt, att formen skulle vara lån från ack. 
hana, såsom Schagerström (a. st.) alternativt föreslår. 

Isl. e ---> dfs. t. 
1:0) Hos ptc. af  5:e st. verbalklassen föreligger en sådan 

motsvarighet: mot isl. gefenn, vegenn, etenn, drepenn, lesenn, 
*esenn (till dfs. esa jäsa), rekenn, lekenn svara dfs. jive, 
vixe, de, dripe, lie, ise, rike, like, ock inom 6:e kl. mot isl. 
gnegenn ock skekenn dfs. 	ock skake. Härmed må jäm- 
föras målets skive, hive ock grive mot isl. skafenn, hafenn 
ock grafenn (jfr § 10 mom. 2). 

Då ptc.-ändelsen vacklar mellan 2, 	ock e, är väl rot- 
stafvelsens i här att fatta som en vokalharmonisk företeelse. 
Jfr § 16 mom. 2. 

2:0) Rspr. läpp motsvaras af dfs. agp (äfven Jlepa) ock 
rspr. käk af dfs. bsik (äfven »eka). Målets former leda till 
uppställande af isl. *slipr (ock för sv. formen *slipe, gen. 
*slopa) ock kikr (sv. formen *kike, gen. "keka). Jfr § 15 
anm. 1. 

3:0) Isl. brenna, renna, drekka ock vetr heta i målet 
brin, *rin, drik ock vintår, hvilka former stämma med rspr., 
som anses här hafva bevarat urspr. germ. i. 

Isl. e dfs. diverse vokaler. 
1:0) Isl. e -› dfs. brytning: isl. selr dfs. csce4, isl. stertr dfs. 

tsa,f, is). pele dfs. »ab, isl. melr dfs. -mifM i ortnamnen sorinjo4 
ock nermjel (inom time socken). Hit bör man sannolikt också 
räkna de i § 19 mom. 4 omnämnda orden. 

Anm. 1. Å andra sidan saknas i målet understundom bryt-
ning, där den finnes i andra nord. dialekter: rspr. ihjäl dfs. ehckZ,. 
rspr. spjälka dfs. 	rspr. spjäla dfs. spile I. svan (äfven 
spj(E: lån från rspr.), fJät isl. fet dfs. fet, (? isl. »kull dfs. is-
i1a ispigg, istapp, eng. ieiele). I förhållande till no. kjake 
isl. kjalke ser dfs. peka (§ 14 mom. 2) ut soul en obruten 
form. Dfs. stedp rspr. stjälpa är väl utgånget ur pret., så ock 
måhända skela rspr. stjäla. 

2:0) Isl. e -> dfs. e: isl. svelgja dfs. ,sweZe. Målets form är 
egendomlig ock ser ut som ett aoristpres. *svulgja (*svolgja) 
utan omljud. Ordet bör jämföras med fe is). fylgja ock sedi,  

sylgja, hvilka också regelrätt skulle leda till grundformer 
utan omljud. Jfr § 26. 
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Ett aoristpres. tyckes föreligga i spik' isl. sperna, jfr eng. 
to spurn fht. ock fsax. spurnan. 

I prep. yenty rspr. igenom isl. i gegnum eller i gognum 
vore det ginast att finna ett isl. i ~num (till gagn). Jag 
vet ej, om denna skrifning finnes i is]., då jag blott sett 
gognum uppgifvas. 

3:0) Is]. e -± clfs. y: is]. veret dfs. vyre (se § 10 mom. 3). 
Former med u-vokal i detta ord äro allmänt nordskandinaviska 
(i norska, norrl, ock finn], mål). 

4:o) Is]. e -÷ dfs. o. Mot isl. ptc. dregenn, siegenn ock 
tekenn förekomma i målet jämte drag, ,slaje ock Ny äfven 
formerna droje, ao,le ock tive (eller droye o. s. v.), som t. o. m. 
äro de vanligaste ock hvilka öfver *drogenn, *slogenn, logenn 
kunde leda till *drogenn, *slogenn, *togenn (jfr § 10 mom. 3). 
Det är dock möjligt, att i de tvänne första ex. o kan vara fram-
kalladt af det föregående r ock 1 ock att Uwe sedan slutit sig 
genom analogi till dessa. 

1. 

§ 16. Is]. i .4- dfs. i: 
1:0) i urspr. långstafviga ord, t. ex. 

is]. fiskr 	dfs. fisk 	isl. liggja 	dfs. hg 
gipta 	.7e 	 rispa 	risp 
gildr 	.24 	 sifra 	salar 
gildra 	ylar 	 sild 	sti 
glitra 	Otar 	 skikka 	cols 
grind 	grzn 	 skinn 	csin 
hindra 	&tiar 	 skipta 	Pft 
illa 	ii 	 stikka 	stik 
inne 	in 	 stinga 	stig 
ki5ling 	pilig 	 timbr 	tilltar 
kinnarbein imbetn, 	fsv. thrifilka 	tr?,vZe 
kista 	»ist 	isl. vist subst. 	vist 
klippa 	1c4.19 	 vitna 	rån o s. V. _. 	. 

Anm, 1. Undantag från detta mom. se  § 17 mom. 3 samt 
vidare i § 18. 
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2:0) i urspr. k ortstafviga ord, när följande stafvelse 
innehållit u, (i 1. j): 

isl. i5a 	 dfs. gdu (vik) 
*kifa 	 »lyft  i 
mysa (la. misso) 	 912289Å 

*ripugr (rspr. ripig, repig) 	rgpa 
*snipugr (rspr. snipig jfr isl. 	sragpa 

subst. snipe dfs. snepa) 
spila (fl. pilu) 	 spla (I. spgle) 
vika 	 vita. 

Att ett i uti ändelsen utöfvat samma värkan som ett u, 
kan antagas på grund af öfvergången e i uti rotstafvelsen af 
st. ptc. (se § 14 mom. 1). 

I närmaste samband med dessa stå följande fall, om hvilkas 
uppfattning man kan vara något oviss: 
rspr. medja dfs. mgcle 	isl. *spilja (fakt. spila) dfs. spgle 

isl. skilja 	,sgle (1. ,sele) 	pilj a 	 trile 
smi5ja 	smide 	 vilja 	 vite; 

samt isl. viä(-jar) dfs. virb (1. v&b, best. virjå 1. vft,A), fsv. svip 
(svga, svipia) dfs. -,swerja 1. -,swzr ja (i ortnamn). 

Azur. 2. Adj. lede är troligen direkt lån från rspr. ledig 
(mht. lödie) ock motsvarar ej fsv. lidugher. Däremot ser 
)era fsv. girugher (Kock, Fsv. ljudl. s. 459) ut som ett undantag; 
men då målet har både yra ock jerat torde dessa former 
lättast återföras till ett *geråttr (jfr toka ock Merit msv. tokot, 
lazgra ock ldigrut isl. kringlättr o. s. v.). 

§ 	17. Isl. i --> dfs. e öfverallt i urspr. k or tstafviga ord 
(äfven inbegripna fallen med radikalt stafvelsebildande r eller 
1), så snart ej nästa stafvelse innehållit u (eller i, se föreg. § 
mom. 2): 

1:0) i öppen 
isl. bite dfs. 

digr 
hite 

rnsv. hvika 
isl. lifr 
isl. sigr 

sirap 

stafvelse, t. ex. 
beta (1. beta) 
de'lår- (i sms.) 
heta (1. heta) 
weka 
lbetr 
seyår 
Aretp 

isl. stige dfs. skya 
strita 	streta 
svi5a 	seeda 
svima sema 
svige 	tswga 
tigl 	tg,rå 
prifa 	treva. 

    

1) hoptrasslad, oredig garnhärfva. 
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2:0) i sluten stafvelse: 
isl. bik 	dfs. bek 	isl skin 	dfs. Jen 

bit 	 bet 	 skip 	 e./..) 
blik 	be k 	 smiär 	»If 

fri6r 	 fre 	 spik 	spek 
hli5 f. 	le 	 stig 	 sky 
hli6 n. 	le 	 tin 	 ten 
Här (got. lipus) le 	 vit 	 vet 
Unr 	 len ve vi5r 
litr 	 le t 	 mik 	Mr 

rif 	 revbein 	pik 	dej' 
sir 	 se 	 sik 	 sej' 

sin f. 	sen 	 tu l prep. 	del 
skil 	 sel 	 vi ö prep. 	ve. 

Anm. 1. KOCK (Fsv. ljudl. s. 454 if.) har sökt för riks-
språkets vidkommande förklara öfvergången i -->- e uti sluten 
stafvelse såsom analogi eller utjämning från tvåstafviga former. 
För målet kan denna förklaring knappast vara tillfyllestgörande, 
emedan prep. ve  ock del samt pronominalformerna mej', day, 
sej' hafva e, fastän i dessa ord ingen utjämning kan hafva ägt 
rum. På ordens obetonade ställning i satsen kan e, åtminstone 
hos pron., icke häller bero; mej',  dej' ock sej'  äro nämligen 
målets betonade former, de obetonade heta rna, da, sa.' 

Anm. 2. Undantagen från denna § äro icke många. Isl. 
stigr har KOCK (Fsv. ljudl. s. 457) visat äfven hafva lång 
vokal, hvilket bekräftas af dfs. sky. Man torde då också för 
dfs. striy n. (isl. strige m.), ,sip (isl. skipa) ock skriv (ig. 
skrifa) våga förutsätta en gång förhandenvarande former med i. 
Jämte Å förekommer i målet också csepa sa (= hända, ställa sig). 

Anm. 3. Uti urspr. lång s taf vi ga ord öfvergår i till e blott 
i några enstalsa fall: 

isl. skri5na 
sviana 
piöna 
blikna 

rspr. riktig 

dfs. sliWn 

Mn 
be kan 
rektu (1. rekte) 

,swk, selv 
isl. signa 

silfr 
silke 
ski1na5r 

rspr. skrift 

dfs. Agn 

selk 
Jelna 
skreft. 

I orden skAn, Mn ock /,v'ål, är öfvergången i -->- e na-
turlig på grund af det bortfallna d (jfr isl. meS1 meng. midi), 
ock vokalen måste bevara sig som e, emedan den var lång. 
Nek« är snarast bildadt på adj. Nek isl. bleikr. I afseende på 

1) LIRE (Dial. lex.) har »tvole deg V. B. tvi dig» ock Renm. Rud. 
»bära dag bör det dig». 
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de öfriga är det egendomligt, att icke deras e enl. § 11 mom. 
2 öfvergått till a före två kons. Sannolikt har e-ljudet äfven 
hos dessa en gång varit långt. Former med e i dessa ord 
finnas äfven annorstädes: Rydq. IV, s.. 46 anför ur Cod. Bur. 
skalla, self, selke ock KOCK (Fsv. ljudl. s. 461) ur Själens kloster 
ordet skrefftamall. Måhända föreligger därför lån i målet. 

Is). i -> dfs. a uti följande fall: isl. rigna dfs. 
Kgn, isl. skrimsl dfs. sloimsa,/, isl. hvirfill dfs. warval, isl. 
vixi dfs. vasal, isl. rifna dfs. rOnn, isl. lifna dfs. Ml», mask. 
ock neutr. sing. af  poss. pron. isl. minn, 'Ann, sinn, mitt, titt, 
sitt dfs. nan, dan, san, mat, dat, .54, samt isl. vinr dfs. van 
ock isl. vita dfs. vata. 

Ann]. Enligt. lagarna för öfvergången e --> a bör e-ljudet 
uti ofvannämnda ord vara af tämligen gammalt datum. Så är 
väl ock fallet i de flä,sta af dem; man jämföre isl. regna (jämte 
rigna) ock hverfull, fht. vöhsal, GL. senn (jämte sinn), samt 
Cod. Bur. ven (för vin). Hvad rgmn ock Unin angår, kan man 
jämföra dr -dum no. drevna (isl. drafna). 

Isl. i -> dfs. hvarjebanda vokaler. 
ko) Isl. 1-> dfs. a uti rspr. springa dfs. språg. Målets form 

är denom. till subst. spray, eller ett perf.-pres. Formen är 
möjligen ung, men kan äfven vara gammal nog, jfr flit. 
sprangön. För öfrigt kan den likställas med det af LEFFLER 
(V-0M1j. s. 52 not 1) anförda stanka. 

2:o) Isl. i-->dfs. 	(1. e) uti isl. kirkja dfs. yårk (möj). också 
Mrk). Målets former ställa sig bekvämast vid sidan af fno. 
kjorkja (se Frtz. s. v. kirkja), jfr fsv. kiurkiu-gardcer. 

3:o) is). i -> dfs. y uti isl. mikin dfs. myjp. Om y här 
fattas som u-omljud af i efter föregående labial, så får man 
en äldre form *mykun, hvilken dock icke kan förklara k-ljudets 
palatalisering. Någon kompromiss med mikin måste då före-
ligga. Finska ordet kibitka (lätt åksläde) har i målet fått 
formen ffibik, där således labialen b ensam varit tillräcklig att 
framkalla öfvergången i -> y. 

4:o) Is). i dfs. brytning uti isl. piåurr dfs. j§c§dar. Då 
målet uppvisar a uti ändelsen, kan det ej vara vågadt att här 
förutsätta a-omljud. Is). stilkr motsvaras af dfs. tsalk. 

Ett mellanstadium med e uti dessa ord är således sannolikt. 
Jfr § 15 mom. 1. 
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2. 

hl. 2 -> dfs. a 1. a (enl. lagarna för dessas växling) 
öfverallt utom hos de kortstafviga, där ändelsen u upprätt-
hållits, samt stundom vid fall af omljudsbrytning; t. ex. 

isl. 2nn 	dfs. an 	is'. 12gr 	d fs. bity 
28P 	asp 	 ra2lr 	maZ 
1321kr 	bak 	 inQn 	man 
d2gg 	dag 	 m2rk 	mark 
132nd 	han 	 s2k 	sak 
h2nk 	hak 	 132kk 	tak 
hettr 	hal 	 Nu 	tal 
k2s 	kas 	 vQ11r 	val 
lggg 	lag 	 v2mbr 	wam o. s. V. 

ÅM. Undantag bilda orden vf5.2,tår (rank) isl. valtr ock 
sebu (smutsig) got!. sabbugur (se ordlistan hos Un.). 

Is!. 2 -> dfs. e (oftast växlande med a) uti öppen 
stafvelse, när ändelsen u är i målet bevarad; t. ex. 
rspr. brasa 	dfs. blesu 1. bZasu isl. snara 	dfs. sneru -q- 

is!. *dragal 	dreyu -a- 	staäa 	stodu - q- 
gata 	getu -a- 	(på tyg) 
hlaba 	ledu -a- 	stQäugr 	stedul. sta& 

fsv. kaka 	koka -a- 	rspr. stäfva 	stevu -a- 
rspr. lagom adv. /von 	isl. trana 	trenu 

isl. mara(incub.) mera 	rspr. trasa 	tresu -a- 
rspr. nattskata 	natsketu 	isl. Ivara 	»vom -a-- 

Till nämnda fall kunna måhända ytterligare fogas isl. Infud 
dfs. hem ock dat. henum dfs. honom. 

Anm. 1. Undantag göra isl. sala dfs. del sdt(us ock isl. 
gund dfe. avun (inflytelse från andra ord med begynnande af?). 
Dfs. stcivIZ isl. st2pull ock sketkåÅ isl. sk2kull visa både med sin 
aksent ock sitt slutande 1 på formerna *stapl, *skakl ock äro 
därför af ingen betydelse för frågan om u-omljudet. Hos svaga 
fem. med lång rotstafvelse framskymtar aldrig ofvanberörda 
vokalharmoni: åsk aska, pån panna, kån kanna o. s. v. 

Anm. 2. Målet leninar, så vidt jag kan se, inga fullt af 
görande bevis för besvarandet af frågan, huruvida dfs. e är en 

I) instrument för linberedning. 
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direkt kvarlefva af isl. 2 eller en yngre vokalharmonisk före-
teelse. 

§ 22. Isl. 2 vid fall af omljudsbrytning: målet följer här 
i allmänhet rspr. i fråga om bevaradt eller icke bevaradt om-
ljud samt företer stor variation i afseende på vokalljudets 
klangfärg. 

1:0) Isl. j2 --> dfs. ja, (resp. je), t. ex. 
isl. bj9rk dfs. byark 

	
isl. fj2trar pl. dfs. fjatran 

fi95r 	 ficpr 	 jetu.nn 	Jgt 
fje 	fjcpZ 	 tj2rn 	Pan; 

äfvenså isl. bj9rn dfs. Am- (i klan-stut, -mosa). 
1 •  dessa ock liknande fall måste urspr. en växling mellan 

u-omljudna ock icke omljudna former halva funnits, äfven där 
isl. har genomgående omljud, t. ex. i fi9turr, fj9trar. 

Anm. 1. Dfs. ydt idissla svarar mot fno. jårtra (Frtz.). 
Detta stämmer icke väl, ock jag tänker därför, att skrifningen 
jårtra kan vara oriktig för *j2rtra 1. jortra (jfr pj9kkr ock 
pjokkr o. s. v. Nn, Aisl. gr. § 85 anm. 2). Detta *j2rtra vore 
likställigt med isl. *gra. Aas. (s. v. jolta) uppger också fno. 
jortral utan längdtecken. 

Möjligen är dock Frtz. jårtra ett tidigt vestnord. ex. på 
förlängning före r + kons. (jfr nedan anm. 4); ty no. jorta har 
slutet o. 

2:0) Isl. j9 -› dfs. j + labialiserad vokal. 
Isl. j9 -› dfs jo: isl. "bj9r (fakt. bj2rn) dfs. bigr, isl. kj$21r 

dfs. j§gZ, isl. *mj25r dfs. mig. (i hontaZ-mjg humlehonung), isl. 
stj91r m. dfs. jfiZ n., isl. *tj2r dfs. jpgr (tjärig ved). 

Anm. 2. I de här anförda orden kan motsvarigheten 
anses bero på ett progressivt i-omljud af 9. Skall samma 
motsvarighet i isl. *2r (fakt. 2rn) dfs. or ock isl. 91 dfs. 
hafva en liknande förklaring, så måste i-omljudet där vara 
regressivt, hvilket dock ej är sannolikt. 

Isl. j2->dfs. jo:  isl. kj9t dfs. 19o(. Wo,. a är den regelbundna 
förkortningen af ø (jfr dg., men dot o. s. v.), ock pot är så-
lunda till alla delar likstäldt med de under a) nämnda orden; 
det kunde dock äfven innehålla ett v-omljud: *ketv --> köt (fsv. 
köt). 

Anm. 3. Som man ser, äro samtliga hittils omnämnda ord 
urspr. kortstafviga. 

1) Ordet äger måhända någon frändskap med ags. eodorcan 
›ruminate», men dess etymon kan jag icke utleta. 
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hl. j2-*dfs. jo (o): isl. mjölk (urspr. 'mjglk) dfs. nijoAk ock 
isl. mj21 dfs. mig Målet har i dessa ord vacklan mellan e 
ock o eller kanske oftast ett mellanljud mellan båda. Formerna 
med e borde tydligen förutsätta *nijolk ock *injoi utan pro- 
gressivt j-omljud. 

Anm. 4. Ord sådana som 04, jpg, ,s03 o. s. v. visa, att ett 
ensamt (af 1) icke på något sätt invärkar på ett föregående 
0; men däremot tyckas de i § 15 mom. 2 anförda jämte andra 
liknande tyda på att + kons. haft inflytande på vokalnyansen. 
Det synes då nödvändigt att föra dfs. ntio3 tillbaks till en stam 
*injo.v (is]. dat. mj9Ive, gen. pl. mj9Iva; jfr dfs. virb *vidj 
isl. via, viajar). Att ett v kan falla bort efter 1, visar den i 
sv. diall. icke ovanliga formen .f.ssZ = rspr. själf samt no. sjoi, 
som enl. Aas. förekommer »allmindelig» för skalv. 

Isl. j9-.dfs. jo:  isl. j2r6 dfs.yoZ, isl. gjeä dfs.M, isl i fjor6 
dfs. e fjQZ, isl. *skj2rta (mht. schörze, »abgeschnittenes sttIck») 
dfs. 	Vid sidan af dessa ställa sig äfven 6k isl. sokkva 
ock ,96g,  isl. syngva. 

Anm. 5. Det ser ut, som om det progressiva j-omljudet i 
allmänhet icke invärkat på lång vokal (jfr b,4 isl. bjåäa o. s. v.). 
Utan stor fara för misstag torde man också i här nämnda ord 
våga förutsätta en tidig förlängning. KOCK (Fsv. ljud!. s. 328 
noten) uppger, att SmL. förutsätter förlängning före ng, rd, 
Id, nd, mb; dfs-målet har ännu förlängning före nd ock mb 
(dfs. han no. haand o. 8. v.); rspr. har hård, bård, svål med 
förlängning före rd; fao. har möjligen jårtra för "jertra (se 
här ofvan anm. 1); ock rspr. har lång vok. i orden port, ord, 
bord o. s. v. 

Likställda med här behandlade ord äro rspr. hjort isl. 
hj9rtr ock no. fjord (allmänneligen uttaladt fjor med slutet o) 
isl. Nrär. Då no. älven har uttalet fjaar, innebär väl detta 
förlängning af a före rd 	fiard-ar), men sv. fjärd ock dfs. 
fjo:3Z förutsätta däremot kort a. 

§ 23. bl. 	-› dfs. o, e (jfr § 24 mom. 2): isl. svigr dfs. 
soy, isl. skr9k dfs. skrok 1. skrek, isl. '13211r (fsv. baller) dfs. 
bel. Målets former motsvara alldeles riksspråkets; men i hvad 
förhållande stå dessa till de isl. med 9 (-<— a) ock fsv. baller? 
Föreligger här en växling besläktad med den i § 26 berörda, 
ehuru gående i motsatt ordning? 
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0. 

§ 24. 	Is!. o -› dfs. e: 
1:0) öfverallt i urspr. ko rtstafviga ord, så framt ej en 

ändelse med bevaradt u eller i följer (se § 27); t. ex. 
is!. bo 6 	dfs. 10. 	 is!. losa 	dfs. /9.sa  

bo8a bada moka meka 
boge Nya mose mosa 
bolr ofan eva 
bora bara ro6e reda 
'dona (dynj a) dana roge reya 
drope drapa sko6a skeda 
fro6e freda skopa skepa 
hogr hy skor sker 
holr itt9 	adj. skota skota 
knoaa nada so6 SQ (I. sed) 
knosa gP9-sa sofa sova 
lof kv sprote spreta 
loga lala traa freda. 

Anm. 1. 	Undantag se § 26 anm. 2. 
2:0) i urspr. långstafviga ord (undantagen äro dock sär-

deles många: se §§ 25 ock 26), t. ex. 
isl. bokkr dfs. bels is]. kosta dfs. kbst 

botn båtte kross ko,s 
golfr gav orf orv 
holkr heak orka tark 
holmr hå Zm ormr Orm 
hoppa libp rspr. skorf skorv 

rspr. knorr nor isl. stoppa ståt) 
is!. kolfr kav rspr. tocken tokan 

koppr kep is!. tolfte teftl,, 
rspr. korf korv rspr. torf torv. 

Allm. 2. Huru gammalt ljudet e kan vara, är naturligen omöj-
ligt att afgöra. Bynamnet Brån, hvilket allmänt uttalas bron, 
skrifves i uppbördslängden 1571 Bröön, hvars öö kanhända 
skall beteckna e eller något liknande (dock väl i alla händelser 
icke ett ä-ljud). HelsL. lösna för bana kan däremot innebära 
en anslutning till ad,j. lös. 
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Isl. o —> dfs. o: 
1:0) framför ljudförbindelserna rd, rn, rt (ock m + kons. 

eller g-ljud, jfr § 30); t. ex. 
is!. borg dfs. bQ rspr. lort dfs. lo 

mord m9.4 isl. port Po-t 
ord o kompåss komps 
horn hon ofn omn 
korn köm *stofne (stan) 	stöm 
ornask ()mas topt zumft) tomt 

rspr. fort fot logn lon 
is!. *knort(rspr. knott) ggo 	 o. s. v. 

Anm. Jfr ex. i § 22 mom. 2, d samt anm. 
2:o) i följande ord: isl. oddr dfs. od, rspr. udde dfs. öd, 

isl. ostr (ock åst) dfs. ost, is!. otr dfs. &år, rspr. rost ock 
rosta dfs. rosk ock rösk 1. roskas. Beror det slutna o-ljudet 
i de under mom. 1 anförda orden på en förlängning, så har 
man väl äfven här att förutsätta *åddr, *ödde, åst, *citr ock 
*råst såsom grundformer för målet (jfr dock kast, Ned, ked jfr 
is!. kodde ö. S. v.). 

Is!. o dfs. a: 
1:o) i omedelbar närhet af r, 1, m, n uti en hel mängd ord; 
a) vid r: isl. borga dfs. bare (hålla kredit), fsv. for (fåra 

Rydq. II, s. 243) dfs. far, isl. forg2ngu-mar dfs. fargagsman, 
no. forka dfs. fårk (förmana), isl. forka dfs. fårk (styra båt 
med stång), is!. forkr dfs. fark (stång), is!. forkunnar- dfs. 
farkan (rar), isl. fors dfs. fas, rspr. pors dfs. pa,s, rspr. snor' dfs. 
snar, rspr. sorgsen jfr dfs. sarian, rspr. storm dfs. starm, rspr. 
torfva dfs. tårv, rspr. torp dfs. tarp; ock efter r: isl. brot dfs. 
bra, rspr. frostländig dfs. frasn,lant, rspr. kropp dfs. krap, 
rspr. kroppås dfs. kras, is!. mö ock rua jfr dfs. råd (uppröcid 
plats) no. rokka dfs. råk (uppslamning af järnhaltigt vatten), 
m. fl. 

i) Att rspr. har slutet o uti detta ord, beror på särskild öfvergång 
i rspr. (jfr § 25). Detta visas såväl af målets form ock af no. snor 
(obs neutr.!), hvilket enligt AASEN har öppet ljud, som ock af ordets 
andra fränder: no. biformen snot, ags. snot, eng. snot (»nasenschleim»), 
mht. snuz (»nasenversehleimung»), isl. snegla 	snorgla?) ock snarila, 
rspr. snörfta. Formen med t finnes på svenskt område i nbott. snota-
doJk (snorvalp) ock förmodligen i dfs. snatar (hjortron), hvilket ser 
ut som en gammal s-stam. 
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vid 1: *folgja (rspr. följa) dfs. faU, rspr. folk dfs. fa3k, 
rspr. (hö)molla dfs. med, rspr. moln dfs. man, *solgj (rspr. 
sölja) dfs. sdab, rspr. stolpe dfs. stCdp; ock efter 1: isl. blotna 
dfs. Mak, rspr. flott dfs. flat, rspr. loft dfs. laft, isl. lokka 
dta. låk, rspr. loppa dfs. låp, isl. bana dfs. la , rspr. plocka 
dfs. Råk, isi. slokna dfs. jlakan. 

vid m ock n: rspr. domna (isl. dofna) dfs. dåmn, fsv. 
somna dfs. såmn, rspr. sömn ock sömnig dfs. samn ock ~nu, 
rspr. Tomas dfs. tamas, no. tommellinger (isl. pumalsfingr) 
dfs. tamasfigar, isi. sonr dfs. san. Jfr § 32 mom. 1. 

Anm. 1. I det stora flertalet af här uppräknade fall måste 
den omedelbart närstående likvidan eller nasalen vara orsaken 
till a-ljudet. Det är dock tämligen ovisst, om ock i hvad mån 
företeelsen i enskilda fall kan äga något sammanhang med 
utvecklingen af svarabhakti-vokal ur germ. likvida eller nasalis 
sonans. Anmärkas bör, att målet annars mycket väl tyckes 
fördraga e, som är den regelbundna motsvarigheten till isl. 0, 
äfven i närheten af r ock 1 (Orm, skiårp, orm, skrov, tob, 
o. s. v.). öfvergången till a har således icke inträdt öfverallt, 
där den bort inträda, om den vore en ung ock allmän lag'. 

Målet står icke enstaka i fråga om vokal med a-karaktär 
mot isl.-sv. kort o, ty i Sv. landsm. I, s. 99 lemnas antydan 
om en liknande motsvarighet äfven i Närke, Södermanland 
ock södra Ångermanland. Jfr ock § 32 mom. 1. 

2:0) i verber på -na, af hvilka några äfven upptagits under 
mom. 1, emedan de också kunna räknas dit: 

isl. blotna dfs. Mak isl. bana dfs. lam), 
bogna bågn slokna sia/can 
brotna brak sofna såmn 
dofna dåmn storkna statri 
klofna kkimn togna tån; 

äfvenså isl. *kofna (fakt. kafna, se s. 16 not. 2) dfs. kwåmn. 
Und. skaft (§ 28 mom. 2) ock ming (§ 27 mom. 2). 

3:o) i några enstaka ord: fsv. hogga dfs. håg, hvilket 
erinrar om fgutn. hagga; isl. sokkr dfs. sak; rspr. stock dfs. 
stak, isl. sto5a ock sto5 dfs. stada ock stad; rspr. tjock dfs. 
/pk ock j'acrd (tjocklek), där man kan tänka på isl. skrif-
ningen 142kkr jämte pjokkr (Nn, Aisl. gr. § 85 anm. 2). 

1) Vacklan förekommer icke utom i ordet tarp, där formen torp 
måhända är den vanligaste. BURE (Suml. s. 47) har från' Medelpad 
Paula pro Pärson». 
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Anm. 2. Af i denna § nämnda ord äro endast följande 
urspr. kortstafviga: fsv. for (ffs. far, isl. brot dfs. brat, ?rspr. 
snor dfs. sngr, isl. sonr dfs. s gn, isl. sto5 ock sto5a, dfs. stgd 
ock stgda, isl. pumalsfingr dfs. tamasftgar samt, om man så 
vill räkna det, fsv. molen dfs. mcal, 

§ 27. Isl. o --> dfs. u, u, y: 
1:0) hos de urspr. kortstafviga ord, där en ändelse med 

i eller u uti målet upprätthållits: 
i starka ptc., hvilkas ändelse numera i målet vacklar 

mellan z ock e (jfr § 14 mom. 1): 
isl. gotenn dfs. gate (Ulls.) 	isl. dropenn dfs. dram I. drype 

skotenn 	skate 	 flogenn 	Nye L Pyye 
sofenn 	syve 	 frosenn 	 frage 1. fryy 
sopenn 	supe 	 klofenn 	(Nage) 1. layve 
stolenn 	stgZe 	 kropenn 	krape I. kryve 
stopenn 	stav e 	 rokenn 	rake 1. rylse 
borenn 	(bige) 1. byre 	strokenn 	stralse 1. stryke 
skorenn 	skAge (1. skyre) 	smogenn 	 smyye. 
brotenn 	brate 1. bryte 
Anm. 1. Som man ser, äro formerna med y mäst rotfasta 

hos de verb, som hafva y uti inf., ock det är därför troligt, 
att y icke beror på omljud, utan på öfverföring från nyss-
nämnda form. Det allmänt förekommande byre ock det mera 
sällsynta skyre blifva då i sin ordning analogier efter de andra 
(så ock yre ock fyra till vgra ock fra). 

hos svaga fem, ock hos adj. på -ugr: 
fht. foraha dfs. fura 	isl. stofa 	dfs. stgiu 1. sta4 
no. gova f. 	gtvzO 	no. stroka (struku) struku (stund) 
isl. hosa 	hasa 	isl. pola v. 	taga adj. 

Andra ord, som kunna föras hit, äro: busa bädd af halm 
eller strö för människor eller djur, bratu instrument för lin-
beredning, Nya fluga, ruja sårskorpa, skata instrument att 
skjuta eller styra med, smkau smula. 

Anm. 2. De i dessa kortstafviga ord gemensamt värk-
samma, genom KOCKS undersökningar från fsv. väl kända, balans-
ock harmonilagarna kunna ytterst icke skiljas från det s. k. 
germ. a-omljudet, enär t. ex. isl. fluga, Para, hrufa, silo ock 
hosa, stofa, sele böra i afseende på rotvokalen stå till hvar-
andra i samma förhållande ock vara bildade under enahanda 

1) Målet har äfven ett ggva m., hvilket påtagligen blott är den 
gamla nom, till giva f. 
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lagar som t. ex. dfs. guvu ock gova. Jfr § 29 mom. 2 ock 
§ 31 mom. 1. 

2:o) i några långstafviga ord, nämligen: isl. hold n. dfs. 
kul, isi. hollr dfs. hul (sparsam), isl. kollåttr dfs. kulu, isl. 
lopt dfs. luft, is!. morkna dfs. mua. Jfr rspr. hull, huld, 
kullig, luft ock murken. Se för öfrigt § 31 mom. 2. 

§ 28. Isl. o -> dfs. hvarjehanda vokaler. 
1:0) Is!. o dfs. o: isl. dokka dfs. dök, is!. lock dfs. lo, 

isl. ok dfs. o, isl. opta dfs. ofta (ofta), isi. rokkr dfs. roi, 
ock en mängd påtagligen nyare ord, där rspr. har kort o: 
apostel opostal, doktor döktör, korderoj koleroy, pojke poyk, 
polska pölsk, post post, porslin pojign (1. postlyt), soldat soldgt, 
o. s. V. 

Isl. o -> dfs. a: 181. skorpna dfs. sket. Att här före- 
kommer a i st. f. väntadt a, måste bero på en anslutning till 
sloct( neutr. af  skarp. 

3:o) hl. o -> dfs. a: isi. boräi dfs. bj, isl. tjogr dfs. 
isl. trog dfs. try, hvilka troligen äro låneord i målet. hin 
(isl. kona) uppvisar i fsv. lång vokal (enl. Kock, Fsv. ljud!. 
s. 318, 320, 321). 

4:0) Isl. o 	dfs. 	is!. frost dfs. frost (fsv. har både 
frost ock fröet). 

5:o) Isl. o -> dfs: 0: is!. kofarn 1. kofan (»skjödehund») dfs. 
Isgvan, oftast med slutaksent joveln eller j§yvQin (knähund, 
liten hund). Fsv. har enl. Rydq. VI, s. 255 köweerne, köff-
werne, kyverne, köuerne, kiverne ock köfrisen. Huru skall 
här vokalväxlingen förklaras, då hvarje tanke på omljud eller 
analogiinvärkan synes omöjlig? 

Anm. Angående ordets etymon gissar jag på en sam-
mansättning af is!. kofi (hydda) ags. eofa (»gemach, schlaf-
gemach») samt en neutral ja-stam, bildad på ml. varna (hindra, 
afhålla) mht. warnen (»behfiten, schfitzen») jfr sv. värn. Ord-
innehållet vore således i det närmaste det samma som i sv. 
gårdvar (för gårdvard af is!. varda bevaka, skydda). Då ags. 
eofa betyder gemak, finare (sof-)rum ock således står nära 

i >jungfrubur», är utvecklingen  betydelsen af det sammansatta' 
ordet till sängkammarhund, liten hund, knähund, »jungfru-hund» 
(Rydq. a. st.) ganska naturlig. I sin helhet skulle ordet så-
lunda vara ett got. *kuba-warni (g. -eis)1. Huru en sådan 

1) Sedan ofvanstående skrifvits, finner jag, att IHRE (Dial. lex.) 
anför kelvåhl ock tillägger därom: »kommit kanske af kåfve och vård 
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sammansättning skulle behandlas i ljudligt afseende, visar oss 
till dels det fht. iåuuart eller ikuarto(»priester

' 
 zu 6wa und 

wartån: wächter des gesetzes»). Men ett nord. *ko6warni 
borde vara liktydigt med *kouwarni, byars ou väl icke kunde 
annat än sammanfalla med diftongen 2u. Ur ett sådant *k2u-
warni kan, under förutsättning af urspr. aksentväxling, såväl 
isl. kofarn som ock fsv. kövaarne utgå (jfr Skotkonung ock 
Skötkonung). 

Palataliseringen af k före s. k. len vokal hade i fsv. 
börjat redan tidigt (jfr Tunn] Fonet. lännet. § 13), ock det i 
formen kövearne palataliserade k kunde lätteligen i den obe-
tonade stafvelsen framkalla en öfvergång ö --›- i (jfr fsv. ki-
verne i Krist. L.L.). Som emellertid näst efter i följer en 
labial kons. v, så bör icke i utan y vara den vokal, man måst 
har att vänta (jfr dfs. 	-->- jyYbik för kibitka), ock denna 
uppträder nu också i fsv. kyverne (Södm. L.) ock dfs. Myr:tu. 

6:0) Isl. o 	dfs. y uti starka ptc. såsom brotenn dfs. 
bry fe o. s. v. se § 27. 

U. 

§ 29. Isl. u-> dfs. u resp. u: 
1:0) uti urspr. långstafviga ord, utom när vokalen står 

omedelbart före m + kons. eller g-ljud (= ng 1. gn); t. ex. 
isl. buäkr dfs. burk 	isl. pund dfs. pun (I. pen) 

fullr 	ful 	 skuldr 	skal 
gluggrZa g g 	 stund 	stan 
grund 	gran f. 	 sundrugr sunar 
grunn 	gran n. 	 sunnan 	suna (1.sena) 
grunnr 	gran adj. 	tunna 	tån 
gull 	gul 	 Punnr 	tun 
hundr 	han 	 ulfr 	uh) 
lukt 	lukt 	 ull 	al. 

Ytterligare ex. äro: nu, stab, skru12, rid?, muc_1, lug, metlp, 
tup, sup (hund), htirk, lurk, kurk (ndl. kork ock kurk), lust, 
kust, pust, rist o. s. v. 

at blifva namn för hus- eller gård-vålen, vården, vårdare». Troligen är 
detta kgivell ingen ny sammansättning, utan en form kemin, hvilken 
fattats såsom bestämd. Vid upplösningen af n har man tänkt sig det 
som 1+ n i st. f. r + n. Formen med icke palataliseradt k har, såsom 
ktwe.h1 visar, funnits i sv. såväl som i is!. 
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Undantag se § 31. 
2:0) i k ortstafviga ord, så snart ändelsen varit u (eller i): 

isl. fura dfs. furu, isl. gula dfs. guvu, is]. hrufa dfs. ruyu, fsv. 
otulugher dfs. ottatc. Jfr § 27 mom. 1 samt orden tyg' ock 
fyrz, (§ 33 anm.). 

Isl. u -> dfs. o: 
1:0) omedelbart före m + kons. eller B-ljud (ng), t. ex. 

rspr. trumma dfs. tröm 	rspr. *klumrig dfs. klomrut (fubblig) 
gu.mpr 	gomp 	mumsa 	måms 

rspr. klump 	komp 	isi. lungu n. pl. låg 
fsv. rumpa 	råmp 	Ny. sliunga 	c916y 

rspr. skumpa 	skåmp 	isl. tunga 	tåg 
slump 	lonzp 	pungr 	tog 
strumpa str6mp ungr oe 

fsv. stumper 	stomp 	rspr. sjunga  
sumr, sombr somle, somt 	sjunka 	,s6gk. 

Anm. Som undantag från denna regel har jag antecknat 
endast: rspr. gumse dfs. göms, klemsu 1. klomsut (dvalhändt), 
isl. hugna dfs. hicgn ock hugne,sam, ptc. af  3:e klassens st. verb 
(se § 31 mom. 2,b), isl. hungr dfs. luigår ock adj. huru, isl. 
konungr dfs. kug.. 

Antagligen har väl öfvergången icke varit direkt u -> o, 
utan u --> o -> o, ock man kan då för undantagen tänka på 
harmonilagens värkningar, så att t. ex. Utgår har anslutit sig 
till hugru ock kus är bygdt på kunungr. livad laemsu ock 
göms angår, kan man tänka sig en kompromiss mellan växel-
formerna *klumsugr ock *kiomsåttr samt nom. gumsi ock gen. 
*gomsa; en kompromiss på det sättet nämligen, att visserligen 
0-formen segrat, men att denna dock, genom inflytande från 
den kortvokaliska sidoformen med u, icke blifvit delaktig at 
den förlängning, som troligen ligger till grund för målets här 
omhandlade o. Rörande denna förlängning må jämföras § 25 
ock § 22 anm. 5. 

2:o) o framträder äfven i prep. op ock dess samman-
sättningar: 6pat (1. opåt), åpå, 6pb eller opi isl. upp, *uppåt 
(upp eptir), uppå, *uppi. Rspr. har både upp ock opp; men 
att förlängning skulle ligga till grund för det slutna o, synes 
här något egendomligt. 

Is]. u -> dfs. e: 
1:0) i kortstafviga ord, så snart ej en följande stafvelse 

innehållit ett u eller i; t. ex. 
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isl. brune 	dfs. brena 
duga 	dela 
duna 	denn 
dynr (duna f.) den n. 
fugl 	 f4YM 
gufa f. 	geva m. 
Hit höra urspr. helt visst 

inom. 1). 

STAFVELSE : KORT U. 	 3 31 

isl. hugr 	dfs. ht:  yy a  
huga& 	

/ 
 

rugr 	rey 
smuga 	»UV n. 

spune 	spena 
fsv. aufi. 

också dfs. mar, o. s. v. (se § 32 

2:0) i en hel mängd längst af viga ord, utan att någon lag 
kan skönjas, hvarigenom de skulle skiljas från dem som be-
handlats i § 29; t. ex. 
a) isl. blundr dfs. Men 

bron 
isl. munur dfs. men 

rspr. skubba 	skbb brunnr 
bukkr 	 skugge 	ske' g 
burat 	 fsv. sprund 	spren 
gumse 	 rspr. sugga 	sgig 
klubba 	 isi. undan 	ena 
kunna 	 undir 	önkr prep. 
kunnigr 	 undr 	Mår n. 
lundr 	len 	 o. s. v. 

Anm. 1. Sådana fall som t. ex. sv. kudde isl. kodde (dfs. 
ked) synas gifva vid handen, att äfven hos långstafviga harmoni-
lagen, resp. a-omljudet, varit värksam. Det måste då vara 
lönlös möda att ingå på en undersökning af de enskilda fallen. 
Visserligen borde germ. a-omljud icke inträda före nasal + 
kons.; men då man i målet finner en bestämd lag, enligt hvilken 
u i denna ställning blir o (§ 30)1, ock redan fsv. uppvisar 
kononger (VGL.), .Lionga ping, sionga (OGL.), stionka (Upp1. 
L.), liomber (Bonav.), rompa (Birg.) o. S. v., så är det väl 
troligt, att o ganska tidigt kunnat vinna fäste äfven i ställ-
ningen före nasal + kons. 

b) öfverallt i pte. af  3:e st. konjugationen: 

be& 
ben 
gbms 
klbb 
le bn 1. kona 
koma 

isl. brunnen dfs. brerke 
b undenn 	bene 
drukkerPn 	drek e  

isl. runnenn dfs. rene 
spunnen 	spene 
stungenn 	stege 

funnenn 	 fene 	 (v)unnenn 	vene m. 
Anm. 2. Man kan här tänka sig, antingen att balanslagen 

framkallat ändelsens e ock detta i sin ordning rotstafvelsens 
1) Om öfvergången o ---> o urspr. beror på en vokalförlängning, 

kan den icke vara särdeles ung, ty målet har nu i dessa fall öfverallt 
kort 0. 
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o, eller ock att detta sistnämnda beror på utjämning från öfriga 
verb inom samma klass ((v)oltenn -> volte, soltenn -> tswelte 
o. s. v.). Det senare är väl det sannolikaste. 

Is!. u -> dfs. hvarjehanda vokaler i etistaka fall. 
1:0) Isl. u -> a: isl. munr dfs. man, isl. ru6 ock ro 6 dfs. råd, 

isl. smurning dfs. smanig, isl. sunr ock sonr dfs. san, isl. purfa 
dfs. tårv ock tarvas (jfr isl. p2rf). Ordet smantg är af sär-
skildt intresse, då vid sidan däraf stå got. smarna ock fht. smöro. 

Äfven andra ord kunna sammanhållas med dessa, t. ex. 
fsv. mulen 1. molen isl. malma dfs. ma , sv. murkna (ffi. 
mu ) isl. morkna no. moren 1. maren o. s. v. Jfr § 26. 

2:0) Isl. u--> dfs. 0 1. o: isl. kulde jfr dfs. jod, isl. skurär 
dfs. ,s0Z, isl. stuldr dfs. stod, i hvilka ord målet följer rspr. 
Målets oyaZ mot isl. ugla är mig obegripligt. 

y. 
Isl. y -> dfs. y i urspr. långstafviga ord, där vo-

kalen icke efterföljes af nasal + kons.; t. ex. 
isl. bryggja dfs. brpt 	isl. rykkja dfs. rg,49 

bygd 	byyd , 	skyldugr ,syle 
byggja 	bgt 	 styggr 	styg 
dygd 	dyyd 	rSpr. styrka 	stprk 
gylla 	(f°2 )./W 	isl. systir 	sgstår 
hyggiligr hykaie 	systlingr sysltg 
krydd n. kry f. 	 systkin 	syskar 
lykkj a 	ighs 	 tryggr 	tryg 
lykt 	del lykttb (till slut) pykkja 	tw. 

Anm. Af urspr. kortstafviga ord finner jac,  endast isl. 
ilytja, nytja, tygi ock fyrir som bevarat y i målet: fig/9, 
ny79, tyy, fyre. Af dessa bafva dock de tvänne förstnämnda 
af säl-Skilda skäl (se under j) behandlats såsom långstafviga, 
hvilket också aksenten visar. Om tyy ock fyre jfr § 29 mom. 2. 

Is!. y -› dfs. o (långt) ock 0. (kort).* 
1:o) Is!. y -> dfs. 0 uti urspr. k ortstafviga ord: 

a) isl. byrja dfs. bre 	isl. smyrja dfs. smgrel 
dylja 	de 	 spyrja 	spore 
ry6ja 	rode 	 *aty6ja 	stode (ljustra); 

1) Detta ord kan också anses innehålla v-omljud ock är då ej lik-
stäldt med de andra, utan med orden under mom. 2, c. 
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äfvenså isl. fyl dfs. f0Z, isl. mylja (krossa) dfs. *m0/e i uttrycket: 
vaZ ope molia (blifva grus, smulor), isl. *myrja dfs. askm4rå 
(glöd under aska), isl. syrja f. (Aas. s. v. sor) dfs. s0re (smäl-
tande snö eller is), isl. synir 1. sonir dfs. sgrafe (1. On" 1. st3n-
jan), isl. *yrja 1. *ylja dfs. randdrb 1. raqlb 1. raniP (skidspår). 

Till dessa ansluter sig äfven isl. syrgja dfs. sgre. 
Anm. 1. Utan att vilja förneka möjligheten, att här kan 

föreligga en öfvergång y -› 0, anser jag mig likväl böra fram-
hålla några skäl, som tala för att hällre fatta det här fram-
trädande o som ett i-omljud af 01. Af § 33 visar sig, att isl. 
kort y motsvaras af dfs. y uti långstafviga ord. I kortstafviga 
motsvaras däremot isl. y af dfs. 0; men i samma fall motsvaras 
också isl. u af e (§ 24 mom. 1), som då tyckes vara att fatta 
som ett a-omljud. Många af de här ofvan under a) anförda 
orden hafva dessutom andra former med o-vokal (resp. dfs. al. e) 
vid 	sidan, så t. ex. fsv. dolska till dylja; dfs. reco] isl. ro ä till 
ryäja, dfs. smanig till smyrja, isl. spor till spyrja, dfs. sta-
Ingsve.(ljusterved) till dfs. stgde isl. *styNa, isl. mole till mylja, 
isl. (nyisl.?) sorl till syrja (Aas.); ock vid sidan af ordet more 
(glöd) har vårt mål verbet mera (glimma under askan, brinna 
utan låga). 

b) i ett par enstaka ord med dunkel utvecklingshistoria: 
isl. pyrill (Rydq. V, s. 24) dfs. Oral (kärnstång), fsv. pyril 

ock törn., fht. dwiril »riihrstab», mht. twir11, jfr flit. dwören 
»drehen, rähren». Uppfattar man y här som u-omljud af i, 
så måste väl formen med ö representera en yngre öfvergång 
y -› ö. Andra förklaringar äro dock åtminstone tänkbara 

isl. tordyfill (Frtz.) ock tordyfill (Ark. II, s. 219) dfs. tor-
doval: ags. har tordwifal ock fsv. äfven tordöfvil (Ark. II, s. 220); 

isl. tyri dfs. po. (tjärig ved): målet har, som man ser, 
brytning, ock motsvarigheten y -› ø hör således icke hit. 

Anm. 2. I det långstafviga isl. pyrnir dfs. ton(busk) tror 
jag ö-formen vara ursprunglig, ty got. paurnus bör gifta en 
isl. pl. *pornir. Att målet här har 0, ej 	beror på förlängning 
före rn (jfr rspr. hörn dfs. hon o. s. v.). 

2:0) Is!. y clfs. o i långstafviga ord: 
a) omedelbart före nasal + kons., t. ex. rspr. krympa dfs. 

krfmp, isl. lymskr dfs. /msk, rspr. *mynna (ro bakläugs) dfs. 
m692, rspr. mynning dfs. munig (Inymg) 2, rspr. pynta dfs.p6nt, 

Jfr Nn, Aisl. gr. § 61 mom. 3. 
Ett fall sådant som detta är väl snarast yngre analogi, ty än-

delsens i borde bafva bevarat rotstafvelsens u. 
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rspr. skrymta dfs. skra'mt (skämta, narras; jfr isl. skrumare 
pratmakare), isl. skynda (o. sku.nda) dfs. On, isl. synd dfs. 
san, isl. tyngri ock tyngstr dfs. 1t4går ock tagst (till posit. tog), 
rspr. tyngd dfs. tagd (till adj. tog), fsv. ymsa dfs. 15ms, isl. yngri 
ock yngstr (jfr äfven 6ri ock ritrstr) dfs. 6ear ock ost (till 
posit. og), rspr. ynka ock ynklig (men fsv. ömkelika, önke-
lika) dfs. a‘nt,9 ock onj,sale n). fl. 

Anm. 3. Enligt de bekanta undantagen från a-ondjudslagen 
skulle man nu icke häller bär få tänka på ett i-ornljud af o, 
oaktadt målet just uppvisar o-vokal före nasal + kons. (se § 
30). Sammanhåller man emellertid de fall, som behandlats här 
ofvan i mom. 1 ock 2, så kommer man till det öfverraskande 
resultatet, att öfvergången y - 	resp. a just inträffar i de fall, 
där isl. har undantag från a-ornljudslagen. Då det icke finnes 
något skäl att antaga, att kort y i dessa fall haft någon 
särskild valör, är det egendomligt, att exemplen på nämnda 
ljudöfvergång i målet ordnat sig så, som nu är fallet. Jfr 
anm. 1. 	 • 

Att ordformerna med ö uppdyka rätt tidigt äfven i fsv. 
skrift, bör ej förglömmas: fsv. börja, ock sörghia (God. Bur), 
föl, krömplingr, spöria (Rydq.. IV, s. 89), ömnin (Bernh.), 
ömpne (Bonav.), önska (ungdom, Suso), önkelika (Med. bib.) 
o. S. v. 

Anm. 4. Ord med y före nasal + kons. äro i målet icke 
många: /9'n isl. lyndir, lynj 1. ly g isl. lyng rspr. ljung, olpyn 
rspr. okynne no. uk3rn.de, styr rspr. styng ock isl. stinge. 
Får man lägga någon vikt på dessa ord, så bekräfta de min 
förmodan, att i de andra föreligger i-omljud af 0, ty i lyndir 
ock kynni har ändelsens i ej lemnat rum för a-omljudet, ock 
uti lyy (ock styg.?) föreligger v-omljud af i, hvadan här aldrig 
något o kunnat Inträda ock ornljudas. 

b) isl. bygill dfs. bayal, isl. fyrst dfs. fajt (fsv. fyrst o. 
först; redan ÖGL. ock HelsL. visa ö), isl. iypta dfs. 16ift, rspr. 
tyst (jfr isl. pusta) dfs. tost, isl. pyrstr (jfr porste) dfs. to,st; 

e) isl. myrkr (ack. myrkvan) dfs. mark, isl. ryskva (fht. 
dröskan) dfs. tra'sk, isl. tyrvi-tre dfs. grv (ämnesved för tjär-
bränning, jfr fl. torva). I dessa ord synes mig a lämpligen 
kunna fattas som v-omljud af e (jfr § 36 mom. 3)2. 

Då isl. har 2umka, måste här i rspr. föreligga en öfv.ergång 
-› y, ock ordet är icke likstäldt med de öfriga. 

Äfven här skulle således urspr. föreligga ett a-omljud (näml. 
i -› e). Om de under a) anförda orden värkligen innehålla ett a-driljud, 
trots den följande nasalen, så ser jag ej något hinder att tänka sig, att 
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Anm. ö. Rspr. bössa (fsv. byssa) ock mössa motsvaras af dfs. 
Os ock mbs. Jag tror icke, att man häri har att finna en öfver-
gång ö --> y, utan förutsätter, att orden blifvit införda på sådana 
vägar, att y är ursprungligt, jfr mht. bilhse ock milt». Å andra 
sidan torde också ordet horal lika lätt kunna vara Isax. hövel 
(no. hovel) som innebära en förändring af rspr. hyfvel. 

Isl. y -> dfs. hvarjehanda vokaler i enstaka fall. 
1:o) Isl. y --> dfs. a: isl. fylgja dfs. fe, isl. sylgja dfs. 

.sciQ. Målets former förutsätta enligt § 26 *folgja, 'solgj. Då 
målet tyckes kräfva låga bakre vokaler framför + kons. (jfr 
nue/k, a.2k o. s. v.), är det möjligt, att utvecklingen varit följa 
-›*feZja-> faZe. 

2:0) lsl. y-->dfs. e: isl. dynr dfs. den, dfs. dyrr (gen. dura) 
dfs. der, isl. fyrir (o. fur, Frtz.) dfs. for. Omljudet har sak-
nats, ock målets e utgår ur äldre o. Jfr rspr. dåna, mån, 
son till isl. dynja, munr, sunr. 

3:0) Isl. y dfs. 	isl. yb(v)arr fsv. idhar dfs. )(tr. Har 
utvecklingen kanske varit i5ar ->*e5ar ->*je5ar -> ickr? Gången 
i5ar -> 	->»r borde ej gifvit cirkumflex. 

4:o) hl. y -> dfs. jo:  isl. kyrtill dfs./96.2,, isl. skyrta dfs. j6t, 
isl. syngva dfs. tsk Målet stämmer med rspr. 

b:o) Isl. y --> dfs. u: isl. ryskja dfs. rfsk, isl. tyggja dfs. tag. 
Målet visar på ruska ock tugga utan j-afledning. I ordet 
lustale isl. lystiligr föreligger inflytande från subst. lust. 

6:0) Isl. y -› dfs. 	isl. slyngja dfs. 	ji4), isl. 
slyngr dfs. cslågolar, is'. pryngva dfs. från) (1. tråg). Här äro 
grundformerna olika: isl. utgår ur *slingvan (f ht. slingan) 
ock *pringvan (got. preihan), målet däremot ur faktitiverna 
*slangjan ock *prangjan (mht. drengen). 

0. 

Målet differentierar ö-ljudet på så sätt, att långt ö 
blir o, kort ö blir o. Ex. härpå se § 34. 

Då isl. o i ock för sig är en tämligen sällsynt vokal, ock 
då många af de ord, som i isl. hafva o, saknas i målet eller 

ett sådant kan ligga till grund äfven för fsv. sjunga ock sjunka, ock 
man skulle då ej längre behöfva supponera en brytning af i uti östnord. 
dialekter. 
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hafva fått en annan utveckling, äro fallen af ren motsvarighet 
ytterst få ock därför äfven mer eller mindre osäkra. 

1:0) Isl. ø (i-omljud af o) --> dfs. 0 (a): in hnotr dfs. nr, 
is). nordr dfs. i non, is). øfr dfs. gfax, isl. sonir dfs. sone 1. 
sonyan, 

Anm. Dessa fall synas jämförelsevis säkra. Möjligt, ehuru 
icke säkert, är, att man såsom i-omljud af o har att räkna 
hela mängden af fall, som behandlas i § 34. 

2:0) Isl. ø (i-omljud af g) 	dfs. ø (a). Ett sådant fall 
synes mig föreligga i plur. in 1. latan till sing. /Ou 
is). hlaäa. 

3:o) lsj. fa (v-omljud af e) -9- dfs. (o), a: i81. sokkva dfs. sa'nj, 
(vattenlägga lin för rötning), is). *sokke dfs. sånt, (grop för 
linets vattenläggning) ock dfs. sånj,,s (sänke på metref). Samt-
liga utgå ur en form *sankvj- got. sagqjan. 

V-omljud föreligger väl äfven i 'dra isl. gorva I. gerva, 
mor is). smor 1. smjqr, ock kanhända i ebset fsv. köt 1. kiöt 
men 	kj2t. Nya ex. på v-omljud, där isl. har y, se § 34 
mom. 2, c. 

Is). fis dfs. hvarjehanda vokaler. 
1:0) Is). ø —> dfs. a: isl. nokkvidr dfs. na,ban: målet saknar 

här både i- ock v-omljud. 
2:0) lsj. 	dfs. jo:  isl. sokkva dfs. ts6g1c: målet har brytning. 

) Långa vokaler. 

a. 

Is). å --> dfs. a, utom efter v samt före 1+ kons.; t. ex. 
is). ån dfs. aZ 	 isl. gått dfs. pit 

båäe 	bet 	 grår 	grgt 
båro 	b ir 	 gråtr 	grqt 
båtr 	bett 	 hår 	hi 
dåligr de 	 klå Net 
dåre 	dir(akte) 	så6 	setclan pl. 
dråp 	drip 	 skål 	skea 
gåfo giv 	 skåro skir 
gås ge_ts 	 spänn spetn 
gåta 	git 	 stål 	stea o. S. V. 
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närmast föregås af v: 
vågo dfs. vev o. v4y 

våga 	vy (våga) 
vår n. 	vor 
våro pret. 	v 'Or 
vårr pron. vor 
våtr 	vQt; 

Isl. å -> dfs. o, när vokalen 
is]. annat hvårt dfs. anaho, (ettdera) 	is]. 

hvårt 	AM. konj. 
kvå5a 	kOfd (1. koda) 
vågr 	 ver f. (bölja) 
våg 	 vQy f. (häfstång) 
vågr 	 vy m. (sårvätska) 

äfvenså is]. kengurvåfa dfs. /enen) 1. kageroval, isl. vånir i dfs. 
vognan (pl. fångstredskap, fångstplats), isl. ån vera no. vonvera 2  
dfs. vara von 1. vognas (kunna undvara), no. von (mht. jån, 
Ark. III, s. 243) dfs. von (viss bredd af ett åkerfält). Äfven 
11(221 pl. vik ock SQV pl. sv (pret. af  sova ock veva) kunna 
möjligen höra hit; jfr isl. evåfom, våfom. 

Anm. 1. Då mot dessa endast finnas isl. två dfs. »vet, 
isl. våör dfs. vd, isl. vå5aligr dfs. vgtdale 3  som bilda undantag 
ock sannolikt äro påvärkade at rwr., så antar jag för målet 
ett progressivt v-omljud å --M2.4  Äfven nyisl. har ett sådant 
(Nn, Aisl. gr. § 71 anm. 3; från 14:de årh.). Härmed vare ej 
förnekadt, att o i något af dessa fall kan vara gammalt å (jfr 
isl. årom, såfom, åfom) eller 4 (8v4fom, v4fom). 

Anm. 2. I ordet ro rspr. vrå har redan isl. både rå ock rå, 
hvilket anses kunna bero på en ursprunglig böjning sing. vrå 
pl. röar. 

Isl. å (äldre a) -> dfs. a före 1 + kons.: 

	

is]. gage 	dfs. gale 	isi. håls 	dfs. hats 

	

hålfr 	halv 	 hjålpa 

	

hålmr 	halm 	 skålkr 
Anm. 1. När isl. sålä motsvaras af dfs. sed, är det antag-

ligt, att det långa å i detta isl. ord är af annan natur än i de 
ofvan anförda. Målet har för öfrigt går is]. adr, kal 
kaldr 0. s. v. 

Anm. 2. Egendomligt är, att målet — som dock åtminstone 
delvis tyckes hafva deltagit i den allmänna fsv. förlängningen 
före mb, ud, ng, id, rd, rn ock rt (se § 22 anm. 5 ock § '25) 

Frtz. upptar under von (pl. vanir) från Landsl. gera vanir 
yfir land manus, men i Gula. 449 skrif vas i samma uttryck vitnir. 

Att v här är gammalt, synes mig bevisas af Sigurdarkviäa Fåfn. 
III, str. 9, där R. har Vän geng ee vilja vers oo beggia (se Bugges 
Edda s. 248, not till str. 9). 

I Burträsk (grannsocken till Degerfors) finnes äfven vodale, 
enligt uppgift af kand. J. V. LINDGREN. 

Redan BURE (SRMI. S. 64) skrifver fiskie vonen. 
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— likväl icke i dessa fall uppvisar a. Endast sporadiskt upp-
träder a uti orden ged rspr. gärd, ma/ rspr. mård, kår rspr. karda, 
ban rspr. barn; annars har målet regelbundet a: lag, stag, måg, 
lam, kam, lan, han, fal, vål, hed, ,swed, våt (vårta) o. s. v. Före 
ng, id ock rt (resp. g, / ock 4) har målet nu kort vokal ock 
hade måhända så redan vid tiden för öfvergången ä + å. Före 
mb, nd, rd (resp. m, n, Z) har målet ännu lång vokal. Då 
KOCK uppvisat, att förlängningen i dessa fall fanns redan på 
den tid, då SmL. nedskrefs, är det ju förvånande, att målet 
icke ens i sistnämnda ställningar låtit  ft öfvergå till å. Att 
målet först på senare tider, d. v. s. efter tiden för öfvergången 
ä + å, skulle hafva gripits af förlängningslagen, synes mig af 
flere skäl oantagligt. Hvad kan då vara anledningen till att 
det förlängda a här kvarstår som a, under det att det gamla 
ä öfvergått till a? Har kvaliteten hos å i dessa fall varit olika, 
eller kanske öfvergången till å genomförts på två olika perioder? 

§ 41. Is!. ä-+ dfs. diverse vokaler i enstaka fall. 
Lo) Isl. å 	dfs. o: isl. åtta dfs. ota, isl. blåstr dfs bZost„ 

isl. slåttr dfs. blet, isl.  påttr  dfs.  fot. I dessa ord måste vokal-
förkortningen hafva inträdt senare än öfvergången ä -g- å. Jfr 
Nn, Lång vok. + lång kons. s. 10, 11. 

2:0) Is!. å + dfs. a: isl.  åt(t)jån  dfs.  atan, isl.  fåtråkr dfs.. 
fate, isl. klårr dfs. Nar, isl. nått dfs.  nat, isl. svd at  dfs.  sat. 
Här måste förkortning hafva ägt rum före öfvergången ä + å. 
Jfr Nn, anf. arb. Likstäldt med nyss anförda ord är måhända 
äfven han  pron. pers. isl.  hånn,  se § 7 anm. 4, b. 

3:o) Isl. å dfs. 	isl. låta fsv. ofta lotta' (t. ex. Hening- 
Gadh) dfs. lata ock isl. pvåttr fsv. pvcetter dfs. jyvat (hvarom 
se Nn, anf. arb. s. 10). 

4:0) Is!. å —> dfs. e: isl. så5 ock s5c3 dfs. se. Den föiTa isl. 
formen hade i målet bort gifva *sa, den senare *A. Målets 
faktiska form  se  stämmer med fsv. mod ock kan stå i samma för-
hållande till de isl. formerna som fsv. byrp till isl. burar ock 
fsv. byrpi. 

5:o) Is!. å —> dfs. 	isl. håss  dfs.  hm  (1. hes). Här har 
målet bevarat den urgerm. diftongen (Nn, Aisl. gr. § 88, 4). 

6:o) Isl. å + dfs. e: isl. slå dfs. ae. Vokalen i målet är 
mig fullkomligt oförklarlig. Den kan icke vara tillkommen 

1) Äfven i Borgartbings wldre Bristenret finnes skrifningen leta 
(t. ex. s. 1 r. 14, s. 3 r. 12). Att ordet blifvit kortstafvigt, kan bero-
på dess frekventa förekomst i obetonad satsställning. 
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under inflytande från det föregående 1, ty målet har b s, 
klet o. s. v. tso  måste leda tillbaks till ett *do 1. *sill med 
kort vok., hvilket är orimligt. Efter förebilderna ha ock'hava, 
je ock jeva, va ock vara ro. fl. kunde man väl leta sig fram 
till ett *sloha 1. *sloga, men formen väcker dock betänkligheter, 
då en tvåstafvig inf. till detta verb icke är, så vidt jag vet, 
uppvisad i någon nord. dialekt. 

o för å föreligger äfven i csav isl. sjålfr. Målet förutsätter. 
som man ser, ett *golf (I. *sj21fP). ö eller o-vokal är i detta ord 
vanlig i både sv. ock no. diall. Haukr Erlendsson skrifver 
också (år 1310) siolf (se Möb. Anal. norr. s. 259, r. 21). 

§ 42. Isl ce har i regeln gifta e (sällan e), när det varit 
slutljud eller åtföljts af enkel konsonant. 

1:o) Isl. ce -›dfs. e: 
isl. wrr i 	dfs. er 	 isl. lEeknir dfs. lekar 

frw 	 frg 2 	 leera 	kr 
fnas (hvissling) Kas (fräsa) 	nwfr 	nevar 
gEeta 	 fdt 	 mer 	mr 
hwfr 	 hev 	 *see5 (§ 41,4) se 
hvwsa 	 wg's 	 sta 	.0 
le3kna 	 l'a 	 ante 	sde 

ilfvenså isl. ce ock cefinliga dfs. evznale, isl. Eerendi (ock erindi) 
dfs. gran, isl. *sncefr (fakt. snåfr3) dfs. snev, isl. vcer 1. vår 
(pron. pl.) dfs. ve m. fl. 

2:o) Isl. ce --> dfs. ce: isl. wfintfr (mht. åventiure) dfs. cevan-
tyr, isl. fleerd dfs. Rot/ (supradentalen tyder på ungt lån), 
isl. hcell dfs. hc§4, isl. krEesast (till krås) jfr dfs. kresmaya.  ,  isl. 
nuela dfs. formel, isl. spreakr dfs. sprckkår, isl. preell dfs. 

Denna form finnes hos Frtz. Huru vokallängden skall förklaras, 
vet jag ej. Den vanliga skrifningen tyckes annars vara ,2yr (fl. arpi). 
Måhända är Frtz. 93 här blott tecken för Q (i-omlj. af  a), i så fall hör 
exemplet icke hit. Aas. uppger fno, ser (serr eller orr). 

Renm. Rud. upptar för Vbott. »frit et free». 
Isl. öfvergången <5 ,-->-a3 »vor der mitte des 1 3:en jarhunderts» 

(Nn, Aisl. gr. § 80). 
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Vacklande äro isl. strEete dfs. strctt 1. str8 (smalare äng 
som sammanbinder tvänne bredare), isl. trEeta dfs. trcåt 1. trn. 

Amn. 1. Af verber på ja finner jag endast två, som be-
varat j ock äro hit hänförliga: isl. brEekja dfs. bry 1. brctk, 
isl. skrEekja dfs. skr«,. 

Anm. 2. Jag skall här icke ingå på en närmare under-
sökning af frågan, huruvida ock i hvilka fall dfs. e, där det 
motsvarar isl. se, kan påstås innebära en öfvergång ä e, eller 
möjligen anses vara gammalt. Isl. Ee synes mig nämligen i 
en hel del af de fall, där det i modern normalskrift begagnas, 
ännu tarfva närmare utredning så väl i fråga om det ljudvärde, 
som (ur allmänt nord. synpunkt) bör tillmätas det, som ock i 
afseende på dess historiska ställning. Att öfverallt fatta det 
som •ett i-omljud af å, tyckes åtminstone icke nödvändigt. 
Så vidt jag kan finna, föreligger intet absolut hinder för att 
t. ex. anse, att isl. Ee, resp. å, i de fall där de motsvara got. ai, 
hafva haft utvecklingen ai -› ö (4- tse)-> å i stället för ai 	-› Ee. 
I några fall (i närheten af r, h samt i några enstaka ord) 
har det af ai sålunda uppkomna ö sammanträffat med urgent'. 
El, got. é, ock därmed i ml, gått öfver till å. Före w däremot 
(ock kanhända också där ett i eller j följt: got. laisjan-> isl. 
hem) har det långa e-ljudet bevarats. Medelst ett sådant an-
tagande vinner man, som jag tror, en lätt ock naturlig för-
klaring på de isl. dubbelformerna: s r sjår, fr e3 frj6 o. s. v., 
i det dessa blifva analoga med flit. söo (sedermera sö, »während 
des 9. jh's»; se Braune, Ahd. gr. § 203 anm. 1) gen. såwes 
o. s. v., dels också på sådana egendomligheter i isl. som Ee, ej 
1. å got. aiw (se Nu, Aisl. gr. § 88 anm. 3), isl. hv6 got. 
hwaiwa ock växlingar som h1.6 ock hiee (Frtz. s. v. 1114) å ena 
sidan samt våttr ock vtettr å den andra o. s. v. 

Isl. Ee —> dfs. a, när urspr. två kons. 1. en »lång» kons. 
följt på vokalen; t. ex. 

isl. Eett 	dfs. at 	 isl. mest 	dfs. mast 
fraegä 	 frayd 	 »311 	sa!. 
hreeddr rad 	 sEeng 	sag 
1Eeg6 	layd (åkerlinda) 	va3nta 	va'nt. 

Anm. Slutet ljud föreligger mot regeln i super!. lekst isl. 
lEegstr ock smest isl. smeestr. 

Is!. m -› dfs. hvarjehanda vokaler. 
1:0) 	03 -› dfs. 	isl. i gom dfs. e or, isl. her dts. lgtr. 

Målet stämmer i dessa ord med rspr. Is!. (live) nr motsvaras 
i målet af new. 

2:0) hl. Ee 	dfs. 	isl. slier 1. sljår (fht. slåo) dfs. csigy 
(1. jieu). På andra orter i Vbott. finnes en form sljö, ock dfs. 
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tsle:y torde därför kunna fattas som ett *Enjoy (isl. slj6f-ar). 
Äfven formen aeu kan därur förklaras; jfr dfs. sneu neutr. sned«. 

3:o) Isl. te -> dfs. je: ortnamnet Stiftar uttalas af allmogen 
Jevar. Här föreligger väl en växling mellan ett isl. ~var ock 
*såvar (till got. saiws) liksom uti isl. ce ock å (till got. aiw; 
Nu, Aisl. gr. § 88 anm. 3). Isl. lessa motsvaras af dfs. As; se 
vidare under 6 (§ 45 mom. 3). 

4:o) Isl. m -> dfs. 	isl. vsengr i jfr dfs. vie, isl. vwttr 
(vettr, -vitr) dfs. vitår. 

§ 45. Isl. 6 -> dfs. je. Då det här uppträdande j följer 
lagarna för ursprungligt j, måste det falla bort efter r ock v 
samt efter 1 föregånget af annan kons. än h. I ett par ord, som 
ofta ha obetonad ställning, öfvergår je till ya. Motsvarigheten 
i målet blir således faktiskt e, ya 1. je. 

1:o) Isl. å -> dfs. e: 
isl. bråf dfs. brev 	 isl. slåttr dfs. slet 

råttr ret 	 knå 	gge MO 
trå 	tre 	 fé 	fig 
vår (var) ve 	 é1 	 fel. 

Anm. 1. I de tvänue sista exemplen hade man enligt regeln 
bort vänta y, som dock saknas. Beträffande få (som i Cod. 
Reg. Adam. 56 skrifves fie; se Bugges Edda) må det an-
märkas, att j•formen af detta ord icke häller tyckes finnas i 
de no. diall., som annars hafva je mot isl. 6. Huruvida detta 
kan stå i något sammanhang med den omständigheten, att vi 
här hafva med urgerm. e (got. faihu) att göra, lemnar jag 
oafgjordt. 

2:o) Isl. 	dfs. ja: isl. hår dfs. yar, isl. hårna2  dfs. jaa. 
3:o) Isl. 6 -> dfs. je: 
isl. år pron. 2 p1.3  dfs. je 	isl. knå dfs. gje 

hlå 	 je 	 låttr 	 jet 
För *wai-ingr till got. waian? 
Se Möb. Anal. norr. s. 300, där skrifningarna herna ock 

hierna uppgifvas. 
Got. jus, ags. ge, gie. BURE (Smul. s. 42) anför »ji pro 

idher» från Ångin. 
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isl. pena dfs. 	 isl. pettil dfs. Ml (löpe) 
pekare »enar 	 pettr fet. 

Hit tyckes man vidare hafva att räkna några fall, där 
isl. har annan vokalisation, nämligen: 

dfs. Os (läsa i lås) isl. *Asa (fakt. ltesa) — då dalm. har 
subst. /Qs med nasalvokal, måste det förutsatta "låsa vara ett 
äldre *lensa, *linea (jfr lerept *linrept) eller *krasa, *limsa 
(se Ark. III, s. 13); 

dfs. jekat fsv. lieskaft no. lekatt (med slutet e enl. Aas.), 
som leder till ett isl. *lekettr 1. *hlek2ttr (till hle got. hlaiw, 
således urspr. = grafkatt, grafplundrare?); 

dfs. jas (beton. »pr, 3 sing. pres. af  vara) isl. *er, fakt. 
er, es, men fsv. iter (Rydq. IV, s. 127) fgutn. ier pl. ieru; 

dfs. On2  (enbuske) 	isl. *ånir (fakt. einir); jfr eng. gin 
(»the spirit drawn by distillation from juniper berries»); 

dfs. jUå (best. form, hvartill nom. at?) mes eller tita är 
sannolikt samma ord som no. tjeta (mes) ock således ett äldre 
*tet(t)a (se härom Ark. III, s. 19). Det begynnande t måste 
då hafva eskamoterats bort i ock genom den vanliga samman-
sättningen spi,l§ejet (--yta,) för *spi,beta 1. "spit-Mta, hvars första 
sammansättningsled troligen betyder hackspett (jfr hakspzt). 
Kanske är isl. teite (regulus maritimus) samma ord, jfr einir 
ock jan. 

dfs. jevar rspr. Säfvar, där målets form tyckes fordra ett 
isl. "såvar (se § 44 mom. 3). 

Anm. 2. Mera ovisst synes mig förhållandet vara med 
orden spjel, fjerzz ock ,ser. Mot spjel har isl. i st. f. väntadt 
*spad formerna speld ock spjald, hvilken sistnämnda skulle 
gifvit dfs. *spjal. Dfs. fjerzz stämmer för öfrigt med isl. fjara, 
men har mot regeln slutet e. jer motsvarar icke fullt lagenligt 
isl. skjarr; men båda formerna finge en god förklaring, om 
ordet återfördes på fht. skero, skiaro (»schnell») ock skiaren 
(»beschleunigen»), således med urgerm. ö. 

Anm. 3. Huru skall nu dfs. je mot isl. å rätteligen upp-
fattas? Det enklaste vore att betrakta hela företeelsen som en 
i målet försiggången diftongering af å till jo, men så lätt tyckes 
dock frågan ej kunna affärdas. Ty icke nog med att andra 
dian. i Vbott. också uppvisa j (i Burträsk t. o. m. sådana ex. 
som snett o. d.), utan detta dyker äfven upp i no. diall.: tjett 

Aas. (s. v. tette) uppger isl. 'Åtti (pietti) »taettet mmlk». 
Ordet hade denna form åtminstone redan 1600, se § 6 anm. 
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tät, tjette löpe, tjeta tita, slott (med slutet e), lett (med slutet e) 
ock ljett o. s. v.; äfvenså i nyisl. (se Ark. III, s. 189); i en 
så forntrogen dial. som dalms: tieta, sliet, lierte (Ark. III, s. 19); 
i fno.-isl. hskr. (se Ark. III, s. 190): hierop ock håru8, hierna 
ock hårna, bier ock per (Möb. Anal. norr. s. 300); i fsv. hiar 
isl. hår, fsv. icer (3 sing. pres.; Rydq. IV, s. 127) ock fgutn. 
ter; i red. pret. såsom fial, hat o. s. v. (isl. fåll, låt) ända upp 
till runeskriften. Ja, då isl. har 13j6na ock Dåna (jfr ags. äeg- 
nian --> äånian), så har fsv. endast pina plana, som måste 
motsvara isl. pena (ty isl. pjåna hade gifvit fsv. -pinna), ock 
vi ha då där ett exempel, hvari sv. har bevarat j-formen hela 
literaturspråket igenom. 

Då företeelsen har en så vidsträckt spridning ock en så 
hög ålder, torde den svårligen kunna fattas såsom »einzel-
dialektisch», utan hälst böra återföras på en gemensam för-
klaringsgrund. Den enda som då erbjuder sig är att i isl. å 
icke se ett enhetligt enkelt vokalljud, utan antingen en diftong 
jo, eller ock ett ee (cirkumflekteradt e); måhända än det ena, 
än det andra allt efter olika ursprung'. 

Ett par skäl för denna uppfattning af å må här korteligen 
anföras. 

Om isl. sår ock så (konj. pres. af  vera) skola motsvara 
got. sijais ock sijai (jfr Brate, A. vstml. s. 10), så böra väl 
de nord, formerna älst hafva varit *siör, *slö 1. *slör, *siö. Att 
så värkligen en gång haft någon sådan form, visar Gripisspä 
28: 2 »ött mwr så», där metern fordrar, att så skall läsas två-
stafvigt (se Brate, Metrik s. 7). 

1 de fall, där isl. å motsvarar urgerm. i, i + h (t. ex. 
isl. vd o. s. v.), är det a priori rimligt, att å urspr. betecknar 
ie. Hela ljudöfvergången består nämligen då helt enkelt däri, 
att »den stumma vokalen» h fått stämton. 

GISLASON (Njäla II, s. 602 o. 603) uppger, att 93 ock 
å rimma med hvarandra, ock anför assonanserna statt ock låtta 
(från tiden 980-1000) samt vEetta ock retta (från 1028). Då 
här således skall föreligga ablhending, måste väl ce ock å 
hafva varit ekvivalenta (ljudvärdet må hafva varit e eller ä). 
Men emedan de ändock skrifvas med olika tecken, böra de 
väl på samma gång hafva varit i någon mån differenta, hvilket 
vore orimligt, om ej å varit en diftong, byars senare kompo-
nent motsvarat rimordens ce. 

I Sådana fall som t. ex. isl. få, där man kan gå tillbaka till 
ett urgerm. e (got faihu), har å troligen urspr. haft ljudvärdet ee. 

i) Redan LYNGBY (Tidsskr. f. phil, og ped. 2 årg. s. 308) säger: 
»man kan ikke uden videre antage, at udtalen allevegne, hvor udgaverne 
nu pleje at skrive ö eller é, har vret langt e; man måtte swrskilt 
betragte enhver af de forskellige måder, hvorpå ö eller é kan opstä». 
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Jag har här betraktat det isl. å såsom representant för 
ett antaget allm.-nordiskt ljud. För att icke missförstås bör 
jag tillägga, att jag med hvad jag här anfört alldeles icke vill 
förneka möjligheten däraf, att å uti enskilda nord. diall. någon 
gång kan hafva haft ljudvärdet ö. Tvärtom synes det mig 
troligt, att det är just på den neutrala mark, ett långt e er-
bjuder, som å sammanträffat med kontraktioner af el (ai) eller 
med urgerm. ö ock därmed föranledt dubbelformer, som då 
hvar på sitt håll äro att anse som dialektala. 

Isl. å --> dfs. hvarjehanda vokaler. 
1:o) Isl. å 	dfs. ce: isl. låript dfs. /V. Ordet är möj- 

ligen lån (liksom hattat kattun ock inåt matta obestridligen 
äro det). 

2:o) Isl. å -› dfs t: isl. fåkk ock gåkk dfs. frk ock pk — 
målet står här till isl. i samma förhållande som isl. till got. 
uti ordet Grikkir got. Kråks; vidare isl. ål dfs. d (jfr Brate, 
Ä. vstml. s. 16 noten) ock isl. 16 dfs. 

3:0) Isl. å 	dfs. e: pret. fåll ock hålt dfs. fel ock hel 
(jfr rspr. föll ock höll). 

4:o) Isl. 	dfs. 	isl. Ilåtta dfs. !Vd (jfr ej för å uti 
dalm. Ark. III, s. 19 ock i fno.-isl. hskr. Ark. III, s. 190). 

1. 

Isl. i .-> dfs. t (långt före enkel »kort» kons., kort 
före två kons. eller »lång» kons.), t. ex. 

isl. biöa 	dfs. bi 	 isl. hvitr 	dfs. wtt 
bita 	bit 	 ikorne 	iker 
bli stra 	b4star 	iss 	is 
friskr 	 frisk 	 istra f. 	istår n. 
gigja 	ify 	 klifa 	kv 
(gnista) gutår 	 lima 	/im 
grima 	grin/ 	 lina 	lin 
gripa 	grip 	 ri6a 	ri 
griss 	gris 	 skiä 	t91 
hliä 	ii 	 time 	tim 
hnita 	nit 	 min f. pron. mitt 
hrim rim 	 din » din 
hvila 	tvi/ 	 sin 	» 	sin. 
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Anm. Målet har bevarat långt i äfven före m, där rspr. har 

förkortat vokalen: tim rspr. timme, lim rspr. limma o. s. v 
Isl. i -› dfs. hvarjehanda vokaler i enstaka fall. 

1:0) Isl. i -> dfs. a: mask. o. neutr. af  pron. poss. man, mat, 
dan, dat, san, sal isl. minn, mitt 1. minn, mitt o. s. v. — för-
kortningen visar sig således redan i isl. (om a för t se § 18) — 
samt isl. rista dfs. rå st 1. rest, hvarest målet väl snarast har ett 
perf.-pres. till rista reist, d. v. s. ett *reista. 

2:o) Isl. i -> dfs. e: isl. si5an dfs. sea sedermera. Då isl. 
alban återgår till ett got. *seippan-ei, jfr pana-seips, leder 
däremot målet till ett got. "sippan-ei efter got. mippan(-ei). 
Jfr ock ags. si55an. 

3:0) Isl. i -> dfs. 	isl. svifa dfs. Lswceva. Isl. formen står 
vid sidan af fht. swöibem, men målets vid sidan af fbt. synen, 
ehuru en afvikelse ligger i målets öppna (e. 

ö. 

Isl. å -> dfs. o, utom när isl. å står efter j ock går 
tillbaka till urgerm. eu; t. ex. 

isl. blåä dfs. bo 	isl. håsta dfs. håst 
bök 	bok 	 håt 	hot 
bål 	1)(24 	 klå 	ko 
bånde bon 	 klåkr Nolo 
dåmr dom 	 kråkr krok 
far 	 for 	 måt 	mot 
fåstr 	 fösas 	 råa 	r0 
fåtr 	 fot 	 råt 	rot 
gåär 	gQ 	 skögr 	sker 
gåmr 	gom 	 sål 	soZ 
gråa 	gro 	 sått 	sQt 
hcif 	kv n. 	tåm (tid) tom 
håfr m. 	hov f. 	 tråä 	tro. 

Anm. Om isl. å efter j se § 68. 
Isl. å -> dfs. undantagsvis andra vokaler. 

1:0) Isl. å -> dfs. e: isl. blåme dfs. Nikt, isl. blåmstr dfs. 
bZ4mstar, isl. bålstr dfs. bkstår, isl. såkn dfs. Man 1. seden'. 
Målet förutsätter i dessa ord kort vokal. 
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§ 50-52 	'STRÖM, DEGERFORKWILETS LJUDLÄRA. 	VI. 6 

2:0) Isl. 6 -> dfs. 0: isl. 066 dfs. gk, där g stammar ur is!. 
plur. glifiär. Ordet 03 n. (skidrem) ser på grund af sin aksent 
ut att vara en neutral la-stam *611 till isl. 61 (ål). Huruvida 
fsv. öl, som enligt Rydq. är fem., kan hafva något sammanhang 
med målets form, vågar jag ej afgöral. 

3:o) Is!. 6 -> dfs. a: is!. jårtra (kanske för *j9rtra) dfs. yd,t; 
se § 22 anm. 1. 

u. 

Isl. i. -> dfs. t som långt, u som kort, utom där 
isl. ii står efter j ock utgår ur urgerm. ou samt där is!. ii mot-
svarar äldre au (uw); t. ex. 

isl. brr dfs. brur 	isl. h 	dfs. hu 
brånn 	brunn 	 håla 	/ulv 
bt 	 håkaikr 	buk 	 kik 
bår 	bur 	 his 	hus 
djåpr 	Pt‘10 	 håstrå 	hustru 
dkr 	duk 	 knåtr 	ggut 
dåra 	d2r (sofva) 	krås 	krus 

*fitin 	 flugn 	 låta 	lt 
låss 	 fus 
gråta 	gruvaksla 	måra 	mår 
hjån 	.lugn 	 En.16 	s. 

Anm. Om isi. å efter j för urgerm. ou se § 68. 
Isl. ul -> dfs. o, där gammalt au (uw) ligger till 

grund för det is!. 	Fallen äro följande: isl. bil ock bila (ty. 
bauen) dfs. bo., is!. trti ock trått, (got. trauan) dfs. tro, is!. 
sink dfs. sno., is!. bu 6 (ty. baude) dfs. bQ, is!. mågr dfs. a/m9y, 
is!. kli (ack. till 1[S,r) dfs. kQ, is!. bru (grundf. *bruw6) dfs. bro 
(m.). Hit kan ock räknas is!. knåi dfs. nnok, om det än 
kanske icke kan fullt likställas med de föregående. 

Anm. I alla dessa ord har äfven fsv. o. Se No, 
gr. § 153 allm. 1. 

1) Renm. Rud. har gtrjen »vidjorna som man träder fötteina igenom 
då man ränner på skidben». Detta årjen måste på grund af sin form 
vara fem. pl. 
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VI. 6 	SON. I BETONAD STAFVELSE: UNGT 15. OCK Sr. § 53--55 

Isl. 	dfs. e: isi. råm dfs. rem, isl. riimr dfs. rem 
adj. Målet förutsätter formerna *rom ock *romr. Någon gång 
höres i st. f. det vanliga byni g (byggning, byggnad) en 
form benig, som gifver ett *boning motsvarande isl. 
Adj. b(33 (parlysten) tyckes vara isl. fån ock hör i så fall 
äfven hit. 

y. 

Isl. 	—>• dfs. y regelbundet, t. ex. 
isl. brSTnn dfs. brpn 	isl. snyta 	dfs. snpt 

'nita 	by't 	 sPY'ia 	spy 
ci 	 stSra r STrr 	dyr 	 styr 
frSrja 	 fry 	 sSrna 	syn 
(h5rbli) 	hoa 	sSsla 	syl 
3.)5.sa 	rys 	 ss-ta 	st 
nr 	ny 	 try'rne 	tryn 
sk5rla 	 P0a 	ty; 

äfvenså j9:r (hugga tvärhugg, afhugga) jfr isl. skS1igh2gg 
0. S. V. 

Isl. 	dfs. hvarjehanda vok. i enstaka fall. 
1:0) Isl. 	dfs. e: isl. rSuna dfs. rbin. Målets form måste 

vara bildad på subst. rem (se § 53). 
2:0) Tal. 	dfs. s: isl. prysta dfs. kråst. Målets form sluter 

sig troget till no. kroysta ock har därför sannolikt intet med 
tv. thrysta ock krysta att skaffa. Jfr isl. ock no. kreista. 

3:0) Isl. 	—> dfs. tt: &ut neutr. af  adj. dyr, pret.-formerna 
4t (1. 4Z), jut (1. ,st14), st4t (1. ska), hu (1. h49 till verben 

(yra), espr (se § 54), styr (styra) ock hr (hyra). Jag håller 
det troligt, att man i dessa fall har att se ett inflytande från 
den följande cerebralen, som tyckes under vissa förhållanden 
besitta förmåga att framkalla ett slags »återgångsljud» i om-
ljudda former; jfr § 57 anm. 
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långt, o som kort; t. ex. 
isl. grönn dfs. grgn 

(högre) 	hk <rår (dexter) 
hons 	hon,s 
höta 
krokja 
fluga 
snöre 
siskja 
torna 

krk1,9 
m k 
snar 
skk 
te'm. 

56-57 § 	ÅSTRÖM, DEGERFORSMÅLETS LJUDLÄRA. 	 VI. G 

0. 

-dfs. ø som 
bgn 
clogn 
de' 9n 
frol§as 

fr 
(mem)f gr 
ftitår 

gZk 
Anm. Hit måste också verbet snirr (kasta) höra, således 

ett isl. *snöra. I betydelsen »kasta» har dock isl. blott ett 
snara, som böjes svagt, men för att komma till snora fordrades 
en böjning snara-*sn6r. No. har äfven ett svagt snara, som 
dock betyder »I:o) vride, snoe, dreie omkring, 2:0) hvirfle, fyge 
omkring i luften». Begreppen »sno» ock »kasta» tyckas alltså 
hafva beröring med hvarandra, ock det är därför icke all-
deles omöjligt, att dfs. smr kan hafva att skaffa med isl. 
pret. snora (snora) till snås,. 

§ 57. hl. ö -› dfs. hvarjehanda vokaler. 
1:0) Is!. é -->- dfs. 	isl. glopyrdi (jfr glåpr) dfs. gZetpoZ. 

Föreligger här ett afijud ä: 6? Isl. har annars a uti afglapi, 
glapna o. s. v. Aas. (under glaapa) anför ett isl. glipa, som 
förmodligen är nyisl. 

2:0) Isl. -› dfs. e: isl. nåra dfs. (liv)ner, isl. snofr dfs. snev. 
3:o) Isl. 	--> dfs. y: isl. hokill no. hykjel ock hokel dfs. 

hylaan pl. Se Bugge, Ark. II, s. 351. 
4:o) Is!. ø -› dfs. e: isl. förda dfs. feg (1. fij4), isl. hrörda 

dfs. r 	(rik), isl. *sn6r5a (kastade) dfs. sni91 (sneit). Med 
dessa former bör man sammanhålla isl. koyra dfs. 1,,s6Z (1904) 
ock hoyrda dfs. h (MO. 

Anm. Motsvarigheten 	(0y)-›- e kan icke bero på ett ute- 
blifvet omljud; ock ville man än antaga en analogi från de 
kortstafviga, så. blir målets e ändock icke därmed förklaradt, 
enär ljudförbindelsen -ord-, som i så fall skulle inträda, enligt 
§ 25 måste gifva oZ, ej g. Helt visst har man därföre att här 
konstatera en öfvergång 61-> e framför cerebral. Men som 6/ i 
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§ 56. Is!. 
isl. bon dfs. 

&Sign 
döma 
fro'akinn 
föda 
fora 
förr 
fotr 
glöda 



VI. 6 	SON. I BETONAD STAFVELSE: LÅNGT 0; DIFT. ej. 	58 

målet endast kan förekomma i ställningen framför urspr. två 
konsonanter eller »lång» kons., måste öfvergången frän ö-ljud 
till målets e sannolikt inskränkas till denna ställning. Som 
exempel på denna öfvergång räknar jag utom ofvan anförda 
preteritiformer äfven orden juYeZe, faZe ock sedb (§ 15 mom. 2), 
samt mie.94 ock mig (§ 22 anm. 4). 

En motsvarande öfvergång y -› u framför cerebral under 
enahanda förhållanden finner jag i de § 55 mom. 3 nämnda 
orden. Målet har visserligen numera, som mig vill synas, i 
regel icke y utan y äfven framför två kons., men under en 
förgången period kan detta hafva varit annorlunda. 

3,  Diftonger. 

el. 

§ 58. Isl. ei -› dfs. diftong, så snart el står före enkel 
kons. undantagande guttural, 1 eller r samt i några fall d (se 
§ 59). Den urspr. diftongen el har sedan utbildat sig till ej, 
när den genom bortfall af d blifvit slutljud. Vi hafva således 
att urskilja två grupper. 

1:0) Isl. ej 	dfs. 	e, t. ex. 
isl. beiöast dfs. bbs 

beinn 	ben 
heima 	h6m 
heiman 	henna 

isl. mein 	dfs. mein 
meina 	rta4n 
meinfårr 	metnfoy 
meiss 	mes 

heimr hem reip rap 
heita Ud (åkalla) reisa re'ts 
heitr hed no. reiv rew(netref) 
hvelte tag isl. seinn. sen 
kveisa kw 'ås steinn stent 
leita /624 no. veiv wew (vef), 

samt pret. af  1:a st. konj.: bed, drew, ren), pep o. s. v. 
2:0) Isl. el -› dfs. ej, t. ex. 

	

isl. brei6a dfs. brg,2 	 isl. 1ei6a 	dfs. 
brei5r 	bred 	 *mei6e (mei6r) rn (släd- 
grei6a 	gr4,2 	 med). 

Anm. 1. Den urspr. diftongen har i sistnämnda fall blifvit 
alldeles likställd med urspr. e + palatal kons. såsom så0 isl. 
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58-59 	ÅSTRÖM, DEGERFORSMÅLETS LJUDLÄRA. 	VI. 6 

segja o. s. v. Ett ex. sådant som N) kan man därför med 
lika rätt föra antingen till isl. leiga (ock då säga, att slutande 
g fallit bort) eller till fsv. leghia (ock säga, att palat. g öfver-
gått till rent j). 

Anm. 2. De pret. af  1:a st. verbalklassen, som ändats på 
d, hafva numera i målet gemenligen svag form: gid (gnidde), 
rid, vrid, lid. Någon gång höras dock ännu de starka formerna, 
men hafva då icke, såsom man enligt regeln skulle vänta, aj 
utan el, således vrei, 	Det måste här vara analogien från 
de regelbundna bet, drew, rem 0. s. v. som gjort sig gällande. 
Huru stark analogiens makt är hos de starka pret., synes bäst 
af de i § 7 anm. 4 anförda ex., hvilka visa, att afijudet därvid-
lag trotsar alla detsamma korsande ljudlagar. Emellertid måste 
det väl här just vara striden mellan e ock ay som vållat upp-
gifvandet af de annars omtyckta starka formerna, medan i 
detta fall själfva rspr. har gned, red, vred, led (jfr dock 
stridde stred, spridde sig jämte spredo sig o. s. 

§ 59. Is]. ei—> dfs. enkelt vokalljud (e eller a), dels 
alltid när diftongen åtföljes af två kons. eller »lång» kons.;  dels 
ock när den åtföljes af guttural, 1 eller r, dels slutligen i några 
enstaka fall. Den vokal, som målet härvidlag uppvisar, är 
öfverallt e, utom i några fall före två kons. 

1:o) Isl. ei--> dfs. e: 
öfverallt före »kort» guttural, 1 eller r, t. ex. 

isl. feigr dfs. fy 	isl. (deile) 	dfs. del 
seigr 	sy 	 heilagr 	hele 
teigr 	tgy 	 heill 	hel 
leikr 	lek 	 (fieire) 	 fler 
sleika 	 leir 	ler (lera) 
steika 	sta 	 (meire) 	mer. 
della 	dl 

Anm. 1. Af hithörande starka pret. äro visserligen formerna 
ny, sey, stel, mey de vanligaste, men jämte dessa förekomma 
äfven nev, se' ock stek?,  samt någon gång, ehuru sällan, ett 
svagt liga, mlya. 

framför annan enkel kons. i följande enstaka fall: isl. 
(*fik)reiäe dfs. akre, isl. eiär dfs. e, isl. hei5r dfs. he, isl. 
dfs. le, isl. skeiä dfs. 	isl. skeifr dfs. w ock möjligen 
något mer; 

Anm. 2. Då vi här, trots det bortfallna d, icke finna de 
former *r, *aj o. s. v., som vi måste vänta, kan detta, tyckes 
det mig, icke förklaras på. annat sätt än så, att el här var 
kontraheradt till e, förrän d föll bort. Kontraktionen ei-->-e 
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VI. 6 	SON. I BETONAD STAFVELSE: DIFT. ej. 	g 59-60 

kan äfven före »kort» kons. till ock med vara mycket gammal 
(t. ex. ove6e för tivege, hepe för hei5e redan i Reykjah. mald.; 
se Möb. Anal. norr. s. 233). 

e) framför två kons. (eller »lång» kons.) uti följande fall: 
bret ileutr. af  bre., et neutr. af  em, fet neutr. till feet, fet subst. 
neutr. (men ett annat subst. fext f. ±- isl. *feita), flest superl. 
jfr komp. Nr, grest adj. (gles) no. greis, 'Oår plur. till jet, 
,slekt ptc. till ,s14k, stekt ptc. af  stek, jivetas isl. sveitast (pret. 
sveittast). 

Anm. 3. Det synes mig sannolikt, att e här beror på att 
samtliga dessa former stå eller stått vid sidan af andra, som 
regelrätt innehålla eller innehållit e} eller e. pvetas skulle då 
förut böjts inf. *,swei,tas pret. tswetase,. Målets e kunde också 
bero på att kontraktionsforrnerna äro jämförelsevis unga, se § 
12 anm. 1. 

2:0) Isl. el -› dfs. a före två kons. eller »lång» kons., t. ex. 
isl. beiskr dfs. bask 	 isl. hveim dfs. vam 

freista fråst(o.fre'st) 	meistari mastar 
heilsa v. hals 	 Sveinn 	 jwan 
heimta hgmt eim dam. p 

Anm. 4. Då e här gått vidare till a, tyder detta på att 
kontraktionen i dessa ord måste vara ganska gammal (jfr § 12 
anm. 1). livad ,swan angår, är detsamma troligen låneord från 
rspr.l. I vana ock dam kunde föreligga kontraktion före urspr. 
»lång» kons.: *hveimm, *peimm, jfr isl. dat. primr; men tro-
ligare är, att deras a beror på ordens ofta förekommande 
aksentlöshet. De öfriga ex. äro i allt likställda med flask, 
hcae, mast o. s. v., hvilka visa kontraktion redan i isl. fleskr, 
helgr, mest. 

§ 60. Isl. ei dfs. sporadiskt andra vokaler. 
1:0) Isl. ei dfs. 	isl. reik dfs. rak bena. Fallet är lik- 

stäldt med isl. bätr ock beit o. s. v. (se Na, Aisl. gr. § 88) 
ock alldeles omvändt mot isl. häss dfs. hem. 

2:0) Isl. el dfs. 	isl. gneista dfs. mtar. Målets pstar 
betyder både gnistra ock »skära tänder», gnissla, visar alltså 
både på isl. gneista ock gnista. 

1) Jfr Brate, Antiqv. tidskr. 10, s. 17 noten. 
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§ 61 	ÅSTRÖM, DEGERFORSMÄLETS LJUDLÄRA. 	 Vi. 

211. 

§ 61. Isl. 2u-> dfs. 0 1. o. Målet har o före två* kons. 
eller »lång» kons., dit äfven fallen med m höra (ra uppträder 
också i rspr. oftast som »långt»). 

1:0) Is!. 2u -› dfs. 0, t. ex. 
isl. 2uga dfs. isl. 12uf dfs. lgv 

vika ifk 19ukr lgk 
Quknefne gknamn 19un lgn 
clQuär d@ 19u.na lin 
grQutr grgt 1Quss (o. Nys) 
hQugr her 322u5 ng 
hQu.kr  hgk n2ut ngt 
k9up a r2u5r 70. 

Anm. 1. Till denna grupp hänför jag äfven rek, tsbt ock 
snople, ehuru isl. har reykr, skeyta, sneypiliga. Särskildt visar 
sneple med sitt Z, att formen icke är utgången ur susaypiligr, 
ty detta hade., enligt målets lagar gifvit *snoypale. Målet förut-
sätter formerna *nukr, *sk2uta, *sn2upligr. 

Anm. 2. Anmärkningsvärdt är förhållandet hos pret. af  2:a 
st. verbalklassen. Här förekommer nämligen ou (id» till inf. 
kv, fem 1. flo,  till inf'. R -b', /ou till inf. 0,3 ljuga, smou I. smoy 
till inf. snipy); men ou ock go jämte hvarandra hos alla de 
många verben med följande k, p, s eller t, dock med förkärlek 
för no, som kan anses för det regelbundna. Vid sidan af dessa 
starka former finnes hos många verb äfven svag form, såsom 
stupa (vanl. sto»), skrpt (vanl. skroyt), smyya (oftare än smoy), 

(vanl. dock Nou), jetd (oftare än lon) ock väl nästan ute-
slätande Våd (till bol). Orsaken till de svaga formernas upp-
komst är bär tydligen den samma som hos de § 58 anm. 2 nämnda 
verben, nämligen en kamp mellan stridiga ljudlagar. Om 
vacklan mellan ou ock oy se § 62 anm 2. 

2:0) Isl. 	dfs. o, t. ex. 
isl. 2ustan dfs. osta 	isl. nuet 	dfs. rost (vox) 

2ustr 	eistår 
2ustr ra. 	est f. (öskärl) 

"drQuma dram 
(droyma) 

dnumr drom 
la2ustr 	host 

reusta 	rast V. 
*r9uste (r9ust) rast subst. 
numa 	sO'm 
sQumr 	som 
tQumr 	tom 
trQust n. 	trost f. 
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VI. 6 	SON. I BETONAD STAFVELSE: DIET. 9U. 	 § 62 

Hit höra vidare neutra af adj. på ou: snokt till mask. 
slum, trokt till trou, aokt till aou, rakt till roa, samt slutligen 
doksle (matt, slö) till clou (no. dauv ock dauvleg). 

§ 62. 1s1. 9u --> dfs. ou I. by. 
1:0) Isl. 9u dfs. ou: 

där diftongen genom bortfall af ett slutande d, g, v 
kommit att stå som slutljud, t. ex. 
isl. n2u5(boygja) dfs. nou(stgy) got. daufs 	dfs. clou 

r2u6r 
snsguär 

no. spaud(g) 
isk tr9u5r 

Quga 
äfvenså isl. *1312ufr 
k9/ou (1. L9 / 1411 ); 

roa 	 flit. frou (fråwör) frou- 
snou 	no. gauve 	Ou (toker) 
speu 	 geyve 	Ou' 
trea 	isl. (kicifi)klQuf labu, 
bu (pl. ouwa) 

(till sljåfr liksom r2uar till dar) dfs. 

i orden: ou(w)as (förvrida ansiktet; jfr. ofvan ou(w)a 
ansiktet, »synen»), sn6u(w)an. (den onde), °urnan (olycksfågel) 
isl. *aura= (jfr aumr ock oyma). 

2:o) Isl. 9u-> dfs. ou växlande med by före k, p, s, t i föl-
jande ord: isl. bigutr dfs. bZout I. b/byt, isl. inukr dfs. goulo 
1. goyk, isl. 13.2uss dfs. hous 1. hops (pipskalle), no. kauka dfs. 
k -SUk 1. kok (locka, ropa), no. knaus dfs. nous 1. ggoys (kulle, 
»knös»), fgut. (ta)laut dfs. /eut 1. /byt (öppen plats framför ladu-
gården), isl. nuta (hroyta) dfs. rbut 1. rågat (råma, om kor); 
vidare i hela raden af starka pret. af  2:a klassen: brout ock 
broyt, strouk ock stroyk, soup I. so» o. s. v., se här förut 
§ 61 anm. 1. 

Anm. 1. Formerna med ou äro vanliga i socknens östra del, 
under det att by-formerna föredragas i den västra. 

Anm. 2. Denna vacklan ock öfvergång från ou till by är 
egendomlig. Enär densamma förekommer äfven hos de st. 
pret., måste hvarje tanke på i-omljud vara aflägsnad. En 
analog öfvergång föreligger äfven i nyisl. öi (1. öy.) för gammalt 
9u; men så vidt jag vet, är äfven den företeelsen oförklarad. 
Såsom allmän regel tyckes för dfs.-målet gälla, att 9u. öfver-
går till e före tonande »kort» konsonant, till s före 
»lång», kvarstår som ou uti slutljud, men öfvergår (med 
vacklan) till by framför icke-tonande »kort» konsonant 
(jfr § 65). 

1) Betyder: ladugårdsljus, rökig dank. 
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§ 63-65 	ÅSTRÖM, DEGERFORSMILETS LJUDLÄRA. 	 Vi. 6 

Jag vet icke om jag bedrager mig, men det förefaller som 
vore sy-formerna fastast före dentalerna s ock t, hvilket må-
hända kunde hafva 9n ljudfysiologisk grund. 

Isl. 2u dfs. 
1:0) omedelbart före radikalt r samt före 1 i några få fall, 

nämligen: isl. 2urr dfs. ,yår (stengrund), isl. *k2ura jämtl. 
kåure (se Kock, Sv. akc. s. 149) dfs. kvar, isl. murr dfs. 
nuyår, isl. surr dfs. my& (grand), isl. nurugr dfs. syra; 
isl. *nagula fåröm. maula dfs. moyaZ (äta bröd utan sofvel); 

Anm. Undantag bilda 0'1 (klaga, jämra sig i otid) fåröm. 
gnaula, mr (omorgnad, ömtålig) no. maur, stgr isl. steurr 
rspr. stör (stake). Dessa synas ha följt hufvudgruppen (§ 61 
mom. 1). Möjligen äro de låneformer. Jämte stgr, som lie. 
tyder »styf stör», finnes en annan form stavar, som betyder 
»mjuk stör», specielt af ung gran, ock hvars isl. motsvarighet 
*stafarr tyckes gifva vid handen, att isl. sten= är ett urspr. 
*sta6u.rr. stavar kunde för resten vara ett *sta6a-geir (jfr nafarr). 

2:o) i pret. Ro,  till fikr (flyga). Då 2u annars i slutljud 
gifvit ou, är det väl antagligt, att det är infinitivens g, som af 
formen fett framkallat fey. 

Isl. 2u dfs. e: isi. f2uskr dfs. fesk, isl. nuf dfs. rev. 
Målet förutsätter *foskr ock *rof. 

037. 

Isl. 2y dfs. sy i följande fall: 
1:0) när diftongen genom bortfall af ett g eller j kommit 

att stå som slutljud eller i antevokalisk ställning, t. ex. 
isl. boygja dfs. bp isl. *roy 	dfs. roy (tjäderhöna) 

*doyja d6yi smoygja stne'y 
hoy hop toygja ttly 
moy (fe.OntlY troyja tr6y; 

äfvenså isl. *koyjask (till fht. ehiuwan?) dfs. »was (göra för-
sök att kräkas utan att lyckas få upp någonting); 

1  ohlynag = ett slags »lag», som beredes genom att lägga hö i 
varmt vatten; d6bo = bereda sådan »lag». Renm. Rud. har »döö[?] et 
döda värma vatten åt kreaturen». Orden äga troligen sammanhang med 
isl. doyning ock got. danns »dunst, geruch». 
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Anm. Undantag bilda isl. doyja dfs. dg ock isl. oy dfs. 
g, som troligen äro påvärkade af rspr. 

Man kunde naturligtvis tänka sig, att i ofvanstående exem-
pel den gamla diftongen kontraherats ock att det sålunda upp-
komna ö med den följande palatalen bildat ny diftong; men 
något skäl för en sådan uppfattning finner jag ej. 

2:0) före n uti tvänne ord: isl. "doyning dfs. doyontgg (se 
§ 65 noten) ock isl. roynir dfs. rnon; härmed må jämföras, 
att målet bevarat eb framför n (se ex. i § 58 mom. 1); 

3:o) framför p, s ock t, t. ex. 
isl. bloypa 	dfs. 161op 	isl. hroyse 	dfs. sys 

anoypa 	sntlyp 	loysa 	låys 
stoypa 	step 	bloyta 	M6sot 

'froysa (frjåsa) fr6y)s (förfrysa) noyta 	tulyt. 
Hit räknar jag också (-slys isi. usa ock st6bot isl. steuta, 

emedan hos dem icke föreligger någon sidoform med ou. För 
öfrigt må man jämföra § 62 mom. 2 samt anm. 2. 

Is]. oy -› dfs. enkel vokal (o 1. o). 
1:0) Isl. oy -÷ dfs. o före tonande »kort» kons. utom n: 

bloyäi f. dfs. lAgde adj. 	isl. royrr 	dfs. ror 
doyfa 	492 	 oy6a 
hoyra hO:r 	 sayöim2rk gdemark 
koyra 	j§4r 	 oyra 
naoyrr 	mor 	 oyrir 	k (öre), 

samt vidare i de båda orden: isl. oy dfs. g ock isl. doyja 
dfs. do. 

2:o) Isl. oy -› dfs. 6L framför två kons. 1. »lång» kons.: 

	

isl. droyma dfs. drgm 	isl. goyma dfs. jrn 
gloyma 	ggni, 	 troysta 	tr6st 
gloymskr 	gZomsk 	stroyma 	str6m. 

Jfr § 61 inom. 2. 
Is!. oy -÷ dfs. hvarjehanda vokaler. 

1:0) Isl. oy -› dfs. a uti n. propr. astan isl. Oysteinn. 
Fdrsvagningen kan möjligen bero på ultimabetoning, men hvar-
för ej 61 utan a? Finnes möjligen en äldre form Sisteinn? 
Förhållandet synes alldeles omvändt uti dfs. kr6st isi. kreista. 
Jfr § 55 mom. 2. 

	

2:0) Isl. oy dfs. e: 	hoyråa dfs. h , isl. koyr5a dfs. 
»P. Se anm. till § 57. 
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jö (germ. eu). 

§ 68. Isl. ji, jå har i 
samma sätt som i rspr. uti y 

1:0) Isl. j, jå 	dfs. y, t. 
isl. brjöta dfs. bryt 

drjtigr 	dry 
drj lipa 	dryp 
fljiga 	Ny 
fijåta 	Nt 
frjåsa 	 fras  

målet differentierats på alldeles 
ock ju resp. ju. 
ex. 
isl. grjån dfs. gryn 

hrjåta 	ryi 
rjtika 	ryk 
ritipa 	ryp (ripa) 
sjån 	syn 
stritika 	stryk. 

2:0) Isl. jt, jå —> dfs. ju, ju, t. ex. 
isl. gjåta dfs. jt 	isl. ljåsta dfs. juste,r 

hjån 	Jugn 	 Ijåtr 	 jgt 
h1j65 	 mjtikr 	mjt_kk 

sjåaa 	cså 
ljtiga J'et 	 *spjtikla spyukaZ(skämta) 
ljås 	 jus 	 pjar 	 j jsyr. 

Anm. 1. Bland alla ex. är det utom ryp endast postar som i 
viss mån kan sägas afvika från rspr., enär fsv. har liustra, lystra. 

Anm. 2. I Sv. landsm. It 12 har KOCK upptagit till be-
handling frågan om orsaken till öfvergången ju -› y uti svenskan. 
Han förutsätter där (a. arb. s. 10) hos r en »i-fientlig egen-
skap» samt drar af den omständigheten, att i våra landsmål 
icke förekommer efter i, den slutsatsen, att icke häller i skulle 
kunna bevara sig efter 4, utan då få benägenhet att öfvergå till 
y. Exempel sådana som rspr. frisk, rik, rita, sirap, streta, 
fred m. fl. samt dfs. Nit (krita) Nistår, Rits, b4zstar, Risa, 
phg, phkt o. s. v. visa dock tydligt, att ett föregående r eller 
4 alldeles icke invärkat på ett följande i (vare sig långt eller 
kort). Därmed faller i själfva värket den grund, hvarpå KOCKS 
förklaring hyllar, ock denna förklaring tarfvar därföre en modi-
fikation. 

Helt visst bör uttrycket »1-fientlig» utbytas mot »j-fientlig», 
ty det är just den spirantiska förträngningen hos j, som svår-
ligen fördrages efter ett till samma stafvelse hörande r eller 4 
(cerebral i allmänhet). En sådan j-fientlighet föreligger faktiskt 
såsom tydlig ock genomgående lag i dfs.-målet, i det man har 
undantagslöst: bre, 1ce4rb, snors, ve, 	o. s. v. i st. för 
*bår), *kor), *vgj, *ak) (men däremot t. ex. vijp isl. vitja). I 
ock genom denna lag förklaras på ett tillfredsställande sätt 
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differentieringen af orden med germ. eu  till en grupp med j, 
en annan utan j. Men härmed är öfvergången ju ->. y inom 
flen senare alldeles icke belyst. Det urgerm. ou måste, enligt 
min mening, på nord. botten hafva öfver ett stadium iul fort-
skridit till yu på samma sätt (ock samma tid?) som urgerm. 
au  biet' 9u. Ett bevis för denna öfvergång ju -› yu föreligger 
i den i fsv. så synnerligen vanliga skrifningen yu uti de fall, 
där nysv. har ju (se Kock, Fsv. ljudl. s. 448 if. samt Brate, 
A. vstml. s. 27, 28). Denna skrifning förekommer icke blott 
efter labiala konsonanter utan äfven i sådana fall som skyuter, 
dyur, syu o. s. v., ja t. 0. nu. tyunde för tiunde (Brate, a. st.). 
Ett annat bevis för sannolikheten af den supponerade öfver-
gången ju --> yu kan hämtas från norra Västerbottens dialekter 
(Löfånger o. s. v.). Dessa, som ännu i dag bevara den urspr. 
diftongen i orden frysa, flyga o. s. v., förete här yu2  (1. Qu). 

Ofvergängen ju -› y beror då icke egäntligeri på någon 
»i-fientlig egenskap» hos r ock Z, utan är fullkomligt likställd 
med fornsvenskans öfriga diftongkontraktioner. När ej blef e 
samt oy ock eu blef ö, måste också yu blifva y, i de fall 
nämligen där ej diftongens förra komponent kunde få vär-
det af j. 

Anm 3. På alldeles samma sätt som i rspr., ehuru sanno-
likt betydligt senare ock troligen under påvärkan från detta, 
måste differentieringen y : vg (resp. ju) hafva tillkommit i 
dfs.-målet. Hvad undantagen syn, fyra ock styfar angår, kan 
jag fullkomligt ansluta mig till -Kocks förklaring (a. arb. s. 5). 
stny'y tror jag vara direkt lån från rspr. Mot rspr. nysa, nypa 
ock fyka har målet regelrätt vik (gyik 1. gik), g),4p (p 1. 
pop) ock Nk, liksom målet också i stället för rspr. ripa fbreter 
den mot isl. rjUpa regelrätt svarande formen tt). 

§ 69. Isl. ju, jå dfs. sporadiskt andra vokaler. 
1:0) Is!. ju, j6 	dfs. a: isl. brjåst dfs. brast, i81. fnjåskr 

dfs. fna'sk. Målet stämmer här med rspr., jfr got. brusts. 
2:0) IsI. ju, jå --> dfs. e: isl. brjåsk dfs. brosk. Målet stämmer 

med rspr., jfr föreg. mom. 
3:o) Is!. ju, jå -›- dfs. jy: isl. lajåfr dfs. styv. Målets form 

måste vara en senare förändring af *jp,o; men jag ser icke 
bestämdt, huru dess y skall förklaras. 

4:o) Isl. ju, jå -› dfs. je: dfs. jOn isl. pjåna, men äfven 
'Ana, hvartill målets form bildar regelbunden motsvarighet. 

På ett sådant stadium visa måhända runornas juclingar (Reid-
utad) ock niuwila (Vardebrakteaten); se härom Wimm. Die .runenschr. s. 211. 

Diftongens senare del närmar sig allm.-europ. n liksom senare 
komponenten i dfs. ou. 
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5:o) Isl. j, jå -> dfs. u: isl. strjtipe di s. strgp. Målet 
stämmer äfven här med rspr. 

6:0) Isl. ji, j6 -> dfs. e: isl. skjår no. sktere ock skjor dfs. 
,sfr (skata). Det synes sannolikt, att man här har att göra 
med ett urgera'. *skaiw-. 

7:o) Is!. j,  jå -> dfs. jo:  isl. sjår dfs. 	isl. snjår dfs. sajo 
1. snyo. Målets ø uti dessa ord tyckes icke kunna vara annat 
än ett progressivt j-omljud af o. Detta omljud synes emellertid 
annars icke hafva värkat på lång vokal (jfr joZ o. s. v. samt 

fj4k o. s. v.). 
8:0) Is!. jti., jå -> dfs. e: isi. frjå ock free o. s. v. dfs. fra. 

d) Nasalvokal. 

§ 70. Till en äldre nasalvokal tyckes dfs. g i åtskilliga 
ord kunna ledas tillbaka. Dessa spår af nasalering förekomma 
blott vid urspr. lång vokal, som dock nu före g blifvit för-
kortad. Där det nasalvokalen framkallande n står såsom slut-
ljud eller framför vokal, finnes det ännu kvar; men där det 
kommit att stä mellan nasalvokalen (målets g) ock en följande 
kons., har det fallit bort, hvadan det i dessa fall ser ut, soul 
om målets g motsvarade isl. n. Vi hafva således att särskilja 
tvänne grupper, den ena med förloradt, den andra med bevaradt 
n efter g. 

1:0) Isl. nasalvokal -3 dfs. g utan följ. n: 
fsv. einsamin dfs. egsainen 	Jån(s-sonr) dfs. jo gsa 

hreinsa 	rågs 	*ånsdagr (Ödins-) ogsday; 
äfvenså isl. kåvise subst. jfr dfs. kagvis (brådklok, vettgirig, 
om barn), där således det isl. ordet skulle stå för *ktinvise (jfr 
adj. kiinin?); rspr. Nils dfs. nigs ock patronym. Nilsson dfs. nigsa, 
hvilka äro de enda fall, där målet uppvisar nasalering fram-
kallad af ett före vokalen gående n; slutligen fsv. *hjunsliger 
(jfr nedan under mom. 2 jugn) dfs. jugae (passande för hvar-
andra som äkta makar). 

1) IHRE (Dial. len.) anför kåvis från Ångm., Rosi, ock Jämt]. i 
betydelsen frågvis, pratsam, näsvis. 
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Hit år jag äfven böjd att räkna /pot rspr. lungvåt ock 
fatta det som ett isl. lönvåtr, jfr isl. lån n. liten hafsvik ock 
lån f. stillastående vatten. Till bildning ock betydelseutveck-
ling vore ordet då alldeles likställigt med de därmed enstydiga 
orden jolAeut rspr. *sjöblöt  ock lakvot (i hvars första samman-
sättningsled man troligen har att se en frände till målets lok 
in. pöl som uppstår af vatten från våta kläder eller från ett 
läkande kärl, ock till isl. 16kr bäck, källa). Målet har äfven-
ledes Jologande 1. loganste vot; jfr betydelseutvecklingen bo.s 
kolbekande ,sua. ock tyskans ännu djärfvare sammansättning 
kohlpechrabensehwarz 1 . 

Anns. 1. Flera af de här anförda orden uppträda i målet 
äfven under andra former. Så kan ogsday äfven heta orksclu 
ock jogsa äfven jor,k9a 2  samt lags äfven (ehuru sällan) n1,9. 
Allesamman med undantag af nigs låta äfven höra sig med 
bevaradt n efter g; med säkerhet är detta fallet åtminstone i 
fråga om ingntsle, ognsday, lognvot ock egnsanban. 

Anm. 2. I orden kornig rspr. kummin ock Jong 3  (äfven 
)(mom) antar jag att man har analogier efter subst. på -ing. 

2:0) Is!. nasalvokal dfs. g med följ. n, t. ex. 
isl. brinn dfs. bragn, isl. (hinn dfs. dun, rspr. fjun (se 

nedan ann]. 3) dfs. 'gagn, 	*strima 4  (÷-*stru6nan? jfr f'ht. 
striibån) dl s. striign (få mat i vrångstrupen, hosta upp sådan); 

fsv. lana dfs. lugn (fisknät), ist. gråna dfs. grögn, isl. *hråna 
(jfr hrr) dfs. rön (blifva fuktig, rå), isl. blåna dfs. bön; 

isl. vånir (se § 39) dfs. vognan (fångstredskap), isl. vim 
(se § 39 noten 2) dfs. vognas ock vara von, mht. jån dfs. vogn 
(se § 39). 

Anm. 3. Ordet i:lugn rspr. fjun sammanställer jag med 
isl. fifa (fröull, myrull) ock no. fivei (fjunfröiga växter) ock 
har tänkt mig formen utgången ur ett kollektivt brukadt neutr. 
plur. *fiwun got. *feibåna, liksom hjiin väl kan vara flit. hiwun 

Däremot vet jag ej, om spritspragande ny bör efter den 
bekanta etymologien för spångande ny sammanställas med isl. spå.nn3'rr, 
eller om man i målets spragande har att se det isl. sprangaär 
(fransad). 

Om några andra fall af "9, där man kunnat vänta gs, se 
under s. 

.3) Hos Retur). Rud. anföres från Luleå »giönung pro igenom». 
" 4) Linds ordb. upptar dock för rspr. strogna ock »strugna (qväfjas) 

ersticken». 
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pl. neutr. till hiwo m. ock hiwa f. (se Braune, Ahd. leseb.z). 
BRÅTE har emellertid för mig påpekat det ovissa i antagandet 
af ett koll. neutr. pl. *fiwun ock föreslagit mig att utleda n 
från gen. pl. *fiuna i sammansättningar t. ex. "fiuna-up. 1. dyl. 
Men antager man n hafva detta ursprung, kunde man kanske 
tänka sig en utvecklingsgång: 'fi6na --›*feana --->*figwna (med 
w öfverfördt från sing. *fiwu)--> "fiuwna (jfr NOREENS förklaring 
af sju i Ark. I, s. 163), ock dfs. g hade då kanske intet med 
nasalvokal att skaffa (jfr nästa anm.). 

Amn. 4. Ordet fregna (frodighet), som för öf'rigt kunde höra 
hit, måste skiljas från de andra orden på grund af sitt e, hvilket 
icke kan gå tillbaka till en lång vokal (å hade gifvit a eller 
möjligen o, 6 hade gifvit o), ock dess gn måste då vara äldre 
wn; jfr freu frodig, fht. frao (med kort a!), frawes. Äfven 
i åtskilliga andra af de under mom. 2 anförda orden, såsom 
striagn, Mögn, grögn ock rögn kan gn mycket väl vara äldre 
wn, jfr fht. blet.viår, gråwiår, (h)råwår ock sv.-lapska blaves, 
graves (se Thoms. Einfl. s. 78). Men om dfs. git i åtskilliga 
fall motsvarar urspr. wn, så kan man väl äfven blifva tveksam 
om huru de öfriga fallen skola fattas, när man t. ex. tänker 
på eng. brown, down (iSl. brann, dann) ock vidare på den om-
ständigheten, att isl. å ock 6 uti nyisl. hafva uttalet au eller av, 
ou eller ow, samt därmed jämför ett sådant ex. som dalm. krgygn 
för krona (*kruna). Naturligen blifva därmed äfven de i 1:a 
momentet anförda orden hvarjehanda tvifvel underkastade. En 
sådan form som *kåvis utan nasalvokal borde dock i målet på 
sin höjd kunnat gifta *kagvis, ock formen kagvis skulle därför 
vara för frågan mycket belysande, om man kunde vara säker 
på ordets etymon. 

Ehuru jag således icke vågar uttala någon bestämd åsikt 
om den frågan, i hvilka fall dfs. g i de ord, som i denna § 
behandlats, bör återföras på en äldre nasalvokal, har jag dock 
ansett mig böra upptaga orden här, emedan målets former 
onekligen te sig som nasaleringsfall i förhållande till de former, 
som äro gängse i öfriga nord. dialekter. 

b. 1 obetonad eller svagt betonad stafvelse. 

a) Slutljudslagar. 

§ 71. Tre- eller flerstafviga ord eller ordformer, 
hvilka i äldre tid ändats på vokal, hafva bortkastat 
denna vokal, utom komp. på -are; t. ex. 
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1:o) subst. på -are: lerar, mastar, skomakar o. s. v. alldeles 
regelbundet; 

2:0) pret. af  1:a sv. verbalklassen: kala (<-- "ka11a8 
lagia), baka för bakade o. s. v. regelbundet; 

3:0) pte. pres. roan roende, gan gående, jpran körande 
o. s. v. regelbundet; 

Anm. 1. Aksenten kan i detta fall stundom vackla, i det 
att man äfven kan få höra Mån, geiån o. s. v., detta dock blott 
när verbalstammen slutar på vokal. 

4:0) ordet mans människa; 
5:o) orden på -e1se dfs. -als: frastals frestelse, liknals lik-

nelse, vg,s4påls vidskepelse o. s. v. 
Anm. 2. I de tvåstafviga orden af denna grupp är aksenten 

likaså ofta akut som gravis: fråst4ls 1. frå,stas, liknals 1. liknals 
o. s. v. De flerstafviga hafva alltid akut. 

Anm. 3. Det högst egendomliga undantaget för komp. på 
-are kan väl endast förklaras på det sätt, att här i äldre tider 
funnits ett skyddande n (jfr nästa §). Målets form kommer då 
sida vid sida med de fsv. komp. på -in. Kunna dessa komp.-
former stå i något sammanhang med det got. -ein uti komp. 
fem. (frådözein, fr6d6zein6)? 

En annan omständighet må här omnämnas, ehuru jag icke 
kan afgöra, om ock i hvad män den kan äga sammanhang 
med nyss nämnda egendomlighet hos komp. I di.-målet är 
den sufflgerade best. artikeln lika vanlig hos adj.1  som hos 
subst. Komp. i best. form kan nu heta t. ex. m. batran, f. batra, 
n. batra; men vanligen rn. ba,tra,n, f. batra,na, n. batrana (den, 
det bättre). Hos komp. på -are undviker man likväl gärna 
den best. formen. 

§ 72. I tvåstafviga ord ock ordformer faller urspr. 
(d. v. s. i äldre nord. tid) slutljudande vokal bort efter 
lång rotstafvelse, men kvarstår efter. kort. En vokal, 
som i äldre nord. tid .varit skyddad af kons. (d. v. s. 
som först i målet blifvit slutljudande), kvarstår under alla 
förhållanden. 

Där slutvokalen i tvåstafviga ord således fallit bort, är 
den alltid ersatt af cirkumflex på rotstafvelsen, så frarnt ej ordet 
därigenom skulle komma 'att sluta på 1, r, n eller j efter annan 
kons. Före r ock 1 uppstår då alltid svarabhaktivokal, n blir 

I) På grund af vissa uttryck hos BURE (Suml.) tror jag, att detta 
bruk var vanligt redan omkring år 1600 (se formläran!). 
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oftast stafvelsebildande, ock j  vokaliseras oftast efter kort rot- 
stafvelse. 

1:0) Ex. på bortfall enligt regeln äro: 
alla inf. med lång rotstafvelse: kål kalla, banal handla, 

Men sjukna, vakan vakna, vanar vandra, ve välja, hån) (vanl. 
håg) isl. hengja o. s. v.; 

imp. hos långstafviga verb af 1:a sv. verbalklassen: 
kal kalla, 	skicka, tals tacka o. s. v.; 

Anm. 1. Att cirkumflexen saknas här, måste bero på att 
imp. sällan eller aldrig förekommer ensam, utan vanligen är 
åtföljd af enklitiska eller mer eller mindre betonade ord, t. ex. 
kål-å kalla hänne, „sik-å skicka det, tåi-n  tacka honom, kål-hit 
kalla hit o. s. v. 

långstafviga prat.: J§6ft köpte, båd bodde o. s. v. regel- 
bundet; 

sv. subst. med lång rotstafvelse: strip strupe, strål stråle, 
åsk aska, pån panna, pfy is]. pika, byisi. Quga o. s. v. regelbundet; 

neutr. ja-stammar: rik isi. rike, mgrk isi. merke o. s. v. 
Till dessa hafva ock slutit sig de fem. in-stammarna: snil 
isl. snille f., fisk n. isl. fiske f. 

åtskilliga adv., som hafva lång rotstafvelse: il illa, stil 
stilla, hbm isi. heima, in inne, åt isi. lite; 

adjektivernas svaga form. Här lemnas beviset af ak-
senten, när adj. står själfständigt (utan subst.), i det att grgina'n 
(den gröne), pv‘t92/ (den svarte) o. s. v. med sin gravis visa, 
att om artikeln fråndrages, återstå formerna grbn, ,swett o. s. v. 
(jfr stråp-stråpa'n, men vey-v4ran). Au tydligare framträder 
detta i sådana fall som On (den gule), grån (den grå). 

Anm. 2. Ett undantag från mom. 1 utgöra komp. på -re 
i ock genom sin aksent: båtar bättre, smklar smärre, Oår yttre 
o. s. v., hvilka visa på enstafviga grundformer. stka-ock vårå 
bevara slutvokalen, men hafva akilt, ock jämte dem förekomma 
formerna star ock var utan cirkumflex. Denna saknas äfven 
hos komp. Per flere ock mer mera. 

2:o) Ex. på enligt regeln bevarad gammal slutvokal äro: 
alla urspr. kortstafviga inf.: baka isl. baka, fera isl. 

fara, ta isl. pola o. s. v. regelbundet; 
imp. hos kortstafviga verb af 1:a sv. verbalklassen: baka, 

smaka o. s. v. regelbundet; 
samtliga kortstafviga svaga subst. i sing.: steya, sela, 

ledu, snorn o. s. v. regelbundet; 
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d) möjligen plur. af  kortstafviga svaga subst.: steya, sela, 
loda, snern o. s. v. 

3:0) Ex. på bevarad vokal, som först i målet blifvit slut-
ljudande, äro: 

pret. af  1:a sv. verbalklassen: baka för bakade (utveck-
ling: bakak *baka 5 -› baka), kala kallade, rasta rustade o. s. v. 
regelbundet; 

(sup. ock) ptc. af  1:a sv. verbalklassen samt af st. verb: 
baka bakad bakat, kala kallad kallat; brene brunnen brunnit 
o. s. v. regelbundet; 

orden på -nad: pina skillnad, mana månad, samt de 
båda orden ofta afton ock mera morgon; 

en mängd adv.: henna isl. heiman, jana ags. heonan 
fht. hinån, dana fht. danån, vana fht. wantm, mea isl. me5an; 
likaså usta, nea, eva, sea, ena (undan) uta o. s. 

adj. på -Ig, -ug (1. -un?): fale farlig, 'era girig, kom 
kunnig fsv. kunnogher sv. diall. kunnun o. s. v. i en mångfald 
.af ex.; 

plur. af  adj. i obest. form: gron-a teya (gröna tegar) 
snal-a ban (snälla barn) o. s. v., ehuruväl a här löst sig som 
ett slags artikel, motsvarande sing. an:  grån-cln tey en grön 
(en) teg. Möjligt är dock, att a här värkligen är plur. af  
obest. artikeln ena —> a; 

plur. af  sv. neutr.: oya fsv. öghun mot sing. 4, ora 
fsv. örun; 

pres. ind. af  kortstafviga sv. verb: baka, vaka o. s. v. för 
rspr. bakar, vakar, där man dock naturligen icke kan afgöra, 
huruvida det är det slutande r som bevarat ändelsens a eller om 
det är den korta rotstafvelsen; med andra ord: huruvida det är 
1:a pers. =isl. ek baka 1. 2:a pers. bakar man bar att utgå ifrån. 
Lika svårt är att veta, om hos de långstafviga kål är en oregel-
bunden utveckling ur kallar eller en regelbunden ur kalla. 

plur. af  mask. subst.: arma armar, hesta hästar, steya 
stegar o. s. v. genomgående. Äfven här föreligger ju alltid 
den möjligheten, att de svaga mask. aldrig haft r ock att de 
starka genom analogi anslutit sig till dem. 

Anm. 3. De ofvan under b) anförda supinala fallen kunde 
leda till den tanken, att ett slutande t i målet kunnat falla 
bort i stafvelse med biton. Möjligt är dock, att baka icke re-
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presenterar bakadt 1. bakat, utan det urspr. mask. baka, ock att 
brone icke närmast motsvarar brunnet 1. brunnit, utan brunnen. 
Detta måste öfvergå till en slags visshet, när man finner, att 
i 3:e svaga konj. supinum heter icke *bot motsvarande rspr. 
bott, utan bod, således lika med ptc. mask. 

Likaledes äro samtliga fall, der r skulle fallit bort (se 
fallen f, h, i) åtminstone osäkra, då de kunna bero på ana-
logiska utjämningar. Såsom fullt säkra återstå således blott 
de former, som slutat på n, d eller g. Men dessa fall äro 
också tillräckligt många ock tydliga för att höja äfven den 
under mom. 3 behandlade delen af regeln öfver allt tvifvel. 
Särskildt upplysande ock slående äro adv., då mot fht. dana. 
svarar dein, men mot fht. danån dana, mot isl. heima svarar 
hm, men mot is]. heiman henna 0. 8. V. 

tig Vokalkvaliteten i svagt betonad stafvelse. 

I afledningsändelser uppvisar målet icke sällan af-
ljud i förhållande till isl. eller till rspr., t. ex. 

rspr. afton 	is]. aptan 	dfs. aria 
axel 	 Qxull 	 aksaZ 
blodig 	blåäugr 	b4nla 
färdig 	feräugr 	 feeZa 

got. gredags 	gritaugr 	grada (1. -e) 
rspr. hungrig 	hungrar 	hagra 

morgon 	myrginn 	mera 
stripig 	stripa& 	stripa 
tjäder 	piäurr 	 joscedar o. s. v. 
För vokalens klangfärg i obetonad stafvelse för 

öfrigt tyckes en balanslag hafva varit bestämmande, så att efter 
kort rotstafvelse följer a, e 0, 0 eller vt', efter lång rotstafvelse 
(eller två föregående stafvelser?) följer a, (1. o). De få fall, 
där o skulle stått kvar (t. ex. 1 plur. hos verben i *gavo o. s. v.), 
äro genom analogiska utjämningar försvunna. Adjektiven på 
-ugr ock -ottr hafva sammanblandats, så att nu hos en stor 

1) Dessa slutvokaler, isynnerhet z ock u, äro i målet ganska starkt 
aspirerade (stämtonen upphör före exspirationen). Tvifvelsutan är det 
denna aspiration, som förmått den bekante fransmannen REGNARD att i 
sin 	Voyage de Laponie (år 1681) återgif va det norrländska bastu med 
ett basse-touche. 
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del af dem ändelsen kan vara både -a ock -ut: tolcu 1. tokut, 
snipa 1. snkput o. s. v. Dativändelsen -um, som ännu kvar-
lefver i rätt flitigt bruk, har numera alltid formen -em (-om) 
äfven hos kortstafviga; men den brukas också nästan blott som 
artikulerad form för sing.: tt da4in i dalen, opat steyanena 
uppför stegen o. s. v. 

1:0) Ex. på vokal efter kort rotstafvelse äro: 
sv. mask.: haya, sela, spena, stela o. s. v. genom-

gående; 
sv. fem.: furu, såta' sneru o. s. v. genomgående; 
inf.: fra, skeka, yva, bra, tok, mera o. s. v. genom-

gående; 
pret. af  1:a sv. konj.: baka, meka o. s. v.; 
ptc. pres. (förekommer ofta efter rörelseverb, isynnerhet 

efter komma): feran farande, levanas lefvandes, seman sim-
mande o. s. v. genomgående; 

fl penultima hos åtskilliga adj. på -hg: ledale (böjlig, till 
subst. led), skadale isl. skaaaligr, „siade (som sitter löst, till 
verbum (.9leka sitta löst, osäkert fästad); 

ordet hevu isl. htgu5; 
pass.: beras (borras isl. bora), toks 0. s. v. 

Anm. 1. Ptc. pret. af  starka verb har alltid ändelsen e 
växlande med i ock x, vare sig roten är lång eller kort. Före-
ligger här möjligen en utjämning för i hos kortstafviga, a, hos 
långstafviga? 

2:0) Ex. på vokal efter lång rotstafvelse (eller två före-
gående stafvelser?) äro: 

superl. på -ast dfs. -ast: skarpast, stygast, vakrast 
0. s. v.; 

pret. af  1:a sv. konj.: kala, speta o. s. v. regelbundet; 
ptc. pres.: rgn, geian, sta4s, j‘,90ran, ligan o. s. v. regel-

bundet; 
subst. på -nad: frona, mina o. s. v., samt i ordet mgna 

isl. mimaär; 
pass.: foras, 'was o. s. v. 
penultima hos åtskilliga adj. på -hg: harmale, kusale, 

vadale (is]. h2rmuligr) o. s. v. 
Anm. 2. De fall, där två stafvelser föregå slutvokalen, 

måste i målet blifva ytterst få. a finner jag i komp. på -are: 
vakrara o. s. v.; ptc. pres. pass: feranas, poranas o. s. v.; 
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i artikulerade former för neutr.: skarpasta (det skarpaste), 
snygasta (det snyggaste), jovåna o. s. v.; slutligen i adv. 
superl., som är = best. formen för superl. neutr. Däremot 
föreligger e hos adj. på -hg. Ex. se ofvan under mom. 1 f) 
ock mom. 2 f). Angående -om se ofvan. 

Anm. 3. Efter den regelbundenhet, som af ofvanstående 
visar sig gälla åtminstone för tvåstafviga ord, torde man få 
tillmäta undantagen en viss betydelse. Dessa blifva följande: 

penultima hos komp. på -are: vakrara o. s. v. KOCK 
har som bekant visat, att fsv. någon tid betonat penultima i 
dessa ord. 

subst. på -are: mastar, skradar o. s. v. — likställda med 
föregående? 

räkneorden 13-19: tratan o. s. v. Här bör helt visst 
ha förefunnits längd hos ultima. NOREEN har påvisat, att 
grupperna 13-16 isl. -tån ock 17-19 isl. -tjån haft olika be-
toning. För en sådan växling synes mig också den omständig-
heten tala, att då svensk-sv. mål ha bevarat slutande n i dessa 
ord, ha däremot de finsk-sv. bortkastat det ock ändas på. -a 
öfverallt (jfr run. Sv. landsm. H. 3, § 102). 

orden heman, lakan, levan (rspr. lefverne), n Juran (rspr. 
njure), syskan, hvilka sannolikt haft slutbetoning. Afven dal-
målets form för ordet lakan lärer tyda därpå. Orden aksal 
tvärslå i en kälke, dragslå), skalsal (skackel) ock jpomin (knä-
hund) hafva ännu ultima lång, ock det sistnämnda ordet kan 
ännu uppträda med full ultimabetoning. 

?nem% isl. innan i, utano isl. Utan å, nolanat rspr. nor-
danefter ock flera dylika adv. kunna väl såsom sammansatta 
ha haft växlande betoning ock ha det faktiskt delvis ännu. 

Anm. 4. Slutbetoning förekommer hos prep. ock adv. såsom 
ep., efrön, ostei 1. est å (åstad). 	I dessa fall har försvag- 
ningen hos vokalen gått ända från u i uppå ock å uti åstad 
(iv. af  stan) till e. Vokalen kan här t. o. ni. falla bort. 

y) Stafvelsebildande kons. ock sekundär vokal. 

§ 75. Stafvelsebildande uppträder i målet endast n ock 
detta i regeln efter icke tonande kons., efter postdentalt 1 
samt efter d. Ex. jiticze rspr. sjukna, våt," isl. vatn, tate' isr. 
hvitna, vi,sfy rspr. vissna, ståt'  rspr. storkna, »råa rspr. 
murkna, 	rspr. porten (best. form), hetaste rspr. halsen, 
stål-te rspr. ställ honom, k6d7j' (till en obest. form isl. "koddr) 
rspr. kudden, Nek; rspr. bölden. 
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Anm. Efter k kan dock äfven sekundär vokal inträda, 
särskildt när rotvokalen i äldre tider varit kort; så t. ex. i 
vakan isl. vakna, jlakan isl. slakna. För öfrigt råder härutinnan 
någon vacklan. 

§ 76. Sekundärvokalen är i målet oftast a, efter kort 
rotstafvelse stundom a. Ex. åkår isl. akr, sprdkar isl. sprtekr, 
syår isl. nurr, harmale is!. h2rmuligr, vadale isl. vå6aligr; 
skadale isl. skaöaligr, ledale ock tsicka/e till verben leda, le:ka 
o. B. V. 

II. Konsonanterna. 

p. 

bl. p —> dfs. p, utom framför t; t. ex. 
isl. paur 	dfs. pal 	 isl. sveppr dfs. sav 

pika PlY 	 kroppr krap 
plåga 	PZ(tr 
	 skapa 	skapa, 

prOa 	pr.9 	 skapligr skap4 
speta 	spc 	 rspr. stampa 	sttemp 
spor 	spe.), 	 isl. skarpr 	skarp. 

Is!. pt ± dfs. dels tt, dels t-ljud. 
1:0) Isl. pt -> dfs. ft, när vokal föregår; t. ex. 

isl. djupt n. dfs. juft 
	

isl. skapt dfs. skaft 
klippta pret. laift 	 skipta 	tsift 

rspr. knäppte 	ggåft 	 *skeptr 	af't 1  
isl. kaypta 	Mft 

	 sleppta 	låft 
lopt 	luft 	rspr. *stupt n. 	stuft (brant) 

rspr. *ropte 	röft (ropade) 	isl. sveipta 	tveft. 
Anm. 1. Om p skulle öfvergå till f äfven före s, kan jag 

icke afgöra. Jag finner blott ett exempel, nämligen rspr. näpsa 
(men fsv. nEefsa) dfs. nafs; jfr § 83. 

2:0) Is!. pt —> dfs. t-ljud (cl. v. s. med bortfall af p, resp. 
f), så snart i eller r föregått p; t. ex. 

1) i uttrycket fera som an ,saft »fara som en pil». 
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isl. *hjalpta (hjälpte) dfs. j 	isl. låript 	ds. let 
"stalpta (stjälpte) 	ståt 	skarpt n. 	skat 

fsv. tylpt (1. tylft) 	te 	snerpta pret. 	sY4t 
Anm. 2. Pret.-former af samma art som sncbt framkalla 

dock gärna heteroklis. Så finnas jämte sn&t äfven snarpa, 
jämte vt vanligen varpa, ock af yårp ock snkp knappast 
andra former än forpa ock snorpa. 

181. p --> dfs. hvarjehanda konsonanter: 
1:0) Isl. p -> dfs. b. En växling mellan p ock b föreligger 

nämligen i en del dunkla fall: rspr. doppsko dfs. ~sko, 181. 
kennispeki jfr dfs. Lsanasbak 2  adj., rspr. kroppås dfs. kras, 
rspr. pasma (men isl. basmir? se Frtz. 2 uppl.) dfs. bas, rspr. 
pudding dfs. buoltg, ?rspr. spärra (ut armar, fingrar) dfs. bår. 
De olika fallen kräfva olika förklaring. 

2:0) Isl. p -> dfs. v. Denna växling tyckes finnas i dfs. 
skrapaZ-sten ock skravaA-sten (småsten). Isl. har skrapa 
(skramla) ock skrafa (prata, sladdra), hvadan kanhända urspr. 
tvänne skilda bildningar här föreligga. 

3:0) Isl. p --> dfs. f i uddljud: isl. plokka dfs. Råk (plocka 
fågel). Jag känner ingen förklaring. På ett inflytande från 
t. ex. rnht. pflooken »vögel rupfen» vågar man väl knappast 
tänka. Jfr § 84. 

Som slutljud stå mot hvarandra p ock f i rspr. grop 
dfs. grov dike ock grAlv dika. Målets former ansluta sig till 
gräfva. Remi. Rud. har från Vbott. »grofva pro gropen, dike». 

b. 

Isl. b->clfs. b regelbundet, utom i förbindelsen mb; t. ex. 
isl. bast dfs. bast isi. bjåäa dfs. bjg 

bita bit blistra b4star 
burst bo,st b168 b4) 
bån boy breiär bra.] 
bj9rn bjqr brjåta brgt. 

snarp ett säges om kölden, när den biter skarpt. 
Här kan möjligen föreligga en folketymologi, jfr j§6.93 nayan 

po b4k4,n känna igän någon äfven om man blott ser honom på ryggen 
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Anm. I inljud ock slutljud förekommer b (liksom f ock y) 
endast som »långt»: isl. klubba dfs. k1 o. s. v. Så ock gärna 
i yngre låneord: rspr. feber, möbel, rubel dfs. fgår, =Mål, 
råbål (men bibel --> bibal). Jfr också § 87. Detta gäller dock 
naturligen icke för sammansatta ord såsom t. ex. isl. åburär 
dfs. abaZ (växande gröda). Till dessa måste äfven ezbel (vid-
under) ock adv. etbals (ofantligt) vara att räkna. Orden äga 
måhända sammanhang med isl. bella: no. har aabella 1. aabello, 
ock Renm. Rud. har från Löfånger abäll ock bällmärke »un-
dervärk». 

Isl. mb -> dfs. m: 
fsv. rembar dfs. amar 	fsv. *kramber dfs. kram 

damb 	dam 	isl. lamb 	lam 
damba 	dåm 	 timbr 	timår 

isl. kambr 	kam 	 vemb 	wqm. 
Isl. b -> dfs. sporadiskt andra konsonanter. 

1:0) Isl. b -> dfs. f: isl. burkni da. bregne dfs. frcekan. 
2:0) Isl. b -> dfs. p: rspr. observera dfs. opsalver, rspr. 

Jakob dfs. jakop. Mera svårförklarlig är växlingen i uddljud 
uti rspr. bylta ock bylte dfs. pp2t. Jfr § 79 mom. 1. 

3:0) Isl. b -> dfs. d. BURE (Suml. s. 72) skrifver bylla 
(getingbo), där målet har formen dpl. 

f = cp. 

Isl. f -> dfs. f som uddljud ock framför f, s, 
t. ex. 

isl. fastr 	dfs. fast 	rspr. skaffa dfs. skåf 
fetill 	/9.1 	 straff 	straf 
fjlika 	 f:94k 	isl. glefsa 	gMfs 
tijåtr 	flyt 	rspr. rafsa 	råfs 
flSrja 	fly 	isi. tu l hafs 	del hafs 
frjåsa 	 fras 	 tu l lifs 	del lifs 

rspr. knuffa 	ggåt 	 groft 	groft 
lsj. offra 	ofar 	rspr. löfte 	l6ft 

rspr. puffa 	Pikr: 	 styft 	styft; 
likaså i ordspråket ha som hafs, ha skafs det som hafves (be-
gagnas), det skafves (flötes). 
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Anm. I inljud ock slutljud förekommer f endast »långt», 
ock föregående vokal är därför i målet alltid kort, aldrig lång 
såsom i rspr. ofta är fallet (genom utjämning). 

Isl. f-* dfs. hvarjehanda motsvarigheter. 
1:0) Isl. f —> dfs. p. En växling mellan p ock f tyckes 

föreligga i dfs. pckvM stackare samt ett af Renm. Rud. anfördt 
fäväl (Lul.) nöt, vrak, fevel (Vbott.) spöke, tok. Till betydelsen 
stå dessa nära isl. filt, men vokalismen stämmer icke. 

2:0) Is]. f -> dfs. b i följande osäkra fall: rspr. fläkta dfs. 
Måkt (arbeta oroligt, vara än här än där); dfs. flak (skifva, 
stor platt huggspån) ock dfs. bkka (kanttälja); dfs. ft44 (par-
lysten, om hästar o. s. v.) ock dfs. beZ (tidig, om kor) no. bol; 
dfs. fikaZ (fingra, handskas med ock misslyckas, jfr isl. tla 
flpla pukla) no. fitla fikla, samt dfs. baka (försöka, bära sig 
oförsiktigt åt, misslyckas, gå krångligt) Min. bjöckla. 

Dessa växelfäll tyckas kunna sluta sig till de af BUGGE 
i Sv. landsm. IV. 2, s. 72 not 3 sammanförda. 

f = 6. 

Isl. f (v) --> dfs. v i regel utom framför n, t. ex. 
isl. haf dfs. hav 	 isi. hefaa dfs. håvd 

pefr tev 	 arfinge arvig 
ce grafa grva 	 parfast tarvas 

h2fuö kova 	 golf gek 
gafi 	ge_tvaZ 	 kalfr 	kav 
nafta 	nqvaZ 	 tolf 	feZv 
tafla 	tqvaZ 	 hvarf 	warv 
'gråfaa gr6vd 	 2rf orv. 

Isl. f —> dfs. m omedelbart framför n (vare sig isl. 
f är ursprungligt 1. står för äldre ra): 

isl. dofna dfs. dåmn 	isl. lifna dfs. himn 
drafna dråmn nafn namn 
Infn hamn f. ofn omn 
jafn jamn rifna råmn 
kafna kwåmn sofna såmn 
klofna kkimn stafn stamn. 

Anm. Målet stämmer med rspr., men har labial äfven i 
ordet ugn dfs. omn. 
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§ 87. Isl. f --> dfs. hvarjehanda motsvarigheter. 
1:0) Isl. f 	dfs. 12: ags. ds-fan dfs. d(912 (dyka) ock del.? 

(sänksten), fsv. gruva (Wm.L.) dfs. gr bb (grop), dfs. skev 
(skubba, skrapa) men skojon (ty. sohabeisen) ock skov, 
dfs. stkpv isl. stfr ock dfs. stol), no. sufsa (ock subba) dfs. 
sffib i uttrycket so-de l (»drifva till», om en oförvägen eller oöfver-
lagd handling). 

Dessa fall äro parallela med dfs. nov rspr. näbb, rspr. staf 
ock stabb m. fl. I hvad mån dylika bildningar kunna vara in-
hemska i målet, vet jag icke. 

2:0) Isi. f går i målet förloradt: isl. hafäa dfs. hii4. 

v (urgerm. w). 

Isl. v resp. u -> dfs. 
i uddljudsförbindelserna tv ock 

isl. varr 	dfs. vqr 
vatn 	vcitte 
vedjask 	vc§s 
verär 
vist f. 	vist 
vita 	vata 

Anm. Undantag se § 
se § 89 anm. 1. 

Isl. v (u) -> dfs. w: 
1:0) i ljudförbindelsen hv regelbundet, utom i de prono-

minala formerna; t. ex. 
isl. hvalfva 	dfs. 

hvarf 
hvass 
hveite 
*hvelfr 
hvelpr 

msv. hveller (Speg.) 
isl. hvessa 

hvetja 

wålv 
warv 
was 
weit 
wah (rund) 
wa.lp 
war (prata) 
14.5 

isl. hvika dfs. weka 
hvila 
hvimse 	~sk (yr) 

isl. hvina 	wn 
fsv. hvinka 	wigk 
isl. hvirfill 	wa,rval 

hviska 	wisk 
hvitr 	wit 
hvmsa 	ws; 

v i uddljud (äfven före r) ock 
pv; t. ex. 

rspr. vräka dfs. vrc_eka 
vrida 	vr 
vrist 	vrist 

isl. (v)r2ng 	yras 
got. tweifis 	/pivå/ 
isl. pveit 	pvekt. 

89 mom. 3. Om v för hv hos pron. 
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89-90 	ÅSTRÖM, DEGERFORSMÅLETS LJUDLÄRA. 	 VI. 6 

Anm. 1. Regelbundet undantag bilda de pronominala for-
mer, som börja med hy: 

isi. hvarr 	dfs. var (o eln) isi. hvårrgin dfs. varkan 
rspr. hvarandra 	varar 	fsv. hvaris(t) 	vas 

	

fsv. hyardag(lika) vaday 	rspr. hvaromicke varomint 
rspr. hvarenda vatstcisl 

	

vecniin 	fsv. hvarstads 
hvarför 	mlf& 	isi. hveim 	vam. 

En säregen utveckling af hy i pronominala former före-
kommer äfven i Norge; se Nu, De nord. spr. s. 22. 

2:0) regelbundet i ljudförbindelserna kv ock sv, t. ex. 
dfs. jwaZ 

jwar 
cswfla 
metn; 

isl. vant (vandr)dfs.wat 2  
veif 	 W 

Anm. 2. Härförutom framträder ett (urspr.?) w i orden 
wbrk orka (got. waurkjan) ock wbr orrhöna (jfr däremot br 
orrhane). Redan BURE (Suml. s. 73) upptar »hvårren Orren. 
Bothn». 

§ 90. Isl. v, f, resp. u 	dfs. guttural (y 1. k): 
d2ufligr dfs. dokjle 	isl. *A.2uft 	dfs. lokt 

*fr2una6r 	trogna 
hrufa 	rupc 
nutt (rQuar) rakt 

Hit måste man i själfva värket äfven räkna ej mindre de 
i § 63 anförda 4yår (2urr), moyaZ (*m2u1a) o. s. v. än ock 
sannolikt flertalet af de fall, som behandlats under § 70. 

Anm. Det bör nämnas, att när diftongen 2u kommer 
framför vokal utvecklar sig ur densamma i målet som oftast 
ett konsonantiskt w, så att den fullständiga skrifningen måste 
vara t. ex. rouwan (den röde). Emellertid tyckes rotvokalen i 
mora, byår o. s. v. tyda på, att det är den isl. diftongens 

nalta vands litet här ock byar, nästan öfverallt. 
2) Förekommer blott i uttrycket: ha va do wat o! det var då 

svårt eller kinkigt! Jfr isl. komenn vi ä vant um. Fall. gloss. har 
»hvatt multum, mycket» ock Ihre, Dial. lex. »hvatt, V.B. Grufveligt». 
Dum tyckes sammanställa det med isl. hvatr, hvartill betydelsen dock 
icke passar väl. I afseende på assimil. ut -› tt jfr dfs. bra t rspr. brant. 
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isl. kvelsa 	dfs. kwbs 
kvenna 	kwin 
kvistr 	kwist 
kvittr 	hett 

3:o) i följande ord: 
isl. v2mb 	dfs. team 
no. vond 	wa91 
isi. vargr 	ware 

isi. svalr 
svårr 
evige 
svin 

sn2utt(sn2uär)snokt 
stofa 	stgya 
tr2utt (tr2u5r) trokt. 



VI. 6 	 KONS.: lt, m. 	 g 91-92 

senare komponent, som motsvaras af dfs. y', under det att 
man i smila o. s. v. tyckes behöfva hela diftongen sgu för för-
klaringen af målets a. Frågan om utvecklingsgången blir däri-
genom oklar. Jämte snakt, rakt ock doks& förekomma dock 
äfven formerna snekt, rekt ock cleksle, hvarvid man kan jäm-
föra isl. skrifningarna sneggr ock sneggr. 

Isl. v har i målet fallit bort: 
1:0) som slutljud efter konsonant hos de nominala va-

stammarna ock infinitiverna på -va; 
2:0) när det i målet kommer att stå mellan kons. ock ett 

o (v-om)jud af å, se § 39): 
isl. *annathvårt dfs. anahot 2 	is). kvåäa 	dfs. khd 

*hvårs våra 	ho,st.ora 3 	kigngurvåfa 	karm 
hvårt 	ho 

Anm. Måhända bör regeln i fallet 2:0 på något sätt ut-
vidgas, så att äfven de oklara orden liera huru, hakan hvilken, 
sOva fht. swalawa, sap ist. svieppr kunna hänföras dit. 

m. 
Isl. m--> dfs. m (utom mellan r ock t), t. ex. 

isl. månad 	dfs. maria 	is). gamall 	dfs. gamal 
minka 	migk 	hamarr 	hamar 
mjåkr 	m jak 	skgmm 

Shkarm smår 	sma 	 halm.  r 
smidr 	sme 	 harmr 	harm 
smiliga 	smgr 	Darrar 	tarm. 

Anm. Då rspr. förlängt m. öfverallt efter vokal, så har 
däremot målet kvar »kort» m i några fall, nämligen i ljud-
förbindelserna -Im, fim ock -amb: 

isl. grima 	rspr. grimma 	dfs. grim 
*ima 	 imma 	 2922 
*krime 	no. krime 	 krim (snufva) 
lima 	rspr. limma 	 lim . - rim(frost) 	rim rim 
svima (i?) 	svimma 	,swim 
time 	 timma 	 tim 

Att så är, visas kanske ännu säkrare af det i Fall. Gloss. an-
förda subst. magela(?), magula »matgärd, contributio ex alimentis». 

Alternativ part.: ettdera, antingen. 
Betyder: den ena af oss två, än den ena än den andra af oss. 

Sv. landsin. VI. 5. 	 87 	 6 



92-95 	ÅSTRÖM, DEGERFORSMILETS LJUDLÄRA. 	VI. G 

	

isl. *glima 	rspr. glimma 	dfs. gkma 

	

svima 	simma 	 sema 

	

fht. skiim 	skum 	 skum 

	

t. Mimen 	försumma 	 fo,sum 
isl. *Urna 	fsv. Urna 

Exempel på »kort» m uti förbindelsen amb se § 81. Det vill 
på grund af dfs. fram isl. fram (se § 7 anm. 4, c) ock orden 
rom (adj. ock subst; se under Ii) isl. mimr ock mim se ut, 
som om m såsom slutljud mycket tidigt hade förlängts. Det är 
därför möjligt, att de här ofvan anförda urspr. enstafviga orden 
ram ock skum hafva fått sitt »korta» m från verben rim ock skånk 

Isl. m går i målet förloradt i ställningen mellan 
r ock t: isl. varmt n. dfs. vat, isl. vermdal pret. dfs. vet, äldre 
norrl. järmata 2  dfs. jåt. 

Anm. Bortfallet af m i denna ställning har troligen varit 
lag i målet (jfr § 107 mom, 1), ehuru exemplen äro få. jarmas 
(jämra gig) isl. jarma har dock pret. jarmtas, där m åter .in-
trädt. Ofriga ord med rm böjas efter kalla-konj. 

Isl. m -t> dfs. hvarjehanda motsvarigheter. 
1:o) Isl. m --> dfs. n: isl. Qumka dfs. 6n/49 ock onbsale, rspr. 

pasma dfs. bast. 
2:o) Isl. m -› dfs. g : rspr. jämka dfs. ja'gk. 
3:o) Isl. m -› dfs. v: isl. me 5 dfs. ve, där förblandning med 

isl. vi ä har ägt rum. 

p. 
Isl. p -› dfs. t regelbundet utom framför j (resp. 6) 

ock v; t. ex. 
isl. p ak 

ptittr 
dfs. tak 

tot 
isl. pora 

p fa 
dfs. to2a 

Ulv 
pefr tgv Durka tork 
pegj a p rå tra 
1115na ten p rifa treva 
ping tz rjåta tr9.t 
p iggja tit preell trtv4. 

Målet har i sv. pret. t (ej d) efter m, se § 112. 
Fall. Gloss. har hjärnapta »ruminare» ock Ren'''. Rud. har gärmta 

idissla. Dessa former förklara ypperligt, hvalför målet bar t ock ej 4, 
men göra frågan om ordets etymon än mer invecklad; jfr § 22 anm. 1. 
År ra i de norrländska formerna blott ett inskott? 
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VI. 6 	 KONS.: 133., p, 6. 	 § 96-99 
§ 96. Isl. p -› dfs. f  framför j, (5 ock vid brytningsfall, t. ex. 
isl. pjarfr dfs. »arv isl. p•åna 	dfs. Jn 

pjåfr J.>sY. v InMasta penst 
pjårr Jur Påttr »et 
påta j‘,94t piburr »cpdar. 

Isl. p -÷ dfs. f,,9 framför v, t. ex. 
isl. pvara dfs. jp.era. 	isl. Evert 	styva 

pvtittr 	»Jat 	 lavera 	/9"k9 
tveitr 	»vät 	 tvinga OS. »vig. 

Is!. p -› dfs. hvarjehanda motsvarigheter. 
1:0) Is]. p -› dfs. d i några vanligen obetonade ord: isl. par 

dfs. dcer 1. dar, isl. [vi dfs. 
2:0) Isl. p -› dfs. f: isl. 	dfs. fel, isl. pm (filmjölk) dfs. h/. 

6. 

Isl. 8-> dfs. d i följande fall: 
1:0) i urspr. intervokalisk ställning, när den efterföljande 

vokalen icke enligt slutljudslagarna faller bort; t. ex. 
isl. bah 	dfs. ktda rspr. röding di s. rodig 

blaugr bkcift isl. ro6e reda 
fro5a freda rspr. sedig sede 
fri5a freda isl. skabe skada 
hla5a ledu sko5a skeda 
lo5enn lydn, rspr. tidig t:tde 

rspr. modig iffde isl. va6a mgela 
nådig ngtde pik= pep dar ; 

Anm. 1. Undantag bilda isl. me5an dfs. mea 1. meda, isl. 
ne6an dfs. nea, isl. agan dfs. sea 1. seda, isl. sleäe dfs. Jlea. 

2:0) mellan vokal ock ett följande j, som då efter kort 
rotstafvelse vokaliseras; t. ex. 

isl. bi5ja dfs. bede 1. 	be 	rspr. midja dfs. mule 
rspr. glädje 	gkde 	isl. ry6ja 	rode 

	

kedja 1,,sc.ede 	 smedja single; 

1) 1 uttryck sådana som mgra just e dy vara nära däran (att —), 
Me dy tack för det!, ha ver tnt fey däri låg ej orsaken (att 
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99-100 	ÅSTRÖM, DEGERFORSMÅLETS LJTJDLÄRA. 	 VI. 6 

Anm. 2. Mellan vokal ock 1 är d vacklande: 
isl. fri5ligr 	 dfs. fredle 1. fredale 

	

fsv. redh(e)lika 	 redle 1. redale 
isl. vå5sligr rspr. vådlig 	veidale 

rspr. beskedlig 	 becsele 
förmodligen 	 formolzgan 

(§ 7 anm. 2) 	ala 1. ål. 
Som af dessa exempel vill synas, har d fallit bort framför 

1, så snart ej sekundär vokal.  förefunnits. 
3:o) efter konsonanterna f ock g (fsv. f ock gh); t. ex. 
isl. hef5 	dfs. havd 	isl. dyg5 dfs. dyyd 

	

"hof5 (hof) havd 	fsv. fröghd 	 froyd 
rspr. behöfde 	behavd 	 nöghd 	nayd 

isl. sdif5a 	svd 	 *sleeghd 	,slayd (grop) 
rspr. gräfde 	gråvd 	 "lseghd 	layd (vall). 

Anm. 3. Verber på gja, som i inf. låtit gj öfvergå till y 
(resp. y), få i pret. yd, hvadan man ur målets synpunkt kunde 
säga, att 5 kvarstår äfven efter j, ehuru det då, förändrar detta 
sistnämnda till y: fsv. leghia dfs. ldj pret. igyd, isl. toygja (g5) 
dfs. ty pret. tglyd o. s. v. 

Anm. 4. Om d-ljud efter andra konsonanter se §§ 110-113. 
§ 100. Isl. 5 har i målet ingen motsvarighet (har fallit bort 

eller assimilerats) i följande fall: 
1:0) öfverallt, där 5 har stått som slutljud efter vokal, 

vare sig att det redan i isl. uppträder som slutljud, eller först 
i målet blifvit det genom vokalbortfall; t. ex. 

isl. bla5 dfs. bq rspr. bräda dfs. b7t.' 
M65 bo isl. bj65a 
hei5r he brei5a brå2 
115r le figa 
n2u5 ng kimSi 
nå5 nez 

tret 
elska5a, 
kallaSa 

alska 
kale,; 

Anm. 1. Någon vacklan förspörjes dock i ord, som stå vid 
sidan af andra, där enligt förra paragrafen 5 skall stå kvar, 
t. ex. kö ock köd isl. kvå5a vid sidan af adj. kQdu, sta ock 
stad isl. sto5, ba ock bad isl. ba5 vid sidan af verben stada 
ock bada. Rspr. sådor dfs. setdan förekommer blott i pl. ock 
bevarar därför d, ehuru annars d i regel icke återinträder, när 
böjningsändelse tillkommer: su isl. su5 best. sl,:cet, ha noa 
for foa »hafva möda(n) för födan» o. s. v. 
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2) mellan vokal ock en följande konsonant, med undantag 
af j (se föreg. §, mom. 2); t. ex. 

	

isl.ce6r 	dfs. 
brgiår pl. 
brar 3  
f595r 
flibr (got. födr) 

got. hleipra 
isl. tjUr(ags.teober)~ 

lyr 4 

rspr. gods 	 gog 

	

leds 	 leg 

gir (ådra) 
brgr 
brur 

e_er 
for 

rspr. glödga dfs. gg 
stadga 	stå' g 

isl. ~löga 	nå g 
rspr. bjudning bygrug 

gödning gnag (gödsel) 
klädning klentg 

isl. *ry6ningr ranig 
pi6na 	tn 

skri5na skrk 
*smi6ningr snzintg 
*sty5ningr stgnzg, 2 	städsel 	stagal; 

ock likaså: sar, ver, /er 	su6r, ve6r, leär; bror, kar, mgr 
isl. *brar, *ab, *inåbr (jfr dfs. *tår med akut!). del-Ng, 

del-m6 g +- till freds, till buds, till mods; tis-nå +tids 
nog, gagrls + guds ris o. s. v. 

Anm. 2. Om bortfall af 5 framför 1 se näst föreg. §, 
anm. 2. 

Anm. 3. Några undantag, såsom t. ex. tgdyng, hednig, 
prydne,, tydne, nedre (rspr. nedrig) ock kanske något mer, äro 
tydliga låneord. Där rotordet är urspr. kortstafvigt, finnes 
i regel vokal mellan d ok afledningsändelsen: gggo dantg rspr. 
knådning (jfr verbet gggda), skgdale rspr. skadlig (isl. ska5a-
ligr) o. s. v. 

Anm. 4. Anmärkningsvärdt är, att då vokalen blifvit lång 
vid bortfall af d framför de tonande kons. n ock r, så har 
den däremot blifvit kort framför s (undantag is ÷-*idsa till 
ids af idas). Utvecklingsgången bör hafva varit Ss -> ts -> 
ock detta fall är därför ej egäntligen likställigt med de öfriga. 
Jfr § 106 mom. 2. 

§ 101. Isl. r + 5 --> dfs. 4 eller 4. 
1:0) Isl. r + 5 -› dfs. 4: 

upprödd strandäng. 
ljustring, till stgde ljustra. 
På grund af de öfriga exemplens intyg borde r höra till slammen 

äfven i detta ord. Intet germ. språk uppvisar dock, så vidt jag vet, 
någon r-form, ock målets r måste väl då vara nominativ-r, som således 
äfven på svensk botten funnits hos fen). i:stammar. 

Äfven ordet jur (isl. jtgr, men ags. Mer, mht. inter) bör höra 
hit. Också no. känner formen jur. 
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§ 101--102 	ÅSTRÖM, DEGERFORSMÅLETS LJUDLÄRA. 	 VI. 6 

i vissa sv. pret.: rspr. snärjde dfs. sngcl (jfr fsv. atsnardher), 
rspr. värjde (isl. varäa) dfs. våci, rspr. sörjde dfs. secci (<- *sorde), 
rspr. färgade dfs. få'ci, i hvilka fall j tydligen spelat en roll; samt 

uti följande -ord: isl. sver5 dfs. jw«, isl. *veräe (fsv. 
vcerp n.) dfs. vj, rspr. värdera dfs. vacler, isl. morä dfs. mo , 
fsv. sanfserdhogher dfs. sanfiecle, rspr. fördel, ackord ock sär-
deles dfs. fQdl, kal ock sceclelas, samt fsv. itighardagher 
(1. laugadagher) dfs. May (1. loyday). De flästa af dessa 
former förefalla något främmande i målet ock torde vara lån 
från eller hafva påvärkats af rspr. 

2:0) Tal. r + 6 	dfs. utom i pret. (ock de under mom. 
1, b nämnda orden), t. ex. 

isl. borä dfs. b(24 	 isl. har5r dfs. /ud 
i fjor5 e fjQZ • 	 noräan 11,(24 

no. forda 	N4 (hop, massa) 	orä 	QZ 
isl. gar5r 	ge.c4 	 skurör 

ger5a jcM 	 fsv. svarper jwaZ 
gj2r5 	2Q 	 isl. verär 	vT4. 

3:o) Isl. r + 	dfs. t (skenbart?) i pret. af  sv. verb, t. ex. 

	

isl. fåraa dfs. fe 1. fe 	isl. spur5a dfs. spiåt 1. speil 
heyröa 	hö:t hö:4 	rspr. yrde 	t 
koyr5a Mt MZ 	isl. Ertp5a 	st 	st.  

Ytterligare exempel i § 55 mom. 3. 
Anm. Det är föga sannolikt, att här föreligger en öfver-

gång 5 -> t eller en ursprunglig växling mellan 6 ock p. Om 
formerna med antagas vara de regelbundna, kunna de med t 
innehålla ett ytterligare tillfogadt preteritimärke 	+ t -> 4). Ett 
stöd för denna uppfattning kan sökas i den omständigheten, 
att t här är »kort», då det däremot i regel är långt, där det 
bevisligen är uppkommet af rt. 

§ 102. Isl. 	-›- dfs. hvarjehanda motsvarigheter i spora- 
diska fall. 

1:0) Isl. 5 -› dfs. r: 
i de bekanta fallen framför k: isl. buäkr dfs. burk, fsv. 

mapker dfs. mark ock rspr. *Utdika dfs. krik, till hvilka man 
äfven torde kunna räkna ordet flark (mindre vattensamling, ej 
stor nog att kallas »all), som ser ut att vara ett äldre "flaäkr, 
dimin. ock afljud till 1165; 

framför j uti isl. vi5 (gen. -jar) dfs. vire I. 120'e, där 
aksenten visar, att målet utgått icke från en stam viaja, utan 
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VI. 6 	 KONS.: 5, t. 	 § 102-103 

från ett *vidj, ock det med virå analoga .-,swiryet i ortnamn 
(se § 16 mom. 2); 

c) samt kanhända i verbet sten/ (stanna), som kan vara 
utveckladt ur sta5na (jfr baämr --> barmr). 

Anm. Rspr. slida motsvaras i målet af ,slir f. ock air n. 
Här föreligger dock säkert ingen öfvergång 5 	r, utan ett 
bortfall af 5 framför urspr. r enl. § 100 mom. 2; ty isl. har 
sliärar sliörir f. pl. eller sli5r n. pl. På samma sätt tror jag, 
att dfs. adr (trasa) kan sammanhänga med isl. sleaur f. pl. i 
bet. släp, släpande dräkt, jfr no. dor. 

2:0) Isl. r8 -› dfs. d i det enda ordet vada",  rspr. hvardag. 
Då man Ilfven har vakslay rspr. hvardagslag, är det sannolikt, 
att 	vaday är bildadt efter hak y rspr. hälgdag såsom ur ett 
"vaZ + dag. 

t. 

§ 103. Is!. t -› dfs. i i följande fall: 
1:0) såsom uddljud utom framför y ock v, t. ex. 

isl. taka dfs. taya 	isl. torfa 	dfs. tårv 
telgja te torg bye 
teinn tetn trå tre 
ti5 tt tryggr tryg 
tik ttk tunna «in; 

2:0) i inljud ock slutljud utom framför j, 1 ock s, mellan 
s ock annan kons. samt efter r; t. ex. 

	

isl. hnita dfs. nit 	isl. g2ltr 	dfs. galt 
ketill 	pita/ 	heimta 	hånit 
vatn 	vcit9,22 	r s p r. slinta 	aint 
stå 	sta 	 vante 	vant 
stolpe 	ståk) 	isl. keypta 	J.Oft 

rspr. nykter 	ngktår 	rista 	råst. 

som redan i hufvudformen 

(jfr § 112 anm.); t. ex. 
(Z, Å, n), blir t cerebralt, så 

Anm. Om vid böjning t 

inf. jet,9p pret. jo,:t 

in. ha 	n. ft._t4 
gtZ • 	po 

	
uti målet öfvergått till cerebral 
att Å + t ger t ock re t ger it 

kommer att följa på ett 1 eller n, 

inf. stOp pret. st44 

lan 	lånt. 
vcpne 	vån4 
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§ 104-106 	ISTROM, DEGERFORSMILETS 

Isl. t dfs. j framför j, t. 
isl. tjara 	dfs. 1;c:fru 	isl. fiytja 

tj2rn 	 f9633 
	rspr. Ina 

tjåär 	1.0År 
	isl. vitja 

Isl. t --> dfs. fp före v, t. e 
isl. (tveir) dfs. »vet 	got. 

tvi- (i sms.) fp/- 
För öfrigt må jämföras § 97. 

bortfall eller assimilation). 
Isl. t är understundom i målet förloradt (genom 

1:0) Isl. 	dfs. 2,, se härom under 1 § 118 mom. 3. 
2:o) Isl. ts -› dfs. s, t. ex. 

rspr. båtshake dfs. bashaka 	rspr. *matslig dfs. masle 2  
lots 	 /(2s 	 smuts 	smus 
matsäck 	masa/0 	trotsa 	trög 3. 

Jfr § 100 mom. 2 ock anm. 4. I afseende på frågan om 
tiden för assimilationen ts --> ss kan man jämföra skrifningen 
Masson för Matson hos Bure, Suml. s. 65. 

3:o) isl. t i ställningen mellan s ock annan kons. är i 
målet försvunnet, t. ex. 

isl. *borstling dfs. Nate 	rspr. fästmö dfs. fasmoy 
rspr. fastna 	 fas n 	 fastlag 	 fas(t)lay 

fästning 	 fasna 	isi. *nestgerd 	nas(t)jcp& 
Anm. 1. Som af exemplen synes, kan t i sistnämnda ställ-

ning falla bort äfven i rena sammansättningar. 
4:o) Isl. t har i målet stundom fallit bort som slutljud efter 

kort vokal i svagt betonad stafvelse: 
i neutr. af  suff. artikeln, t. ex. isl. 2ugat dfs. oya, isl. 

bordet dfs. bota o. s. 
i ptc. neutr. (ock supin.): isl. drukket dfs. droke o. s. 
i neutr. af  de pronominala formerna *hokket dfs. hö, 

hvat dfs. va, något dfs. nya, locket dfs. 
Anm. 2. I neutr. af  tvåstafviga adj. ock adv. däremot, där t föregås eller föregåtts af kons., kvarstår det i målet: farkant nytat, gana, skat o. s. v. 

Åfven masak. 
Åfven ma,sle (ätbar). 
Betyder: vara kinkig, envis (om barn). 
affall vid linets borstning. 

LJUDLÄRA. 

ex. 

x. 
tweifis dfs. /pivå,/ 
twis-stass hsvzst. 

dfs. fZyj9 
ldj, 

VI. 6 
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VI. 6 	 KONS.: t. 	 107-108 

Bure, Suml. s. 39 skrifver: »Jagh hafver skuttidh». Det 
synes mig sannolikt, att detta skuttidh angifver förloppet 
vid t-bortfallet, som således skulle hafva skett öfver ett mellan-
stadium med 6. 

§ 107. Isl. r + t 	dfs. t eller 4. 
1:0) Isl. r + t 	dfs. t: 

när r ock t först i målet sammanträffa genom bortfall 
af en mellanstående kons., t. ex. 

rspr. lärft 	dis. /Tt 	isl. 
myrkt 
sterkt 	stot 

Anm. 1. Ytterligare exempel se § 
i obetonad stafvelse ock stundo 

adj. på r, t. ex. 
rspr. kanifert dfs. ketmfitt 

magert 	m42'åt 
säkert 	sckleht 

Anm. 2. I detta fall kan 
bscpt o. s. v. Till dyr finnes 
blott stop. 

2:0) Isl. r + t -› dfs. t, när r ock t urspr. stått omedelbart 
intill hvarandra i stamstafvelse; t. ex. 

rspr. 
isl. 

Anm. 3. I allmänhet tyckes t för rt kunna förekomma 
äfven etter urspr. e (jfr under 1): isl. snerta dfs. snu, no. 
knerta dfs. gg&t, om än cerebralen här stundom kan vara 
något lägre. Att t förekommer i denna ställning, beror kan-
hända på att e mycket tidigt gått öfver till öppet ljud framför 
två kons.; jfr § 11 anm. 3. 

§ 108. Isl. t -› dfs. hvarjehanda motsvarigheter i spora-
diska fall. 

1:0) Isl. t 	dfs. d: isl. tu l dfs. del, rspr. till dess dfs. dalks. 
Öfvergången beror här på obetonad ställning i satsen. Den 
måste emellertid liafva vunnit stadga mycket tidigt, enär d in-
trängt i alla ord, som börja med till: delgas tillgång, delt.ay 
tilltag o. s. v., hvilket tydligen varit fallet åtminstone redan på 

1) Jfr § 109 mom. 1. 

morknal dfs. mua 
varmt 	vctt 
skarpt 
78 mom. 2 ock § 93. 
m i neutr. af  enstafviga 

rspr. vackert dfs. vålsat 
kärt 	196-et 
mört adj. mot. 

man äfven få höra t: krinzfåt, 
endast neutr. dgt ock till stor 

	

isl. dSrrt 	dfs. dut 
hvårt 	hot 

	

rspr. kart 	kat 

	

kort 	ko 

lort 	dfs. lo.t 
stårt 	stop 
stertr  
varta 
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§ 108-109 	ISTRöM, DEGERFORSMILETS LJUDLÄRA: • 	VI. 6 

1700-talet, enär Renm. Rud. från Vbott. uppger dilltagsen (dfs. 
deltaksn) ock från Luleå dellers »usque ad». 

Anm. I förhållande till rspr. tyckes målet förete en öfver-
gång t -> d i sup. af  3:e sv. verbalklassen: rspr. bott dfs. bod. 
Någon ljudöfvergång kan dock ej föreligga, utan målet saknar 
särskild supinalbildning ock begagnar ptc. mask. 

2:0) Isl. t —> dfs. 1: rspr. matta dfs. måt, rspr. kattun dfs. 
katign. Orden äro tydligen lån från någon af de sydsv. dia-
lekter (Smål.1, Vgötl.?), där t i regel blir /. 

3:0) Isl. t 	dfs. k: pret. ock ptc. af  isl. verben fiytja, 
nytja ock vitja heta i målet Rakt Rykt, Okt nykt ock vikt vikt. 
Tydligen har här analogin varit värksam. Såsom man till inf. 
rgt,s isl. rykkja hade pret. rakt, så bildade man ock till inf. 
fighs pret. Rakt o. s. v. 

Mot rspr. rost, rosta ock rostig svara i målet rosk, rösk 
1. roskas ock rosku. Föreligger ett k-inskott mellan s ock t? 
Jfr fl. ruskia (rödbrun)? 

Om dfs. juksman (köpskål, äfven josmy) är samma ord 
som no. njosminne (köpskål), skulle det enligt Aas. ordb. vara 
ett isl. njötsminne. 

4:o) Isl. r 	t 	dfs. Z: isl. *bort af (för i brii•ut af) dfs. 
boa ock bota (bort ifrån), rspr. fortare dfs. figura 1. fo.tara,. 
En växling mellan 5 ock p? Kanske urspr. bot men bok ock 
fo men fiAlra? 

§ 109. Utan isl. motsvarighet har målet t i följande fall: 
1:0) mellan rk eller rp ock ett följande n, hvarvid k eller 

p (resp. f) fallit bort: 
rspr. marknad dfs. mq/y, 	isl. skorpna 	skqtri 

isl. morkna 	matg 	 storkna dfs. staty 
rspr. mörkna 	niQUZ 	 (jfr Nu, Dal bym. § 108); 
2:0) som nytt pret.-märke hos de sv. verb, som i pret. 

skulle komma att i målet ändas på (se § 101 mom. 3); 
3:o) i adj. tsgnat (god, präktig) rspr. skön. 

1) Inom Sefvedes h:d (norra Kalmar län) enl. uppgift af stud. 
EVALD LIDAN. 
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VI. 6 	 KONS.: t, d. 	 § 110-111 

d. 1  

Isi. d --> dfs. d: 
1:0) såsom uddljud (utom framför j) ock vid gemination, 

t. ex. 
isl. dammr 	dfs. dam 	is]. gaddr 	dfs. gac_l 

deila 	ddl 	 gnaddr 	gad 2  
dikta 	dikt 	 födda 	f661 
drengr 	drag 	 rudda 	råd 

fsv. breadder 	brac_l 	 studda 	stad; 
2:0) såsom pret.-märke efter 1, där de älsta is]. hand-

skrifterna hafva (1)1d (jfr nästa § anm. 2); t. ex. 
is]. deilda 	dfs. dåld 	is]. fylda(fylla)dfs. fp/d 

	

felda (fena) fåld 	 hvilda 	wild; 
Anm. Till dessa sluter sig äfven isl. selda (selja) dfs. 

såld; jfr § 111 anm. 1. 
3:0) i några ord som afledning efter ng ock m: 

is]. lengd 	dfs. lagd 	rspr. tyngd 	dfs. tågd 
rspr. mängd 	mad 	fsv. hamnd 	hamd(-mn). 

slängd adj. 	tsligdar 
Is!. 1 + d —> dfs. d  i de fall, där de älsta is]. hand-

skrifterna hafva 15 (resp. 10), nämligen: 
1:0) i pret., när rotstafvelsen ursprungligen är kort: 

is]. dulda 	dfs. dåd 	is]. *skulda 	dfs. »d (sköljde) 
hulda 	 polda (pola) tåd 

	

*malda (mala) må,d 	 valda (velja) våd. 
Till dessa komma äfven is]. fylgda dfs. fäd, isl. *svelgda 

(svelgja) dfs. jw -eid ock is!. telgda dfs. tid, hvarernot is]. selda 
cifs. såld slutit sig till de långstafviga (se anm. till föreg. §). 

Anm. 1. Ur målets synpunkt kunde regeln för pret. lämp-
ligen formuleras så: id uppträder när inf. har 1, d däremot 
när • inf. har Z. Historiskt stämmer åter målet i fråga om en 
åtskillnad mellan tvänne grupper med de älsta is]. handskrifterna, 
som efter i hafva 5 (skrifvet p) hos kortstafviga, men d hos 

Värdet af explosiv media anses d-tecknet i isl. (dock ej den allra 
älsta) hafva såsom uddljud, vid gemination samt efter b, if, lg, ng, 1, m 
ock n. Se närmare härom Nn, Aisl. gr. § 182 mom. 2. 

Koll. småbarn, ungar; jfr gnadda nillfarna Atlakv. str. 33. 
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5 111-113 	/STRÖM, DEGERFORSMÄLETS LJUDLÄRA. 	 VI. 6 

långstafviga (se uppgiften härom Wimm. Lmseb. Forord, s. 
VIII). Denna öfverensstämmelse i behandlingen af id sträcker 
sig älven till undantaget selja. 

Rörande fdd o. s. v. må observeras, att Isl. Annål. (jfr 
nästa anm.) hafva skrifningen fylgäa. 

2:0) i följande subst.: 

	

fsv. boldi 	dfs. bdi 	isi. meldr 	dfs. mad 

	

elde 	 no. older 	gir) Mår 
kulde (no. kjo1d) j4 	isl. stuldr 	stistd. 

Anm. 2. Första handen i Isl. Annå1.1, som konsekvent 
skrifver Arnalldr, deilld, elldr, giallda, golldinn, gråfelldr, 
Haralldr, helldr, helldu, Ingialldr, skylldi, valld, villdu 0. S. v., 
har däremot skrifningen fj2151 (under årtalen 1118 ock 1178). 
Ett motsvarande subst. *DM finnes visserligen icke i målet; 
men ordet är så likställigt med de här ofvan anförda subst., 
att jag vågar antaga, att äfven de tecknas med 15, om de 
förekomma i sådana hskr., som skilja mellan 15 ock id. Detta 
finner jag bekräftadt i Grottasången; ty vid sidan af hvild, 
fold, skioldu, eld finnas där= fio1.5 (str. 5) ock ku151 (str. 
16). Att samma liskr. (str. 4) dock har meldr för vAptadt 
mei5r, beror kanhända på förbiseende hos skrifvaren. Afven 
Stockh. 11om.3, som har villde, heldr o. s. v., företer skrit
ningarua polpe, vale samt vid sidan däraf stuip ock kulpe. 
Så ock AM. 645, 4:o, där orden llolpe ock °unge förekomma'. 
Samtliga i denna § behandlade ord höra väl således rätteligen 
under 5. 

Isl. d -› dfs. t såsöm pret.-märke efter m, n, ng; t. ex. 
isl. gramda dfs. gramt sa isl. roynda 	dfs. rånt 

goymda jåmt senda sånt 
stemda stbnt hengda lagt 
benda bånt sprengda, språgt 
kenda pånt pyngda tt. 

Anm. Efter n inträder t för t: isl. vampa dfs. vål«. 
IsI. d har i målet ingen motsvarighet (har bortfallit 

eller assimilerats) i följande fall: 
1:0) såsom uddljud framför j: 

isl. djarfr dfs. jarl; 	 isl. djUpr 	dfs. 
dj2full 	 je§vaZ 	 djUr  

Efter Vigfussons edition i Sturlunga saga II. 
Se Bugges Edda-upplaga. 
Se föret. till Wisfis uppl. s. XII. 
Se föret. till Larssons uppl. s. LXVII. 
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VI. 6 	 KONS.: d. 	 § 113 

2:0) i ljudför.bindelsen id utom i pret. ock de ord, som 
nämnas i § 111 mom. 2; t. ex. 

isi. aldr 	dfs. ålår 	isi. kaldr dfs. kal 
faldr 	fat 	 kelda 	/94.1 
feldr 	 fal 	 mold 	mal 

nht. gelt 	gal (uppsinad) 	sild 	sti 
gildr 	jz/ 	 fsv. skyldugher 
gildra 	'dar 	isi. vald 	val 
halda 	hål 	 vildr 	vilar; 

Anm. 1. Endast i två ord tyckes a framför id i målet 
hafva öfvergått till å, nämligen isi. såld dfs. sal ock no. skaalda 

skålda enl. Aas.) dfs. skal. Det torde också kunna vara 
fråga om huruvida icke vokallängden i dessa ord kan vara 
ursprunglig d. v. s. icke beroende på den yngre förlängningen 
framför id. 

3:0) i ljudförbindelsen nd, utom hos pret. (se föreg. §); t. ex. 
isi. band 	dfs. ban 	isi. andask dfs. anas 

rspr. grand 	grgn 	 vandask 	vanas 
isl. h9nd 	han 	 handla 	hand 

r9nd 	ran 	 hanzke 	hånsk 
no. rand 	rananl pl. 	rspr. vandra 	vanar 
isi. sandr 	san 	 vandla 	vanal  

str9nd 	stran 	 till lands del-lans; 
Anm. 2. Som af ofvanstående exempelsamling framgår, 

har d fallit bort efter n icke allenast som slutljud, utan också 
före vokal ock före annan konsonant. Målet har nu kort a 
i de fall, där nd urspr. varit åtföljdt af kons., annars långt a. 
Rspr. vändas visar, att förlängningen icke står i något bero-
ende af d-bortfallet, ock detta måste då vara yngre än vokal-
förlängqingen (liksom detta äfven är händelsen med b-bortfallet 
i dfs. wam rspr. våmb). 

isi. ende 	dfs. n 	 isi. hundr dfs. han 
henda 	hån 	 sundr 	sår 
grind 	gnu 	 Aande 	tian 

rspr. trind 	trin 	 farande 	 feran 
isl, grund 	gran 	 hindra 	&nar. 
Anm. 3. Huruvida man i de under mom. 2 ock 3 behand-

lade orden skall anse det vara explosivan eller till äfventyrs 
en (postdental) spirant som fallit bort, kan målet icke afgöra. 

tvärbjälkar mellan långväggarna, rummet ofvanom dessa; sydsv. 
ränne. 
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X.STRÖM, DEGERFORSMÅLETS LJUDLÄRA. 	VI. 

s ock z. 

s öfverallt, utom i de ljudför-
ock 116; t. ex. 

	

isl. (gap 	dfs. asp 

	

kasta 	kåst 
ax 	aks 

	

alls 	als 

	

illska 	ilsk 
stalls gen. stals(po9 

	

rspr. ramsa 	rånis 

	

isl. krans 	krans 

	

rspr. önska 	l4nsk. 
s -› dfs. j i åtskilliga fall: 

1:0) regelbundet i ljudförbindelserna sj, sk före len vokal, 
skj, ssj, stj ock ra; t. ex. 

isl. sjår 	dfs. tsfi 	rspr. vyssja dfs. vp,5 
sjaa 	P:t 	 ryssja 	r Ks 
skegg 	tsag 	isl. stjarna 	J" 
skelmir 	Jahn 	 stjiglr 	,99_ 
skiå 	,-9 	 fors 	 fats 
skjål 	,91.td 	rspr. kors 	ko,s; 

Anm, 1. Undantag äro isl. siån dfs. syn, isi. selp- dfs. 
sty(far o. s. v.) ock rspr. hässja dfs. luese. - 

- 2:0) öfverallt i uddljudande si ock sv, t. ex. 
isl. slag 	dfs. ,sigy 	isl. svartr dfs. tswat 

sleikja 	tsig 	 svelgja 	,siveZe 
slåtta 	,9i6t 	 svi5a 	tswi; 

Anm. 2. Uddljudsförbindelsen si uttalas stundom 2,l i stället 
för 

dem) samt efter rö: 
a) isl. bålstr dfs. Kstar 

fsv. falskr 	 fatsk 
isl. figlske 	 fet,sk 

hals 	hats 

isl. ståls- dfs. sto(karm) 
rspr. halfstop hajtQp 

följas 	 fa,s 1. fes 
smulas 	smocs 1. smgles; 

Isl. s resp. z --> dfs. 
bindelser, som nämnas i §§ 115 

isl. sigr 	dfs. s62,å,r 
skrida 	skri 
smår 	sma 
sneis 	snes 
spretta 	språt 
stinga 	stig 

hons hQuss 
loysa 	l6ys 
aska 	åsk 

Isl. 

tsi• 
3:0) efter ursprungligen enkelt (»kort») 1 ock n (vare sig 

s urspr. stått intill dessa eller först i målet sammanträffat med 
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VI. 6 	 KONS.: S, z, 1. 	 115-118 

isl. hans pron. dfs. hari,s 	rspr. Måns dfs. morks 
fsv. Hanes 	haN9 	isi. 06insdagr on,scigly 
isl. hdms 	htstyv 	nht. ösel 	unts ; 

Jönssonr pro 
isi. bogs gen. 	bots(fQ) 	isl.'oröstef 	Qtst Tv. 

gags gen. 	go(/ectr) 
Anm. 3. I här behandlade ord torde ,s någongång kunna 

höja sig till s; jfr § 2 anm. 2. 
Anm. 4. Ur målets synpunkt kunde mom. 3 bekvämligen 

formuleras så: s öfvergår till ,9, så snart det kommer i omedel-
bar förbindelse med ett föregående eller n. Men då dessa 
ljud endast finnas i de fall, där isl. har enkelt 1 (resp. r6) ock 
n, blir regeln den samma. 

Liksom målets ljudförhållanden återspegla den skillnad, 
de älsta isl. handskrifterna göra mellan (1)1d ock 1.6 (se §§ 
110 ock 111), så tyckes man också här i målet finna en mot-
svarighet till den åtskillnad, samma handskrifter göra mellan 
(1)1z ock is samt mellan (n)nz ock ns, hvarom se Hoffory, 
Ark. II, s. 88 ft 

Gruppen b tyckes egäntligen omfatta ord med lång vokal. 
Huru n hos dessa förhåller sig till parallellformerna med g (en), 
som behandlats i § 70 mom. 1, är mig icke klart. 

Isl. ljudförbindelsen s + 1 (i inljud) -› dfs. /, se 
§ 118 mom. 3. 

Utan isl. motsvarighet uppträder ett s impurum i 
ett par ord: isl. mole ock vb mylja jfr dfs. snu ock smg3e, 
rspr. läpp dfs. esigp I. lg.pa  (§ 14 mom. 2). Däremot saknar 
målet kanhända s i bår rspr. spärra (§ 79). 

1. 

I afseende på stämtonen hos 1-ljuden i målet bör 
märkas, att densamma reduceras eller förloras i vissa bestämda 
fall. I stället för 1, 	får man således 2, J. Reduktionen är 
mera fullständig ock konstant hos / än hos 2. De fall hvari 
den inträder äro följande: 

1) Då tyska öse äfven betyder hyska ock kan sammanställas 
med lat. ansa (Kl. Wb.), tyckes målets 6trks hyska kunna vara dess 
frände (jfr isl. me?). 
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§ 118 	ÅSTRÖM, DEGERFORSMÅLRTS LJUDLÄRA. 	 VI. 6 

1:0) regelbundet framför k, p, t; t. ex. 
fsv. bolker dfs. hak 	rspr. skvalpa 	dfs. sktvålp 

rspr. kalk 	kaAlt 	 stjälpa 	 stedp 
isl. mjålk 	"JO& 	isl. alt 

stelkr 	gt.14 	 p:2hr 	 galt 
hjalp 	 jak) 	 salt 	 sa2,t; 

2:0) i uddljudsförbindelsen si, där jämte det regelbundna 
ts/ äfven 11 förekommer; 

Anm. 1. Äfven när 1 står som slutljud efter kort vokal i 
obetonad stafvelse, blir stämtonen hos 1-ljudets senare del 
något reducerad, så att skåkå,Z kunde skrifvas skålcaU. 

3:o) efter s ock t, då 1 i målet blir slutljudande; t. ex. 
fsv. gterps1 dfs. jal, 	isl. fetill m. 	dfs. 1%2, f. 3  

rspr. passla 	på4 1 	rspr. kjortel (kjortlar)/94 
prassla 	prn, 	isl. litle best. a. 	/4 4  
rissla 	ri. 	 fsv. rumtla eng. nettle nal 
rissel 	n2, 	 isl. *skytla 	 c90., 5  

isl. f4rsla 2 s2 	 rspr. sprattla 	språ2,. 
Anm. 2. Öfvergången till 2 inträder naturligen icke där 

en urspr. vokal skiljer 1 från s eller t: fsv. fasulikin dfs. 
fasale, isl. ketill dfs. ipte,/, no. potui jfr dfs. ~ale o. s. v. 

Anm. 3. Att stämtonslöst 1-ljud icke varit främmande för 
de äldre nord. språken, bevisas för isländskans vidkommande 
af pret. sådana som strelta, v6lta o. s. v. (Nn, Aisl. gr. § 
182 b, 18), för fno. måhända af formen sytlla (se not 2) ock för 
fsv. af  HelsL. mzellmr, som svårligen kan beteckna något annat 
än nallar. 

§ 119. Isl. 1 -› dfs. postdentalt 1-ljud d. v. s. 1 eller 2 
(jfr föreg. §). 

1:o) Isl. 1 -› dfs. 1 i uddljud utom framför j; t. ex. 

Betyder: plaska i vatten, vispa. 
Jfr fno. sytlla, (se Nn, De nord. spr. s. 23). 

fetill pl. fatlar 1. faslar har väl i målet urspr. böjts sing. 
fatal pl. fat/a(r) —> (kompromiss) fatla ---> fål, hvilken form sedan öfver-
förts till sing. ock fattats som sv. fem.; däraf beror då genusväxlingen 
i målet. 

Förekommer blott i best. form, hvilken i målet alltid bildar 
sammansättning med följande subst. (121-stinta den lilla flickan o. s. v.); 
däraf förlusten af cirkumflex. 

,92, 013 1. eygn draga ut eller skjuta in stängerna i ett gärdes-
gårdsled, jfr no. skutel stång i ett sådant led. 
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isl. *låga (låg) dfs. l,,y 	isl. WEL 	dfs. li 
ä 12ukr 	lgk 	 loa 	leda 

leggja 	låg 	 kem 	/er. 
Anm. 1. Dfs-målet står i afseende på denna punkt i direkt 

motsats till älfdalsmålet, som (enl. Noreens ordlista) i regel har 
cerebralt 1 uti uddljud. Sannolikt beror detta på i bägge 
målen försiggångna motsatta utjämningar. Jag tror nämligen, 
att man åtminstone i ett ord kan sluta sig till att cerebralt 1 
en gång funnits såsom uddljud äfven i dfs-målet. Ordet lie 
bör knappast kunna misstänkas för att vara låneord, men målets 
form ti stäminer icke med isl. 16, som enl. § 45 borde gifvit 
oss ett *je. Ar det emellertid riktigt, hvad jag § 68 anm. 2 
har förutsatt, nämligen att r ock 4 icke fördraga ett omedel-
bart följande j i samma stafvelse, så kan målets li få en god 
förklaring, om man förutsätter, att ordet urspr. haft cerebralt 
1-ljud. Ett analogt fall finnes då i motsvarigheten isl. räta 
dfs. rit (uppresa), där målets form stödjes af runornas rita, 
hvarom se Brate, Antiqv. tidskr. X, s. 40 if. Rspr. lie för vän-
tadt lit, fsv. lie, kan få samma förklaring som målets li. 

2:0) Isl. 1 -› dfs. p o stdent alt 1 resp. 1 under alla för-
hållanden efter målets e, a då de motsvara isl. slutet e (icke 
(2), 6, ej eller i, efter målets t då det är isl. i eller i, samt 
efter målets y då det är isl. Sr; t. ex. 

isl. sele dfs. sela isl. vegaskil dfs. veyab.el 
skelmir tsa/m rspr. spjälka spik 
pa fel mit. hilehe hi.2,k 
tål il isl. skilja ,911e 
deila dål pilja tile 
heilza håls fht. chil 1911 
heilagr hele isl. hvila svit 
heill hel mila mil 
spila spela fht. pfil Pg 

no. pila pela isl. Sia V 
isl. silfr selv sk±la c91 

silke Mik rspr. syl syl. 
Anm. 2. Hit kan man också räkna sådana fall som isl. 

engill dfs. aga, isl. lykill dfs. nyhsal, isl. spegill dfs. speyal, 
isl. hvirifill dts. warval o. s. v.; jfr mom. 4. 

Anm. 3. Undantag från detta mom. bilda orden skeZa isl. 
stela ock vce4 isl. vol, hvarom se § 11 anm. 2, samt dZb isl. 
elgr mht. Moll (jfr dock skos; Kl. Wb. s. v. elentier), isl. 
helgr dfs. &Rå, isl. v6linde dfs. volen (luftstrupe). Mot isl. 
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skil svarar väl målets ,s,T3 (orsak), men här föreligger bryt-
ning, jfr fsv. 

Anm. 4. Att dfs. a (ce), då det motsvarar omljuds-e, icke 
utestänger cerebralen, tyckes framgå af sådana exempel som 
isl. kv9lja dfs. kwole, isl. vgja dfs. vcae, isl. ske jfr dfs. jc_eZe 
(vanligen pl. jaZjan musslor), got. aljan dfs. celes, isl. b91ja 
dfs. bcple (råma); så ock vid progressivt omljud: rspr. själ (säl) 
dfs. jcpl, rspr. fjäl dfs. fjc_eZ o. s. v. Undantag bilda likväl 
tvänne ord, nämligen isl. s@lja v. dfs. sTle (jfr § 111 anm. 1) 
samt isl. s9lja f. (fht. salaha; Kl. Wb. s. v. salweide) dfs. 
scblb, jfr rspr. sälg. 

Liksom i-omljud af a icke utesluter cerebralen, så tyckes 
icke häller ett genom i-omljud tillkommet ö-ljud (isl. y) hafva 
denna förmåga; t. ex. isl. dylja dfs. dgZe, isl. *skylja (rspr. 
skölja) dfs. jiy3e, isl. fyl dfs. f',2Z o. s. v. 

3:o) Isl. 1 	dfs. 1 resp. 3, i åtskilliga fall, där i står i 
omedelbar förbindelse med en dental, dock med generelt undan- 
tag för uddljudsförbindelsen 

Isl. 1 + d 	dfs. 1 eller id, t. ex. 
deilda dfs. delo?. 	isl. såld 	dfs. sed 
felda 	fäld 	 valda 	vål. 

Ytterligare ex. se  § 110 mom. 2 ock 113 mom. 2. 
Anm. 5. På grund af skrifsättet deilld o. s. v. i Is!. Ann. 

(se § 111 anm. 2), hvilket också delvis iakttages i andra codi-
ces 1, kan detta fall likställas med följande. 

Isl. 1 + 1 	dfs. 1, t. ex. 
isl. allr 	dfs. al 	 isl. hella 	dfs. hål 

fall 	 fal 	 kall m. 	kal 
falla 	fed 	 kollöttr 	kulut 
fullr 	- ffd 	 mella 	mål 
gull 	gi 	 mille 	mela 
hallr 	hal (backe) 	ellifo 	elva. 

Anm. 6. Som man ser, representerar det isl. 11 bär hvarje-
handa äldre förbindelser mellan 1 ock dental såsom 11 i fullr 
got. fulls, allr got. alls, falla gr. acpäle); lp i gull, hallr 
(jfr got. haipei); 81 uti å mille; n1 i ellifo; rl i kall (ock 
mena?). - 

Is!. 1 	t -› dfs. 2t, t. ex. 
isl. alt 	dfs. alt 	 isl. malt 	dfs. mat 

g9ltr 	galt 	 svelta 	palt. 

1) Så t. ex. AM. 237 fol. (se Möb. Anal. norr. s. 235111 Stockh. 
Horn, ni. fl. 
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Anm. 7. I Isl. Ann. skrifves konsekvent allt, hellt (hat), 

Hjallti, hollt, ock fallet kan därför likställas med föregående. 
Isl. 1 + s --> dfs. is (jfr annars § 115 mom. 3, a), t. ex. 

isl. als (alls) dfs. als 	 isl. stalls gen. dfs. stals- 
mht. paz 	pals 	mht. vala 	 fals 
lat. pulsus 	puls 	rspr. -else 	-als. 

Anm. 8. Då de älsta isl. hskr. uppgifvas (se Vigf. s. 728) 
hafva skrifningarna alls, trolla, ina o. s. v., torde detta fall 
kunna likställas med de föregående. Jfr ock Hoffory, Ark. 
II, s. 89. 

Is]. ä + 1 -> dfs. /: isl. *ale  (jfr § 7 anm. 2) dfs. 
41, no. radla dfs. red (§ 7 anm. 4, d), isl. s251a dfs. sala 1. Mal. 

Is]. r + 1 -> dfs. /: om kal ock md/ se härofvan anm. 6. 
Ljudförbindelsen r + 1 har annars i målet utvecklat sig 

på olika sätt, i det att densamma gifvit antingen »långt» eller 
»kort» 1, dock alltid postdental; t. ex. 

dfs. /: rspr. märla dfs. mål (jfr ock isl. mella), rspr. 
porla v. dfs. p , rspr. *porla f. (bubbla) no. paul (Aas. s. v. 
purla) dfs. p, rspr. *tvirla (jfr ty. zwirbeln) dfs. pvik m. fl., 
där assimilation tyckes föreligga; 

dfs. /: rspr. farlig dfs. fade, rspr. Karl dfs. kl, rspr. kär-
lek dfs. bscp/ek, isl. kerling dfs. »Tig, rspr. pärla (mlat. 
perula) dfs. pil, rspr. ärla dfs. tranuel (nnotacilla alba). I 
detta fall har väl utvecklingen varit rl -> i --> 1? 

g) Isl. a + 1 ock t + 	dfs. 2: isl. 14sla dfs. s,, isl. litle 
dfs. 14- o. s. v.; se § 118 mom. 3. 

Anm. 9. Såsom af ofvanstående öfversikt a—g framgår, 
skulle mom. 3 kunna formuleras sålunda: isl. 1 -> dfs. 1 (I) 
öfverallt i de ställningar, där den älsta isl. har eller kunde 
hafva skrifningen 11, samt i ställningen efter dental. 

Taga vi sedan i betraktande, huru målet förhåller sig, när 
ett 1-ljud kommer i ställningen före dental, så få vi följande 
motsvarigheter: 

1 + d -> id: fald, stad, såld till fg?, std , sctle; 
1 + n -> 	rspr. salen dfs. 	rspr. *smalen (den smale) 

smak, till sal ock smal; 
1 + a 	is: rspr. säljes dfs. sals till swle; 
1 + t -> lt: rspr. fullt, smalt dfs. fult, smalt till ful ock 

smal; 
+ d -> d: rspr. följde, tålde dfs. f4d, t6id till fca3e, ta, 

hadu för hceZe + da = hälgdag; 
+ n-*:rspr. bålen, stolen dfs. bar5  skr, till bl, stc24; 
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+ s -->. 	rspr. stolsfot dfs. stodbt till sto.4; 
+ t --> t: rspr. hjälpte, stjälpte dfs. je, ståt till jtdp 

ock skick). 
Häraf synes, att den följande dentalen fullkomligt rättar 

sig efter det föregående 1-ljudet. När man nu äfven har manle 
till mcw, men vgnZe till van; bånt.  till /092,, men vant, lön till 
vone ock kin; samt fans till fin,as, men ha nj (jfr § 115 mom. 3, b); 
så kan man för målet uppställa den allmänna lagen: när 
tvänne tungspetsljud sammanträffa, rättar sig det se-
nare af dem till bildningsläge efter det första. Endast 
ljudförbindelsen si kan vara något tvetydig. På grund af denna 
lag måste jag anse det ovisst, huruvida ett nominativ-r utöfvat 
någon invärkan på ett föregående 1-Ijud.1  

4:o) Isl. 1 	dfs. 1 i intervokalisk ställning, när den näst 
föregående vokalen icke uppbär bufvudton; t. ex. 

isl. h2rmu1igr dfs. harmale rspr. särdeles dfs. scpc/e/as 
ska6aligr 	skgdale 	isl. vå6aligr 	vecciale, 

äfvenså fqsale, kkoale, ledale, pgrale, pQtale, sekale, jlekale 
0. B. V. 

Isl. 1 	dfs. supradentalt 1-ljud, 1: 
1:0) öfverallt mellan s ock följande vokal i samma staf-

velse, t. ex. 
isl. slå 	dfs. 	t2 	isl. slokna dfs. ,lakan 

(slåtr) 	,slakt 	rspr. beslag 	bejlqy 
sleggja 	,s1c.e.de 	beslut 	betsli,g 
deppa 	csid.1) 	 förslag 	 f0,914kr; 

2:0 i vissa fall för r 	1, t. ex. rspr, förlora dfs. 
rspr. förlita dfs. febt. 

Isl. 1 --> dfs. cerebralt 1-ljud, 4 eller Å. 
1:0) Isl. 1 ---> dfs. 4 eller J, när det stått i omedelbar för-

bindelse med en labial eller guttural ock icke själft 
närmast föregås af någon af de i § 119 mom. 2 nämnda 
vokalerna: 

a) omedelbart efter labial eller guttural, äfven om numera 
i målet skulle förefinnas sekundärvokal före 1-ljudet; t, ex. 

1) Den gifna lagen gäller tydligen äfven för andra dialekter, som 
hafva cerebraler. Exempelvis må efter LARSEN (i norske Vidsk. selsk. 
skr. för 1881, s. 36) anföras för Selbu ock Guldalen (Trondhj.): »hvor 
12  [= 4] skulde komme foran 1, n, t, d, s, r, henflyttes disse till pladsen 
for 12». Här nämnes uttryckligen äfven r. 

VI. 6 
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isl. bleikr dfs. bkk 

KONS.: 	1. 

rspr. skramla 

121 

dfs. shranjaZ 
blistra bbstar somliga so9y?e 

rspr. pligg pZig tumla tonja4 
grubbla grabaZ isl. (glys) gystar 

isl. skapligr 
fljUga 

skaple 
Ny 

gloyma 
fugl 

0922, 
f(51å .  

fleäa fZkl sigl sy 
gafi gcivåZ. klippa 
nalle nava khtr kt 
suil 80,va,Z no. fikla filsa4 
humle holyaZ "skakl skålsaZ; 

Anm. 1. När 1 urspr. varit skildt från labialen resp. guttu-
ralen genom en mellanliggande vokal, har det till sitt bildnings-
läge icke rönt någon invärkan från dem; jfr ex. uti § 119 anm. 
2 ock § 119 mom. 4. 1-ljudets natur kan därföre i åtskilliga 
fall jämte aksenten bevisa, från hvilken form målet utgått. 
Sålunda måste stcipM ock skåkaZ utgå ur formerna *stapl, 
"skakl ock icke nkmast ur isl. stQpull, skQkull; speyal v. 
kan icke vara ett gammalt spegla, utan måste vara bygdt på 
subst. speyal isl. spegin; »Oval subst. kan icke vara en gammal 
nord, form, som direkt utvecklat sig ur got. tveifts, utan måste 
vara ett yngre lån (jfr fsax. twifal 0. s. v.). 

I ordet ganzaZ (jämte gaiyal) kunde man visserligen tänka 
sig öfverfördt ur plur. gamlir; men detta antagande är icke 
nödvändigt, enär andra stafvelsen i äldre tider troligen varit 
lång (jfr finsk-sv. gamål: Ark. IV, s. 89 not 2) ock sålunda 
fått 	enligt mom. 2 här nedan. Samma orsak föreligger nog 
också för cerebralen i skaka isl. sk2kull ock aksaZ 1  (drag-
slå i kälke eller släde) isl. Qxull, där målet ännu har lång 
ultima. 

h) omedelbart framför labial eller guttural, äfven om 
denna i målet vokaliserats; t. ex. 

isl. hvelpr dfs. walp isl. malmr dfs. mcdm 
stolpe stålp elgr (Rå 
elfr fylgja fgZe 
golf gav helgr hcbQ 
hvelfa uP6Zy (sylgja) s4Q 
själfr jav svelgja 
tolf teZv folk falk 
halmr haZni (stilkr) 

1) Detta ord har lång ultima äfven i Fryksd. (se Nu, Fryksd. § 
187, 3b). 
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Anm. 2. Dels på grund af här ofvan anförda ord med 
palat. g dels ock på grund af de i § 119 anm. 4 behandlade 
ve, ,9a4.9an o. s. v. tyckes det, som om en följande palatal 
också haft förmåga att framkalla cerebral, hvilket dock i be-
traktande af cerebralens i ögonen fallande fiendskap mot j 
icke är särdeles sannolikt. Ordet sele isl. selja tyder på att j 
icke invärkat på ett föregående postdentalt 1. 

Anm. 3. Undantag från gruppen b bilda några yngre låne-
ord: rspr. almanacka dfs. almenak, rspr. psalm dfs. salm 1. 
pesalm, rspr. salva dfs. :seav, rspr. observera dfs. opsalver, rspr. 
servett dfs. salvet. 

2:0) Isl. 1 -› dfs. 4, när det står såsom slutljud eller i inter-
vokalisk ställning efter betonad vokal, som icke är någon af 
de § 119 mom. 2 nämnda; t. ex. 

isl. dalr 	dfs. da Z 	 isl. heell dfs. hce4 
skal v. 	skal, 	 bok 	bel 
stal pret. 	stal 	 hol 	hel 
svalr 	tswal 	 Dola 	ta 
tala 	takt 	 böla 
91 	04 	 hjål 

sk0.4 kj2lr 	 sköle 
dli aZ 	 sbl 	893 
dåligr 	de 	 fåle 
mål 	mal 	 stöil 	stol 
nål 	ned 	 håle 	bi (ortn.) 
skål 	skal 	 gulr 	g1±i. 
stål 	stat 	 fÖll 	 fig• 

Anm. 4. Här förefinnas åtskilliga anmärkningsvärda un-
dantag. 

Orden strå' mht. stråle ock pred mht. prålen hafva 
såsom yngre låneord inkommit i målet med postdentalt 1 ock 
sedan bevarat det. 

Isl. ser dfs. sal, got. smals dfs. smal, rspr. skral dfs. 
skral, som icke böra misstänkas att vara låneord, äro högst 
påfallande med sitt 1. Härtill kommer vidare den oregelbunden-
heten, att alla tre orden uppvisa a i st. f. väntadt a (se § 7 
anm. 4, d), hvarförutom sal' i best. plur. har formen sala såsom 
de långstafviga a-stammarna (hesta o. s. v.) ock icke *salana 
såsom de kortstafviga (da4ana, vegana o. s. v.). Orden smal ock 
skral hafva postdent. 1 äfven i Fryksd. (Nu, Fryksd. § 187, 3 a). 

1) Rörande detta ord kunde man tänka på det ags. salor, som 
är 8-stam. 
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Dfs. 	isl. sala kan visserligen i målet vara in- 
kommet från rspr., men stämmer alltför väl i sin oregelbun-
denhet med det här förut flera gånger anförda sie för att icke 
stödja ock stödjas af detta. 

Dfs. jcel fsv. shei isl. sål. (jfr däremot isl. selr ->*sjalr 
-> dfs. ,sceZ) är got. saiwala. Om det postdentala 1 här skall 
hafva gammal häfd, måste antingen det fsv. sia31 af' saiwala 
hafva haft annan aksentuering än brytningsformen af sek, 
eller ock måste 1-ljudet i de båda orden varit från begynnelsen 
olika. 

Rspr. salig dfs. setlb, som med sin för ett adj. på -ig 
säregna akut erinrar om det got. såls, är väl blott ett tyskt 
låneord. Låneord, om än jämförelsevis ganska gammalt, är 
också rspr. olja dfs. ele. 

3:0) Isl. 1-> dfs. Ii några enstaka fall: 
efter e uti orden sta isl. stela ock vcpI isl. vel, hvarom 

se § 11 anm. 2; 
framför ett d-ljud i de viktiga fall, som nämnas under 

§ 111; 
framför n i de båda orden ar, rspr. aln ock mar, rspr. 

moln, hvilka dock i ock genom fsv. alin ock molin kunna 
anses höra till mom. 2, samt i verben bår, fsv. bolna, fanas isl. 
f2lna, 	rspr. gulna, hin rspr. (för)kolna, jOn blifva kall 
(rspr. *kölna), st&r, dö (jfr st ceZ död) ock ,swån rspr. svalna; 

framför s i de ord, som nämnas i § 115 mom 3, a. . 
Anm. 5. De fall, som här upptagits under mom. 3, synas 

mig vara för språkhistorien af synnerlig vikt, då det för målets 
former nödvändiga cerebrala här kräfver särskild förklaring 
ock icke tyckes kunna vara på senare tider uppkommet i 
målet. I § 111 ock § 115 anm. 4 har jag påpekat målets 
öfverensstämmelse med 1200-talets isländska i fråga om en 
different behandling af' d ock s efter »långt» ock efter »kort» 
1 eller 31. Om emellertid differensen mellan isl. Id ock 16, is 
ock is skulle — såsom den isl. skrifningen lätt kunde leda 
oss att tro — ligga allenast i det senare af de tvänne ljuden, 
måste jag såväl på grund af den lag, som är angifven i § 
119 anm. 9, som ock af' andra talande skäl, anse det omöjligt, 
att målets öfverensstärnmelse med isl. skulle kunna vara grundad 
i ett historiskt sammanhang. Den är dock alltför slående för 
att kunna afvisas, ock jag tror därföre, att 1 äfven uti isl. 
haft en olika valör i de differenta fallen. Men jag har på 
samma gäng svårt att tänka mig, att denna olika valör skulle 
kunna vara blott kvantitativ. I sådana fall som vald ock 
stulbr, als (alls) ock hals måste väl, då föregående vokal i 
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bägge fallen är kort, 1-ljudets kvantitet snart blifva den samma, 
ock dessutom synes den olika teckningen af sibilanten i alm 
ock hals blifva en blott skrifvarenyck, i fall att det föregående 
1 i bägge orden är postdentalt. Icke häller kan det gärna vara 
riktigt att med WIMMER (a. st.) göra skrifningen med p (resp. ä) 
efter 1 ock n beroende af rotstafvelsens korthet, då man ju har 
de tydliga fallen girnp ock girnpesc, som strida däremot. Likaså 
oriktigt vore det också att göra skrifningen med s beroende 
af rotstafvelsens kvantitet, då man enligt HOFFORY (Ark. II, 
s. 88) ursprungligen har orts, borps o. s. v. med s (icke z). 
Men däremot måste man fråga sig, om det värkligen kan vara 
en 	blott tillfällighet, att vi såväl i girnp som or p o. s. v. hafva 
med sådana fall att skaffa, där den föregående konsonanten 
bör hafva varit supradental eller cerebral. Det antagandet 
ligger sedan mycket nära till hands, att p i t. ex.. vana (pret. 
till venja) har samma orsak som i girnpeso, samt att s i hals 
har samma orsak som i orts; ock man frestas då att söka 
förklaringen till såväl det ena som det andra i den omständig-
heten, att nästföregående ljud varit af cerebral natur. Enligt 
min mening skulle således den äldre isl. hafva haft icke blott 
cerebralt 1 utan också cerebralt n. 

Att fsv. vid samma tid känt åtminstone det förra af de 
nämnda ljuden, göres sannolikt af den olika behandling af 
diftongen ou, som föreligger i t. ex. flyga ock linga,"(se § 68 
anm. 2). För det cerebrala 1-ljudets ansenliga ålder på nordisk 
botten talar väl också — andra skäl att förtiga — den icke 
oviktiga omständigheten, att de för öfrigt ofta vidt skilda dia-
lekter, som uppvisa detta ljud, gemenligen hafva detsamma i 
det allra närmaste i samma ställningar ock ord. 

Då det är osannolikt, att cerebral någonsin kunnat »upp-
komma» i omedelbar förbindelse med en dental, kunde man 
gå ännu längre ock säga, att i orden ha,s ock bkstår, som mot-
svara got. hals ock fht. bolstar, måste cerebralen vara urgerm. 
eller tillhöra själfva roten. 

I öfverensstämmelse med det allmänna föreställningssättet 
har jag här betraktat det postdentala 1-ljudets tillvaro såsom 
a priori gifven ock därföre sökt bevisa det cerebralas existens 
vid sidan däraf. Ur målets synpunkt kunde dock frågan mycket 
väl inverteras i det att man tänkte sig, att alla 1 ursprungligen 
varit cerebrala ock att de postdentala därur uppkommit i 
vissa ställningar (jfr § 119),. I åtskilliga hänseenden skulle 
ett sådant antagande t. o. m. kunna underlätta förklaringen af 
vissa fall (sfcekt, vca ra. fl.); men i alla händelser tvingas man 

5 Tiden för inträdet af den lag, som antydes i § 119 moln. 2, 
torde då för isländskans vidkommande kunna bestämmas till början af 
1200-talet, eftersom man har hviI ock hvild, girnp ock girnd, m. fl. 
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VI. 6 	 KONS.: 1, n. 	 § 122-124 

äfven då att förlägga »uppkomsten» af 1 till en långt aflägsen 
period (jfr Rote). 

§ 122. Is!. 1-ljud har i målet fallit bort: 
1:0) såsom uddljud (med eller utan föregående h) framför j 

resp. k t. ex. 
isl. ljås 	dfs. »s 	isl. ljtiga dfs. 

ljåstr 	ivistår 	 *låsa (§ 45) Os 
ljåtr 	"pt 	 hle  

2:0) såsom inljud framför dental i fall af cerebralisering: 
se § 119 anm. 9 ock 121 mom. 3; 

3:0) i orden 12,61sån ock tokan fsv. hulikin ock polikin. 
Ett 1 tyckes i målet hafva tillkommit i ordet 

alsmakte (vanmäktig) mot äldre amaektig (Ask, Dissert. de 
Urna 1731). Dock har redan Renm. Rud. för Vbott. allsmäktig 
»som ingen makt hafver, debilis», ock formen är därför troligen 
bygd på al (trött, utmattad) jfr isl. allr 1. 

n. 

Isl. n -> dfs. postdentalt n-ljud i delvis samma 
ställningar, i hvilka isl. 1 motsvaras af dfs. 1. 

1:o) Isl. n-÷ dfs. n såsom uddljud utom framrör j, t. ex: 
isl. nabbe dfs. nåb 	 isl. ny 	dfs. ny 

någ 	no 	 nsefr 	nbar. 
2:o) Is!. n -> dfs. n, när det i isl. föregås af någon af voka-

lerna slutet e (men icke g), é, i, i, y eller af diftongerna ej 
(dock icke framför s) eller oy; t. ex. 

isl. spene dfs. spexa 	isl. krfina dfs. kryn 
påla 	/On 
	 syna 	syn 

lina 	lena 	 bein 	ben 
sin sen 	 meina man 
vinr 	van 	 seinn 	sen 
(vinstre) vinstår 	 Sveinn ,swan 
grina 	grin 	 &syning doymtg( 65) 
min fem. man 	 royna 	rån 

"brrn 	bryn (kant) 
	

(roynir) 	rtswm. 
1) Märkvärdigt nog har adj. mat (matt) mot regeln a, ock det ser där-

för ut, som om det skulle hafva med isl. mått att skaffa (jfr § 41 mom. 2). 
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§ 124 	ÅSTRÖM, DEGERFORSMÅLETS LJUDLÄRA. 	 VI. 6 

3:o) Isl. n-+ dfs. n i omedelbar förbindelse med en dental: 
i ljudförbindelsen n + d (se § 113 mom. 3), hvarest de 

älsta isl. hskr. oftast hafva versalen N: aNda, keNde 0. s. 
i ljudförbindelsen n + 1, som blott kan förekomma vid 

sammansättningar ock där ljudvärdet af n således beror på 
dess värde i simplex: isl. manligr dfs. manle till man, rspr. vanlig 
dfs. yan4e till van, hvadan detta fall sammanträffar med nästa; 

i ljudförbindelsen n + n, t. ex. 
isl. sgnn 	dfs. an 	isl. rann pret. dfs. ran 

brunnr 	bron; 	renna 	rån 
granne 	grått 	spenna 	spån 
panna 	pån 	 vann pret. 	van; 

äfvenså i de fall, där vokalen numera är lång: isl. penningr 
dfs. pcpmg, isl. *spenningr (till spenna) dfs. spcpmg (bök); 

i ljudförbindelsen n + s (efter kort vokal), t. ex. 
isl. ansa dfs. åns 	no. duns 	dfs. dans 

dansa 	dåns 	isl. kranz 	krans 
danskr 	dansk 	fht. wunsken 	nsk ; 

i kjudförbindelsen n + t, t. ex. 
mht. miinze dfs. mynt 	isl. grant a. n. dfs. grant 

isl. pantr 	pant 	satt a. n. 	sant 
rspr. slant 	,slant 	votr 	vant; 

i ljudförbindelsen d + n vid afledning, t. ex. 
rspr. lödning dfs. long 	fsv. *stupning dfs. stantg (ljustring) 
fsv. rupning 	ranig 	isl. 1:ina 	 ; 

i ljudförbindelsen 1 + n, där n i fråga om bildningsläge 
rättar sig efter 1-ljudet (jfr § 119 anm. 9); 

i ljudförbindelserna s + n ock t + n, där n blir stafvelse-
bildande ock rättar sig till bildningsläge efter föregående ljud; 
t. ex. 

isl. losna dfs. lasn 	isl. botn 	dfs. båk' 
visna 	Vign 	 vatn 	vcitns; _ 0  

Anm. 1. Jfr Aste forsen, p6'  porten, mat 	*marktnad. 
i ljudförbindelsen r + n, som i målet utvecklat sig på 

flere olika sätt ock stundom gifvit postdentalt n: se § 125. 
4:0) Is!. n -> dfs. n sannolikt i obetonad stafvelse, t. ex. 

isl. einsamann dfs. egsame,n, isl. *314ran- (fakt. n±ra) dfs. 
nyuran; i artikulerade former: isl. stigann ack. ds. steyan, pl. 
stigarner dfs. stgana o. s. v. 
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5:0) Is!. n --> dfs. n i allmänhet där n i äldre tider stått 
omedelbart efter labial eller 

isl. våpn 	dfs. våpan 
rspr. häpna 	hc_epan 

dof'na 	dåmn 
sofn a 	såmn  

guttural; t. ex. 
isl. rigna dfs. rån 

logn 	lugn 
*mitikna 	mjakv, 
vakna 	vakan. 

Anm. 2. 1 detta fall hade man efter analogien af 1-ljudet 
väntat cerebralt n. Detta finnes i dylika ord icke i dfs-målet 
(jfr dock § 126 anm. 3 ock 4) men väl i grannmålen inom Norsjö 
ock Burträsk socknar, där man får höra soman, vakar', raean 
(rägna) o. s. v. 

§ 125. Isl. ljudförbindelsen r + n har i målet gifvit n, 
n, eller n. 

1:o) 1s1. r + n --> dfs. n: 
isl. bj2rn dfs. byan,- 1,  (i sms.), rspr. barnmorska dfs. 

banmo,sk, isi. girnask dfs. itnas (gråta, kinka), isl. herna dfs. 
jana, isl. aporna dfs. spa'n (sparka), isl. tj2rn dfs. 

isl. barn dN. ban, isl. smurning dfs.smanig, fsv. kö-
vserne dfs. 1,094n. 

2:0) 	r + n -› dfs. n: 

	

a)isl. garn 	dfs. getg 	rspr. klarna dfs. NO/ 

	

rspr. gems 	 jcpna 	 kärna v. 	JOn 

	

hörn 	hgv, 	isl. stjarna 	c9.4n 

	

härn 	Tun 2 	rspr. tärning 	tcnig; 

	

jarn 	.16P7i 
b) rspr. *begärdning dfs. bejcenzg (bård), rspr. ordning 

dfs. mig; äfvenså i artikulerade former: rspr. våren dfs. vog, 
rspr. vintern dfs. vintån, isl. gurrinn dfs. 9:yån o. s. v. 

3:o) Is!. r + n -> dfs. n i följande ord: 

	

isl. horn 	dfs. hon 	isl. ornask dfs. onas 

	

korn 	kon 	rspr. torn 	ton. 

	

kvern. 	kwar, 
§ 126. Isl. n -> dfs. cerebralt n i vissa mer eller mindre 

regelbundna fall. 
1:0) Is!. n --> dfs. n i intervokalisk ställning ock som slut-

ljud efter betonad vokal, som icke motsvarar isl. slutet e, e, i, 
i, y eller ej, oy; t. ex. 

Renm. Rud. upptager »Bjen Utnedial. björn». 
Betyder: pannhud, panna; jfr ty. hirn. 
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§ 126 	ÅSTRÖM, DEGERFORSMÅLETS LJUDLÄRA. 	 VI. 6 
is!. brune dfs. brona 	is!. mur dfs. man 
fht. danån 	dana' 	 sonr 	san 
is!. dona 	dona 	 ag:mir 	sone 
no. gan 	gan (gäle) 	spune 	spon,a 
is!. gren 	gran, 	 trana 	trona 

hane 	hana 	 vanr 	van 
fht. hinån 	 jana 2 	fht. wanån 	vana 3  
kil. men 	man 	is!. venia 	vcene. 

Med urspr. lång vokal finner jag endast is!. måna& ock 
måne dfs. metna, isl. månadagr dfs. monday samt is!. lån dfs. 
lan, is!. låna dfs. Ur. 

Anm. 1. Undantag härifrån göra: is!. rån dfs. rqn, isl. 
spånn dfs. sinn, is!. bån dfs. bi, is!. grånn dfs. gron, isl. 
leufl dfs. lon, rspr. skön dfs. tsgn (utmärkt); äfvenså en hel 
del påtagligen yngre ord: anis

' 
 buldan, fason, kn aon, kran, 

mana, man% ptan, skön (skona), ton m. fl. 
Huru orden med o rätteligen böra fattas, vågar jag ej af-

göra (jfr sten ‹-jsl. *stlåna fakt. stynja); men hvad rqn angår, 
tyckes det möjligt, att dess postdentala n står i något beroende 
af sammanhanget med flit. birahanen (jfr ock skrifningen riNt 
med versal uti Is!. Ann, under årtalet 1210 ni. fl. ställen). 

2:0) Isl. n --> dfs. n i diverse förbindelser (med ljud af 
möjligtvis cerebral natur): 

i ljudförbindelsen n + s, när den föregås af lång vokal, 
se § 115 mom. 3, b (angående n + s med föregående kort vokal 
se § 124 mom. 3, d); 

i ljudförbindelsen r -i- n, se § 125 mom. 3; 
i ljudförbindelsen 1 + n, se § 121 mom. 3, e; 
så snart ett n-ljud sammanträffar med en föregående 

cerebral, hvilket i målet förekommer dels vid artikelns till-
fogande: pök,' porten, 4de bölden, man malen; dels vid 
suffigering af pronominala former: fad-r, följde honom, f-13:  1. 
fen (för *fe-n) förde han o. s. v.; dels slutligen vid kontrak-
tioner: fsv. alin dfs. an  o. s. v. 

Anm. 2. Att jag är. böjd att fatta samtliga här uppräknade 
fall såsom likställda i så måtto, att det första ljudet alltid 
varit det bestämmande, framgår af anm. 5 till § 121. / 

Temporalt adv.: från den tiden, dädanefter. Jfr Liclå, Ark. IV, 
e. 106. 

Temporalt adv.: hädanefter. 
Lokalt adv.: hvarifrån. 
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3:o) Is!. n -± dfs. n i några tvifvelaktiga fall: 
i orden rspr. hemman dfs. lieman, isl. bismare dfs. 

bisman, isl. våämål fsv. vapman dfs. vaman, fsv. lakan dfs. 
lakan, isi. systkin fsv. sys(t)kane dfs. syska; 

Anm. 3. Flera förklaringar kunna tänkas, men sannolikt 
har det i hvade fall icke varit utan betydelse, att n föregås 
af ni eller k. 

För öfrigt må man jämföra jovån, lavan (fsv. lefvaerni) 
ock de yngre låneorden fikan fikon, diktan duc d'Albe, buldan 
buldan. 

i prepos. ytan ock nian (motsvarande adv. heta uta 
ock ina) samt i sammansättningarna utan o, -t, -at; inan-i, -at; 
eva-o, -t, -at; nean-o, -i, -at; 

i de bestämda pluralformerna dayana dagarna, lama(na) 
lemmarna, rceva(na) rät 'varna, stava(na) stafvarna, tya(a) te- 
garna, veva(na) väfvarna, veya(na) vägarna. 

Anm. 4. Den bestämda formen på -ana förekommer endast 
hos kortstafviga maskulina, ock formen -ana med cerebralt n 
därvid endast hos starka sådana. Hos de svaga uppträder 
ändelsen däremot alltid med postdentalt n: steyana, hayana, 
hakana, nevana, o. s. v. i en mångfald af ord. Kan möjligen 
denna skillnad mellan starka ock svaga mask. ursprungligen 
bero på att de svaga aldrig haft något r uti plur., medan där-
emot n hos de starka är framgånget ur äldre r n? Vare 
därmed huru som hälst, förtjänar det att observeras, att icke 
ens alla starka mask. uppvisa detta n, i det nämligen orden 
krana karlarna ock &dana dalarna endast hafva fl, (aldrig n). 
Enligt min tanke hafva dessa sistnämnda rönt inflytande från 
de flertaliga svaga mask., ock orsaken till att icke detta inflytande 
äfveu gripit de ofvan uppräknade dayana o. s. v. kan då icke 
gärna vara någon annan än den, att n här skyddats af den 
föregående gutturalen 1. labialen. Man järaföre dels anm. 3 
här ofvan, dels ock § 124 anm. 2. 

§ 127. Isl. n ---> dfs. g. 
1:0) Ist. n -> dfs. g i omedelbar förbindelse med en guttural, 

dock ej i inljudsförbindelserna gn ock kn; t. ex. 
isl. gnaga dfs. geya 	isi. knå 	dfs. gge 

(gnista) 	gzstar 	 kneppa 	g g 62_9  
gnSrr 	gY 	 knxitr 	ggi,it 
langr 	lag 	rspr. manke 	mågk 
sp2ng 	spag 	 *pank 	pagkl. 

1) reseffekter (ty. gepäck). 
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§ 127--128  41›  ÅSTRÖM, DEGERFORSMILETS LJUDLÄRA. 	VI. 6 
Anm. 1. Då jag behandlat de labiala spiranterna under 

skilda rubriker, hade visserligen konsekvensen fordrat, att n i 
t. ex. isl. langr upptagits såsom särskildt ljud, enär på grund 
af Snorra-eddans intyg intet tvifvel kan råda om att n här 
haft ljudvärdet g; men då det ännu ej kan anses fullt afgjordt, 
om äfven n i h2nk ock g i t. ex. logn med rätta skulle hän-
föras under detta g, så har jag ansett det bäst att härvidlag 
tils vidare följa normalskriften. 

2:0) Isl. n -› dfs g i uddljudsförbindelsen nj: 
isl. *nitipa rspr. nypa dfs. gi4p I.gji:» 

hnjåsa nysa K49  gg" 

	

njåta, 	 gl:At 

	

rspr. njure 	isl. nfre 	(giyan?)nigran. 
Anm. 2. Orsaken till öfvergången ligger väl i målets hat 

till muljerade ljud, men om utvecklingsgången vågar jag ej 
uttala någon åsikt. 

Anm. 3. Om g för n vid fall af vokalnasalering se § 70. 
§ 128. Ett äldre n har i några fall fallit bort eller assi-

milerats. 
Lo) Isl. n har fallit bort som urspr. slutljud efter kort 

vokal i svagt betonad stafvelse, t. ex. 
isl. aptan .  dfs. afta 	isl. ne5an dfs. nea 

2ustan 	osta 	 noraan 	noki 
heiman 	henna 	 ofan 	eva 
me5an 	ma 	 spunnenn spene 
morgunn mera 	 (vaxenn) vekse. 

Anm, n kvarstår dock i adj. på -enn (-finn): najpan 
rspr. naken, farkan jfr isl. gen. forkunnar; åfvenså i mask. af  
artikeln: rökås, stefan o. s. v. 

Det bortfallna n återinträder också i de ofvan behandlade 
orden, så snart det kommer framför vokal: vanat rspr. ofvan-
efter, mena rspr. morgnarna o. s. v. Efter lång (betonad?) 
vokal kvarstår däremot n (ex. på n i sådan ställning i § 74 
anm. 3, c ock d). 

2:0) Isl. n tyckes hafva fallit bort 1. assimilerats i följande 
ord: isl. barnfåddr dfs. barfod ock rspr. barnsöl dfs. bats0Z; 
isl. bjen dfs. borr' ock isl. 2rn dfs. or, i hvilka de n-lösa 
formerna också kunna vara ursprungliga; rspr. nystan dfs. 
Ost (jfr nästa §); rspr. drunkna dfs. drukan 1. drukv, (som 
kanske är analogi efter jukn sjukna). 

1) Bure, Surni. s. 40 skrifver flera ggr biör. 
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VI. 6 	 KONS.: n, r. 	 129-132 

Ett n utan känd motsvarighet framträder i denciran 
för *de Bären rspr. de andra. Det uddljudande n är här öfver-
fördt från sing. dendn den andre. Ett hiatusfyllande n fram-
träder också, när neutr. at' 3 pers. pion. (h)a fogas till en 
tvåstafvig verbalform, som slutar på vokal: 'ordna göra det, 
kalana kallade det, tgoena tagit det o. s. v. Detta n torde 
väl vara öfverfördt från mask. ock fem., men brukas märk-
värdigt nog sällan när verbalformen är enstafvig: jjo-a slå det, 
to-a tog det o. s. v. I ordet nyuran n. njure är det slutande 
n att jämföra med motsvarande n i rspr. nystan. 

Målet har endast ett ganska öppet tungspets-r, 
hvars stämton ofta till betydlig del reduceras, när det kommer 
i ställningen framför k ock p. Bildningsläget varierar i någon 
mån omkring det supradentala. 

Isl. r 	dfs, r öfverallt utom i ställningen framför 
annat tungspetsljud ock såsom böjningsändelse, t. ex. 

isl. r2u6r dfs. roa isl. spor dfs. spQr 
brjåta bryt hverfa wårv 
drifa driv sorg sdrb 
greläa gr 42 purka tbrk (tgirk) 
knisa krås skarpr skarp(skaTp) 
pråfa prov akr 4kar 
tregr tro,  rspr. dallra oiaNr 
bara bra isl. surr s4cyår 
fara fera valtr 

Undantag se § 134. 
Isl. r + annat tungspetsljud har i målet utvecklat 

sig på flerehanda sätt. 
1:0) Isl. r + 6 -› dfs. j eller 4 (). Se härom i § 101. 

Undantagsvis har r + 6 gifvit d i ordet vaday, se § 102 mom. 
2, ock r i ordet Ur rspr. karda (§ 10 mom. 4). Förbindelsen 
r + 6 + s har utvecklingen + a 	(§ 115 mom. 3). 

2:0) Isl. r + 1 --> dfs./ (l),  se § 119 mom. 3, f ock § 120 
mom. 2. 
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133 	ÅSTRÖM, DEGERFORSMÅLETS LJUDLÄRA. 	 VI. 6 
3:o) Isl. r 	n -› dfs. n, n  eller n, se § 125. 
4:o) Isl. r 	t --> dfs. t eller 4, se § 107. 
Anm. Att målet en gång haft flere skilda r-ljud, tager jag 

för giftet, men kan icke uppvisa, af hvad art de varit. 
§ 133. Isl. r (R) har i målet fallit bort SOM böjnings-

ändelse: 
1:0) i nom. sing.; 
Undantag tyckes föreligga i isl. valtr dfs. v4.2,tår, isl. spreekr 

dfs. sprcbkår (isl. brå5r dfs. bryr?). 
2:0) i nom. plur.; 
Undantag: b6kår, brånår, gåtan hånår, 'Oår, 	rånår, 

r6tår, skar, spåår, spå,når, tåeår ock vråeår. 
Anm. Möjligen finnes ett spår af det plurala r kvar i än-

delsen -ana i best. formen af en del kortstafviga starka mask., 
se § 126 anm. 4. 

Bland undantagen är sakar anmärkningsvärdt för sin aksent. 
Då målets form Jeder direkt tillbaka till en tvåstafvig isl. pl. 
saker, är det svårt att finna, hvarför R här öfvergått till r 
(rspr. har däremot enstafvighetsaksent i ordet.) Bevarandet 
af r-ljudet kan emellertid i detta ord (liksom möjligen i de 
öf'riga) bero på best. formen sakran (b6kran o. s. v.), där det 
kommer i inljud efter kons. 

3:o) i gen. sing.; 
Undantag äro pron.-formerna hanar dat., hana,s gen. samt 

kokar ock tokar, där n tyckes hafva från gen. öfverförts till 
nom., som nu har böjningen Tujka,n, hålsår, h61a. 

4:0) som persönaländelse hos verben. 
Undantag göra blott gar, star ock jr. Bortfallet af r är 

sannolikt ganska gammalt, ty BERE (Suml. s. 47) har från 
Ångm. »du få pro får» ock anmärker uttryckligen: »er in fine 
adimitur: ut hav iagh haver, kom pro komer». Så mycket mer 
eget är det då, att några enstaka undantag kunnat undgå 
analogiens invärkan. Det är också icke blott i dfs-målet som 
de nämnda verben bilda undantag, utan samma egendomlighet 
återfinnes äfven i norra Vbott. (Löfånger, Burträsk o. s. v.) 
samt (med vacklan) i Ångra. LUNDELL fäster dessutom min 
uppmärksamhet på att presensfornaerna går ock står äfven i 
Möre (Smål.) förete en oregelbundenhet i förhållande till pres. 
få, si, dö ock andra enstafviga verb med vokalslut. I detta 
mål kvarstår dock pres.-r hos tvåstafviga verb. 
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VI. 6 	 KONS.: r, PÅLAT. k. 	 134-135 
Något exempel på bortfall af slutande ursprungligt r (icke it) 

finner jag icke (jfr exemplen i § 100 mom. 2). Det är där-
för tydligt, att skillnaden mellan reiä-runan ock yr-runan en 
gång varit fullt lefvande i målet. 

Isl. r 	dfs. hvarjelianda konsonanter i spora-
diska fall. 

Lo) Isi. r ---> dfs. Z: isl. brasa dfs. b1osu, ?isl.jarma (bräka) 
dfs. jedm (jama), rspr. krita dfs. Nit, isl. kringla dfs. laigar 
(möjligen här omflyttning af r ock 1), isl. kringlöttr dfs. Nigrut 
(rund), rspr. pruta dfs. pt, rspr. pränta dfs. pZånt. 

2:0) Isl. r --> dfs. 	rspr. virke dfs. 
Anm. Jfr rspr. gles dfs. grest. .  R-ljudet har, som man 

ser, i alla dessa fall stått i sådan ställning, där det efter före-
bilden af 1 kan hafva varit cerebralt. Beror öfvergången r 1 
värkligen på äldre cerebral, så är ordet via,» af särskildt in-
tresse, ty r måste här hafva blifvit 1 förr än den lag, som an-
gifves i § 119 mom. 2, hade gjort sig fullt gällande. Jfr 
nästa mom. 

3:o) Isl. r --> dfs. 1. Något osäkert synes förhållandet med 
dfs. ran(d)ore, ranyle, rantle (skidspår), som kan sammanhållas 
med dfs. cspr i förhållande till is]. skrlih2gg. Äfven här kan 
dock urspr. hafva förefunnits cerebral (jfr anm. under mom. 2). 

De unga orden salvet (servett) ock opsalver (observera) 
äro väl i målet upptagna under denna form. 

4:e) Äldre r—> dfs. k: rspr. fart dfs. fakt. Tyder detta ex. 
på tillvaron af gutturalt r? 

Palat. k. 

Isl. palat. kl --> dfs. fp i regel utom i uddljuds-
förbindelsen sk, t. ex. 

isl. kelda dfs. Ml 	isl. stykke dfs. stphs 

	

kjalke 	/Sak 	fsv. Imelda 	tå.b9 

	

klekja 	k1ghs 	 cenkia 	ån» 

	

fsv. nakin 	nctpan 	 rynkia 	rpni, 

	

isl. rykkja 	99,69 	rspr. virke 	vi2,19. 
1) D. ä. kj eller k före palat. vokal. Om förhållandet i de isl. hskr. 

se  Nn, Aisl. gr. § 40 anm. 2. 
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§ 135-138 	ÅSTRÖM, DEGERFORSMÅLETS LJUDLÄRA. 	 VI. 6 

Anm. 1. Det vill synas, som om palat. k icke i regel 
framkallades vid artikelns tillfogande. Målet vacklar dock 
härutinnan, så att man har t. ex. rökan sällan röhsan, rhkån 
eller r4jpån, spikan sällan spiffin, men alltid båfpan (bäcken> 
o. s. v. Adj. farkan har oftast k, hvilket högst sannolikt beror 
på att ordet motsvarar isl. forkuör I (-kunnar); men farkan 
bildar vid sidan af naban en oregelbundenhet, som sträfvar 
till utjämning, ock resultatet af denna utjämning blir, att man 
kan få höra å ena sidan fant4san, å den andra nakan. Framför 
sekundärvokalen a bevarar sig det gutturala k: vakan vakna, 
sakan sakna, jlakan slockna o. s. v. Man torde då kunna 
taga för gifvet, att det gutturala k i ptc. ock adj. vakan fsv. 
vakin beror på inflytande från inf. vakan. 

Anm. 2. Undantag bilda följande ord: isl. bleikja dfs. 
isl. merke dfs. nigrk, isl. rike dfs. rik, isl. sleikja dfs. 

Wk 1. WO, isl. steikja dfs. sta, isi. limkja dfs. nsk. 
Uddljudsförbindelsen s + palat. k har i målet gitVit 

t. ex. 
isl. skegg dfs. sag 	 isl. skjål 	dfs. juZ 

akera 	tscera 	 skjcita 	ts,ect. 
Anm. 1. Undantag bilda inf. skeka, skeva ock pte. skike, 

skive, där sk måste vara öfverfördt från pret. skok, skov. 
Anm. 2. Endast sällan ock på utkanterna af målets område 

förnimmas sådana former som fatsan 1. fisfyan rspr. fisken, 
aja,n 1. asj§an rspr. asken. Forme-rna med ts lära vara vanliga 
i -Burträsk ock de med sj" i Skellefte. 

j (i) ock palat. g. 

Isl. palat, g2  sammanfaller i utvecklingen med 
urspr. j ock behandlas därför lämpligen i sammanhang med 
detta. 

I uddljud ock uddljudsförbindelser hafva 
isl. j (resp. halfvokal) ock palat. g följande motsvarigheter i 
målet: 

1:o) Isl. j, g 	dfs. y såsom uddljud ock i förbindelserna 
dj, g,j, hj, 1j, i hvilka d, g, h, 1 i målet fallit bort, samt bj, 4, 
mj, pj ock spj; t. ex. 

Renin. Rud. upptager filrkun eller arken. 
D. ä. gj ock g framför palatal vokal (jfr Nn, Aisl. gr. § 37). 
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VI. 6 	 KONS.: j OCK pALAT. g. 	 138-139 
isl. jafn 	dfs. jamn 	isl. ljtiga 	dfs. 

gefa 	 jeva 	 bj65a 
djtipr 	.PAP 	 fjtika 	 fj4k 
gj2r5 	)624 	 mjtikr 	"sk 
hjalpa 	 jetlp 	rspr. pjollra 	/Velar 
1j6tr 	 frt ftt 	 isl. spjåt 	"spy.g. 

Anm. Om ni, som i målet gifvit g, se § 127 mom. 2. 
2:o) Is!. j saknar i målet konsonantisk motsvarighet i de 

fall, där det står efter r (bd, drj, f'rj, grj, hrj, rj, prj) samt 
i förbindelserna flj, fnj ock smj; ex. i § 68. 

3:o) Isl. uti ock aj -›- dfs. ts; ex. i § 115. 
4:o) Isl. N ock tj-->dfs. p; se § 96 ock § 104. 
§ 139. Som slutljud (vare sig så redan i isl. eller först 

genom senare vokalbortfall) hafva isl. j (resp. halfvokal) ock 
palat. g i målet olika motsvarigheter efter vokal ock efter 
konsonant. 	 • 

1:0) Efter vokal: 
Efter icke labialiserad vokal uppträder palatalen som 

j, t. ex. 
fsv. leghia dfs. 142 	 iSI. Segja 	dfs. 
isl. mai(månaär) Maj 	 vwgja 	v42. 

rspr. nej 	na2 
Äfven diftongen ej lemnar hit hörande exempel, när den 

genom konsonantbortfall träder i slutljudsställning, se § 58 
mom. 2. 

Undantag bildar isl. vigja dfs. 
Anm. 1. Här kan y äfven utbytas mot hvarigenom en 

ny diftong u uppstår: /b o. s. v. 
Efter labialiserad vokal uppträder palatalen som y 

eller j (dock icke efter Sr?); t. ex. 
fsv. böghla dfs. bp('-) 	isl. fingja dfs. f449(-2) 

dröghia 	dr4y(-2) 	fsv. nöghe 	n6Y6.2). 
Efter 	är palatalen i målet försvunnen: 

isl. flyrga 	dfs. fly 	 isl. hlSrja 	dfs. ly  
ftija 	 fry 	 spja 	spy 
gnSja 	gy 	 *eja 	sy. 

Anm. 2. Egendomligt är, att målet här icke har cirkumflex. 
Verben blifva därigenom till alla delar likställda med 1)Q, 
trQ, fsv. boa, troa ock dylika. En utväg till förklaring vore 
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att tänka sig utvecklingen: 35ja 	dfs. yy -› .g, således enligt 
fallet b. 

2:o) Efter konsonant: 
Efter tonande kons., med undantag för förbindelserna 

ggj ock ngj, blir palatalen sonant. Rotstafvelsen är här be-
handlad som kort med bortseende från den position, som pala-
talen själf (äfven där den är g + j) bildar med rotkonso-
nanten; t. ex. 

isl. ry5ja 	dfs. rgde 	isl. venia dfs. vene 
krefja 	krceve 	 semjask semes 
elgr 	 ferj a 	 fcere 
telgja 	te 	 mergr 	mdrb 
tilja 	tle 	 syrgja 	sore. 

Anm. 3. Uti 	argr dfs. cirb, isl. borga dfs. bare (lemna 
på kredit) ock isl. vargr (a-st.) dfs. wdrb är det svårt att 
finna, hvarför g blifvit sonant, så framt man ej får antaga, att 
det tidigt öftergått till palatal öfverallt efter 1 ock r. 

Då målet har pveZ mot fsv. svalgh, hvilket ju hade 
bort gifva *,swciP, så antar jag grammatisk växling föreligga i 
detta ord, jfr nåt. swölgen ock swölhen. 

En intressant parallell till målets sonantering framträder i 
kon i korg, ton i torg, vän färg o. s. v. (se Thoms. Einfl. s. 

73 noten 3). 
Förbindelsen ggj motsvaras i målet af dels dg., dels 

t. ex. 
brygdaf dfs. bry* (-g) 	isl. eggja dfs. 4,4 
bryggja v. 	bry* 	 piggja 	ti43'; 
byggja 	by* 
liggja 	dfs. lg 	 isl. leggja dfs. låg. 
tuggja 	Mg 

Förbindelsen ngj (eller ng framför palat. vokal) mot-
svaras af dfs. g eller n J, t. ex. 

isl. dengja dfs. då 	1. dån, isl. hengja dfs. hå,g 1. hånj 
fsv. dyngja (dpe I.) dpnj fsv. slengja 	tslåg 1. „slån) 
isl. engi (gel.) ån) isl. preengia tråg 1. från). 

Anm. 4. Formerna med j begagnas företrädesvis när en 
vokal följer, således i best. form eller när ett pron. suffigeras: 

halvan o. s. v. 
Mot målets ly e 1. lyn) står isl. lyng, som är va-stam; men 

enligt Leffl. V-omlj. s. 80 finnes den palat. formen lyngje 
äfven i Hela. ock Dal. 

g ; 
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VI. 6 	 KONS.: j OCK PALAT. g. 	g 139-140 

Isl. 	-> dfs. 	isl. *kassja (kassi) dfs. kåks, rspr. 
ryssja dfs. r , rspr. vyssja dfs. v. 

Anm. 5. Mot dessa står rspr. hässja dfs. hqse, hvilket be-
handlats som kortstafvigt; jfr no. hes. 

Isl. tj -> dfs. p eller t: 
a)isl. tlytja dfs. ffp1 	isl. nytja 	dfs. nyjp 
rspr. lätja 	14p 	 vitja 	vip; 

y)isl. hvetja dfs. wåt 	isl. sitja 	dfs. st  
setja 	såt 	 flytja 	PO (flytta). 

Anm. 6. Samtliga orden hafva behandlats såsom lång-
stafviga hvilket antyder konsonantfördubbling framför j. Or-
saken till j-ljudets bortfallande i gruppen ti måste vara in-
flytande från pret. 

§ 140. I inljud hafva isl. j ock palat. g följande mot-
svarigheter i målet: 

1:0) Isl. tj (ock kj § 135)-> dfs. /9: vitja5a dfs. vipa. Jfr 
däremot isl. hvatta (till hvetja) dfs. wata o. s. v. 

2:0) bl. 	-> dfs. cs: rspr. ryssjan dfs. rna, rspr. hässjan 
(lfs. hasa (1. /kesa). 

3:o) Isl. dj ock ggj ->• dfs. 	rspr. midjan dfs. 
rspr. tiggare dfs. tittar o. s. v. 

4:o) Isl. palat. + 	-> dfs. yd: isl. Nigreiäugr (jfr greiäa) 
dfs. Qgrayda (oredig), isl. breidda pret. dfs. bråyd till inf. brål 
o. s. v.; jfr ex. i § 99 mom. 3. 

5:o) Isl. palat. motsvaras i alla öfriga ställningar i inljud 
af dfs. j, resp. eller y: isl. *band-rei(a)et dfs. banralal. -ram 
(till nom. k:wal), isl. bygell dfs. boyal, rspr. korgarna dfs. 
kova, rspr. pojke dfs. poyk, isl. spegell dfs. spaial (spaial), rspr. 
Böljorna dfs. scajan, rspr. vargen dfs. warian o. s. v. 

Anm. 1. Sekundärvokal framkallar icke palat.: isl. hagl 
dfs. hua?, isl. sigi dfs. sgyM o. s. v. 

Vid suffigering af artikeln är målet vacklande: veyan 1. 
vaj« vägen

' 
 was 1.ryandn ryggen o. s. v. 

Målets hyftale är icke rspr. hygglig, utan motsvarar isl. 
hyggeligr, liksom 16gole hör till isl. h1giiigr o. S. V. 

§ 141. Utan direkt motsvarighet i isl. uppträder palatal 
uti målet i följande fall: 

1) Har den speciella betydelsen »flotta timmer»; ordet torde där-
före i målet rätteligen böra fattas som denoni. af  fgp n. (timmerflotte 
eller tjärflotte). 
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1:0) i isl. förbindelserna pv ock tv, se § 97 ock 105; 
2:0) i de fall, där isl. har e, se § 45; 
3:0) i plur. af  en del subst., nämligen: 
feniani (1. fan) till sing. fen., jfr fsv. finu (ack. Rydqv. 

II, s. '202); 
grams I. grcenjan till sing. gran isl. gr2n; 
grinjan (I. grin) till sing. grin, där isl. har plur. grindir I. 

grindr; 
kwanyan (1. kwatn) got. kwairnjus, i Nysätra kwitrnjen 

(Widm. s. 15); 
lodp,n 1. loan (vanligen lock) till sing. /Qc/n, no. loda 

1. lode — hvarom AASEN anmärker: »formen med a$ er mr-
kelig, da de fleste af de lignende ord have o'» — fsv. iapi in. 
(VGL.) ock kepia f. (ÖGL.); 

salvan (1. san) till sing. sen isl. sin 1. sina fsv. pl. sinor 
sinur; 

spilyan (1. spile) till sing. spila 1. splle, jfr fl. pilu; 
sgnian (sällan sone) got. sunjus. 
Anm. De i mom. 3 behandlade orden förefalla mig an-

märkningsvärda i mer än ett afseende. Hos dem alla fram-
träder j endast i plur.2  Två af orden äro bevisligen u-stammar, 
ock de andra förete i isl. ock fsv. en högst vacklande böjning. 
Ljudet Is i no. loda tyckes i förhållande till isl. h1a8a svårligen 
kunna fattas annat än som ett i-omljud af 2. Målets sman 
har, ehuru mask. plur.-ändelsen -an, som annars blott tillkommer 
fem. samt släktskapsorden (brkan got. bröprjus o. s. v.). 

Gutt. k. 

§ 142. Isl. gutt. k -› dfs. k öfverallt utom i uddljudsför-
bindelsen kn, t. ex. 

isl. kosta dfs. kast 	isl. akr 	dfs. &kar 
klake 	Maka 	rspr. makt 	makt 
kråka 	kratk 	isl. minka 	mik 
makliga m.aldet 	 mjålk mio.Ak 
vakna 	vakan 	 m2rk 	mark. 
Pluraländelsen -an begagnas för såväl best. som obest. form. 
Sing. sinle är högst sannolikt nybildad till plur. spzban. 
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§ 143. Isl. kn dfs. gg; t. ex. 
isl. knappr dfs. nav 	isl. knoäa dfs. ggQda 

kn6 	gge 
kneppa 	ggåp 

Isl. k har fallit bort: 
1:0) i ställningen mellan r ock t: isl. morkna dfs. mutti 

e. s. v. (se § 109); 
2:0) i rspr. tycks (af tyckas) dfs. tyg, rspr. auktion dfs. 

4venn, rspr. spektakel dfs. spetakal 
Isl. k -›- dfs. y (1. g): isl. hroke dfs. rya isl. pika 

dfs. piy. 
Målets gZetar (surna, ysta sig; om mjölk) ser ut att vara 

befryndadt med eng. olotter (ysta sig, koagulera). 

Gutt. g. 

knosa 	ggfisa 
knar 	gggt. 

§ 146. Isl. 
framför n, samt 

isl. gafi 
glaär 
grafa 

Anm. Efter  

gutt. g 	dfs. g öfverallt som uddljud, utom 
vid gemination; t. ex. 
dfs. g4vå4 	isl. dggg 	dfs. dag 

gkt 	 hgggva 	håg 
grc§va 	 tryggr 	tryg. 

r ock 1 uppträder g-ljudet alltid som palatal, 
se § 139 ann). 3. 

§ 147. Isl. gutt. g -3- dfs. y öfverallt efter vokal, så snart 
ej g-ljudet åtföljes af g, n eller icke-tonande kons., t. ex. 

	

isl. hage 	dfs. haja 	isl. teigr 	dfs. tel. 

	

loge 	Nya 	.  dygä 	.  dyyd 

	

segl 	gråZ 	 frygä 	 froyd 

	

magr 	måyår 	'sl.eg6  
Anm. I detta fall anses äfven isl. hafva haft spirantiskt g 

(Nn, Aisl. gr. § 37 b). 
§ 148. Isl. gn -› dfs. g i 

a) isl. gnaga dfs. ggya 
gnella 	gåk 
gnSrja 	yy 

Amn. Vidare härom samt 
mom. 1 ock anm. 1.  

uddljud, gn i inljud; t. ex. 
b)isl. logn 	dfs. lugn 

MagnUs magnus 
regna 	rågn. 

om ljudförbindelsen ng se § 127 

1) Betyder: grop, sänkning af marken; jfr ags. s1Ee6 (»valley›). 
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hl. gutt. g —> dfs. k omedelbart framför en icke-

tonande konsonant, t. ex. 
rspr. slagsmål dfs. ts.j2ksmq4 	isi. seigt (seigr) dfs. sekt 

	

högt 	hat 	 trygt (tryggr) 	trykt. Jfr också exemplen snokt o. s. v. i § 90. Redan isl. anses 
här hafva haft k-ljud (Nn, Aisl. gr. § 182, 3 b). 

Isl. gutt. g har i målet försvunnit: 
Le) regelbundet i adj.-ändelsen -igr, -ugr; 
2:o) i följande ord: isl. draga dfs. drg, rspr. jag dfs. ja, 

isi. ljåga dfs. j , rspr. loge dfs. to, isl. någr dfs. no, rspr. 
stuga dfs. stå:, isl. såga dfs. s , rspr. taga dfs. tg , rspr. truga 
dfs, tro; i pret. dro drog, ao slog ock to tog; samt i de sam-
mansatta orden strkbyks jfr is). strige ock vq,?aslgy rspr. hvar-
dagslag; jfr ock § 62 mom. 1, a; 

3:o) i ljudförbindelsen ng: isl. langr dfs. /ag o. s. v. Jfr 
§ 127 anm. 

h. 

dfs. hav 	isl. hoyra dfs. hkr 
hg 	 hundra ä 	hunra. 

förhållande till rspr. hinna saknas h i dfs. N_ ; 
inna (Rydqv. I, s. 177). 

Isl. h har i målet fallit bort framför j, 1, n, r ock 

isl. hrår 	dfs. rgt 
hratt (hraär) rat-at adv. 

hnakke 	nå k, 	 hroyse 	råys. 
hniga 	nix 	 hvika 	weka (vackla) 
hnefe 	neva 	 b vitr 	wit. 

Anm. 1. Isi. hn tyckes i ett par ord motsvaras af dfs. yg 
(rspr. kn): isl. hnykkja dfs. pgbk isl. hneppr dfs. pgap. I ett fall motsvaras isl. hn  af dfs. g, nämligen isl. hnjåsa dfs. gyik 1. Os. 

Is]. h -› dfs. h öfverallt som uddljud framför vo-
kaler, t. ex. 

isl. haf 
heiär 

Anm. I 
jfr dock fsv. 

 
t. ex. 

isl. hjalp 
hlaä 

dfs. Jaap 
la 
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VI. 6 	 KONS.: 11; SLUTLJUDSLAGAR. 	 § 153 

Konsonantiska slutljudslagar. 

§ 153. Allmänna konsonantiska slutljudslagar, motsvarande 
dem som i §§ 71 ock 72 gifvits för vokalerna, har målet 
knappast att uppvisa, ock för de enskilda konsonanternas för-
hållande i slutljudsställning har jag i det föregående under 
livade särskildt ljud redogjort. För bättre öfverskådlighets 
skull meddelas emellertid här en sammanfattande öfversikt 
öfver konsonantbortfall i slutljud. 

1:0) Isl. b har i målet försvunnit i ställningen efter m, se 
härom § 81. 

2:0) Isl. 5 ock d, vare sig de ursprungligen varit slutljud 
eller först i målet blifvit det, försvinna i följande ställningar: 

öfverallt efter vokal, se § 100 mom. 1; 
efter 1 i vissa fall, se § 113 mom. 2; 
efter n utom i pret., se § 113 mom. 3. 

3:0) Isl. slutljudande g är i målet försvunnet i åtskilliga 
fall (se § 150), hvilkas natur dock icke är fullt klar. •  

4:o) Isl. slutljudande n har i målet fallit bort efter kort 
vokal i stafvelse som icke bär hufvudton, se § 128 mom. 1. 

5:0) Isl. slutljudande r (äldre R) är i målet i regel för-
svunnet som nominal 1. verbal böjningsändelse, se § 133. 

6:0) Isl. slutljudande t tyckes (öfver ett stadiub ö) i 
målet hafva fallit bort efter kort vokal i stafvelse som. icke 
har hufvudton, se § 106 mom. 4. 

Anm. Det ser nästan ut, som om målet en gång haft den 
allmänna lagen, att låta 5 (d, t?), n, r (= R) ock g (= y), 
där de stått slutljudande i ultima af tvåstafviga ord, falla 
bort efter kort vokal, men kvarstå efter lång. Dessutom 
hafva d-ljud, R ock (i några fall lifven) g fallit bort som slut-
ljud äfven i eustafviga former. Till 1 ock radikalt r (ock ra 
i dat.?) kan regeln dock icke utsträckas, hvilket är förklarligt 
nog, då 1 ock r följa med i böjningen (plur. avla, akra o. s. v.). 
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III. Kvantiteten. 

Då målet, såsom redan i § 3 blifvit anmärkt, icke 
längre äger ljudförbindelserna kort vokal + »kort» kons.' ock 
lång vokal + »lång» kons. ock ej häller fördrager lång vokal 
framför två konsonanter, måste kvantiteten förete väsäntliga 
förändringar i förhållande till den, som var rådande i isl. 

Is!. ljudförbindelsen kort vokal + »kort» 
kons. 

1:0) Denna förbindelse motsvaras i målet af lång vokal + 
»kort» kons., så snart ej kons. är en till y öfvergången palatal 
eller också k, m, p, s eller t; t. ex. 

isl. itla5 	dfs. la  (lad) 	isl. Mab dfs. lada 
haf 	hav 	 skafa 	skeva 
hugr 	hay 	 boge 	baya 
tal 	taZ 	 stela 	sta 
sonr 	san 	 lina 	lena 
svar 	tswar 	 1)vara 	Mara. 

2:0) Framför j har målet alltid kort vokal, t. ex. isl. fegenn 
dfs. Plan, isl. dregenn dfs. dreje. 

3:0) Vid k, m, p, s ock t liar målet stundom förlängt vo-
kalen, 'stundom konsonanten, ofta i motsats till förhållandet i 
rspr.; t. ex. 
a)isl. bak 	dta. 

haka 
moka 
skaka 

*glima 
svima 
gap 
skapligr 
skopa 

bak 
	

isl. stape 
haku 	 k2s 
meka 	 mosa 
skeka 	 pose 
gZema (glimma) 	losa 
sema 	 matr 
gzp 	 latr 
ska.pU 	 tlote 
skapa 	 fatask 

dfs. (kZols)stapa 
kas 
masa 
pasa 
lesa 
mat 
lat 
Rata 
Ritas; 

1) I svagt betonad stafvelse liksom också någon gång uti svagt 
betonade ord i det allmänna talet kan dock naturligen ännu kort vokal 
+ »kort» kons. förekomma. 

128 



b)isl. bik 
*stroka 
vika 
fram 
framan 
korna 
sama 
skip 

Till fallet b 

KVANTITETEN. 

is]. st2pull 
(stund) 	hosa 

mysa 
brot 
fet 
bite 
gita 
vita 

en del starka 

g 155-156 

dfs. stcipaA 
hus-u 
misu 
brat 
fet 
beta (1. beta) 

«leta 
veta. 

pte.: 	skike, 

dfs. bek 
stritta 
inka 
fram 
frama 
koma 
sama 
,sep 
höra äfven 

dripe, drape, supe, frase, skate o. s. v. 
1111111. 1. Det kan förtjäna anmärkas, att BURE i Sumlen 

skrifver skuttidh (2 ggr s. 39), guttin (s. 41), vätta (= veta 
66) ock således tyckes hafva samma former som målet. 

Då bland här ofvan anförda exempel äfven finnas svaga 
subst. (hvilkas antal kunde ökas med t. ex. busa, brutu, skuta, 
ivata), är det tydligt, att man på målet icke kan tillämpa den 
lag, som KOCK (Fsv. ljudl. 382 if.) sökt häfda såsom förklaring 
på motsvarande företeelse i rspr. 

Anm 2. Framför ett följande j har målet förlängt kons. s 
ock t (se § 139 mom. 2, d ock e), men denna förlängning 
måste tillhöra ett mycket äldre skede af målets utveckling, än 
den förlängning af s ock t hvarom här ofvan är fråga. För-
längningen i t. ex. fi3rtja dfs. fipt ock /9/9 har invärkat på 
aksenten, hvilket däremot icke är fallet med förlängningen i 

ex. %vakt (brynsten). 
Is]. ljudförbindelsen lång vokal + »kort» 

kons. har öfverallt bevarat sig i målet utom framför m, t. ex. 
isl. båt 	dfs. bot 	 is]. lån 	dfs. 

feigr 	fy 	 sål 	sQ.Z. 
Vid m åter har kons. förlängts utom i ljudförbindelserna 

-im ock -tim (jfr § 92 anm.) ock stundom efter diftong; 
t. ex. 

is]. blöme dfs. blijm 	 dfs. skum 
döma 	&im 	 numr 	sam 
heimr hem 	 strgumr stram 
(2umr) 	«man 	time 	tim. 

Framför två kons. resp. »lång» kons. har 
målet (när ej den andra af de två kons. år r, 1 eller j, som 
tillhör nästa stafvelse) i regel kort vokal, vare sig motsva-
rande vokal i is]. är kort eller lång; t. ex. 

1) olycksfågel. 
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isl. lax 	dfs. taks 	is!. blistra dfd. Mutar 
g@ltr 	galt 	 *mjnknaäa mjukna 
stund stut 	 linspund ltspun 
gnaddr gad 	 hvitnaäa ?vitna 
veggr 	vag 	 ståls gen. stogkarm); 

äfvenså del-hafs, del-Jos, dellans till hav, tu', lan o. s. v. 
Anm. 1. Från den i § 157 gifna allmänna lagen finnes, 

om man utgår från konsonantismen i isländskan, en hel del 
undantag, där målet uppvisar lång vokal med åtföljande 
(ensam) »kort» kons. 

I ljudförbindelserna -amb ock -and har målet förlorat 
slutljuden d ock b ock företer nu formerna -an ock -am, se 
§ 81 ock • § 113 mom. 3,a. 

Ur de äldre ljudförbindelserna kort vok. + r5, rl, rn, 
eller rt har i målet stundom utvecklat sig lång vok. + »kort» 
kons.: se §§ 101; 119 mom. 3, f; 125 mom. 1, b ock 107 morri. 1. 

När en tonande kons. varit åtföljd af palatal, har målet 
vokaliserat palatalen ock förlängt rotvokalen, se § 139 mom. 2,a. 

När sekundär vokal inträder, förlänger målet stundom 
rotvokalen: isl. slokna dfs. slakan, isi. vakna dfs. vakan. 

Framför afledningsändelserna -ing ock -ning har målet 
i rotstafvelsen merendels lång vokal med ty åtföljande ensam 
»kort» kons.; t. ex. 
rspr.*bälling dfs. bcelzgl 	fsv. rupning dfs. rantg 3  

blandning ban tg 	 smurning smanag 
kerling jp(plig 	 *spenningr spenzg(hök)l- 

*Andning 	lcentg 2 	*stubning 	stantg 
rspr. pänning 	pcenig 	rspr. välling 	vehg. 

Ehuru en del af dessa ord kunde på annat sätt förklaras, 
tyckes det vara ginast att fatta hela företeelsen som en följd 
af äldre ändelsebetoning. Ord på -ing med i målet kort rot-
vokal förekomma dock äfven: byn, me,sig 1. ~sig, stottg 
o. 8. V. 

Anm. 2. I behandlingen af den gamla ljudförbindelsen 
lång vokal + »lång» kons. följer målet i det allra närmaste 
rspr. ock kan, så vidt jag ser, icke lemna någon upplysning 
af vikt för frågan om denna ljudförbindelses utveckling. De 
väsäntligaste afvikelserna från rspr. förete orden atan rspr. 
aderton, jiet rspr. slät, Lset. rspr. tät, tot rspr. tåt. 

benling (huden på ett kreaturs ben). 
landningsplats för båt. 
upprödd strandäng. 

-  4) Jfr sp492 (gripa) ock isl. spenna. 
5) stanzgsve ljusterved. 
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§ 158. I själfva grundformen har jag (med bortseende 
från grupper' af vokalförlängningar framför vissa konsonant-
förbindelser) anmärkt kvantitetsolikhet i åtskilliga enstaka ord: 

is!. aka dfs. *åka tik, 	akr dfs. *kr  -> 	is!. illa dfs. 
ila -› il, 	skrifa dfs. *skrifa -> skriv, isi. stama dfs. *stamma 

-± stått, isl. stigr dfs. *stigr -> sto), isi. strige dfs. *strige -± 
striy-, 	stynja dfs. *ståna 	stn; 

is!. bölstr dfs. *bolstr -> Utstår, is!. blåme dfs. *blomma -> 
Mbni, ii41. låta dfs. *leta ---> „lata, is!. råm dfs. "rom(m) -> rent, 
is!. råma dfs. 'romma -> råni, is!. sidan dfs.*si5an -› sea m. 

I en del af dessa ord visar sig målets kvantitet hafva 
gamla anor. 

I ett par ord finnes inom målet själft dubbelformer, som 
förutsätta växlande kvantitet: jjsge ock j9aka, agy ock jtepa 
(se § 14 mom. 2), stal (fågelstjärt 	is!. ‘st35.1e) ock M (is!. 
stjQlr *stelu). 



Öfversikt af språkljudens förekomst i målet. 

i. 
§ 159. Dfs. i (kort ock långt) motsvarar i regel isl. I, 

rspr. i I. e: 
1:0) uti urspr. långstafviga ord: § 16 mom. 1; 
Undantag: § 17 anm. 3 ock § 18. 
2:0) i urspr. kortstafviga ord, när ändelsen har innehållit 

u I. i: § 16 mom. 2. 
Anm. Om 

mom. 1. 
Dfs. 
Dfs. 

1:0) Dfs. 
§ 10 mom. 2. 

2:0) Dfs. z<-
3:0) Dfs. i<--
4:0) Dfs. i<-
5:o) Dfs. i +-
6:0) Dfs. i <— 

motsvarar regelbundet isl. i, rspr. i: § 47. 
motsvarar uti sporadiska fall andra vokaler. 

isl. å, rspr. a, uti ptc. gnys, hive ock skive: 

isl. 	uti åtskilliga st. ptc. ID. fl.: § 14. 
isl. se, rspr. i: § 44 mom. 4. 
isl. é, rspr. i: § 46 mom. 2. 
isl. ej, rspr. i: § 60 mom. 2. 
isl. jå uti ordet sir isl. skjår: § 69 mom. 6. 

i jämte e 1. i uti ändelsen hos st. ptc. se  § 14 

.§ 162. Dfs. (kort) förekommer: 
1:0) i regel som senare komponent i ditt. e (ock a,}); samt 
2:o) som variant till e ock i uti st. ptc. ock adj. på -igr: 

§ 14 mom. 1 ock § 74 med anm. 2. 

e. 
§ 163. Dfs. e (kort ock långt) motsvarar isl. ö, rspr. ä: 
1:0) i urspr. kortstafviga ord, när isl. ö" är urgerm. e (i): 

§ 11 mom. 1; 
Undantag se § 11 anm. 2. 
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2:0) undantagsvis i urspr. kortstafviga ord, när isl. 	är 
i-omljud af a: § 12 mom. 2,b; 

3:0) undantagsvis i urspr. långstafviga ord: § 11 anm. 3 
ock § 12 anm. 1. 

Anm. Om dfs. e mot isl. 	1. I uti obetonad stafvelse 
se § 74. 

Dfs. e motsvarar isl. I, rspr. e 1. i: 
1:0) öfverallt i urspr. kortstafviga ord, när följande stafvelse 

icke innehållit u 1. i: § 17; 
2:0) undantagsvis i urspr. långstafviga ord: § 17 anm. 3. 

Dfs. e motsvarar isl. å, rspr. ä: 
1:0) i regel när te varit slutljud eller åtföljts af enkel 

kons.: § 42; 
2:o) i orden lekst ock smest: § 43 anm. 

Dfs. (j +)e motsvarar i regel isl. é, rspr. ä: § 45 
mom. 1 ock 3. 

Dfs. e motsvarar isl. el, rspr. e: 
1:0) i regel före »kort» guttural, 1 eller r: § 59 mom. 1, a; 
2:0) undantagsvis framför annan enkel kons. 1. framför två 

kons.: § 59 mom. 1, b ock c. 
Dfs. e motsvarar i regel isl. g eller j efter r ock 

1, när de förstnämnda ljuden i målet blifvit slutljud: § 139 
inom. 2,a. 

Dfs. e motsvarar i sporadiska fall andra ljud. 
1:0) Dfs. e 	isl. å: § 10 mom. 1. 
2:0) Dfs. e ÷ isl. i: § 48 mom. 2. 
3:o) Dfs. e 	isl. å: § 57 mom. 2. 

a ock ce. 

Dfs. a (kort) 1. cv (långt) motsvarar isl. 	rspr. ä: 
1:0) öfverallt i urspr. långstafviga ord, vare sig isl. h' är 

urgerm. e (i) eller i-omljud af a: § 11 mom. 2 ock § 12 mom. 1; 
2:0) i regel i urspr. kortstafviga ord, när isl. är i-omljud 

af a: § 12 mom. 2,a; 
Undantag se § 12 mom. 2, b. 
3:o) undantagsvis i kortstafviga ord, när isl. är urgerm. e: 

§ 11 anm. 2. 
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Anm. Om a för is!. 	uti svagt betonad stafvelse ock som 

sekundär vokal se § 74 ock § 76. 
Dfs a 1. ce motsvarar ofta is!. ä i. 0, rspr. ä, vid 

brytning, när icke cerebral följer: § 9 ock § 22. 
Dfs. a 1. g motsvarar is!. (e, rspr. ä: 

1:0) i regel framför två kons. eller »lång» kons.: § 43; 
2:o) undantagsvis framför enkel kons.: § 42 mom. 2. 

Dfs. a motsvarar is!. ej, rspr. e, framför två kons. 
eller »lång» kons.: § 59 mom. 2. 

.  Dfs. a 1. ce motsvarar i sporadiska fall andra 
is!. ljud. 

1:0) Dfs. a 	is!. I, rspr. i, e 1. ä, i en mindre grupp af 
ord: § 18. 

2:0) Dfs. 	I. g 	isl. : § 35 mom. 3 ock 6. 
3:o) Dfs. a *- is!. å: § 41 mom. 3. 
4:o) Dfs. a 1. ce 	is!. 	§ 45 mom. 2 ock § 46 mom. 1. 
5:o) Dfs. a I. ce 	is!. i: § 48 mom. 1 ock 3. 
6:0) Dfs. a 	is!. å: § 50 mom. 3. 
7:o) Dfs. a *- is!. oy: § 67 mom. 1. 

y. 
Dfs. y (kort ock långt) motsvarar i regel isl. jr, 

rspr. y, i urspr. långstafviga ord, där vokalen icke efterföljes 
af nasal + kons.: § 33. 

Undantag bilda en del enskilda ord: § 34 mom. 2, b ock c. 
Dfs. y motsvarar regelbundet is]. yr, rspr. y: § 54. 

Undantag se § 55. 
Dfs. y motsvarar is]. jå, je., så snart närmast före-

gående kons. är r eller ett 1 föregånget af annan kons. än h: § 68. 
Dfs. y motsvarar i sporadiska fall andra is!. ljud. 

1:0) Dfs. y ‹- is!. ä, rspr. a I. u: § 10 mom. 3. 
2:o) Dfs. y *- is!. 6, rspr. a, uti vyre isl. varat: § 15 mom. 3. 
3:o) Dfs. y ÷- isl. 	§ 19 mom. 3. 
4:0) Dfs. y (växlande med u, I. u) 	is!. ö, rspr. u, i st. 

ptc.: § 27 mom. 1, a. 
5:o) Dfs. y <- 6: § 57 mom. 3. 
6:0) Dfs. (j +)y 	is!. (i+)6 i ordet </ny is!. Pj6ft: § 69 

mom. 3. 
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50. 
Dfs. y förekommer endast som senare komponent 

i dift. oy (ock oy): § 211 ock § 212. 

0 ock 6. 

Dfs. ø (långt) 1. o (kort) motsvarar i regel isl. 
rspr. ö, a, ä, ehuru fallen äro få: § 36. 

Dfs. ii 1. o motsvarar isl. 5,  rspr. ö eller y: 
1:o) i urspr. kortstafviga ord: § 34 mom 1; 
2:0) i urspr. långstafviga ord, när vokalen åtföljes af nasal 

+ kons., samt i en del andra fall: § 34 mom. 2, a. 
Dfs. ø 1. o motsvarar regelbundet isl. 6: § 56. 
Dfs. ø 1. o motsvarar i allmänhet isl. Qu, rspr. 

ö: § 61 (jfr § 214). 
Undantag se §§ 62 ock 63. 

Dfs. o 1. o motsvarar isl. oy, rspr. ö, i allmänhet. 
framför tonande »kort» kons., utom n ock j (g», samt framför 
två kons. resp. »lång» kons.: § 66. 

Dfs. ø 1. o motsvarar sporadiskt andra isl. ljud. 
1:0) Dfs. 	iSi. ‘: § 15 mom. 4. 
2:o) Dfs. 	isl. I: § 19 mom. 2. 
3:o) Dfs. o 1. o 	isl. i?" stundom 	där isl. har omljuds- 

brytning: § 22 mom. 2, a ock b. 
4:o) Dfs. ø +- isl. ö uti ordet Lsovån isi. kofan: § 28 mom. 5. 
5:0) Dfs. o 1. o 	isl. 	§ 32 mom. 2. 
6:o) Dfs. ø ÷ isl. 	§ 44 mom. 2. 
7:o) Dfs. 0 	isl. å: § 50 mom. 2. 
8:0) Dfs. o 	isl. y: § 55 mom. 2. 
9:0) Dfs. o 1. (j +)o 	isl. j6, 	§ 69 mom. 1 ock 7. 

a. 

Dfs. a (långt ock kort) motsvarar isl. ä, rspr. a: 
1:o) i urspr. sluten stafvelse, så snart ej den närmast föl-

jande kons. är guttural, cerebral, 1, m eller n: § 8 mom. 1; 
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2:o) i st. pret. ock framför nu, ram, mn ock 11r samt i 
enstaka andra fall: § 8 mom. 2. 

Undantag stundom i brytningsfall, där isl. ä motsvaras af 
ce 1. a: § 9. 

Anm. Om a mot isl. ä i svagt betonad stafvelse se §§ 
74 ock 76. 

Dfs. a motsvarar isl. 0, rspr. a, i samma ställ-
ningar, hvari det kan motsvara isl. ä: § 20. 

Undantag vid fall af omljudsbrytning: § 22. 
Dfs. a motsvarar i sporadiska fall andra isl. ljud. 

1:0) Dfs. a 	isl. 	rspr. a 1. ä, i en del ord där vokalen 
står i närheten af r: § 13. 

2:0) Dfs. a E- isl. ö: § 28 mom. 2. 

a. 

Dfs. a (långt ock kort) motsvarar i regel isl. ä, 
rspr. a 1 å: 

1:0) i urspr. öppen stafvelse: § 7 mom. 1; 
2:o) i urspr. sluten stafvelse, så snart vokalen efterföljes af 

guttural, cerebral, 1, m eller n: § 7 mom. 2. 
Undantag 1. Äldre ä motsvaras af dfs. a i st. pret., framför 

nu, mm, ran ock nr samt i enstaka ord: § 7 anm. 1-4. 
Undantag 2. I brytningsfall motsvaras isl. ä stundom af 

dfs. ce: § 9. 
Dfs. a motsvarar i regel isl. 0, rspr. a, i samma 

ställningar, hvari det motsvarar isl. ä: § 20. 
Undantag göra de kortstafviga ord, som i målet bevara 

ändelsen u, samt ord med omljudsbrytning: § 21 ock § 22. 
Dfs. a motsvarar isl. ö, rspr. o 1. å, i en del ord: 

§ 26, nämligen 
1:o) i närheten af r, 1, m, n; t. ex. fårk isl. forka, faak 

isl. folk, san isl. sonr; 
'2:o) i verb på -na, t. ex. bågn isi. bogna, dåmn isl. dofna; 
3:o) i enstaka ord, t. ex. stak rspr. stock, stad isl. sto. 

Dfs. a motsvarar i sporadiska fall andra vokaler. 
1:o) Dfs. a 	isl. 	rspr. a 1. ä, i enstaka fall i ställningen 

mellan v ock r: § 13 mom. 1. 
2:0) Dfs. a -E- isl. i: § 19 mom. 1. 
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3:0) Dfs. a ÷- isl. 	§ 32 mom. 1. 
4:0) Dfs. a 	isl. jr, rspr. ö: § 35 mom. 1. 
5:0) Dfs. a 	isl. 	rspr. a: § 37 mom. 1. 
6:0) Dfs. a ±- isl. å, rspr. a: § 41 mom. 2. 
7:o) Dfs. a förekommer stundom i växling med a i svagt 

betonad stafvelse: § 1 anm. 1. 

a ock o. 

Dfs. a (långt) 1. o (kort) motsvarar i regel isl. 
rspr. å, utom efter v samt före 1 + kons.: § 38 ock § 41 mom. 1. 

Dfs. a 1. o motsvarar i sporadiska fall andra 
isl. ljud. 

1:o) Dfs. 	1. o 	isl. å: § 10 mom. 4 ock 5. 
2:0) Dfs. o 	isl. 	§ 23. 
3:0) Dfs. a 1. o 	isl. ö: § 28 mom. 1 ock 3. 
4:0) Dfs. 	isl. 	§ 44 mom. 1. 
5:o) Dfs. 	isl. 6: § 57 mom. 1. 
6:0) Dfs. a *- isl. ej: § 60 mom. 1. 

e. 

Dfs. e (kort ock långt) motsvarar isl. ö, rspr. 
öppet o 1. å: 

1:0) öfverallt i urspr. kortstafviga ord, så framt ej en än-
delse med bevaradt u I. i följer: § 24 mom. 1; 

2:0) i regel också i urspr. långstafviga ord, ehuru undan-
tagen äro särdeles mänga: § 24 mom. 2. 

Dfs. e motsvarar isl. i, rspr. öppet o 1. å samt u: 
1:0) öfverallt i urspr. kortstafviga ord, så snart ej följande 

stafvelse innehållit u 1. i: § 31 inom. 1; 
2:o) i en hel mängd långstafviga ord: § 31 mom. 2. 

Dfs. e motsvarar isl. 0, rspr. a, i öppen stafvelse, 
när ändelsen u är i målet bevarad: § 21. 

Dfs. e motsvarar sporadiskt äfven andra isl. ljud. 
1:0) Dfs. e 	isl. ä: § 10 mom. 6. 
2:0) Dfs. 	isl. ": § 15 mom. 2. 
3:o) Dfs. e 	isl. sT: § 35 mom. 2. 
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4:0) Dfs. e <-• isl. å: § 41 mom. 6. 
5:0) Dfs. 	is!. e: § 46 mom. 3. 
6:o) Dfs. e 	å: § 50 mom. 1. 
7:o) Dfs. o ÷- isl. 	§ 53. 
8:0) Dfs. e 	is]. Sr: § 55 mom. 1. 
9:o) Dfs. e (i- y) 	is]. Q11: § 63. 

10:0) Dfs. o 	isl. oy: § 67 mom. 2. 
11:0) Dfs. e ‹- isi. jå: § 69 mom. 2. 

o. 

Dfs. o (kort ock långt) motsvarar regelbundet is]. 
å, rspr. o, utom när is]. jå går tillbaka till urgerm. eu:  § 49. 

Dfs. o motsvarar is]. 6, rspr. o 1. u: 
1:0) framför ljudförbindelserna rd, rn, rt (ock m + kons. 

eller g-ljud): § 25 mom. 1; 
2:0) i några enstaka ord: § 25 mom. 2. 

Dfs. o motsvarar i regel isl. i omedelbart före 
m + kons. 1. g-ljud: § 30. 

Dfs. o motsvarar isl. å, rspr. å, när denna vokal 
närmast föregås af v: § 39. 

Dfs. o motsvarar is!. 	när detta är utgånget ur 
äldre au (uw): § 52. 

Dfs. o motsvarar i sporadiska fall andra is!. ljud. 
1:0) Dfs. jo 	isl. ji-2" 00: § 22 mom. 2, d. 
2:o) Dfs. jo *- is]. 	§ 35 mom. 4. 
3:o) Dfs. jo 	isl. 6: § 37 mom. 2. 

u. 

Dfs. u förekommer endast som senare komponent 
i diftongen ou. 

u ock u. 

Dfs. u (långt) 1. u (kort) motsvarar is]. 
1:0) i ursprungligen långstafviga ord, när vokalen icke står 

omedelbart före m + kons. eller g-ljud: § 29 mom. 1; 
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VI. 6 	SPRÅKLJUDEN I MÅLET: 0, U, u, u, el, at, sy, oy. § 206-213 
2:0) i urspr. kortstafviga ord, så snart följande stafvelse 

innehållit u (eller i): § 29 mom. 2. 
Anm. Om u mot isl. iii. ö i svagt betonad stafvelse se § 74. 

Dfs. u 1. u motsvarar isl. ö: 
to) hos de urspr. kortstafviga ord, där en ändelse med21 

1. u uti målet upprätthållits: § 27 mom. 1; 
2:0) undantagsvis i några långstafviga ord: § 27 mom. 2. 

Dfs. u 1. u motsvarar regelbundet isl. ii, utom där 
isl. ii utgår ur urgerm. ou eller motsvarar äldre au (uw): § 51. 

§ 200. Dfs. u I. u motsvarar i sporadiska fall andra 
isl. ljud. 

1:0) Dfs. u (y) <— isl. ä: § 10 mom. 3. 
2:0) Dfs. 	isl. 	§ 35 mom. 5. 
3:o) Dfs. u 	isl. 	§ 55 mom. 3. 
4:0) Dfs. u 	isl. 	§ 69 mom. 5. 

et. 
Dfs, et motsvarar isl. el, rspr. e, så snart diftongen • 

står före enkel kons., undantagandes guttural, 1, r eller d: § 58 
mom. 1. 

Dfs. a förekommer som variant för ljudrörbindelsen 
av § 58 mom. 2 ock § 139 anm. 1. 

oy 

Dfs. oy motsvarar isl. oy, rspr. ö: 
1:o) där diftongen i målet kommit att stå som slutljud eller 

i antevokalisk ställning: § 65 mom. 1; 
2:0) framför enkelt n; p, s eller t: § 65 mom. 2 ock 3. 
Anm. 1. Om 67 för isl. *U i några ord se § 15 mom. 4. 
Anm. 2. Om sy som variant för oi se § 139 mom. 1, b. 

oy. 
Dfs. oy förekommer som variant för ljudförbindelsen 

t. ex. poyk 1. poik rspr. pojke 0. 8. v. 
139, 



§ 214-220 	ÅSTRÖM, DEGERFORSMÅLETS LJUDLÄRA. 	VI. 6 

§ 214. Dfs. ou motsvarar isl. Qu, rspr. ö: 
1:0) där diftongen i målet kommit att stå som slutljud 

(eller i antevokalisk ställning): § 62 mom. 1; 
2:0) som oftast framför enkelt k, p, s eller t: § 62 mom. 2. 

p. 
Dfs. p motsvarar isl. p, öfverallt utom framfört: § 77. 
Dfs. p motsvarar sporadiskt andra kons. 

1:0) Dfs. p 	rspr. b: § 82 mom. 2. 
2:0) Dfs. p ‹- isl. f: § 84 mom. 1. 

b. 

Dfs. b motsvarar regelbundet isl. b utom i förbin-
delsen mb: § 80. 

Anm. Om bortfall af b i ljudförbindelsen mb se § 81. 
Dfs. b motsvarar sporadiskt andra kons. 

1:0) Dfs. b <- isl. p: § 79 mom. 1. 
2:o) Dfs. b 	isl. f (.= cp): § 84 mom. 2. 
3:o) Dfs. b 	isl. f (= 6): § 87 mom. 1. 

W. 

Dfs. w motsvarar i regel isl. v (= w): 
1:0) i ljudförbindelsen hv, utom i pronomina: § 89 mom. 1; 
2:0) i ljudförbindelserna kv ock sv: § 89 mom. 2; 
3:o) i några enstaka ord: § 89 mom. 3. 
Anm. 1. Om bortfall af v-ljud se § 91. 
Anm. 2. Om inskott af ett w (nu i målet guttural) se dels 

§ 70 anm. 4, dels ock § 90 anm. 

v. 

Dfs. v motsvarar regelbundet isl. f (= 6) utom 
framför n: § 85. 
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§ '221. Dfs. v motsvarar i regel isl. v (= w): 
1:0) i uddljud (äfven före r) ock i uddljudsförbindelserna 

tv ock 13v: § 88; 
Anm. Undantag se § 89 mom. 3. 
2:0) i pronominala former, där isl. har hy: § 89 anm. 1. 
§ 222. Dfs. v motsvarar undantagsvis andra kons. 
1:0) DU. v växlar med dfs. p: § 79 mom. 2. 	. 
2:0) Dfs. v motsvarar isl. m i prepos. ve  isl. me: § 94 mom. 3. 

f. 
§ 223. Dfs. f motsvarar regelbundet isl. f (= cp) som 

uddljud ock framför f, s ock t: § 83. 
§ 224. Dfs. f motsvarar regelbundet isl. p framför t: § 78. 
§ 225. Dfs. f har undantagsvis andra motsvarigheter. 
1:o) Dfs. f 	isl. p i uddljud: § 79 mom. 3. 
2:0) Dfs. f 	isl. b: § 82 mom. 1. 
3:o) Dfs. f 	p : § 98 mom. 2. 

m. 

§ 226. Dfs. m motsvarar regelbundet isl. m utom mellan 
r ock t: § 92. 

§ 227. Dfs. m motsvarar regelbundet isl. f framför n: § 86. 
Anm. Om bortfall af m i ställningen mellan rock t se § 93. 

t. 

§ 228. Dfs. t motsvarar regelbundet isl. p utom framför j 
(resp. 6) ock v: § 95. 

§ 229. Dfs. t motsvarar regelbundet isl. t: 
1:0) i uddljud utom framför j (resp. IS) ock v: § 103 mom. 1. 
2:0) i inljud ock slutljud utom framför j, 1 ock s, mellan 

s ock annan kons., samt efter r: § 103 mom. 2. 
Anm. Om vid böjning t kommer att träda omedelbart 

intill ett Z, .1, eller n, öfvergår det till t: § 103 anm. 
§ 230. Dfs. t motsvarar isl. d som preteritimärke efter 

m, n ock ng: § 112. 
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Ett äldre t har i målet fallit bort (öfver ett sta-

dium 5?) eller assimilerats i åtskilliga ställningar: § 106. 
Ett t har i målet inskjutits i ställningen mellan rk 

eller rp ock ett följande n: § 109. 

d. 

Dfs. d motsvarar regelbundet isl. 6: 
1:0) uti intervokalisk ställning, när den efterföljande vo-

kalen icke enligt slutljudslagarna faller bort: § 99 mom. 1; 
2:0) i ställningen mellan vokal ock ett följande j, som i 

målet vokaliseras: § 99 mom. 2; 
3:o) efter konsonanterna f (målets v) ock g (målets y): 

§ 99 mom. 3. 
Dfs. d motsvarar regelbundet isl. d: 

1:0) såsom uddljud (utom framför j) ock vid gemination: 
§ 110 mom. 1; 

2:0) såsom preteritimärke efter 1, där de älsta isl. hand-
skrifterna hafva (1)Id, eller med andra ord där inf. i målet 
har 1 (icke 1): § 110 mom. 2. 

Ett äldre d-ljud (5 eller d) har i målet fallit bort 
eller assimilerats: 

1:0) öfverallt där 5 har stått som slutljud efter vokal, 
vare sig det redan i isl. uppträder som slutljud eller först i 
målet blifvit det: § 100 mom. 1; 

2:0) mellan vokal ock en följande kons., som icke är j: § 
100 mom. 2; 

3:o) såsom uddljud framför j: § 113 mom. 1; 
4:o) i ljudförbindelsen Id utom i preterita ock några en-

skilda ord, där de älsta isl. handskrifterna hafva i6 (lp): § 
113 mom. 2; 

5:o) i ljudförbindelsen nd utom hos preterita: § 113 mom 3. 
Anm. Om ä i ljudförbindelsen rå ock 15 se under 1 ock d. 

Dfs. d motsvarar någon gång andra kons. än isl. 
ö eller d. 

1:0) Dfs. d ±- äldre b (?): § 82 mom. 3. 
2:0) Dfs. d 	isl. p: § 98 mom. 1. 
3:0) Dfs. d *- isl. t: § 108 mom. 1 (ock mom. 4). 
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8. 
Dfs. 8 motsvarar isl. s öfverallt, där ej ts inträder 

(se § 248), med undantag för slutljudsförbindelsen si, som i målet 
ger .1: § 114. 

Anm. Om ett s impurum se § 117. 

8 
n. 

Dfs. n motsvarar isl. n: 
1:0) såsom uddljud utom framför j: § 124 mom. 1; 
2:0) i ställningen efter vokal, när denna motsvarar isl. 

slutet ", •S, I, i, 35', ej eller oy: § 124 mom. 2; 
3:o) ofta i omedelbar förbindelse med en dental, hvarom 

se närmare i § 124 mom. 3; 
4:o) sannolikt regelbundet i svagt betonad stafvelse: § 124 

mom 4; 
5:o) i allmänhet där n i äldre tider stått omedelbart efter 

labial eller guttural: § 124 mom. 5; 
Anm. Detta sistnämnda fall är sannolikt en yngre före-

teelse beroende på särskild utveckling i målet: § 124 anm. 2. 
6:0) undantagsvis i den äldre ljudförbindelsen rn: § 125 

mom. 1. 
Ett äldre n-ljud har i målet gått förloradt, där det 

varit urspr. slutljud efter kort vokal i svagt betonad stafvelse, 
samt dessutom i några enskilda fall: § 128. 

Dfs. n står utan känd äldre motsvarighet i några 
enstaka fall: § 129. 

Dfs. n motsvarar i ett par ord isl. ra: § 94 mom. 1. 

1 ock .1. 

L-ljudet har i målet förlorat stämtonen i ställ-
ningarna före k, p, t ock som slutljud efter s ock t, hvar-
förutom uddljudsförbindelsen si i målet kan uttalas såväl 22 
som ock 	§ 118. 

Dfs. .2 eller 1 motsvarar isl. 1: 
1:0) i uddljud utom framför j: § 119 mom. 1; 

143 



243-248 	*ÅSTRÖM, DEGERFORSMÄLETS LJUDLÄRA. 	 VI. 6 
2:0) efter vokal, som motsvarar isl. slutet 6, å, i, i, Sr eller 

ej: § 119 mom. 2; 
3:o) i åtskilliga fall, där 1-ljudet står eller stått i omedelbar 

förbindelse med en dental, hvaroni se närmare i § 119 mom. 3; 
Anm. Sistnämnda fall skulle äfven kunna formuleras så: 

där den älsta isl. har eller kunde hafva skrifningen n, samt i 
ställningen efter dental; se anf. § anm. 9. 

4:o) i intervokalisk ställning, när den nästföregående vo-
kaler!" icke uppbär hufvudtonen: § 119 mom. 4; 

5:o) undantagsvis framför labial i några yngre låneord: 
§ 121 anm. 3; 

6:0) likaledes undantagsvis som slutljud efter vokal eller 
i intervokalisk ställning uti några, som det vill synas, anmärk-
ningsvärda ord: § 121 anm. 4. 

Dfs. 1 ock 2 motsvara undantagsvis isl. r i ett par 
ord: § 134 mom. 2 ock 3. 

t- 
Dfs. t motsvarar äldre r t, när de båda ljuden 

först i målet sammanträffat ock när de stå i svagt betonad 
stafvelse: § 107 mom. 1. 

Anm. Kanske föredrager målet t för t efter främre vo-
kaler, ehuru lagen ej är genomförd. 

Dfs t motsvarar undantagsvis äldre t i orden måt 
rspr. matta ock katun rspr. kattun: § 108 mom. 2. 

(1. 
Dfs. c/ motsvarar äldre r + 6, när de båda ljuden 

först i målet sammanträffat samt i en del enskilda fall: § 101 
mom. 1. 

Anm. Mgclet visar kanske benägenhet för j när rd föregås 
af någon af de främre vokalerna. 

J. 
Dfs. j motsvarar isl. s i följande fall: 

1:0) i uddljudsförbindelserna si ock sv, målets es/ ock jw: 
§ 115 mom. 2; 
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2:o) i ljudförbindelsen ns (efter föregående lång vokal), 
när n öfvergått till n: § 115 mom. 3, b; 

3:0) i ljudförbindelserna sj, sk + len vokal, skj, ssj, stj 
ock rs, i livilka fall de gamla förbindelserna uppgått i målets 
cs: § 15 mom. 1; 

4:0) i ljudförbindelserna is ock r5s, när 1 ock r5 hafva 
öfvergått till Z, som då, efter att hafva ombildat s till 	själft 
uppgår i detta: § 115 mom. 3, a ock c. 

n• 
Dfs. n, motsvarar isl. r + n: 

1:0) när r ock n först i senare tid sammanträffat: § 125 
mom. 2,b; 

2:0) i allmänhet, som det vill synas, efter främre vokaler: 
§ 125 mom. 2, a (jfr också oro t ock (/). 

1. 
Dfs. / motsvarar isl. 1 regelbundet i ställningen 

mellan s ock följande vokal i samma stafvelse: § 120 mom. 1. 
Dfs. / motsvarar stundom r + 1 i sammansätt-

ningar: § 120 mom. 2. 

r (ock 1). 

R-ljudet förlorar i målet delvis sin stämton i ställ-
ningen före k ock p: § 130. 

Dfs. r motsvarar isl. r öfverallt utom i ställningen 
framför annat tungspetsljud ock såsom böjningsändelse (a): 
§ 131. 

Ett äldre r-ljud (R) har i målet fallit bort i böj-
ningsändelser: § 133. Med ett följande annat tungspetsljud 
(dock ej alltid med 1 ock n) sammansmälter r till supradental 
1. cerebral: § 132. 

Anm. Om möjligheten, att svaga subst. aldrig haft något 
r i plur., se § 126 anm. 4. 

Dfs. r motsvarar isl. 5 i en del fall: § 102 mom. 1. 
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4. 

Dfs. t motsvarar isl. rt, när r ock t stått omedel-
bart intill hvarandra i stamstafvelse (ock föregås af en af de 
bakre vokalerna?): § 107 mom. 2, 

Dfs. t motsvarar (skenbart?) isl. rö i en del pret.: 
§ 101 mom. 3. 

Dfs. t motsvarar äldre t (isl. t eller 5; jfr § 112 
anm.), när detta som böjningsändelse skulle komma att träda 
omedelbart intill ett 4 eller n: § 103 anm. 

Dfs. d motsvarar isl. id, där detta är äldre 15 (1p), 
samt isl. lgd (äldre 1g5): § 111. 

Anm. Ur målets synpunkt kunde regeln formuleras så: 
dfs. d motsvarar isl. 5, så snart detta sammanträffat med ett 
föregående 4. 

Dfs. d motsvarar undantagsvis äldre rd i ordet 
vaday rspr. hvardag: § 102 mom. 2. 

Dfs, Vi motsvarar isl. n: 
to) i regel uti intervokalisk ställning ock som slutljud 

efter betonad vokal, som icke motsvarar isl. slutet 	I, i, 
yr, ej eller oy: § 126 mom. 1; 

2:0) i ljudförbindelsen ne (målets n,$) efter lång 4vokal: § 
126 mom. 2,a; 

3:0) så snart det kommer att sammanträffa med en före-
gående cerebral: § 126 mom. 2, d; 

4:o) i åtskilliga tvifvelaktiga fall, där n numera står under 
svagare ton: § 126 mom. 3. 

Dfs. n motsvarar isl. rn (efter a ock o) i betonad 
stafvelse: § 125 mom. 3. 

Dfs. n motsvarar isl. ln i en del ord: § 121 
mom. 3,c. 
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ock 

Dfs. 	förlorar mer eller mindre fullständigt sin 
stämton i ställningen före k ock p: § 118. 

Dfs. 	eller 	motsvarar isl. 1: 
1:0) när detta stått i omedelbar förbindelse med en labial 

eller guttural ock icke varit föregånget af slutet'e, e, I, i, y 
eller ej: § 121 mom. 1; 

2:0) när det stått som slutljud eller i intervokalisk ställning 
efter betonad vokal, som icke är någon af de i föregående 
mom. nämnda: § 121 mom. 2; 

3:o) i några enstaka, men anmärkningsvärda fall framför 
d, $ ock n (jfr annars § 119 mom. 3), i hvilka fall i målet 
med de följande ljuden sammansmält till d, ts ock r,: § 121 
mom. 3. 

Dfs. 	motsvarar isl. ra företrädesvis efter bakre 
vokal: § 101 mom. 2. 

Dfs. 	motsvarar i enstaka fall andra ljud eller 
ljudförbindelser. 

1:0) Dfs. 	isl. rt: § 108 mom. 4.. 
2:0) Dfs. 	isl. r (i närheten af labial eller guttural): 

§ 134 mom. 1. 

s. 

Dfs. s, förekommer blott som sällsynt variant till 
,s: § 2 anm. 2. 

J ock §. 

Dfs. J  ock 	förekomma endast i förening med 
hvarandra ock motsvara regelbundet de isl. förbindelserna pj 
(resp. på, jfr § 45) ock + bruten vokal, samt tj: § 96 ock 104. 

Anm. Om bortfall af j i ljudförbindelsen tj se § 139 
mom. 2,e8.  

Dfs. fp motsvarar isl. p ock t i ställningen framför 
v: § 97 ock 105. 

Dfs. j, motsvarar isl. palat. k utom i uddljuds-
förbindelsen sk: § 135. 
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y ock 3.. 

Dfs. d ock 	förekomma blott i förening med 
hvarandra ock motsvara i regel isl. ggj: § 139 mom. 2, b a ock 
§ 140 mom. 3. 

Dfs. d3. motsvarar isl. dj, när denna förbindelse i 
målet förekommer i inljud: § 140 mom. 3. 

Dfs. t motsvarar undantagsvis isl. 5 i plur. /altan 
isl. hlgoor: § 141 mom. 3. 

3. 
Dfs. förekommer endast »långt» ock motsvarar i 

regel isl. j (resp. halfvokal) ock palat. g: 
1:o) i uddljud samt i uddljudsförbindelserna dj, gj, hj, 1j, 

där d, g, h, 1 i målet falla bort, samt bj, fj, mj, pj ock spj: 
§ 138 mom. 1; 

2:0) som slutljud efter vokal utom 	§ 139 mom. 1; 
Anm. I denna ställning kan j äfven vokaliseras ock bilda 

diftong med föregående vokal. 
3:0) med någon vacklan som slutljud efter n: § 139 

mom. 2,c; 
4:o) öfverallt i inljud utom i förbindelserna kj, tj, (s)sj, dj 

ock ggj: § 140 mom. 5. 
Ett i isl. framträdande j saknar stundom mot-

svarighet i målet; ex. i § 139 mom. 2, Ene. 
Ett j utan motsvarighet i isl. förekommer i målet 

i en del fall: § 141. 

k. 

Dfs. k motsvarar regelbundet isl. gutt. k utom i 
uddljudsförbindelsen kn: § 142. 

Dfs. k motsvarar isl. g framför icke-tonande kons.: 
§ 149. 

Ett äldre k har i målet fallit bort i några fall: 
§ 144. 

148 



VI. 6 	SPRÅKLJITD.EN I MÅLET: t, j, k, g, y, g, g. § 281— 288 

Dfs. k motsvarar i enstaka fall andra ljud. 
1:0) Dfs. k 	äldre w (isl. f, v, u): § 90. 
2:o) Dfs. k +- isl. t: § 108 mom. 3. 
3:o) Dfs. k *- äldre r i ordet fakt rspr. fart: § 134 mom. 4. 

g. 
Dfs. g motsvarar isl. gutt. g som uddljud (utom 

framför n) samt vid gemination: § 146. 
Anm. Ett äldre g kan anses ha fallit bort efter g i ljud- 

förbindelsen ng: § 150 mom. 3. 

Dfs. y motsvarar isl. gutt. (spirantiskt) g öfverallt 
efter vokal, så snart ej g-ljudet åtföljes af g, n eller icke-
tonande kons.: § 147. 

Ett äldre g-ljud (y eller g) har i målet fallit bort: 
§ 150. 

Dfs. y motsvarar stundom andra ljud. 
1:0) Dfs. 	äldre w (isl. f, v, u): §§ 90 ock 63. 
2:0) Dfs. j <- isl. i: § 140 mom. 4. 
3:0) Dfs. y <— isl. k: § 145. 

g• 
Dfs. g förekommer blott .i förbindelse med g ock 

motsvarar i regel isl. k framför n: § 143. 
Dfs. g motsvarar i några ord isl. h framför n: § 

152 anm. 1. 

g. 
Dfs. g motsvarar regelbundet isl. n: 

1:0) i omedelbar förbindelse med en guttural, dock ej i 
inljudsförbindelserna gn ock kn: § 127 mom. 1 ock § 143; 

2:0) i uddljudsförbindelsen nj: § 127 mom. 2; 
3:o) undantagsvis i uddljudsförbindelsen lm: § 152 anm. 
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4:o) undantagsvis i orden Jorn ock kemtg: § 70 anm. 2. 

Dfs. g motsvarar isl. g i inljudsförbindelsen gn: 
§ 148. 

Dfs. g motsvarar isl. gn  i uddljud: § 148. 
Dfs. g motsvarar ett äldre w (isl. har ingen säker 

motsvarighet), eller möjligen isl. nasalvokal: § 70 (jfr ock § 90). 
Dfs. g motsvarar andra äldre ljud. . 

1:0) Dfs. g 	rspr. 1 i nzgs rspr. Nils: § 70 mom. 1. 
2:o) Dfs. g ‹- isl. m: § 94 mom. 2. 
3:o) Dfs. g 	äldre in möjligen i orden egsantan fsv. ein- 

samin ock rågs isl. hreinsa: § 70. Man jämförs öfvergången 
i 	y framför d i § 140 mom. 4. 

h. 

§ 293: Dfs. h motsvarar isl. h öfverallt som uddljud framför 
vokaler: § 151. 

§ 294. Ett äldre h har i målet fallit bort framför j, 1, n 
r ock v: § 152. 



NYARE BIDRAG TILL KÄNNEDOM OM 

DE SVENSKA LANDSMÅLEN OCK SVENSKT FOLKLIF VL 

SMÄRRE MEDDELANDEN 
1886-88. 

Nunnans dröm 
(en 600-årig folkvisa). 

Sammanbunden med runhandskriften af Skånelagen, som af 
THORSEN väl med rätta anses härstamma från sista fjärdedelen 
af 13:e ärh., finnes nu i Cod. Arnamagn. N:o 28, 8:o en något 
yngre handskrift, innehållande en dansk konungalängd samt 
en redogörelse för landgränsen mellan Sverge ock Danmark. 
Denna yngre handskrift, som i bokens nuvarande skick upp-
tager bl. 92-100, har enligt utg.' »en aldeles forskjellig Karakter 
saavel hvad Bogstavernes Udseende, som deres Anvendelse i 
flere Tilfx1de angaar». Den anses vara skriften någon tid 
mellan 1296 ock 1319. Nederst på bl. 100 finnas två rader 
med noter af en gammal folkvisa, den älsta skandinaviska upp-
teckning af en sådan, som är bevarad till vår tid: 

4-iP1f:(19:31-:1 +it :141:11f  
 	5 	 
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Drömde mik en dröm i nat 
um silki ok terlik ptel 

1 ) Det Arnamagnceanske Haandskrztt No 28, 8vo, Codex Runicus, 
udg-. i fotolitogr. Aftryk af Kommissionen for det Arnanzagneanske 
Legat, Kbh. 1877. Efter denna upp!. är ofvanstående afbildning återgifveu. 
Notlinjerna äro dock i urskriften röda. Se ock om den yngre hand- 

Sv. landom. VI. 	 8 
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Det tredje ordet torde — af skäl som det blefve för vid-
lyftigt att här anföra — böra rättast återgifvas med en; ej Eon, 
som hos THORSEN. Den ovanliga runtypen för 1, som nyttjas 
i orden peel, silki, träffas äfven åtskilliga gånger i de närmast 
föregående bladen samt 4 ggr i Skånelagen i Codex runicus, men 
för öfrigt, så vidt jag vet, blott i den som fornsvensk gällande 
runhandskriften af Mariaklagan (hvilken så väl därigenom som 
genom andra likheter med Cod. run. i fråga om runornas 
användning samt genom sitt språk [särskildt augh, aung, för 
agh, ang] väcker misstanke om forndanskt [fornskånskt] ur-
sprung, hvarom utförligt handlas i en under arbete varande 
skrift af mig med titeln En forndansk runskola). 

»De tvende linjer ere forste halvdel af et firelinjet vers, 
tilhorende en lyrisk-episk folkevise fra 13de årh.,» säger SVEND 
GRUNDTVIG1. De torde vara tillsatta af den skrifvare, hvars 
hand ritat föregående sidor. »Dersom visen har haft omkva3d,» 
tillägger GRUNDTVIG, »skulde dette vret anbragt foran verset. 
Dette er i så fald forsötnt af optegneren.» 

Jag har tänkt mig visan fortsatt sålunda: 

Drömde mig en dröm i natt 
om silke ock ärlig päll. 
Bärgad fick till sist sin skatt 
min riddare båld ock snäll. 

Men hvar — hvar skall han finna fred? 

Bröt ur klostret mig med makt 
ock satte på gångarn sin. 
Så med fröjd ock riddarprakt 
vi redo i borgen in. 

Men hvar — hvar skall han finna fred? 

skriften L. FR. LEFFLER, Fornsvenska runhandskrifter i »Nord. tidskr.» 
1879. — MACHULE har i sin skrift Die lautlichen verhältnisse des scho-
nischen land- und kirkenrechtes (Halle 1885) s. 6, visat, att blad 92 är 
skrifvet af annan hand än bl. 93-100; men man torde dock kunna tala 
om en handskrift innefattande bl. 92-100, likaväl som t. ex. den äldre 
delen af Codex =kris kan anses som en handskrift, fastän den — 
långt ifrån att vara skrifven af en ock samma hand, som nu allmänt 
uppgifves — är skrifven af flere olika händer, såsom jag vid annat till-
fälle skall ådagalägga (jfr ofvan). 

1) THORSEN, Om Runernes Brug Iii Skrift udenfor det monumentale. 
Kbh. 1877 [bilaga till den förut anf. uppl. af  Cod. run.], s. 53. 
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»Kläd dig nu, min ros, till brud 
ock smycka, som bäst du kan, 
dig med guld ock silkesskrud. 
Oss viger Herr Claus försann.» 

Men hvar — byar skall jag finna fred? 

Bröllop stod i dygnen tre. 
Jag hade både päll ock karm. 
Tusen kyssar fick jag ge 
ock sof på min herres arm. 

Men hvar — livar skall han finna fred? 

Vaknar så på klosterbädd 
ock ligger allen ock kall. 
Med alls intet är jag klädd 
ock bröllopets fröjd är all. 

Men livar 	hvar skall jag finna fred? 
L. FR. LÄFFLER. 

Om musiken har en framstående kännare behagat meddela följande: 
Det öfversända fragmentet af »Nunnans dröm» är utan 

tvifvel äfven i musikaliskt hänseende af stort intresse, såsom 
den veterligen älsta kända uppteckning i Norden af en folk-
melodi i noter ock sannolikt den enda med runotext. Frag-
mentet är anfördt ock kritiskt undersökt af tvänne danska 
musiker i Nordisk musiktidende (årg. 1883, nr 9 ock 10). Båda, 
hrr A. MCLLER, sånglärare i Aarhus, ock ANGUL HAMMERICH, 
musikrecensent i Köbenhavn, hafvå så när som på en enda 
ton kommit till samma resultat i fråga om själfva tonhöjderna, 
men skilja sig i åsikterna angående rytmiken. Den först 
nämnde upptecknar först melodien i moderna, lika långa noter 
ock föreslår därefter en rytmisering i 2/4  takt. HAMMERICH 
däremot anser, att melodien måste haft trippeltakt, dels emedan 
det enligt COUSSEMAKERS forskningar vore »godtgjort, at man i 
det 12te hundredaar og noget senere slet ikke vilde vide noget 
at sige af den todelte rhytme», dels emedan »den tredelte frem-
gaar som det naturlige af versemaalets eget fald». Det förra 
af dessa sina skäl har HAMMERICH emellertid själf förvanskat 
genom sitt medgifvande, att »man kunde invende herimod, at 
kirkens mensuralmusik var et, folkevisen et andet»; det senare 
skälet åter förringas genom det faktum, att liknande versmått 
i befintliga folkviseuppteckningar behandlas än i jämn, än i 
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tredelad rytm utan åtskillnad. Redan af första visan i BERG-
GREENS Danske folkesange og melodier (»Og det var ungen 
Svennendal») finnas två varianter, en i jämn, en i trippeltakt. 
Att det danska folklynnet gärna föredrager den jämna rytmen, 
tyckes framgå däraf, att af samtliga de danska melodierna i 
nyss nämnda värk de flesta (omkr. 3/5) hafva jämn rytm, där-
ibland särskildt en (nr 99), byars början företer likhet med 
den nu ifrågavarande: 

ho. • 
1 	1-7.0@t 'P  	•—° 

En 	dej- - -hg ung 	rid - - der 

Om melodifrasernas analogi spelar en roi i folkmusiken (så-
som jag tror), så blir alltså sannolikheten för den jämna rytmen 
i vår melodi större än för den ojämna, ehuru visserligen båda 
antagandena hafva möjlighet för sig. 

Detta är emellertid en sak för sig. Den första ock vikti-
gaste angelägenheten är att, tils vidare lemnande å sido giss-
ningarna om huru melodien af den sjungande rytmiserats, 
återgifva den sådan den värkligen står. Ingen af de danske 
författarne har gjort detta. Om man i likhet med MOLLER 
tecknar de fyrkantiga fristående noterna (tydligen »longx») 
med våra helnoter, eller som HAMMERICH med halfnoter, är 
naturligtvis likgiltigt. Men i alla händelser borde de samman-
bundna intervallen i den sista figuren (en s. k. »ligatur))) teck-
nas med näst mindre notvärden, ty ligaturnoter räknades af 
mensuralisterna i regeln såsom »breves», där icke särskilda 
invärkande omständigheter förelåg°. HAMMERICH måtte anse 
detta sista vara fallet med en del af här ifrågavarande noter, 
då han rnensurerar ligaturen sålunda: 

därvid han tillägger: »— — og fremdeles efter de os over-
leverede regler om signaturerne, forovrigt meget indviklede, 
passe paa, at a i fjerde sidste og f i nfflstsidste takt ere lange —». 
Jag vet icke, hvilka mensuralregler HAMMERICH här grundar 
sig på, så vida det icke är den af några mensurallärare gifna 
(af andra bestridda) föreskriften, att en »media» (d. ä. mittel-
not i en ligatur) räknas som »longa», om hon har ett streck 
nedåt till höger. Denna omtvistade regel omtalas i alla hän-
delser uti musikhistoriska kompendier först i sammanhang med 
den senare (hvita) mensuralskriften, hvilken ej kom i bruk 
förrän i början af 1400-talet, hvaremot för den tidigare (svarta) 
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b (rälde Francos regel: »Item (minis media brevis est, per oppo-
sitam proprietatem semibreviter». Någon »opposita proprietas» 
(ett streck uppåt från första noten, hvilket förvandlade denna 
jämte den följande till »semibreves») föreligger icke här, hvadan 
alla »medim» i vår ligatur måste vara ))breves». Det samma 
är äfven ligaturens begynnelsenot, emedan den har svans nedåt 
(ock andra noten är fallande): »estque brevis caudam si hava 
parte remittit». Däremot har HAMMERICH riktigt tecknat slut-
noten såsom lång, emedan den är fyrkantig ock fallande: »ul-
tima dependens quadrangula sit tibi longa». Likaså träder här, 
där det gäller blotta uppteckningen, HAMMERICHS yttrande om 
tredelning (»perfektion») i sin rätt, hvadan vi få sätta punkter 
efter de flesta helnoter (jfr JACOBSTHAL, Die mensuralnoten-
schrift des 12-13 jahrh.). 

Sedan jag äfven rättat den visserligen oväsentliga otrogen-
heten hos båda de danske förf., att de tecknat melodien en 
oktav för högt -- alla noterna ligga ju under ettstrukna c, 
som betecknas af c-klaven på öfversta linjen — så får min 
dechiffrering följande utseende, till själfva intervallen lika med 
HAMMERICHS, Som ändrat en not hos MULLER: 

Noterna under bågen utgöra ligaturen. Tomrummet i 
mitten betecknar gränsen mellan den melodidel, som af runo-
skrifvaren försetts med text, ock den andra delen, hvars upp-
gift är osäker. Antingen är väl denna senare del ett" omkväde, 
i hvilket fall ligaturens bestämmelse torde vara den för dylika 
bindningar ursprungliga, nämligen en melismatisk utsirning af 
en enda stafvelse, kanske en interjektion i likhet med refrängen 
»Äh!» i slutet af den bekanta visan »Allt under himmelens 
fäste». I sådan händelse bildar hela den ifrågavarande melodi-
uppteckningen endast förra halfvan af en strof, ock man får 
tänka sig en fortsättning af å nyo två versrader ock åter ett 
omkväde. Eller ock har skrifvaren tecknat de sista noterna 
såsom ligatur blott för utrymmets skull, emedan vanliga noter 
ej hade fått rum på notraden. I så fall torde man äga rätt 
att anse äfven ligaturnoterna såsom syllabiska, ock då kunde 
den °textade melodidelen bilda just den senare strofhalfvan, 
till hvilken texten kunde suppleras ungefär enligt professor 
LÄFFLERs förslag, med någon ändring, t. ex. »Bärgad fick till 
sist sin skatt min riddare så snäll». Ett omkväde finge man 
likafullt tänka sig efteråt, ty avårligen kan melodien vara slut 
i ock med det otillfredsställande halfva slutfall hon i uppteck-
ningen gör. 
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Jag har varit noga med själfva dechiffreringen af vårt 
manuskript, emedan ju den vetenskapliga samvetsgrannheten 
fordrar den största möjliga bokstafstrohet i dylika öfverflytt-
flingan Men praktiskt äger noggrannheten i notvärdenas åter-
gifvande visserligen ingen betydelse, ty det är mycket säkert, 
att visan icke sjöngs alldeles så, som hon är upptecknad. När-
mast med afseende på en viskodex i Karlsruhes bibliotek säger 
AMBROS i sin musikhistoria (II, 280): »I originalet äro alla 
noter utan åtskillnad rutformiga »semibreves». Men samman-
ställningen med textens naturliga deklamation (vid folkvisor 
afgörande!) lär otvifvelaktigt, att alla noterna omöjligt kunde 
sjungas lika långa, ock att skrifvaren, som uppsatte melodien, 
litade på att sångaren skulle veta finna -de rätta kvantiteterna 
efter detta ofelbara rättesnöre.» Det samma har nog äfven 
vår skrifvare gjort; så mycket mer som visan måhända på sin tid 
var så allmänt bekant, att rytmen af alla ihågkoms, om blott melo-
dien antyddes. Huru som hälst — fältet är här öppet för giss-
ningar. Vi hafva redan antydt två sådana, af hvilka jag anser 
mig (med någon modifikation) böra meddela MCLLERS såsom 
den på en gång enklaste ock sannolikaste: 

9: 5
j4  	pi  

	

Dröm - - de mig en dröm i natt om silke ock ärlig 	päll. 

• 

Detta i fall sista delen tänkes syllabisk. Beteckna ligatur-
noterna en melismatisk refräng, så ha de kanske sjungits 
dubbelt så fort. 

Vid närmare studium af BERG-GREEN-8 Danske folkesange 
måste man emellertid såsom alldeles osannolik förkasta giss-
ningen om melismatisk refräng ock tvänne omkväden. För en 
dylik refräng finnes hos BERGGREEN ingen enda analogi; ock 
hvad två omkväden beträffar, så äro sådana visserligen talrika 
i BERGGREENS samling, men de finnas endast (oafsedt några 
oregelbundna byggnader) i strofer med blott två hufvudvers-
rader, då ett omkväde inträder efter hvarje rad, t. ex. 

Den jomfru gik i rosenslund -- 
(1 omkv.) Gud raade! 

Hun plukkede blomster i samme stund. 
(2 omkv.) Gud sende os af sin naade! 

hvaremot fyrradiga strofer med korsade rim (dit vår visa på-
tagligen hör) få sig tillagdt endast ett enda omkväde på slutet, 
alldeles som i prof. LÄFELERS förslag, hvilket godt passar att 
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lägga under, då vi här nedan slutligen på försök rekonstruera 
visan efter analogi med »Valravnen» (enl. MiYLLER en af de 
allra älsta): 

Val- f 
ravnen. 

Nunnans' 
dröm. 

Ray - nen han fly - ver om 	af - - te - eec, 	Om 

i   	-f•K 	Vy  1 	  	 
Dröm-de 	mig en 	dröm i natt 	om 

   

H 
I  

	1  -N--  - 
• 

dagen han ikke 	mas; 	Den skal have den kranke lykke, Den 

d 	1--t 	 i1 	 1 T 1  d d 	4 4  • 
sil-ke ock ärlig 	päll. 	Bärgad fick till 	sist sin skatt min 

J-k J 	 
go - de kan ikke 	faae. Men 	ravnen han flyver än 	af -te-nen. 
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	  hvar, hvar skall han 	fin- na frid? 

 	 
rid-da- - - -re så snäll. Men 

Båda visorna synas stå i dorisk tonart. Båda hafva even-
tuell upptakt för de skofer, som börja jambiskt. Periodiken 
i båda är alldeles den samma, ock den rytmiska likheten blir 
ännu större i sådana strofer af »Valravnen», som hafva färre 
stafvelsetal, t. ex. följande: 

Tak have bolde herr Nilaus, 
han holdt saa vel sin tro; 
maaneds-dag derefter kom, 
han lod sit bryllup boe. 

Omkväde skulle då saknas i vårt melodifragment, ock man skulle 
t. o. m. kunna tänka sig, att vår visa als ej haft något om-
kväde (exempel på sådana visor äro ej sällsynta hos BERG- 
GREEN) 	om icke det otillfredsställande halfslutet kräfde 
ett tillägg, hvilket kunde föreställas t. ex. i ungefärlig likhet 
med »Valravnens» omkväde, transponeradt en kvart lägre. 

Till slut blott några upplysningar om manuskriptet. Note-
ringen är den s. k. »koralskriften» på fyra linjer, som användes 
vid sidan af det fämliniga systemet, allmänt för uppteckningen 
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af andliga melodier, sällan däremot för värdsliga. Ingenting 
motsäger, att skriften värkligen kan vara gjord omkr. 1300. 

ADOLF LINDGREN. 

Strödda bidrag till svensk folklore.' 

6. Lindormen ock glasbärget. 
Midt i Klagenfurt — berättar en österrikare, professor F. 

UNGER 2  — finnes en stod af sandsten, föreställande ett odjur, 
öfver byars hufvud en jättestor man svänger sin klubba. Sten-
odjuret är ryktbart under namn af Lind ormen i Klagenfurt, 
ock folksägnen berättar, att ett lefvande dylikt hållit till midt 
i de träskmarker ock skogar, bland hvilka staden ligger. 
Landets furste lofvade en belöning åt den, som kunde förgöra 
odjuret, hvilket slök allt lefvande kring sig ock förpästade 
nåjden med sin andedräkt. Med en hullingförsedd krok, på 
hvilken som lockbete satt en tjur, lyckades man dräpa det, 
ock till minne häraf beställdes år 1590 hos en stenhuggare i 
staden den omtalade figuren, som under pomp ock ståt fördes 
dit, där den nu står. 

UNGER fann denna »lindorm», ett amfibieartadt vidunder 
med gäll ock svans, ungefär 27 fot i längd ock af motsvarande 
bredd, utgöra en reminiscens från träsnitten i CONRAD GESSNERS 
Schlangenbuch (1589), med hvilka kunde jämföras de i ALDRO-
VANDIS Serpentum & draconum historia (1640). Men härmed var 
icke sägnen affärdad. Efter förfrågningar rörande denna fick 
han det svar, att ett kranium af den omtalade draken ännu 
funnes på stadens rådhus. UNGER begaf sig till rådhuset, i 
hvars arkiv ganska riktigt funnos ett kolossalt djurkranium, 
hängande på en kedja, ock stycken af en del knotor: väl hade 
det förra icke tillhört någon uråldrig reptil, men det utgjorde 
i dess ställe en fossil lemning af Rhinoceros tichorhinus Cuv. 

UNGERS fynd lemnar ännu ett intyg på huru något faktiskt 
kan ligga till grund för till ock med en äfventyrlig tradition, 
om ock det på bottnen af den senare liggande icke så lätt 
ock omedelbart kan upphämtas, som det denna gång var fallet. 

Fortsättning från s. xij. 
Naturhistorische bemerkungen iiber den lindwurm der stadt 

Klagenfurt i Steyermärkische zeitschnft, Bd* 6, Klagenfurt 1841; ett 
sammandrag af artikeln i 1Veues jahrbuch fiir mineralogie, hrsg. von 
Leonhard u. Bronn 1841, s. 723 f. 
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Fantasien skapar icke af intet, ock man kan våga det påstå 
endet, att alltid något ligger till grund för en folksägen, 
ehuru detta visserligen kan vara så omg,jordt, förklädt, ändradt 
ock vrängdt, att kritiken får slita ut sig, utan att ändå rå på det. 
Vi vilja lemna ännu ett exempel på en dylik realitet, förklarande 
något som gärna kunde tros vara endast ett fantasialster — 
sagans ock visans glasbärg. Det är nu den gamle FINN 
MAGNUSEN vi låta tala. Den bok' af' honom, ur livilken efter-
följande tages, är nog icke glömd; men episoden synes icke 
blifvit särdeles uppmärksammad: 

»En särdeles märklig fornlemning i Skottland, i hvilkens 
uppförande det icke är osannolikt att våra förfäder haft del, 
isynnerhet som den största af dem ligger kort från Dingwall 
— ett fornnordiskt tingsställe eller en folkförsamlingsplats lik-
som Tingvall på Island ock i Sverge, Tingvold i Norge, Tyn-
wald på ön Man o. s. v. — äro de s. k. förglasade skansar 
(vitrified forts), som finnas på flere ställen där i landet, som 
oftast på bärgtoppar. De äro nämligen murar eller vallar, 
uppförda af sten, som synbarligen hafva utstått en betydlig 
hetta, öfverdragna med ett jordlim[?], som liknar glas. De 
finnas isynnerhet norr om Angushire, men älven i Galloway. 
Några, t. ex. den vid Colvend, äro af oval form, ock invändigt 
finnas stora hopar af rundaktiga stenar af' ett gåsäggs storlek, 
förmodligen att slunga eller kasta med på den angripande 
fienden. En af de märkvärdigaste är att se på toppen af 
Craig-phatric, en betydligt brant klippa i närheten af Inverness. 
Högens topp är jämn ock har blifvit omgifven af vallar i 
form af en parallelogram; dennas längd är 80 yards [120 
alnar] ock bredden 30 yards [45 alnar] inom vallarna. Ste-
narna äro alla starkt förenade med hvarandra genom ett slags 
förglasadt ämne, som liknar lava eller stenarna från ett järn-
gjuteri eller en smedvärkstad 2, ock stenarna själfva tyckas på 
vissa ställen vara på något sätt förglasade. Kring denna höga 
vall ser man äfven lemningar af en annan, men icke så be-
tydliga. Den största, jag från någon beskrifning känner, är den 
i Finhaven, också i oval form, 300 yards [450 alnar] lång, 
200 yards [300 alnar] bred. Murarna äro in- o,ck utvändigt, 
icke i mitten, förglasade; stenarna äro inåt regelbundet lagda. 

i) Bidrag Iii nordisk archoologie. Kbh. 1820, s. 71 f. 
2) Författaren tyckes mena slagg, hvaraf gjutes sinner. 
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Beskrifvaren nekar alldeles, att den är af vulkaniskt ursprung,. 
Många olika meningar hysas om dessa minnesmärkens upp-
komst, nämligen: 1) att de äro förorsakade af naturliga vul-
kaner (hvilken mäst saknar sannolikhet); 2) att de äro värk af 
konst, med uppgift att försvåra vallarnas bestigande utifrån 
(denna är den sannolikaste); 3) att glasyren uppkommit vid 
skansarnas intagande eller rättare deras efter denna följande 
ödeläggning genom eld. Visst är, att deras uppkomst måste 
sökas i. den aflägsnaste forntid, då icke blott historien, utan 
också folksagorna i Skottland tiga om deras uppkomst, så när 
som därpå att en af dessa skansar säges vara uppförd af 
Fingal, Ossians berömde fader. 

Dessa så kallade glasslott, hvilka man eljest skulle tro 
blott kunna finnas i österländska sagor om feer ock dylika 
äfventyr, tyckas värkligen förklara något, som eljest är oför-
klarligt i våra gamla mytiska sagor. Våra kämpavisor tala 
nämligen ofta om stolt Brynhild af Glasbjerget — samma 
bärg eller borg, som på tyska heter Glasenburg — som nog 
varit en sådan fästning som de skotska. I Eddas mytisk-
heroiska dikter besjunges Brynhildas borg på ett bärg, om-
giftet af lågor eller ock af en synnerlig glans. Möjligen är 
detta ock mera af det slaget i liknande berättelser blott en 
poetisk omskrifning af ett sådant utvändigt förglasadt slott, 
hvars murar liknade ett flammande bål, när det upplystes af 
solens eller månens strålar.» 

7. Det älsta skillingstryck, 

som antecknaren sett, är följande i Kongl. bibliotekets sam-
ling, 4 sidor liten oktav: 

Een ny Wijse om een ädel och dygde-sam Quinna j Rom, 
wielk nampn Lucretia, hwilcken i sins Mans frånwaru bleff woldt 
tag-hen off Konungens Son (her samma städes widh nampn Sextus 

	

Tarquinius, och thesföre drap sig-h sie/if, 	at ondwijke sådan 

1 ) Accouni of some antiquities in Farfarshire i Trans. of the Society 
of antiqu. of Scotl., Vol. 2, Part 1, Edinb. 1818, s. 29 o. f. Jfr ANDER-
SONS Account (Arclueologia britann. 5) ock RIDDEL On the ancient mode 
of fortifikation in Scotland (Arch. brit. 10; 1792), samt Gazetteer of 
Scotland 1806, 34, under namnen Craig-Phatrick ock Knoggs 
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skam : och sjunges medh the Nother, Yagh säger idher wänner 
kiäre, etc. 1583'. 

Som synes, bilda begynnelsebokstäfverna i hvar stans 
namnet Beata Pedersdotther T. 

1 

B
Egynne wil jagh at sjunge, 
om een Konungs Son j Room 
Sextus Tarquinius then vnge, 

Han skemde een Quinne from, 
Som monde Lucretja heethe, 
Hennes Man Collatinus boldh, 
Öffuer Collatiam skolen j weetha, 
Hadhe then Herre woldh. 

'2. 
Een tijdh monde thet så hände, 

At Konungen tu l Krigs vthdrogh, 
Sin Son han thå vthsände, 
Ifrån Lägredt ther han lågh, 
Til at förskaffua och beställe, 
Hwadh som nödtorftigt waar, 
Til Krigzens vppehälle, 
Ther om han och omsorgh baar, 

 
Alt j then samma wägen, 

Han til Collatiam kom, 
Thy reesen waar så belägen, 
När han skulle dragha tu l Room, 
Hoos• Collatinum monde han gäste, 
Sin Frende och Skyldernan, 
Bådhe medh Swenner och Hester, 
Som man tilförende war wan, 

 
Thå vndfick honom med ähre, 

Lucretia fast tuchteligh, 
1) 	Uppsala universitetsbilil. finnes af visan ett tryck från 1590. 
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Effter hans egen begäre, 
För vthan all falsklieet och snik, 
Men Sextus monde alt tänckie, 
På skalckheet och argelist, 
Huruledhes han kunde förkränkie 
Hennes dygd och ähre wist. 

5. 
På quelle tidh, när the wille gånge 

Til Sänge, bestälte han så, 
At han rnotte sin Säng fånge, 
Ther inne som Lucre[t]ia lågh, 
Hwilcket och så monde hände, 
Meed gott beskeedt och skäl, 
Effter han war hennes Mans Frende, 
Så trodde hoon honom wäl. 

 
Effter the wore gångne til Sänge, 

och nu soffue som allebäst, 
Thå thöffuade han ey länge, 
Tarquinius then onde Gäst, 
Vp monde han sachteligh stånde, 
Tagandes sit Swerdh j Handh, 
och tu l Lucretiam gånge, 
Ther aff hoon wacknadhe för sann. 

 
Då ropadhe then ädele Quinne, 

För stoor förfärelse skuldh, 
0 wee hwem är her inne, 
Hielp Gudh war rnigh nu huldh, 
Han swaradhe strax medh snille, 
Jagh är Tarquinius din Gäst, 
Therföre war thyst och stille 
Eller Dödhen skal bliffue tigh näst. 

 
Ett Swerdh om fatte mine Finger, 

Thet är bådhe långt och hwast, 
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Jagh tigh ther medh giönom stinger, 
Om tu roper någet fast, 
Wilt tu och gjöre min wilie, 
Sampt hwadh iagh bedher tigh om, 
Thå skalt tu ey ifrån migh skilies, 
Ythan bliffue een Drotningh j Rom, 

10. 
Rädder är iagh ey för Döden 

Swaradhe then Quinna godh, 
Thy ähran är meere aff nödhen, 
För henne döör iagh medh fritt modh, 
Ev heller aehter jagh wälde, 
Rijkedornar Silff eller Guldh, 
Skal thet och Lijffuet gälde, 
Thå skeer thet för Rättwijsones skuldh, 

11 
Strax monde Tarquinius sware, 

Medh stoor Illistigheet, 
Thet skal ingelunde så ware, 
Itt annadt rådh jagh wäl weet, 
Tijn Suänn wil iagh förgiöre, 
Läggiendes j Sängen hoos tigli, 
Och sedhan lathe vthföre, 
At du för hoor är dräpen aff migh. 

 
Då tänckte Lucretia medh qwijdhe, 

Skälffuande och swåre rädd, 
Jagh må nu heller wold lijdhe 
Än dödhen och bliffue bädd, 
Jag skal thet wäl så lage, 
Sedhan han haffner mig skiämpt, 
At iagh ey skal neese drage, 
Och min oförrätt bliffue hämpd. 

 
Om Morgonen när the vpstode, 

Drogh strax Tarquinius bort, 
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Thet kom honom föge tu l godhe, 
Som han om Natten hadhe gjordt, 
Thy Lucretia monde strax tagha, 
Sigh Sorge kläder vppå, 
Och tu l sin Fadher bort dragha, 
Som j Rom war stadder thå. 

 
Then tijdh hon ther fann sin Fader, 

Föll hon för honom nidh, 
Sorgeful och alzinthet glader, 
Klagandes fast ynckeligh, 
Öffuer then ångest och mödhe, 
Som henne wederfarin war, 
Och wille fast heller wara dödher, 
Ann icke haffua ähran qwar. 

 
Thå latt hoon tilhope kalle, 

Sine Wenner och sin Slächt, 
Begärendes wänligh aff alle, 
The wille hempne sin orätt, 
Strax togh hoon widh sin Sijdhe, 
Så hemeligh een Knijff, 
Ther bleff stoor jemtner och quijdhe, 
Then slogh hon j sitt Lijff, 

 
bon föll strax j thet sinne, 

Dödher och blodigh tu l Jordh, 
Ther förfäradhes alle inne, 
Aff thet ynckelighe moordh, 
Och beswore sigh medh hwar annen, 
På troo och ähre försann, 
Och dreffue så alle tilsammen, 
Konungen frän Städer och Landh, 

 
Ett sådant spill är nu driffuidt, 

Fordom vthi Wälskelandh, 
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Som här är föregiffuit, 
För wisse och för sann, 
Therföre wil jagh nu rådhe, 
Alle, som jagh kan bäst, 
At the ey settie sigh i wådhe, 
See hwem the tagha tu l Gäst. 

 
Rättwijson tilbaka moste bliffua, 

Hoos them, kunnen j här see, 
Som olåffligh Elskogh bedriffue, 
Thet nionde Tarquinius bethee, 
Thy må sigh Quinner wäl wachte, 
För Skalckers och Bouers list, 
Som effter theris ähre trachte, 
Och meene them skam förwist. 

 
The som och sådant giöre, 

Igiönom sitt Skalcke spill, 
Lather iagh sin doom här höre, 
Lydhe hwem och achte som wil, 
At the skole straffuede bliffue, 
Effter Schrifftenes inneholdh, 
Rättmetheligh j thetta Lijffuedt, 
Effter Dödhen j Dieffuulzens woldh. 

FINIS. 

8. Skillingslitteraturens källor. 

Bland våra »folkloristiska småsaker» torde icke otjänligt 
kunna inrymmas uppgifter om källorna för de visor ni. m., som 
skillingslitteraturen tillegnat sig. Utan att binda oss vid någon 
systematisk anordning skola vi därför då ock då meddela hit-
hörande fynd; andra må finna annat. 

1. En ny och lustig Krigs-visa om de raska bönderna, som 
inte var rädda för busen. Välment författad af Jan Ersson. 
Sjunges som: Herr Peder och liten Kerstin &c. Tryckt i år. 

Visan är först tryckt i Dagligt allehanda 1808, nr 148. 
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Lenas izfventyr i staden. Detta flerfaldiga gånger om-
tryckta poem syntes först i Stockholms-posten 1824, nr 106, ock 
uppgifves där vara »Efter J. F. Castelli af C.». 

Den irländska sagan Michel Parcell och flaskan syntes 
på svenska först i Stockholms-posten 1827, nr 176. 

Rorgängarens visa: »När öfver hafvet stormen flyger ...», 
flere gånger tryckt, är hämtad ur Tidskrift i sjöväsendet, .:årg.1, 
s. 47, ock uppgifves där vara imitation efter engelskan. Ar ock 
öfversatt från TH. MOORE af P. SPARRE. 

Ulspegel och Skräddarne, börjande: »Bland många be-
römligit stora mandater», flygblad i liten 8:o, Stockholm 1824, 
är en parabel af A. W. SCHLEGEL, tryckt i Åbo tidningar 
1821, nr 80. 

En populär visa, börjande med: 
»Å. skulle dä warå wår Herres behag, 
Å Du käre Kirsti så wille ...» 

återfinnes med öfverskrift Frieri af en Östg-öthisk Dräng i tid-
skriften Hwad nytt? Hwad nytt? 1780, nr 193 ock 194. Som 
bekant, är visan af BELLMAN. 

Pen ännu sjungna känslosamma visan Leonard och 
Tilda (»Omt älskade Leonard Tiolda»), som ofta förekommer i 
skillingstrycket, syntes först i Aba tidning 1809 n. 26, under-
tecknad med A. D. H., hvari igänkännes A. D. HUMMEL, den 
bekante författaren till Qvinnan ni. m. 

9. Soldatvisa. 
En motsatt väg, nämligen från folket ock till litteraturen, 

har tagits af efterföljande, flere gånger i skillingstrycket upp-
trädande visa. Hon intogs nämligen, med melodien, i ett teater-
stycke: Familien eller åskslaget. Skådespel i fem öppningar. 
Författadt af JOHAN FREDRIK EDMAN. Mariefred 1817. Där 
heter det om hänne: »Af våra Soldater verkeligen sjungen, då 
de gingo ut tu l Tyskland». 

Maestoso. 
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Då vardt vi transporterade till Vexiö lilla stad; 
der stod° tre herrar med prestafver i hand: 
»God dag, mina gossar! I tagen edra namn, 
med durchmarsch I gången se'n till främmande land!» 

Se'n vardt vi transporterade till Vexiö lilla torg 
och detta gjorde våra föräldrar stor sorg; 
de lade med oss matsäck af aldra bästa slag; 
men ängslan hon mättade med sorg och med qval. 

Vår hattar bepryddes med ovanligt ting, 
hvarendaste blodsdroppe rördes omkring. 
Med flaskan vid vår sida, geväret i vår arm, 
vi gånga med durchmarsch till främmande land. 

Ljufvaste sommar och vackraste vår, 
då vi få gå bort som villfarande får! 

Sv. landsm. VI. 	 9 
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Ja, fåren de känna väl igen sina lana; 
men ingen känner oss uti främmande land. 

Ljufvaste sommar och klaraste dag, 
då lärkan hon spelar och lilla göken gal, 
och alla blad och blommor de sprida sig ut; 
ja, då få vi stånda för kulor och för krut; 

Min bror är bortgången, men jag är hemma qvar; 
beängslad och bedröfvad är min mor och min far. 
Det kan ju ej hjelpas, ty tiden är så kort; 
för samma betalning får beväringen gå bort. 

Adjö, min söta fader och ömmaste mor! 
Adjö, min söta broder och syster så god! 
Nu gångar jag hem till min himmelske far; 
ja, lycklig den menniska, som der får stanna qvar 
Jfr DJURKLOII, Ur Ner. folkspr. s. 115. 

10. Värfningsvisa. 

Äfven annanstädes än i Frankrike, som blef kalladt »en 
oinskränkt monarki, inskränkt af folkvisan», har man förstått, 
att denna äger betydelse för det offäntliga lifvet ock kan an-
vändas för politiska o. a. syften. Ett försök att värfva bond-
drängar för »soldathopen», med nog mycket tycke af »bauern-
fängerei», utgöres af efterföljande tirader, som vi aftrycka ur 
Twänne WISOR At siungas Af ährliga Drängar ock friska 
karlar Som älska at tiena under Kongl. Guardet (Stockholm, 
utan tryckort ock år; 3 varianter, af hvilka en har utsatt tryckår 
1705): 

REVEILLE. 
 

FRisk opp Cammerater/ hör Trumman nu går/ 
Mig tyckes på låten/ tu l werfning det slår/ 

Til werfning för Guarde/ kom lät oss gå dijt/ 
Där wanckar bra pengar/ kom Gåssar med flijt. 

 
Se där är godt sällskap/ godt Öhl och Toback/ 
Där går alt i lust/ där står glädien i taak/ 

Bom lät oss war' med och se hur det går/ 
Står leken oss an/ wij tienst där ock får. 
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God morgon Corporall få wij låf at gå in 
Uthi edert Lag/ män wij wänta på winn. 

Kanske wij betänk oss och blifwa hos ehr; 
Sij Pelle har lust/ han skrattar och leer: 

 
Han täncker som jag/ gie Plogen god dag/ 
Och Bonden på båten/ blij i detta Lag; 

Kom gie oss på hand hwad andra plä få/ 
Den onde må länger i Lagåhlen gå. 

 
Gått åhr Cammerat/ det är Konungens skåhl/ 
Ta i fre och drick uth/ glöm bort Bondens gåhl/ 

En Guardes-Buss bättre än Bonden han är/ 
Se här är blå Råck/ Musquet och Gewähr. 

 
Klä på dig ta Plijten wid sijdan och kom/ 
Sitt neder och lät oss nu lustigt drick om/ 

Se där har du pijpa/ ståpp i och tän på/ 
Röök friskt/ drick uhr stope/ och lät oss sen gå. 

 
Bort til Officeren at wijsa det wij 
Are Gåssar som lust ha at låta oss sij/ 

Och kunna luft' Lunta när det gäller på; 
Opp lät oss nu fort med glädje dijt gå. 

11. Våra hornlåtar. 

Ofta, kanske oftast, hafva utländingar varit de som först 
fäst uppmärksamhet på märkliga drag i vårt folklif. Den som 
först fäste sig vid våra hornlåtar, var tysken F. F. E. BREND-
LER (1800-31), som upptecknade ett par sådana i Stockholm. 
Dalkullor, som rodde mellan staden ock Löfholmen, plågade 
nämligen gifva signaler med horn. Uppgiften är hämtad ur 
en anmälan af R. DYBECKS Svenska vallvisor och hornlåtar i 
J. M. Rostrfs tidning Helios 1846, nr 25. 
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12. D. S. Wallman. 

Af »bröderna Wallman», omnämnda som upptecknare af 
folkvisor ock särskildt skaffare åt den ytterste upphofsmannen 
till den samling »fornsånger», som blifvit uppkallad efter A. I. 
ARWIDSSON, L. F. RÄÄF, har endast den ene fått sitt dopnamn 
bevaradt i eftersläktens minne. Själfve RÄÄF tyckes hafva glömt 
den andres. »Med lektor Wallman samlade gemensamt en hans 
uti studieåren aflidne broder, byars namn jag glömt,» heter det 
i ett brer. från RÄÄF till ARWIDSSON dat. Bulsjö d. 23 augusti 
18341. Ara likväl åt äfven de ringa arbetarna i vingården! 
Om denne bror till lektor JOHAN HAQUIN WALLMAN (1792 — 
1853) upplyser Linköpings bladet 1818, nr 82 under rubriken 

»Döde i Orten. 
Magister Daniel Samuel Wallman, i Lansleryds Prästegård den 
8 October 1818, kl. half 12 f. m., i en ålder af 27 år och 6 
dygn, ömt sörjd af Föräldrar, Syskon, Wänner och anhörige.» 

13. Smaken för sagor. 

Från t. ex. H. HETTNERS franska litteraturens historia 
känner man, huru, sedan CHARLES PERRAULT med sin klassiska 
lilla samling sagor (1697) brutit isen ock ban i grefvinnan 
D'AULNOY fått en beaktansvärd efterföljerska, smaken för sagor 
hastigt grep ikring sig, framför allt i Frankrikes högre kretsar. 
En lång följd af efterbildare trädde efter de nämnda två, ock 
grefve CAvLus, fornforskaren, själf en af dem som försökte 
sig i det nya vitterhetsslaget, uppgifver (i förordet till Cadichou), 
att sagorna en tid varit så på modet, att den förnäma värden 
knappt läste något annat. 

Mindre kändt är, att detta mod trängde sig fram till oss. 
»För någon tid tilbaka», säger likväl ABRAHAM SAHLSTEDT, 
»hade man den tanken här i Sverige, at Sagor endast voro 
gjorde för Käringar och Ammor, at därmed roa barn i skym-
ningen. Men vi hafve tillika med andre Moder fått annat 
tänkesätt ifrån Frankrike. Där bafva Sagor (Contes) länge 
gådt i sväng, och räknas nu ibland stycken som höra tu l Helles 
lettres.» 2  

I) Tryckt i A. AHNFELTS bok L. F. Rääf af Småland (Stock-
holm 1879), s. 220. 

2) Vittert Snille, i en kärt Afhandling-  betracktadt af AMARANTHUS. 
Stockholm 1775. 
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14. Spridningen af skillingstryck. 
Huru kom den adressaterna till handa, denna vitterhet, 

som trots allt det ytterliga förakt, med hvilket de bildade sågo 
ned på den, likväl spelat en stor rol därmed att den vändt 
sig till ock mottagits af millionerna af landets befolkning? 
öfver den lilla boden med dess snusfjärdingar, dess karduser Gefie 
vapen ock Gefie tupp, Malmö husar, Hallmans dalkarlar, Fem 
blå bröder m. m., under stundom äfven öfver »magasinet» med 
limporna, snutarna ock raspebröden, spred° i äldre dagar 
Fogel blå, Carsus och Modems, Den lilla gullfog-eln eller qvast-
bindarlyckan, Malcolm Sinclairs visa ock deras gelikar i små, 
groft tryckta oktavblad eller häften ett romantiskt skimmer, 
som näppeligen skall återfinnas i nyare butiker. »Snusbod-
visor» ock sagor såldes äfven af krämare under öppen himmel, 
på torg, vid marknader o. s. v., ock Boklådan vid Yakobs torg 
har fått ett förblifvande rykte genom en bekant artikel i your-
nalen (1816, nr 78 o. f., aftryekt i MALMSTRÖMS Grunddragen 
af svenska vitterhetens historia 5, s. 2'25 o. f.). Men äfven 
genom kolportering blef detta slags litteratur spridd: på landet 
af kringfarande gubbar 	af hvilka en, Lille Per Stabbe, 
tyckes hafva gjort sig känd vidt kring Södermanlands bygder 
— ock på Stockholms gator af pojkar, som enligt beskrifning 
nära liknade deni, hvilka nu utbjuda tidningar där. En sådan 
beskrifning må här få plats. Den är hämtad ur tidskriften 
Nytta och nöje (b. 1. Stockholm 1793, s. 234) ock utvisar 
tillika ett intresse hos allmänheten för vitterlek, låt vara ofta 
underhaltig, som blifvit undanträngdt af ett icke alltid sundt 
intresse för politik. Rubriken är 

Bref om Stockholm af en Resande. 
Men ibland alt, var intet mera stötande för mig, än at se 

den myckenhet strömmande ungdom, hvilken lopp gata opföre 
och utföre, samt med en förargelig ton oroade hvarje vandrare 
med idkeligt utbjudande af litterära producter, såsom Bönedags-
Texter, Fruntimrens Privilegier, den ena Visan mera osmakelig 
än den andra, o. d. m. — En afton gick jag öfver Drottninge-
gatan, hvaräst uti et gathörn en myckenhet folk hade samlat 
sig, at afhöra en liderlig Visa, som afsöngs af 2:ne pojkar. 
Strax därefter mötte jag på Norrbro en skåck af icke mindre 
än 12 sådana vandrande Bokhandlare, hvilka efter slutadt 
gatstrykande, gingo hvar på sit ställe, at förstöra sin ringa 
förtjenst för den dagen. 
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15. Legend i en protestantisk predikan. 

Den 15 maj 1666 skref PETRUS MAGNI GYLLENIUS i sitt 
Diarium (utg. af  Hansen, Hfors 1882), att biskopen, då anteck-
narens lilla dotter begrofs, höll en historisk predikan ock att 
»J samma predijkan infördess också en Historia eller Legenda: 
nemligh en hustru miste en gångh igenom Dödhen sitt enda 
barn, hvarföre hon tber öffver så sörgde och grott, at hon 
wille ingen tröst emottagha, och uthi sin bedröffvelse, grååt 
och klagan, gick hon uth på en engh uthi grönt blomster, 
mente sigh ther fåå en lijsa: tå bleff hon warse en hoop små 
barn uthi huijte kläder, the sungo, dansade och leekte, och 
ibland them sågh hon och sitt barn uthi huijta kläder, huilket 
war myckit bedröffwat och sorgse hengiandess neder huffvudet, 
och hade en kruka j handen. Modren frågade huarföre thet 
icke sångh och dansade som the andra, uthan så sörgde; barnet 
suarade: min kiäre moder, så länge som j så myckit gråten 
och sörge, kan jagh och intet annat än gråta och sörja, jagh 
haar här uthi en kruka alla edhra tåårar, när jagh seer them, så 
måste och jagh sörja och ängslass; therföre k: moder unnar migh 
then himmelska frögden, jagh nu haar och grååter inthet mehra 
öffver migh, så får jagh siunga och dansa. Och strax för-
svunno the alla sammanss.» 

Motivet är det samma som i Sorgens mag-t, G.-Afz. n. 6. 
För öfrigt öfverraskar det att finna ett blomster från »folksagans 
ock sångens oförvissneliga rosengårdar» — uttrycket är af 
L. F. RÄÄF — i en protestantisk predikan. 

16. Offerkällor. 

Huru inrotadt det intill våra dagar fortlefvande ock sanno-
likt icke ännu alldeles upphörda bruket att »offra» i källor 
varit, synes däraf, att myndigheter så sent, som ett pedanför 
anfördt årtal utvisar, ansett sig böra ifra mot det. »Afven så 
spörjes här i orten», skref landshöfdingen i Malmö C. G. FIÅRDH 
i en Allmän Publication den 23 juni 1722, »den grofwa Synden 
med Signeri och Spådom, samt den fördömmeliga wanan med 
offrande på Midsommars Afton i synnerhet wid Kiällor så 
gjängse wara, at den utan tiltal och någons hinder offentligen 
skjer twärt emot 9. puncten» [i K. Stadgan om eder af den 17 
oktober 1687]. 



BERGSTRÖM, STRÖDDA BIDRAG TILL SVENSK FOLKLORE. cxxiij 

På tal om källor må antecknas, att en »effigies» af den 
ryktbara Ingemo-källan, graverad af J. V. D. AVEELEN i Stock-
holm 1705, finnes i en under professor ST013.2EUS utgifven 
handling af en GUDEIEMIUS, Tentamen historicum Banomannam 
sive Mannheim expendens, Lund 17417  4:o. 

17. Till ceremonierna vid böndernas gästabud. 

»Wid bordet tilbringas måst 6, 7 ja 8 tu l 9 timar, och 
spelemännerna gå före och spela en liten Courant för hwar 
rätt som bäres in, hwaruid är märkeligit, at de hafwa et wist 
stycke för hwarje slags mat såsom et för Säppan, et annat 
för korfwen, än et annat för steken o: s: v: så at den, som är 
genombyrd med bond-giästbud, kan så snart han får höra spelet 
i förstugan, weta hwad rätt som wankas på bordet.» 

Ur Om Blacksta och Wasbro Socknar, uppsats i Nyköpings 
weckoblad, 1765, nr 15. 

R. BERGSTRÖM. 

Polskor ock valser 
upptecknade den 19 juni 1885 hos Johannes Johansson (kallad Spel-

Jocke) under Tranbärga, Ydre härad i Östergötland. 
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5. 
Misstänkt: troligen ingen äkta folkmelodi. 
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C. J. EKMAN. 

Kolåt från Västmanland. 

	

Liten oxe, lita • 	ko, 	Lockarjag, så kommer ho, 	för det vetj ag. 

	

-r.„„T,.„0,„_,,, 	 	
y 	 y 	1---I 

Lu--lo, som 	en so. 	Mjölka dina skulle - - kor! 	Mitt fä ä val-le, 

>•> 
går i grö-na fal-le, 	ändå sofver du som en so. 

J. Nn. 

Sägner från Gottlan.d. 
Under en tillfällig vistelse i Stånga socken på Gottland sommaren 

1886 var jag i tillfälle att uppteckna följande sägner. Sagesmannen 
var en gammal snickare, som var fullt ock fast öfvertygad om sanningen 
af hvad han meddelade. 

Ja, om han vill veta saker om spökerier ock sådant, så 
kan han nog fil det Men de som talar om sådant de ljuger 
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ock lägger till. Det jag nu berättar, det är sanning, för jag 
känner dem, som varit ute för spökerierna. 

Det var en gubbe som gick på vägen från Liffride i Stånga 
till Frixarfve. Då det blef mörkt, kom han till skogen, ock 
på vägen såg han en säck ligga. Han blef arg ock sparkade 
säcken ur vägen; men när han kom hem, värkte foten, så han 
måste gå ute om natten. Sen skaffade de en, som såg på det 
ock hade det bort; ock det var min svärfar det hände. 

Vid samma Liffride ligger ett träsk, ock där fångade de 
en gädda, ock därpå bands mässingstråd om hänne, ock hon 
släpptes. En tid därefter fångades samma gädda i Blötemyr, 
som ligger en half mil från Liffridemyr. Intet samband synes 
på jorden; därför tror alla, att det är en underjordisk åder, 
som sammanbinder dessa bägge myrar. 

Ett rå, som många skrattar åt, det är Nosbrogubben. Men 
han liksom Sveegubben hämnas alltid. Det var för en tid sen 
som en gubbe gick ock hängde sig i Nosbroskogen, som ligger 
mellan Hemse ock Stånga. Han går nu igän ock visar sig i 
alla skepnader, mäst som en liten man med röd, stickad topp-
mössa. En skomakarehustru från Lye, som inte brydde sig 
om de varningar hon fått, gick en natt från Hemse, ock så kom 
hon i möte med två stycken sorkar, som kom körandes med två 
små svarta skogsruss, ock de stod i karmen ock piskade på 
hästarna. Då sa hon, att det var synd, att sådana svin skulle 
ha sådana hästar att köra med. Ock så sen fick hon hvartannat 
rapp med hästarna, ock efter det biet* hon förlamad ock rent 
kringvriden i hufvud ock händer. Hon lefde inte länge sen. 
Så hon fick lära känna Nosbrogubben. 

En annan gubbe hade också hängt sig här i Stånga på 
Rotarfve geto I. Lite därefter började han spöka ock ropade 
då alltid ock ropar ännu nattetid: 

1) På mycket sank mark vid ett träsk eller en myr. 
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Hu, hu, hu, 
kallt um baine 

- lagt tu l mybösl. 
Hu, hu, hu! 

En bonde i Stånga körde till Visby i natten — för då fans 
ingen järnväg — med ett lass säd, ock när han kom på vägen 
vid Levanders i Lye, kom han i mötes med ett liktåg, ock då 
höll han med skjutsen ock gick fram ock bad att komma 
vägen fram; ock då kom han igenom, för tåget delade sig. 
När han sen körde vidare, så blef lasset så tungt, att hästarna 
inte orkade med det. Då de kom till Glavesbacke i Etelhent, 
då höll han med skjutsen ock pustade med hästarna ock hällde 
lite brännvin på brödet ock gaf hästarna. Så bad han, fast han 
ingen såg: »Nu har jag skjutsat så länge med den här tyngden, 
så hästarna förmår inte längre dra, utan nu får jag be, att ni 
stiger af, ni som åker». Ock det blef gjordt, ock skjutsen 
blef lättare. Hvarken han eller skjutsen led någon skada. 
Det är bara sanningen, för den som skjutsade lefver ännu. 

Ja, vid Levanders i Lye spökar det riktigt, för vi skulle 
gå till Lye, jag ock några till, om natten till smeden; ock 
som vi kommer till Levanders, låg där en smal, lång säck 
uppstoppad öfver hela vägen, ock vi tordes inte gå fram, ock 
då frågade den ene af oss: »Hvad är det för någonting? Flytta 
dig undan!» ock så satte han benet på den, ock då svängde 
ändan på säcken, men den andra ändan låg still, ock när den 
låg jäms med diket, rullade den ner där ock försvann. Vi har 
inte ändå lidit något för det. 

Medan jag nu tänker på Nosbrogubben, kommer jag ihog en 
berättelse om en annan sådan gubbe. Det var en gammal såg 
vid Österlings; så skulle de ner sent om kvällen ock såga. 
När de släppte vatten på hjulet, så stod det ändock. Då skulle 
de stad ock se ner i hjulet, ock där satt en liten gubbe med 

I) Obekant ord. 
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röd stickmössa ock höllt emot med benen. Så tog de en 
skofvel het aska vid sågspiseln ock kastade ner i hjulet på 
gubben. Så tog sågen att gå med en så förfärlig fart. Gubben 
strök af i skogen med ett hiskligt skratt. 

En som fått lida mycket för trolldom det var ett frun-
timmer i När. En gumma, som kallades Hånnebokäringen, 
hade vändt lifvet af sig själf, ock granngårdspigan hon sa 
om kvällen: »Om nu arstumor kom i morgon bitti, så skulle 
jag bjuda hänne på en kopp kaffe.» Om morgonen när hon 
kom ut ock hade fått eld i ordning ock kaffepannan på, så 
kommer arstumor gåendes -- det är sanningsenliga stycken 
de här — ock sätter en arm på hvartdera dörrträt. Men fastän 
pigan hade bjudit, vågade hon inte hålla sitt löfte, utan tog 
ett vedträ, som brann i spiseln, ock hjälpte sig igenom dörren 
för att komma in i stugan, för brygghuset var på gården. Så 
blef hon sjuk en åtta tie månader som förlamad. De måste 
söka till Hajnumkäringen, som botade hänne. Det var en 
sådan där trollhäxa, som botade sådana där jorddunster. Det 
är märkvärdigheter som kunnat gå för sig. 

Utaf allt detta ser man, att vi inte har långt kvar till den 
yttersta dommen. Ett ännu säkrare tecken, när den skall bli, 
det är det stora korset vid Burs kyrka. Historien om det är 
den: Det var ett par, som skulle gifta sig, ock när de red till 
kyrkan — det har händt för många år sen -- blef brudens 
häst skrämd, så han började skena, ock han kastade af bruden 
i den där gropen nära kyrkan, ock hon dog. Brudgummen 
lät bygga upp ett stort stenkors på samma plats, där bruden 
föll af ock dog, ock det säges, att när det korset går af för 
tredje gången af blåst, då skall den yttersta dommen stunda. 
Det har blåst omkull ock gått sönder två gånger, ock bitarna 
är uppresta bredvid, så nu skall det bara gå sönder en gång 
till, ock det dröjer väl inte länge. 

Sv. landsm. VI. 	 10 
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I Bro var det en gång ett fruntimmer, som skulle baka 
bröd under själfva julhälgen. På julaftonskvällen formade hon 
till sina bullar ock lade dem i ugnen att gräddas ock gick så 
till sängs. Morgonen därpå, som var juldagen, skulle hon se 
efter, om hännes bullar var gräddade, men då fick hon se, 
att i stället för bröd hade det blifvit stenar. Detta skedde till 
straff för hännes sabbatsbrott. 

Af dessa stenar har sju stycken i trakten bevarats till ett 
åminne af Guds straffdom, men nu har de skingrats hit ock 
dit. Dock lär några finnas kvar i Bro kyrka. Stenarna liknar 
en rund bulle. Undersidan är kantig ock ojämn, ock det säges 
bero därpå, att man hade klena bakugnar i de afiägsna tider, 
när detta skedde. 

HJALMAR OLSSON. 

Om Lillpintel ock trollkäringen. 

Uppteckningen från Vilhelmina socken, Äsele lappmark, på socknens 
mål. Samma mål talas, med små skiljaktigheter, i Asele, Vilhelmina ock 
Dorotea socknar, således i Ångermanälfvens öfre floddal; •Dorotea-målet 
företer någon likhet med jämtska. Jfr Sv. landsm. V. 2, s. 37-47. 

Dä va tri brörer, som ga säg ut på kogsslätta tell å fri 
ått kogsdotra. 'N ålsten jekk inn först, män han fekk snart 
ä stäkket avfe. Sä jekk 'n annern inn. Då sa koggen, 
då om han to snärkbokken 2  tå trolltjäriga, så skull-'n fe dotra. 
Män då dännä tykt-'n skull våra älldeles omöjlit. Han ga ält 
förlorä å jekk himm. 

Män så jekk 'n Lillpintel inn; å då han badd tåla om 
äränä, så sa kogen, då om han konnä knip snärkbokken tå 
trolltjäriga, så skull-'n fe dotra. 'N Lillpintel läva43, då han skull 
försök. Han frågä bärä„ om då fans sä han konnä fe na 
rogkli å sålt ti 'n päsa 3. Dä fekkin. Å så for-'n dittell troll-
tjäriga, å då han kommä dit, så var ä mitti natta. Han klev 
oppå takä å koksä ne jönig4  murn; å då såg-'n, horä snärk-
bokken låg däri aska. Han to å släft 'n njäva kli å sålt ne 

1) kort. 2) Betyd. okänd [af. 	3) påse. 4) igenom [skorstenen. 
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på snyta' på snärkbokken. Han vakknä å koksä opp. Då 
släft-'n 'n njäva tell. Bokken börjä å slipper» å äta, å sä 
börjäin å kliv oppättä rnurn. Då han kommä översti murn, 
sä spänt" 'n Pintel ti horna å dro opp bokken. Män då raflä-nä 7  
sä ti stena, sä trolltjäriga vakknä. 'N Pintel to bokken ti 
fammen å spraggäs dä värstä han konnä, å trolltjäriga häll» 
ättä. Män 'n Pintel hann ditti båten å rodd över fön, som låg 
neom trolltjärighimmä. 

Då han kommä på anner stranna, sä stänä-'n 10, sä han skull 
fo hör, va trolltjäriga skull sägä. Då roft-a: »Hokken ä du?» 
»Å, jäg het Pintel», svära-'n-a. Då roft-a: »Pintel, Pintel, komm 
du ijänn na mer?» — »Jo», svära-'n. »Då skä jäg pintelipela-
päls" vä däg», sa-a. 

Då 'n Pintel kommä dittell koggen, sä va no ä dännä 
väl å gott, män koggen sa, dä »änn fätas dä mer». Han skull 
ta säggbläktal2  tå trolltjäriga. 'N Pintel for. Ä då han kommä 
dit, sä smog-'n så oppå båten" å sättå sä där. Trolltjäriga 
hadd häst opp bröä tell å törk där. Då han hadd setä 'n liten 
stänn", sä fekk-'n ont i bena å bo tell" å roi sä. Då frågä troll-
tjäriga: »Hokken är ä, som knäpprär i mitt brö?» — »Kip, kip,» 
låtä 'n Pintel. »Då ä bärä 'n liten spär", å han jör int sä 
stor 'n skää16», tykt trolltjäriga ätt döttren sinä — hon badd tjvå 
döttren. Då dä vart kvälln, sä holn 'n Pintel, horå trolltjäriga 
stält opp säggbläkta dävvä 19  säga å la sä. Döttren jekk inn i 
kämmarn. Då ält vart tyst, sä krop 'n Pintel försektit ne å 
jekk inn å spänt 19  säggbläkta å spraggäs för brinnä livä sin väg. 
Män dä slainmrä ti stola å dörana, där han for framm, sä troll-
tjäriga vakknä. Hon såg, dä säggbläkta va bortä, å först°, 
dä dä va 'n Pintel som hadd vörä-där. Hon to ättä-'n, män 
han hadd honnä utpå fön, då hon kommä ne tell stranna. 

Då roft-a å frågä: »Pintel, Pintel, komm du ijänn na mer?» 
»Jo, no komm jä ijänn», svära 'n Pintel. »Då skä jä pinteli-
pelapäls vä däg», sa trolltjäriga. 

Då 'n Pintel kommä dittell koggen, sä sa koggen, dä 
»änn tätas dä mer». Han skull ta gullkappa tå trolltjäriga. Dä 

5) nosen. 6) slicka. 7) skrapade det. 8) sprang. 11) skyndade [efter (honom). 
10) stannade han. 11) af verbet pela röra sig sakta + päls. 12) Betyd. 
okänd. Sammanhanget antyder »lykta». 	13) loftet. 	14) bjöd till [ock 
rörde sig. 	15) sparf. 	16) skada. 	17) hörde. 	18) bredvid. 	111) tog. 
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dännä sk 'n Pintel för huvvä", å han onnräsä, horä han skull 
bära säg åt. Män han to sältä ti 'n päsa å for. Då han kommä 
dittell trolltjärighimmä, sä klev-'n oppå takä å koksä ne jönig 
murn. Då säg-'n, horä trolltjäriga holl på kok väligen. Han 
to å släft nagrä njävanan sålt nej gryta. Då trolltjäriga smäka 
väligen, sä va-'n sålt som beta22. Hon onnräsä no över horä 
han hadd konnä vå123  sä sält, å sä ba-a en tå döttren sinä 
gå ättä na vatten, sä hon skull fo spä ut väligen. Män dotra 
vellä int gä, för dä va sä kält. Trolltjäriga sa, dä hon fekk 
fäll ta på sä gullkappa, sä hälä-na" nog. Dotra jo! sä. Då 
hon jekk dittell tjälla, sä holl 'n Pintel ättä å passä på å 
knuffä å vä na25  ditti tjälla å drägt-a där. Särn" dro-'n tå-a 
pälsen å for sin väg. 	 • 

Då han nu kommä dittell kaggen, sä vellä-'n, dä 'n 
Pintel skull försök å dräpa trolltjäriga. 'N vakker dag sä 
kommä 'n Pintel roänäs över fön dittell trolltjäriga. Som bon 
fekk si-'n, sä to-a fast-'n å läva-'n, dä nu skull-'n fo plekt för 
ällä fälmstyttja, han badd jort-a. 

Nu skull-a bärä tell å flakt-'n. Män hon tykt, dä han va 
fögann solten, därför vellä-na jö-'n litä först. Hon to.  å stägt 
inn.'n däri tjällarn, å sä bar-a ått-'n smörä å bröä å äll slaks 
go mat. Då hon hadd jödd-'n 'n vekkä, skull-a tjänn åt", om han 
va na fet. Hon ba-'n sätt fransm figgrä, sä hon skull fo bit 
ti-ä. Män 'n Pintel passä på å sättå framm 'n spik i ställä 
för figgrä. Trolltjäriga bet ti spiken å tykt, (lä han va då mager 
sons stäkkarn 29. Hon skull jö-'n 'n vekkä tell. Nu bar-a ått-'n 
änn mer gomat, å han låg å åt å mådd som 'n gris. Då 'n 
vekkä badd gått, sä jekk-a återijänn ne för tell å tjänn ättä, 
om han hadd vortä na fetarä. Hon skull bit ti figgrä; män 'n 
Pintel passä på å sättå ått-a 'n stikkä. Då hon badd betä, sä 
tykt-a, dä han badd fäll vortä litägrann fetarä, män int var-ä 
myttjä, sä no behövd-a jö-'n 'n vekkä tell. Nu vrak-a" ått-'n 
gomaten dä värstä hon konnä. Å då vekkän hadd gått, sä 
jekk-a återijänn ne å skull tjänn ättä, om han hadd vortä 

20) gjorde Pintel brydd. 21) näfvar(na). 22) beta är en blandning af 
vatten, rågmjöl ock salt, som begagnas af fällmakare till beredning af 
fårskinn. 	23) varda. 	24) så komme hon icke att frysa. 	25) puffade 
till hänne. 26) sedan. 27) nästan [mager. 28) känna efter. 29) som en 
stackare. 30) vräkte hon: 
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nog fet, å nu sättä-'n ått-a figgrä. Hon tykt, dä han hadd då 
vortä rasanes fet, å nu skull-'n slaktes. Hon befalt dotra jöra 
dä, män" hon fälv jekk å bjo 32  jästa. 

Dotra ledd framm 'n Pintel borti33  tjällarn å ba-'n lägg 
huvvä på 'n tjittel vä 'n vass kant. 'N Pintel såg no, dä hon 
tänt släpp tjittelläkkä" nepå häfen på-'n, så vasskanten skull 
hägg å-'n, å huvvä skull fäll ditti tjitteln. 

Å 'n Pintel jol så så förskrätjelit durnm å först° int, 
horä dä skull gå tell. Jänta försökt på ällä visa tell å synin 35, 
horä dä skull våra, män han fekk-ä int inni huvvä. Tell slut 

dä hon skull lägg huvvä dittpå tjittelbrädden, så han 
skull to si, horä han skull jöra. Å justsom hon la dit huvvä, 
så slämpäin 36  ijänn läkkä, så huvvä foll nej tjitteln. Särn to-'n 
å tvättå tå-ä bion å la-ä ditti sägga å bredd över-ä fälin, så dä 
såg ut, som om dotra ha legä å sovä. Därättä jol-'n opp" 
kräppen å kokä tjöttä å stält framm-ä på bolä. Män fälv så 
krop-'n bak murn. 

Innom 'n stänn så kommä trolltjäriga himm å hadd jästa 
vä så. Då hon kommä inn å såg, dä dotra låg å sov, så ropä-na 
ått-a, dä hon skull stig opp. Män dotra holn iggentigg. Då 
jekk trolltjäriga dittell bolä å börjä på smäka på tjöttä; å då 
ropä-na återijänn ått dotra, å sa: »Doter, doter, komm skä du 
fo smäka Pinteli njuranfeta39!» Män dotra hol iggentigg. Då 
vart trolltjäriga rasanes å flog ditti såga  å to dotra d hår-
loggen. Män då fäld 39  huvvä vä; å då försto-a, dä dä va 'n 
Pintel som nu ijänn huld ställ tell ä spratt. Hon rott: »Pintel, 
Pintel, va ä du?» — »Här ä jä», sa 'n Pintel å spraggä bakanom 
spisen" å på döra. Trolltjäriga to ättä-'n, män han hann opp 
båten, innan trolltjäriga hann opp-'n. Nu ropä-na: »Pintel, 
Pintel, komm du ijänn na mer?)) »JO)), sa 'n Pintel. 

Då 'n Pintel kommä ditti kogsgåln, sä vellä-'n ha 'n ull-
fortä å tjvå iäresforten". Dom fekk-'n. .Å så hädd-'n ullforta 
innerst å läresforten därutapå. Särn SÖMIllä-'11 ihop läresforten 
netell rontomkrigg å så for-'n dittell trolltjäriga. Då han kommä 

31) medan. 32) bjöd. 33) utur. 34) kittellocket [ner på halsen. 35) visa 
honom. 36) slog han. 37) gjorde upp, rengjorde ock styckade [kroppen. 
38) Pintels Djurfett. 39) följde [hufvudet med. 40) fram från öppningen 
mellan spisen ock väggen. En sådan öppning finnes blott i bryggstugan, 
där familjen bor sommartiden. 41) lärftsskjortor. 
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inn, sä sa-'n: »Ja nu ä 'n Pintel här.» Trolltjäriga rok42  jenäst 
på-'n å läva43, dä nu skull-a fäll si åt å dräpa-41. Män 'n Pintel 
kläga över, dä han va sä hoggri. Trolltjäriga tykt, dä no 
skull-'n fo äta, män särn skull-'n släktes. Hon to å kokä 'n 
dukti grötgrytä, sä han skull fo äta. Då 'n Pintel börjä äta, 
sä öst-'n störstä delen mella forten. Då han hadd etä 'n stänn 44, 
sä sa-'n, dä no hadd-a kokä mytjän gröt, män han va sä hoggri, 
sä han behövd nantig. Trolltjäriga bain bärä äta, å då han 
hadd etä opp ältihop, sä sättä-na opp 'n grytä 'n gagg tell å 
kokä. Han åt opp borti hännä å. Män då hordesin 45  våra 
mätt. 

Trolltjäriga frågäin, va han vellä ha för slaks dö. »Ja», 
sa 'n Pintel, »hon konnä fo dägg46  ihäl-'n vä 'n kodd.» Då la-a-'n 
på 'n bägk å to tell å dägt-'n vä kodden dä värstä hon varsä47. 
Då hon badd dägt-'n 'n stänn, så börjä 'n Pintel på jämmer, män 
då va trolltjäriga sä svetti, sä hon va tjvuggen tell å gå å 
lägg tå sä kappa, hon badd på sä. 

Då hon badd jort dä, sä börjä-na dängäin ijänn, män 
hon tykt, dä dä to litä, sä hon to 'n spjälk 48, som hon badd, å 
börjä dägg vä dänn. 'N Pintel låg å smott jämmrä å jämmrä. 
Tell slut börjä gröten å mjälka kommä framm över ält på 
kräppen; å sä stinnes-'n å49  å dödd. 

Då trolltjäriga såg dä, sä lätt-a-'n" liggä å spra-ggä tell 
byss för tell å bju jästa. Män 'n Pintel hadd bärä jort sä dö. 
Då han ho!, dä trolltjäriga for, sä steg-'n opp å fynnä sä nej 
båten å rodd. .Män då han kommä ä styttjä utpå fön, sä fekk 
trolltjäriga si-'n, å kutä51  dä värstä hon konnä ne tell stranna. 
Då hon kornmä dit, sä ropä-na: »Pintel, Pintel, komin du ijänn 
na mer?» -- »Näjj», svära 'n Pintel. Då kastä-na ne sä å börjä 
på å drekk opp vattnä borti fön. Dä migkä å migkä, å båten, 
som 'n Pintel va ti, fäld52  vä strömmen, som vart tå dä troll-
tjäriga drakk; män då han kommä ä litä styttjä ifrån-a, sä 
sprakk trolltjäriga. 

42) rök, sprang hastigt. 	43) lofvade. 	") stund. 	45) sade han sig. 
46) piska. 47) förmådde. 48) en lång ock smal träspade, som allmogen 
i Lappmarken begagnar, när tunnbröd bakas. 43) blef han stel. 50) lät 
hon honom. 51) sprang. 52) följde [med. 
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Då 'n Pintel såg dä, sä to-'n å jekk opp i trolltjärighimmä 
å to ält dä gull å selv å dyrbarheten, som där fans, å sä fol-'n 
dittell koggen. Å nu fekk-'n dotra hans. 

0. P. P—N. 

Trollbruden. 
På Delsbomål (Igelsingland), meddelad af fru ANNA HJELMSTRÖM f. 

HÅRDELIN. Uppteckningen är gjord af V. ENGELKE, — Jfr med hänsyn 
till innehållet Sv. landsm. I, s. 590 if. 

Hä va en gågg e valljänta, söm hadde väv öppe. A då 
dan komm, då dam ska bufera ,  hemm, sa hadde ho int vunne2  
fått ne väven. Män hä fallera3  int nå mittje, å då sae-ra at 
käril, söm komm mä hesten å ska tjera buferlasse: »Du får 
ta hemm kratje4  du, å Ella nör i gåln jölpe däg mä dam, för jö 
går int häjja5, inna jö fått ut vävstoln.» — »Ja män, bara du 
int får för mittje tå 6  jölpa då, når du blir esammen? De små 
ä krigge7  te bufera inn, når föltje ha buferst ut.» Män jänta 
ho skratta å sae: »Jö ha föll stål te värja mäg mä å hunn, 
söm kann springa mä bö, öm dam ska bli fö umittjenes jölp-
samme.» 

Å sa varst-e, att kärn å kratje å alle de annre valljäntan 
for hemm, å Ingre — för sa heta-ra — varat ennerst esammen 
på vallen, bära mä hunn la-mme säg. 

Mäjja10  ho steka ätte å dona unna, jikk-e bra, å ho sågg 
sa hä jömmau i bärje. Å sa sätte ho säg i vävstoln. Män int 
länje hadde-ra sutte dar, förn hunn, söm låg å drog säg ve 
spissen, berja på å gnälla å komm å krep inat-a. Jänta tikte 
föll, hä var nå litt kumt12, män sa slog-a borst-e å tog öpp å 
såg. Män då ska ni herst slikt rumol bä varst på vallen! 
Frånn alle bärga å frånn tjära" å frånn rennigen å frånn skojen 
på alle sie hujja-re å ropa å kunna '4, sa hunn gnall å drog 

1) bodföra, färdas (till eller från sätern). 2) hunnit. 3) fattades. 
4) kreaturen. 5) härifrån. 6) af [hjälpen. 7) kringa, kvicka. 8) allt-
för mycket. 9) i lag med, hos. 0) medan [hon stökade (efter) ock 
städade undan. 	11)  genljöd. 	12) hemskt. 	13) tjärnarna [ock från 
röjningen. 14) Kullua . locka korna med låtar. 



CX1 	 SMÄRRE MEDDELANDEN. 

römpa målla bena, å jänta ho stägde döra å hugg körs i treskla 
å tog e sotköl å rita en fämmhernig mitt på gölve. Når ho 
glåmal3  ut jenne glase såg-a, hör småföltje komm buferanes 
frånn alle sie. Å tjin 16  deras du-vva å se på! Store, gvite ko 
mä låge ben å mågge virvla på rijjen å säks tissa på vörst äviga 
jur, å fälltjin hadde gulljälle, män gvite va dam alle hop. 
Å sa bar-e å inn i fögse. Å väl vane va dam, för vörenda 
hop jikk ätte vör si fällko inn i vör sett fögs. Män jätjäntan 
dam va int sa store dam e'7. Hä va föll igga söm nådde 
halvalna. Män slätjetaskals å bälte mä kniv sku dam låss ha, 
män kniven va tå rean gulle, å bälte va e sellke20. 

Ja, Inre ho varst seg int anna för, än bara stå å glåma. 
Män ätte kratje komm föltje mä bar 21, söm låg i selvvögge, män 
når dam komm nämmer, såg Iggre att bara hadde dövle22  store 
hugga ätte kröppen, å då komm-a hög, hör titänn 23  trölla ä 
ätte bar tå människan, å ho mindes, ho hadde herst öm e 
tjärig, söm hadde glemt te ståla vögga å söm hadde fått en 
borstbitig. Män jussöm Inre stog å grönna på de dar, fekk-a 
hera, hör e tassa på bron, å sa såg-a, att e bodde ett 
tröllhusöll ti vör stugge, å då förstog-a, att dam komm å villa 
inn ti hännas stugge å. Män dam könna int gå inn för körse 
ti treskla. Dam gviska å tissla å tassa utaför, män sa varst-e 
mol tist. 

Iggre sätte säg å vov, sa e döna ätte. Män rässöm ho 
såt, fekk-a hera e dövle väsen kri-ggöm stugge, å sa såg-a, 
att trölla komm sa tjökt, sa tjökt ut ur alle stuggen, å dam 
ropa å skria, å sa svara-e frånn bärje. Å sa såg-a, att 
bärje ippnas å tröllkonjen komm ut å han va lite större än de 
annre trölla å hadde gullkrona på hugge. Å ett lågt följe 
baddein ätte säg, å dam sku låss vara söllata24  å öffsera, 
män svärda dam va tå sellver mä gullSie. Å alle hop komm 
dam kriggöm Iggres stugge, å sa fekk-a hera, hör dam klev 
öpp på take jussöm lekatte23. Å rässöm e va, komm dam ne 
jenne körsten alle hop, å konjen mä. För ho hadde int nå 
spjäll ti stugge förstår ni, annars hadde trölla int haft makt 
15) tittade [ut genom fönstret. 	16) korna. 	17) inte. 	18) påse med 
»sleke». 	19) röda. 	20) af silke. 	21) barn. 	22) vådligt [stora huf- 
vuden i förh. till kroppen. 	23) lystna. 	28) soldater [ock officerare. 
25) vesslor. 	 • 
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te komma inn dänn väijen häller. Män nu komm dam tjökt krigs-
öm Iggre å sae, att dam villa klä-a bru. Män ho svara, att 
ho villa 'ut bli nå tröllbru, nihän då sae konjen: »Jo me bru ska 
du bli, å mä mäg ska du följa å bo ini bärje, å gull å sellver 
ska du få, sa mittje du nössen vill. Män vill du int hä, sa 
kömme du alleri häjja mä live)). Då sae Iggre, att ho jetta26  väva 
ne väven först. »Ja vi ska jölpa dög», sa trölla; å då fekk-a 
se på jölp. Sömlige spola å sömlige trödde på trampan, å söm-
lige kele" inn kösspolen, å sömlige slog ra klammen", å allere 
hade Iggre sett slika vävnig förre. Män forst jekk-e. Hä 
teva 'ut länje, förn hela väven va fälig, å då skar trölla ut-'n 
mä senne gullkniva. För dam vakta Iggre, sa bo komuns int at" 
te ta saksa, söm såt på väjja. Å.„nö ska dam klä-a. Män då 
tog Iggre haftrasa" å knet på hunn, å sa ippna-ra döra å 
släpte ut-'n. Å hunn te ränna at bigda, å dit könn-e fäll 
vara nå tre fjärndela 31. 

Män trölla dam klädde Iggre te bru, å grann varst ho. 
E slika gullkrona, å slike rose å penniga å hafduka fins int, 
öm en sa sku leta ti fu såkkne. Å trölla va sa kvekk i figgra, 
å dam rände å snodde säg sa krigt. Män kroka fekk dam 
kriggöm fämmhernigen. Å en tröllpöjk, söm komm en för nämma32, 
varst vinnesles33  ti de ena bene, å dess aktivare varst de annre 
trölla. Män Iggre ho bara såg ut jenne glase, å dess finare 
ho varst, dess gvitare varst-a på ansektan. Å snarst varst-a 
fälig, å då berja dam pä å duka bole. Hä va igge tennfat hä, 
må ni tro, å bara sellfat å gullfie 34  å gulltumla å gullkanne 
glösa på bcale. Å sa jett Iggre sätta säg utmä konjen ve 
storäen. Män ho sätte säg för, att iggen mat sku dam få ti-a, 
för då visste-ra, att dam fekk rektit makt ma-a. Män fisk å 
grinvällig å fikvällig" hadde dam, må ni tro. Å dam truga 
Iggre, å dam lae för-a, män ho akta säg å bara liddes å såg 
ut jenne glase. Män te slut tog tröllkonjen en sellbägare å 
sae: »De här ä finare än kerfevin36, å de här ska du smaka, 
annars blir jö sinnug37.» Iggre tolas int anna än ta bägarn — 
män sa fekk-a hera, hör hunn gvakka" å fälde utaför. Å bäst 
e va, for döra öpp å dränjen komm in mä hunn bakätte säg 
26) måste. 	27) körde [in skytteln. 	28) ladet. 	29) kom ej åt [att. 
30) halsduken. 	31) fjärdingsväg. 	32) nära. 33) lam. 34) guldskedar. 
35) sötsoppa med sviskon ock russin. 36) körsbärsvin. 37) ond. 38) gläfste. 
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å kasta iksa mitt på tröllbole. Å trölla ut jenne alle sprinje, 
dä folest dam vann, å konjen for öpp jenne körsten.mä Inres 
gullkrona ti näven, för hänne nappa-'n at säg mä sömma han 
for, å all 'n annra grannlåten tog trölla må säg. Män Inre 
slog arman i körs evver breste, å brestdutjen å bälte dam 
varst kvör. Å mitt på bole låg iksa ti en sellkanna. Män då 
såg dam, vö he va ti. Dä söm såg ut söm fletdretja39  å vin, 
va bara idelia vatten ur tjära å ure trättjegropa40. 

Män dränjen å Inre dam tog väven å sellkanna å de 
annra må säg å va gla te få fara däjja. Å Iggre ho löva ut, 
att dänn söm sku få hänne te stana kvör på vallen åtapå41  de 
annre, han sku kunna nä litt mer än annre. Män me mor ho 
såg fölv sellkanna å bälte å brestdutjen, söm trölla hadde ägt, 
å dam ärstesu unna för unna å ä fäll kvör än väst i bolanna43, 
har jö herst. 

Helsingesägner. 

Från Ljusdals socken, Helsingland. 

Stafsätter. 

Stafsätter, Horne ock Ångsätter äro, säger man, de älsta 
byar i socknen, ock det är ganska troligt, att man häri säger 
sant. Stafsätter är beläget ungefär midt i den ljusa, leende 
dal, som gifvit socknen dess namn, på vänstra stranden af 
Ljusnan, som då »flöa» står hög, badar dess tegar 

Så är sägnen om socknens första bebyggande: 
Tre män, mäktige — somliga säga, att de voro bröder — 

kommo med sitt följe östan ifrån. Anlände till den plats, där 
nu Stafsätter ligger, stego de uppåt bärget, skådade sig om 
åt alla sidor ock sågo, att landet var fagert allt omkring; att 
bärgen drogo sig undan älfven, som med en bred fåra, utgrenad 
i skogomkransade sjöar, genomskar dalen. 

39) blandning af grädde, dricka ock sirap. 40) gödselgroparna. 41) efter.  
42) ärfdes. 43) Boland fäbodtrakt, där någon odling skett. Ett hem-
man kan ha både »boland» ock fäbodar. 
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Antydande, att det nu var slut med tåget ock att de funnit 
ett land att där bygga ock bo, sade den älste af bröderne, 
som tillika var höfding för de andra: »Här sätter jag min staf» 
— ock däraf vart namnet Stafsätter. 

Af de andra bosatte sig den ene i Horne, där Växnan 
mynnar ut i älfven. Denne plägade medels tutande i ett horn 
kalla boarne till rådslag. Den andre slog sig ned längre upp 
efter stranden af samma sjö ock säges hafva ångrat, att han 
där fäst sina bopålar, då bärget trängde för nära vattnet. 
Däraf fick stället namn af Ängersätter. 

Det må nu med dessa narnnhärledningar vara hur det kan, 
så torde dock sägnen i öfrigt hafva sin sanning. Ungefär 
midt emellan dessa byar ligger Hoffbärgs by, som ännu i 
köpebref så sent som 1625 ock 1628 kallas liorgbärg, ock var 
väl i begynnelsen en gemensam offerplats för bygden. 

Med rimlighet torde namnet Stafsättra komma däraf, att 
en s. k. skattestaf för byarna Vik, Sunnanås ock Stafsätter 
här förvarats. Denna stat, som nu tillhör Nordiska muOet i 
Stockholm, är en svärdformad käpp, försedd med inristade 
bomärken, som beteckna hemmanen. För hvarje bomärke är 
ett visst antal skåror, af hvilka de längre betyda öre, de 
kortare pänningar. 

Bland föremål, som för nämnda museum hämtats i Staf-
sätter, är äfven ett gammalt krusifix af trä. Svartnadt af ålder, 
är det dock ännu väl bibehållet. Om detta berättas följande 
sägen: 

I Stafsätter var fordomdags endast tvänne landbor. Dessa 
lågo i strid med hvarandra om markerna. Striden slöts så, 
att den ene slog den andre ihjäl. Banemannen vart då för- 
klarad fredlös ock utesluten från kyrka ock sakramente. Flydde 
så djupt in i skogen, byggde sig där en stuga, ock ingen mer 
än sonen visste, hvar han var. Denne besökte honom i hem-
lighet, medförande mat ock dryck. Det var ock han som skar 
Frälsarens bild på korset ock satte upp i fadrens hydda, att 
han i dess tillbedjan skulle hafva en ersättning för honom 
nekadt tillträde till kyrkan. 

Så lefde han där i sju hela år. Då vart han fri från 
bannet ock fick återkomma till de sina. Den skogstrakt, be-
lägen inom Järfsö socken, där han haft fristad, blef imellertid 
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hans tillhörighet ock lyder under namn af Stafsättersskogen 
ännu under Stafsätters by. Där stod hyddan kvar med Frälsa-
rens bild på korset till åminnelse; ock när den stugan murknade 
ner ock det kom en ny, flyttades bilden därin. Ock så hafva 
många stugor ramlat ned ock nya uppstått, men alltid har den 
gamla bilden suttit där i fäbodstugan på Stafsättersskogen. 

Rosa-Kirstis berättelse om Höga. 

Vid Höga fans i gamla tider en stor hög, öst på gården. 
Mor min gick där som dagafolk, ock jag fick följa med. Bonden 
ock käringen lågo i »stuggu», men mor ock jag i kammarn just 
vid ugnsmuren. Som mor lagt sig, hördes ett jämmerligt rop 
af: hjälp, hjälp! Hon ut att titta kring knutarna: ingen syntes 
till. Nå, in ock i säng igän. Men samma rop: hjälp! hjälp! 
Hon måste upp igän ock fick drängen, som lyste nedåt älfven, 
ty natten var svart. Men ingen var hvarken att se eller höra. 

När hon väl var i säng ock drog fällen öfver sig, ropade 
det tredje gången. Nu var det hon som kutade in till boen 
ock sade, hur det var. Mor Margit bad hänne inte bry sig om 
det. Det var så vanligt, att det ej bekom hänne det bittersta. 
Men mor sa: Nej, husch då! inte får ni mig att ligga där. 

Mor Sandstedts Brita, Brita Måssa de kallade, tjänte där 
på gården. Hon hade varit uppe till sent på kvällen. Men 
när hon kom ned till barnet sitt ock skulle i säng, fick hon 
se en »ogåli» stor tupp sitta på sänggafveln. Hon kände på 
sig, att det var något styggtyg, vart rädd ock sade: »Ske Guds 
vilje, jag sparkar te däg jag.» Som tuppen fick sparken, 
föll han i golfvet, tungt som en sten. Men aldrig fans där 
någonting — nej inte skapande grand. 

En kväll när hon stängt dörren till stugan ock skulle öfver 
gården till kammarn bredvid kopparbon fick hon se, hur det 
flammade ock brann där uppe på högen, alldeles som en gran-
vedsbrasa. Men hon vart så rädd, att hon tog närapå bara 
ett steg mellan byggningarna. 

1) 1 »kopparboden» förvaras träkärl = koppar. 
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Det säges, att kyrka stått där i gamla tider. Men sedan 
högen kom bort, ha de inte hört något där. Där i gården 
fördes i gamla tider ett ogudeligt lif med supande ock kortspel. 
Ja, de hade suttit där så en hel lördagsnatt, ock när en af 
dem tappat ett kort ock bockat sig ned efter det, såg han, 
hur svansen slagit sig kring bordet, ock för att få ut honom, 
måste prästen dit ock borra hål i fönstret. Ock där vart han 
tvungen krypa ut. Ock det är då visst ock sant, förty jag 
såg själf både fönstret ock hålet, som han gick ut genom. 

Sagor om »de små», 

äfven kallade »de underjordiske» ock »snaåfolke». 

I Sillerbo bodde Greks. Hans barn lekte ofta med troll-
barnen, som voro klädda i grå kläder med röda toppmössor. 

En gång bådo de små Greksarna de underjordiske att del-
taga i deras måltid. Nej, sade dessa, mor eran kringlar ock 
krånglar öfver tråget, så vi ingen mat få; men kommen I med 
OSS! Ock de gingo till den stora stenen, som ligger ej långt 
frän gården där. I ett foro de underjordiske under stenen ock 
försvunno. Små Greksarna stodo där ock gapade efter dem. 
De försökte inte komma efter, ock sprungo så hem. 

En skoggänta, som var på vallen, fann hvade kväll vid 
sin hemkomst spiseln fylld med våta, tvättade barnkläder, upp-
hängda till torkning. Hon begrep nu, att det var »de små» 
hon råkat ut för, skötte så troget om plaggen, hvilka hon efter 
torkningen ordäntligt hoplade. Så höll hon ut sommaren om. 
Sista dagen när korna skulle afbeta stugtäkten, kom en gumma 
till hänne ock skänkte hänne tolf silfverskedar. Hon frågade: 
»Hvarför?» Gumman svarade: »För hännes nit om kläan». — 
Stintan hade nog hela sommarn hört de underjordiska, hur de 
stökade. 

En karl med sin son gick jultiden på vallen. Pojken frös. 
Komne fram emot vallen, sågo de, att eld var uppgjord i 
spiseln. »Sno på du», sade fadern till pojken, »in ock värm 
dig, så kommer jag efter». Det gjorde han, ställde sig vid 
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brasan ock stekte sig. Då fadern kom in ock skulle värma 
sig, var elden borta ock spiseln full med snö. 

En karl gick att fiska. På vägen fann han en kvinna, 
som lindade ett litet barn framför en eld. Han stannade, ock 
då han såg, att lindekläderna voro dåliga, tog han en duk 
han hade ock gaf hänne att därmed hjälpa upp dem. »Tack,» 
sade hon, »med gods kan jag ej betala dig, men din lön skall 
du dock hafva.» 

När karlen fått detta besked, gick han sin väg ock log. 
Ty hvad lön kunde han väl få af en sådan landstrykerska? 
Men då han började fiska, fann han snart, huru mycket han 
misstagit sig, ty han fick »ogåli» mycket fisk. Ock fiskelycka 
hade han sedan all sin tid. Så då förstod han, att kvinnan 
hörde till trollsläkten. 

V. ENGELKE. 

Var Balder äfven en tysk gud? 

En mytologisk fra,ga, belyst af ett svenskt signeformulär. 

Som bekant har man i allmänhet besvarat ofvanstående 
fråga jakande, ock såsom det viktigaste stödet för denna åsikt 
har man anfört det fornhögtyska signeformuläret från Merse-
burg, i hvilket det omtalas, att »Balderes» fåle fick sin fot ur 
led, men sedan botades genom »Uuodan§» signeri. Emellertid 
har BUGGE i sina Studier over de nordiske guele- og heltesagns 
oprindelse sökt visa, att Balder var en speciellt nordisk gud, 
okänd af Tysklands inbyggare, samt att den nordiska Balders-
myten blifvit sammanväfd dels af klassiska, dels af kristna 
element. Då den vanliga uppfattningen af det i Merseburger-
formuläret mötande ordet Balder står i uppenbar strid häremot, 
söker BUGGE i Stud. s. 284 if. gifva en annan tydning däraf. 
Den riktiga förklaringen af detta, i det gamla intressanta signe-
formuläret mötande, ord är alltså af största betydelse för upp-
fattningen af Balders-myten. På förklaringen af detsamma 
beror i icke oväsentlig mån, huruvida Balder skall anses äfven 
såsom en tysk, eller blott såsom en nordisk gud. 
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Hvarje bidrag till ordets förklaring torde därför hafva sitt 
intresse, ock jag tror mig kunna meddela ett, hvilket — om 
det än icke är för frågan fullt afgörande — torde hafva 
väsentlig betydelse. 

Merseburgerformuläret lyder sålunda: 
Phol ende Unodan 	vuorun zi holza 
dfl uuart demo Balderes volon 	sin vuoz birenkict 
thfi biguolen Sinhtgunt 2 	Sanna era suister 
thfi biguolen Friia 	Volla era suister 
thfi biguolen Uuodan 	se be uuola conda 
söse benrenki 	sese bluotrenki 
söse lidirenki 
ben zi bena 	bluot zi bluoda 
lid zi geliden 	söse gelimida sin. 
Eller i öfversättning. 
))Phol ock Wodan foro till skogs. Då fick Balders fåle 

sin fot ur led. Då signade honom Sinhtgunt, Sanna (solen) 
kännes syster; då signade honom Frija, Volla hännes syster; 
då signade honom Wodan, såsom han väl kunde (det), så väl 
benvred som blodvred ock ledvred: ben till ben, blod till blod, 
led till led, så som om de voro limmade.» 

GRIMM ock andra med honom hafva antagit, att Phol ock 
Balderes beteckna samme gud, nämligen guden Balder, att 
det är dennes fåle hvilkens fot kommer ur led, ock att Wodan, 
i hvilkens sällskap Balder färdas, botar skadan. 

BUGGE däremot menar, att Balderes (d. v. s. balderes) är 
ett nomen appellativum : »härrens», som syftar på Wodan, att det 
således är Wodans häst, som får skadan, ock att Wodan själf 
botar denna. Ordet balderes skulle alltså icke hafva något 
med Phol att göra (ock BUGGE föreslår, Stud. s. 288, att upp-
fatta Phol såsom en förändring af Apollo). Såsom stöd för 
sin åsikt anför han bland annat ett nysvenskt, i Småland upp-
tecknadt, signeformulär Mot vred: 

1) läs: birenkit. 
Bugges förklaring af Sinhtgant såsom ett ursprungligt Sismaht-

gant »den karnpme som vandrer nat efter nat, som stadig fcerdes om 
natten» (d. v. s. månen) synes mig vara öfvertygande, ock handskriftens 
läsart bör således icke förändras. 
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Oden rider öfver sten ock bärg; 
han rider sin häst ur vred ock i led, 
ur olag ock i lag, ben till ben, led till led, 
som det bäst var, när det helt var. 

Ock han tillägger: »Da det her er Odens egen hest som 
har vredet sin fod og som af Oden helbredes, saa er det sand-
synligt, at det i Merseburgerkvadet, der giver os den samme 
signeformular i en anden optegnelse, er Wodans fole der har 
vredet sin fod og som helbredes.» Detta, att balderes skulle 
syfta på Wodan, är tydligen ett hufvudskäl för honom att an-
taga, det guden Balder var okänd för hedningarna i mellersta 
Tyskland. BUGGE anför äfven ett annat nysvenskt signe-
formulär, enligt hvilket Odens häst blifvit sjuk (»fått flåg»), 
men detta är icke egäntligen likt Merseburgerformuläret ock 
har därför ingen beviskraft. 

Såsom en motsats till det här efter BUGGE meddelade ny-
svenska signeformuläret skall jag meddela ett annat dylikt 
från Sverge, ock af äldre datum. Det är dr LUDVIG LARSSON 
som först gjort mig uppmärksam på detta signeformulär, ock 
att stor likhet fans mellan det ock Merseburgerformuläret. Vid 
en jämförelse mellan det svenska ock det fornhögtyska formu-
läret anser jag mig hafva funnit, att det förra kraftigt 
talar för att i Merseburgerformuläret Phol ock Balderes 
värkligen beteckna samma person. 

Det svenska formuläret, som användes mot vred, är häm-
tadt ur Sörbygdensl dombok för år 1672 ock meddelas af CARL 
OHLSON ARCADIUS i hans akademiska afhandling Om Bohus-
läns införlifvande med Sverige (en Lunda-disputation, tryckt i 
Stockholm 1883), s. 118 noten. Det lyder: 

»Vår herre Jesus Kristus och S. Peder de ginge eller rede 
öfver Brattebro. S. Peders häst fick vre eller skre. Vår herre 
steg af sin häst med, signa S. Peders häst vre eller skre: blod 
ved blod, led ved led. Så fick S. Peders häst bot i 3 namn 
0. s. v.» 

Sammanhanget gör troligt, att orden yre ock skre äro 
ungefär likbetydande, ock detta bekräftas däraf, att bog-skre 

1) Sörbygden är som bekant en afsides liggande bärgsbygd inom 
Bohuslän, på gränsen mot Dalsland. Bygden lär ännu i dag vara jäm- 
förelsevis föga berörd af nutida kultur. 
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i Helsingland betyder »vrickning i bogen, då bogen på häst 
eller annat kreatur skrider ur led» (se Rietz s. 597). Skre 
af skred sammanhänger med skrida, för hvilket verb AASEN 
äfven angifver betydelsen »glide, gaae los, tålde ud af sit leie». 

Öfverensstämmelsen mellan signeformulären från Merseburg 
ock Sörbygden är ögonskenlig, ock särskildt i ett mycket vä-
sentligt afseende är likheten dem emellan större än mellan 
formuläret från Merseburg ock det från Småland. I de båda 
förra är det nämligen två, personer som färdas tillsamman, när 
den enes häst får skadan. I Smålandsformuläret är Oden där-
emot ensam. Då nu (enligt Bugge, Stud. s. 287 noten 3) i 
de flästa germanska signeformulär mot vred blott en person, 
Jesus, uppträder, »saa at den, hvis fole har vredet sin fod, er 
densamme som den, som lxger vridet»; så blir den nära fränd-
skapen mellan Merseburger- ock Sörbygdsformulären så mycket 
påtagligare. Äfven därigenom stå dessa formulär hvarandra 
närmare än Merseburger- ock Smålandsformulären, att det i de 
båda förra tydligt omtalas, att hästen får en skada, hvarefter 
han genom signande botas. I Smålandsformuläret heter det 
däremot endast ganska dunkelt: »han (Oden) rider sin häst 
ur vred ock i led» etc. 

För tolkandet af Merseburgerformuläret är alltså Sör-
bygdformuläret afgjordt mera vittnesgillt än formuläret från 
Småland. 

Reskamraterna i Merseburgerformuläret, Wodan ock Phol, 
motsvaras uppenbarligen i Sörbygdformuläret af respektive 
Kristus ock S. Peder. Detta framgår redan däraf att, hvem 
än Phol var, öfverguden Wodan måste hafva varit den för-
nämligare af de två kamraterna, liksom Kristus var förnäm-
ligare än S. Peder. Härtill kommer, att det i Merseburger-
formuläret är Wodan, i Sörbygdformuläret Kristus, som botar 
hästen. Ock en likartad öfverensstämmelse finnes mellan Oden 
ock Kristus i andra signeformulärer mot vred. Liksom t. ex. 
i Smålandsformuläret Oden, som ensam är ute ock rider, botar 
sin häst, så framställes den ensam ridande Kristus på samma 
sätt i ett med Smålandsformuläret nära befryndadt, af ARCADIUS 
anf. st. ur Kungälfs dombok (från 1629) meddeladt signeformulär 
mot vred: 

Sv. landam. VI. 	 11 
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»Vor herre red ad hallen ned. Hans foles fod vrednede 
ved, han stig aff, lagde leed ved leed, blod ved blod, kiöb 
[läs: kiöd] ved kiöd, ben ved ben, som vor herre signet folen 
sin, leedt ind igjen, i naffn o. s. v.» 

Så ock t. ex. i ett mycket närstående danskt ock ett när-
stående skotskt signeformulär (se Grimm, Deutsche mythol. II, 
s. 1030f.). 

Men då så förhåller sig, ock eftersom i Sörbygdformuläret 
Kristus botar reskamratens (ock icke sin egen) häst, så talar 
detta, till följe af de två signeformulärens stora likhet, kraftigt 
för, att också i Merseburgerformuläret Wodan botar reskamra-
tens (ock icke sin egen) häst. Detta vill med andra ord 
säga, att Balderes (eller balderes) icke syftar på Wodan 
utan på Phol. 

Häraf följer tydligen icke med nödvändighet, att Balderes 
värkligen är ett nomen proprium, identiskt med vårt gudanamn 
Balder. Ty äfven om man uppfattar balderes såsom nomen 
appellativum »härre», så kan det hänföras till Phol. Men vore 
BUGGES uppfattning af ordet (i Stud. s. 284 if.) riktig ock det 
således måste hafva hänförts till Wodan, så hade den möj-
ligheten varit utesluten, att guden Balder omtalades i det forn-
högtyska kvädet. Nu däremot, då Balderes (balderes) bör 
hänföras till Phol, är det mycket möjligt, att det värkligen är 
ett nomen proprium, vårt Balder. 

Jag bar enskildt meddelat professor BUGGE Sörbygdformu-
låret ock min uppfattning däraf, ock jag tror mig icke begå 
någon ogrannlagenhet, då jag nämner, att prof. BUGGE numera 
delar min åsikt, att detta formulär talar för, att Merseburger-
formulärets Balderes (balderes) syftar på Phol. 

Tillägg. Doc. LUNDELL fäster min uppmärksamhet på att 
J. NORDLANDER i Sv. landsm. II, s. xlvij ur en dombok för 
Sunnerbo från år 1746 meddelat ett med formuläret från Sör-
bygden nära besläktadt signeformulär. Äfven enligt detta 
skadas S:t Pärs häst ock botas af vår Härre, men Sunnerbo-
formuläret har för öfrigt en mindre ursprunglig form än det 
från Sörbygden. 

Lund i maj 1887. 
AXEL KOCK. 
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Ett recept, 

en bit skånskt folklif. 

Här ock där på landsbygden finnas så kallade »kloka», 
hos hvilka allmänheten ofta söker bot både för människor ock 
fä. En sådan klok var »Rudde-Hannan». Det är ett besök 
hos hänne vi i det följande vilja förtälja, låtande vår sagesman 
själf berätta: 

Jag trädde in i en liten nätt ock treflig stuga. Snyggt 
ock fäjadt var där. Gumman satt just ock åt frukost, ock den 
bestod af siktebröd, fläsk ock »pantoffior». Det är minsann 
inte husmanskost. Hon lefver fint, ock det har hon råd till, 
för hon förtjänar pänningar som gräs. Mitt ärende var att 
söka råd för korna där hemma. De rent vantrifdes, de ville 
hvarken äta eller dricka, ock en var lam. Hon ville till en 
början inte säga ett ord om korna, utan hon sade: »Alla vilja 
ha hjälp af mig, men ingen hjälper mig; ingen säger till mig: 
du skall taga det ock det in; men jag vet en, som nog hjälper 
mig». Hon hade nyss kommit upp efter en svår sjukdom ock 
var dessutom sedan fyra år tillbaka blind. 

Jag upprepade min begäran om något botemedel för korna 
— att hon kunde uppge något sådant, var min fulla öfver-
tygelse — så att jag inte skulle vända hem igän med oför-
rättadt ärende. Så sade hon: »En ko är nästan lam.» — »Ja», 
svarade jag förvånad. — »I han sju kreatur», sade hon, »ock 
I byggen, emedan I tron, att kreaturen skola trifvas i de 
nybyggda husen bättre än i de gamla.» — Detta slog till 
punkt ock pricka in. Jag tordes knappt svara: ja. Jag trodde 
knappast hvad jag hörde. Det var ju också besynnerligt, att 
hon kunde säga, huru många kor vi hade ock att vi byggde. 
Så sade hon: »Det betyder ingenting, att du har tagit hår af 
kreaturen med dig, för jag är, som du ser, blind». Detta var 
också sant. Jag hade tagit med något litet hår af hvarje ko, 
för så länge hon kunde se, såg hon på håren, hvad sjukdom 
djuret hade. 
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»Kan då mor inte säga något som hjälper? Jag vill betala 
hvad mor vill ha.» Slutligen efter många böner sade hon: 
»Köpen degolja ock gen hvar ko ett skedblad fullt, två gånger 
om dagen». Detta ansåg jag vara nog; ja, jag trodde, att 
korna redan voro botade med blotta ordet »degolja». Jag tog 
därför upp 36 skilling ock gaf hänne ock ville gå. Pängarna 
gjorde värkan, ock hon öppnade språklådan. »Vänta litet», 
sade hon, »det har gått så långt med kornas sjukdom, att det 
vill mera till för att doktorera dem. Hade du kommit en 
månad förr till mig, så hade det varit en lätt sak att bota 
dem, ock hade du kommit två månader förr, så skulle jag 
gjort dem så krya ock duktiga, att I aldrig sett maken till 
kor. Jag skall ändock försöka att göra dem bra, om det låter 
sig göra. Hör nu på ock lägg noga märke till hvad jag säger: 
Först skolen I tvätta korna med kallt vatten öfver hela 

kroppen; 
därpå skolen I koka fläsklake ock tvätta dem med, likaledes 

öfver hela kroppen; 
sedan skolen I blanda terpentin ock ättika tillhopa ock tvätta 

dem med på benen, särskildt omkring ock mellan klöf-
varna ock i svansspetsen; 

vidare smörja dem med tjära i halsen ock med salt i gommen 
ock låta dem bita på en träskonafvar; 

slutligen skolen I ge hvarje ko in ett skedblad »degolja» två 
gånger om dagen i fjorton dagars tid.» 

Orsaken till sjukdomen, sade hon, låg i jorden, som inne-
höll kolikartade vätskor. Hon gaf också sjukdomen namn. 
Hon sade, att korna voro »bastaridna», hvilket ord berättaren 
inte kunde förklara eller säga hvad därmed egäntligen menades. 

Emellertid blefvo genom denna kur alla korna krya ock 
duktiga, tillade han som gjorde besöket. 

J. N. NYBLtN. 
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Ett bidrag till de fonetiska bokstäfvernas historia 
i Sverge. 

Sedan ett par tiotal af år tillbaka har jag i min ägo några 
handskrifna anteckningar rörande gradmätningar ock beräk- 
ning af jordsferoidens afplattning, affattade dels på svenska, 
dels på franska under tiden 1808-1820. Författaren till dessa 
anteckningar har tydligen ej kunnat förlika sig med den °fone-
tiska stafningen af svenska språket ock därför sökt att del-
vis förbättra denna genom införande af nya fonetiska bok-
stäfver. Dessa bokstäfver äro dock till antalet blott tre, näm-
ligen: 

0.) (vanligt grekiskt omega) såsom tecken för o-ljudet i stor; 
n  (närmast liknande grekiskt äta) såsom tecken för ng-

ljudet i längd; 
y (närmast liknande grekiskt psi) såsom tecken för sch-

ljudet i sjö. 
Författaren skrifver således 

fcot, skor, vcore, (okänd, motsvarande, mogga, iggen, 
länd, yiljer, 
För öfrigt afviker hans stafsätt äfven i andra afseenden 

från det brukliga; han skrifver t. ex. oc, hava, bliva, av, mil 
ock mil, erholles. 

Hvem denne svenske fonetiker varit, är icke i anteck-
ningarna uttryckligen nämndt; men lyckligtvis gifver en närmare 
granskning af handskriften en synnerligen god ledning för 
upptäckande af den okände författarens namn. För hvade 
anteckning äro nämligen noggrannt angifna år, månad ock dag, 
då den nedskrefs, men vid dateringen är icke den vanliga 
tidräkningen använd, utan i stället det af generalkonsul HEN-
RIK BRANDEL (född 1739, död 1828) uppfunna myriadsystemet, 
hvars epok som bekatit är år 2000 f. Kr. ock som har all- 
deles särskilda namn för de olika månaderna ock dagarna. 
Då detta system aldrig lyckades vinna någon egäntlig sprid- 
ning bland allmänheten, så är det klart, att författaren till 
anteckningarna måste vara BRANDEL själf eller åtminstone 
tillhöra hans närmaste vänkrets. Ock att just det första 
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alternativet är det antagligaste, framgår af följande omstän-
digheter: 

1:0. Anteckningarna äro inhäftade i ett exemplar af J. 
SVANBERGS Exposition des ojOrations faites en Lapponie (Stock-
holm, Lindh 1805), ock på insidan af frampärmen till detta 
exemplar finnes anteeknadt: Esedam 1806. II. B:L, hvilka 
bokstäfver utan tvifvel betyda: HENRIK BRANDEL. 

2:0. I anteckningarna talar författaren på flere ställen 
om sina egna undersökningar ock angifver sig vara person-
ligen bekant med JÖNS SVANBERG. Detta passar fullkomligt 
in på BRANDEL, hvilken som bekant mycket sysselsatte sig 
med astronomiska funderingar. 

3:o. Stilen i anteckningarna är, så vidt jag vid jämförelse 
kunnat finna, alldeles den samma som i de tillägg, hvilka finnas 
införda i Kongl. bibliotekets exemplar af BRANDELS anonyma 
ock oafslutade, samt därför aldrig utgifna arbete: Myriade, 
nouvelle mahode chronologique, par laquelle on rapporte la shit,  
des temps å une 'Siade composi'e de dix mille ann&s r4-ulikres 
(Stockholm, Lindh 1800). 

Antagandet att BRANDEL är författaren vinner för öfrigt 
ytterligare stöd dels därigenom, att denne under sina yngre 
år särskildt gjorde sig känd genom sina djupa lingvistiska 
studier, dels däraf att anteckningarna äro omväxlande skrifna 
på svenska ock franska, hvilket senare språk BRANDEL begag-
nade med samma lätthet som sitt modersmål. 

I hvad mån införandet af de tre fonetiska bokstäfverna 
kan vara att anse såsom en själfständig uppfinning af BRANDEL, 
kan jag ej afgöra, då jag saknar tillgång till den äldre fone-
tiska literaturen. Att ur grekiska alfabetet upptaga co såsom 
tecken för o-ljudet, låg naturligtvis ganska nära till hands 
ock behöfver ej vara lånadt från någon annan. Däremot är 
det antagligt, att BRANDEL från någon äldre författare hämtat 
tecknet n, enär ett liknande tecken för »äng»-ljudet användts 
af SILVERSTOLPE (Försök till en enkel, grundriktig, och der-
igenom oföränderlig bokstafverings-teori för svenska språket. 
Stockholm 1811, s. 8), liksom i våra dagar af' SUNDEVALL 
(Om phonetiska bokstalver. Sv. Vet.-akad. handl. Ny följd, B. 1 
nr 2, 1856), samt ingen anledning finnes till antagandet att 
SILVERSTOLPE på något sätt blifvit i detta fall påvärkad af 
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BRANDEL. Måhända har BRANDEL haft kännedom om B. 
FRANKLINS 1768 utgifna förslag till ett fonetiskt alfabet, hvarest 
för »äng»-ljudet är upptaget ett snarlikt, äfven af SUNDEVALL 
fullt själfständigt uttänkt tecken y (jfr Sundevall, anf. st. 
s. 30). 

Hvad slutligen tecknet y angår, så synes det mig ej 
omöjligt, att BRANDEL själf uppfunnit detta för att beteckna 
sch-ljudet; detta tecken har han för öfrigt äfven i tryck användt 
i det ofvannämnda arbetet »Myriade», där han s. 43 i en not 
anmärker: »La lettre yl se prononce comme — — skj en siA-
dois. Il est extraordinaire que cette consonne, commune 
tous les idiornes de la ture, n'ait point de figure propre dans 
aucun alphabet d'Europe». Också i en annan outgifven skrift: 
Rescapitulation du calendrier de la myriade, ok l' on repasse en 
dHail les nouveaux termes qui en constituent la partition (Stock-
holm, Lindh 1800?) har BRANDEL framhållit behofvet af att 
införa denna bokstaf. Han yttrar nämligen där (s. 13): »La 
figure y tient lien d'une lettre qui manque aux alphabets cora-
mune-ment usit4 en Europe. C'est la consonne que les Fran-
cois expriment par eh, - - - les Suklois par skj, toutes lettres 
composUs qui annoncent l'absence de eelle qui en seroit la 
propre. Pour la former, on peut concevoir un o horizontale-
ment incliiA comme c.) & cou0 par un j sans point, cc qui 
produit y, & n'a certainement rien qui Upare un texte, soit 
imprimC, soit manuscrit». EWERLÖF, SOM i sitt utförliga arbete: 
La myriade, syskme chronologique pour une »riode de di x mille 
ans par M. HENRI BRANDEL, exposé daprks 	manuscrits iné-
dits de ?auteur (Copenhague, Thiele 1853) ordagrannt aftryckt 
BRANDELS ofvan anförda not ur »Myriade», har (säkerligen af 
rent typografiska skäl) ersatt y) med vanligt grekiskt rp (se 
anf. arb. s. 38, not). 

G. ENESTRÖM. 
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Uppsala landsmålsförening. 

Under loppet af våren 1886 sammanslöt° sig flera af lands-
målsföreningarna i Uppsala till en enda förening, med ofvan- 
stående namn. Inbjudning till den nya föreningens bildning 
utgick från Samfälda utskottet, som genom en komit be-
stående af hrr J. A. LUNDELL, 0. HOPPE ock V. WADMAN 
låtit uppgöra förslag till stadgar för den nya föreningen. Om 
motiven till den nya föreningens bildning upplyser följande 
rundskrifvelse från utskottet till föreningarna: 

Till Landsmålsföreningarna i Uppsala! 

Det är nu snart fjorton år sedan den första landsmåls-
föreningen stiftades bland studenter vid detta universitet. Om 
vi bortse från föreningen för Stockholms-målet, som blef täm-
ligen kortlifvad, är den yngsta föreningen snart tolfårig. Under 
mer än ett årtionde ha flere af dessa föreningar gjort vackra 
samlingar, ock föreningarna ha inom ock utom de studerandes 
krets väckt ock underhållit intresset för folkets lif ock diktning. 

Men de gångna årens erfarenhet torde hafva lärt oss, att 
arbetets frukter ej alltid svarat mot mödan ock förhoppningarna. 
Detta torde bero på brister i organisationen. Föreningarnas 
uppgift är alltför tilltalande för unga sinnen, för svenska stu-
denter anför lockande, för att intresset skulle kunna svalna 
eller arbetet stanna, medan så mycket ännu är att göra ock 
af oss kan göras. 

Vårt arbete har hittils saknat nödig enhet ock plan. 
Genom de mänga föreningarnas sammanslutning till en enda 
förening under lämplig ledning kan denna brist afhjälpas. 
Detta har åtminstone varit Samfålda utskottets tro. Utskottet 
har därför utarbetat förslag till stadgar för en sådan förening 
ock hemställer nu till de särskilda landsmålsföreningarna, att 
de måtte med hufvudsaklig ledning af utskottets förslag bilda 
en ny förening med titel »Uppsala landsmålsförening» på sådant 
sätt, att 

de nuvarande föreningarna ingå i den nya föreningen 
som landskapsafdelningar; 

de nuvarande medlemmarna' af de olika landsmåls-
föreningarna anses utan vidare såsom medlemmar af den nya 
föreningen; 
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de nu varande ordförandena bli landskapsafdelningarnas 
förmän; 

föreningarnas kassor öfverlemnas till den nya föreningens 
grundfond; 

föreningarnas samlingar öfverlemnas till den nya för- 
eningens arkiv. 

De fördelar, som enligt utskottets mening skulle vara för-
enade med genomförande af dessa förslag, äro följande: 

I stället för att som nu arbeta på ordbok, ett arbete som 
ter sig som oändligt ock därför tröstlöst, skulle landskaps-
afdelningarna få mera begränsade uppgifter: rörteckning af ord 
hörande till vissa områden, t. ex. växtnamn, ortnamn, okvä-
dinsord, starka verb, pronomina o. s. v. Alla afdelningarna 
skulle samtidigt arbeta på samma ämne efter gemensam plan. 
Så snart ett sådant arbete vore färdigt, skulle det omedelbart 
eller efter obetydligt redaktionsarbete kunna publiceras i förenin-
garnas tidskrift ock så utan dröjsmål komma literaturen ock 
vetenskapen till godo. Så komme arbetets resultat att vida 
mera än nu ligga inom synhåll för medlemmarna, ock detta 
skulle värka i hög grad lifvande på arbetet. Skulle inom 
någon afdelning ordboksarbetet vara så långt framskridet, att 
dess fullbordan ej låge för långt aflägsen, så vore den nya 
organisationen intet hinder för dess afslutande. 

För fackafdelningarna tänker man sig sådana _uppgifter 
som gåtor, ordspråk, sagor, sägner, visor, lekar. Afven här 
kunna uppgifterna inskränkas till vissa sago- eller sägen-
kretsar, vissa arter af visor, af ordspråk, af lekar o. s. v. 
Så skulle äfven här mindre uppgifter få en fullständigare lös-
ning. Den större omväxling, som blefve en följd af att vidt 
skilda landsdelars folkdiktning, sed o. s. v. fördes tillsammans, 
skulle öka intresset. Den större krets, inför hvilken medlem-
marna yttrade sig, skulle förmå dem att åt sina föredrag offra 
mera möda. 

Hvarje särskildt arbete skulle komma under sakkunnig 
ledning ock därigenom till plan ock utförande vinna ökadt 
värde. Det är alldeles otänkbart, att inom en enda nations-
förening skulle kunna ständigt finnas lämpliga ledare för de 
olika uppgifter, som ingå i föreningarnas allmänna syfte. 

Den nya föreningen skulle redan genom sin omfattning, 
men ännu mer genom arten af det arbete, den kunde åstad-
komma, vinna ett yttre anseende, som trätton föreningar ej 
kunna få hvarken hvar för sig eller tillhopa. Föreningen skulle 
ha vida lättare att öfver hela landet vinna medlemmar, som 
deltoge i dess arbete ock betalade sina afgifter. En förening 
med ett sådant fosterländskt ock vetenskapligt syfte skulle 
kanske älven på andra sätt få ökade tillgångar. Med en be- 
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tydande grundfond ock en stor mängd årsafgifter till sitt för-
fogande skulle föreningen kunna lemna reseunderstöd ock ar-
voden för i dess tjänst utfördt arbete. Pänningar spela vid 
hvarje omfattande företag en viktig roll, men de nu varande 
skilda föreningarna äro i detta afseende nästan alldeles maktlösa. 

Genom samlingarnas hopförande till ett gemensamt arkiv 
skulle de bli i helt annan grad tillgängliga ock nyttiga, än 
hittils varit fallet. Dessa samlingar äga delvis ett ganska 
högt inre värde, men de hafva varit som en begrafven skatt. 
Den som af dem velat för något ändamål taga kännedom, bar 
hittils måst vända sig till trätton olika personer. Ett sådant 
besvär underkastar sig ingen utan i yttersta nödfall. Afven 
rör den, som sysselsätter sig med blott ett enda landskap, 
vore det vida bekvämare att vända sig till ett gemensamt 
arkiv, som hölles öppet bestämda timmar, eller till en arkivarie 
med känd mottagningstid, än att på måfå söka en ordförande 
med risk att ej råka honom eller att samlingarna finnas hos 
annan af föreningens ämbetsmän. 

Om samlingarna hopföras till ett enda arkiv med nog-
granna kataloger ock ordnad förvaltning, så äro de vida bättre 
än nu skyddade mot förskingring ock åvärkan. Det ligger i 
sakens natur, att de små föreningarna under olika tider förete 
olika lifaktighet. När en förenings arbete för någon tid upp-
hör, ligger den faran mycket nära till hands, att dess under 
träget ock intresseradt arbete hopbragta uppteckningar blifva 
liggande i en vrå, glömmas ock försvinna. Sådana utsikter 
äro naturligtvis i ingen mån uppmuntrande för arbetet. 

Samfälda utskottet håller icke på, att det i alla detaljer 
af den nya föreningens organisation träffat det rätta ock lämp-
liga. Hvad det ger är ett förslag, som förmodligen kan i en-
skildheter förbättras. Men utskottet är öfvertygadt, att en för-
ändring i den riktning utskottet föreslagit är nödvändig, om 
den tanke, som uppbär landsmålsföreningarna, skall fortfara 
att lefva ock få någon större betydelse. Ock utskottet vågar 
därför hoppas, att samtliga föreningar i Uppsala skola finna 
ändamålsenligt att gå in på den nya organisationen ock an-
sluta sig till utskottets förslag. 

På Samfälda utskottets vägnar, 
dess ordförande 
J. A. LUNDELL. 

De af de olika landsmålsföreningarna godkända stadgarna, 
som nu gälla rör Uppsala landsmålsförening, lyda som följer: 
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Stadgar för Uppsala landsmålsförening 
§ 1. Uppsala landsmålsförening har till uppgift att till 

den fosterländska odlingens ock vetenskapens tjänst uppteckna 
ock samla bidrag till kännedom om svenska folkets lif i språk, 
diktning, tänkesätt ock sed. 

§ 2. Medlem af föreningen är: 
hvarje student vid Uppsala universitet, som hos skattmä-
staren anmält sig till inträde; 

hvar ock en annan person, som styrelsen beviljat inträde; 
hvar ock en, som styrelsen till medlem kallat ock som 

kallelsen antagit. 
Den som blifvit medlem af föreningen, kvarstår som sådan, 

tils han hos skattmästaren anmält sig vilja utträda. Har medlem, 
som enligt § 3 är skyldig att erlägga terminsafgift eller årsafgift, 
uraktlåtit att betala tvänne sådana afgifter, anses han ock 
hafva utträdt ur föreningen. 

§ 3. Medlem af föreningen, som studerar vid universitetet, 
erlägger till föreningens kassa en terminsafgift af fämtio 
bre; annan medlem erlägger ärligen en krona. Den som 
på en gång betalt tio kronor, är utan vidare afgifter ständig 
ledamot af föreningen. Dock äger styrelsen, då skäl därtill före- 
komma, rättighet att befria ledamot från afgifter till föreningen. 

§ 4. Föreningens tillgångar fördelas i grundfond ock 
löpande fond. Till den förra hänföras ständiga ledamöters 
afgifter, till den senare års- ock terminsafgifter samt ränta å 
grundfonden. Annan tillgång, om hvars disposition ingenting 
på förhand är bestämdt, föres till den ena eller andra fonden 
efter föreningens beslut. 

Grundfonden insättes i af staten oktrojerad bankinrättning 
eller utlånas mot fullgod realsäkerhet ock får till sitt belopp 
ej minskas. Om utgifter ur den löpande fonden besluter 
styrelsen. 

§ 5. Föreningens styrelse består af fämton personer. 
Själfskrifne ledamöter af styrelsen äro landskapsafdelningarnas 
förmän. Desse välja under första hälften af maj månad för 
följande läsår öfrige styrelseledamöter samt vid samma tid ock 
när eljes ledighet inträffar inom styrelsen ämbetsmän. 

Styrelsen ordnar ock öfvervakar arbetet inom föreningen 
ock dess särskilda afdelningar, besluter om föreningens utgifter, 
samt skall i öfrigt efter förmåga främja föreningens syfte. 

§ 6. Föreningens ämbetsmän äro en ordförande, en sekre-
terare, en skattmästare ock en arkivarie. Ordföranden utlyser 

1) Förslag till vissa ändringar i dessa stadgar äro i nov. 1888 
under behandling. 
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styrelsens ock föreningens möten samt leder förhandlingarna 
vid dessa. Sekreteraren för protokoll vid styrelsens ock 
föreningens möten samt öfvertar vid förfall för ordföranden 
dennes åligganden. Skattmästaren för matrikel öfver förenin-
gens medlemmar samt handhafver kassa ock räkenskaper. 
Arkivarien värdar föreningens tryckta ock handskrifna sam-
lingar, för öfver dem fullständig ock noggrann förteckning 
samt antecknar i en utlåningsjurnal beviljade lån. 

Arkivets handskrifna samlingar kunna endast med 
ordförandens ock arkivariens bifall samt mot af båda god- 
känd förbindelse utlånas ock äro för andra än föreningens 
ämbetsmän endast med ordförandens ock arkivariens bifall 
tillgängliga å arkivrummet på af arkivarien bestämd tid. För 
lån af tryckta böcker fordras borgen af en föreningsmedlem. 

Så snart inom en af de studerande nationerna finnas 
minst fän] ledamöter af landsmålsföreningen, bilda de en 
landskapsafdelning. Dock må dessa afdelningar, utan att vara 
till omfattning strängt bundna vid nationsindelningen, där så. 
nödigt finnes, kunna lämpas efter målens frändskap. 

Arbetet inom en sådan afdelning ledes af en förman, som 
väljes af afdelningen under april månad för följande för- 
valtningsår. Landskapsafdelningarna bestämma i september 
månad på af förmännen utlysta möten sin arbetsordning för 
läsåret med ledning af från styrelsen meddelad plan ock utse 
vid samma tillfälle möjligen nödiga sekreterare eller andra 
biträden åt förmännen. 

På styrelsens inbjudning bildas tillfälliga afdelningar 
för särskilda uppgifter. Förman för sådan fackafdelning utses 
af styrelsen. Afdelningen bestämmer på af förmannen utlyst 
möte med ledning af styrelsens plan sin arbetsordning ock 
utser möjligen nödiga biträden åt förmannen. 

På af styrelsen närmare bestämd tid hålles ärligen 
i oktober månad ett allmänt årsmöte. Vid detta afgifver sekre- 
teraren berättelse om föreningens värksambet under det förflutna 
året, föredragas revisionsberättelser för föregående förvalt-
ningsår, väljas två revisörer med två suppleanter för granskning 
af skattmästarens ock lika många för granskning af arkivariens 
ämbetsförvaltning under löpande året. På annan tid hålles 
allmänt möte, när styrelsen så för godt finner eller minst 20 af 
föreningens ledamöter hos styrelsen därom skriftligen anhållit. 

§ Il. Förvaltningsåret räknas från den 1 maj till den 30 
april. Revisioner värkställas före den 1 juni. Åtgår skatt-
mästare eller arkivarie under loppet af förvaltningsåret, värk-
ställes revision vid afgången. 

§ 12. Förslag till ändring af dessa stadgar bör inlemnas 
till styrelsen senast fjorton dagar före allmänt mötes hål- 
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lande. Styrelsen framlägger det jämte sitt utlåtande på första 
allmänna möte, ock kan det då af föreningen förkastas eller 
förklaras hvilande till följande, tidigast fjorton dagar därefter 
hållna, möte för att då slutligen afgöras. 

Vid föreningens möjliga upplösning öfverlemnas dess till-
hörigheter till annan förening med lika eller besläktadt syfte 
eller till offäntlig institution. 

I Uppsala landsmålsförening ingingo som landskaps-
afdelningar följande föreningar: Östgöta, Södermanlands-Närkes, 
Smålands, Gottlands, Östra Smålands ock Ölands. Dessutom 
vidtog Norrländska landsmåls- ock fornminnesföreningen, som 
af nationens stadgar hindrades att utan vidare sluta sig till den 
nya organisationen, genast åtgärder för att undanrödja dessa 
hinder ock förklarade sig vilja ingå i den större föreningen. 
Ett par föreningar gjorde vissa förbehåll i fråga om dispositions-
rätten öfver deras samlingar. Under samma form som förut 
kvarstodo fortfarande Västgöta, Västmanlands-Dala, Värmlands 
ock Gästrike-Helsinge föreningar. 

Om den nya föreningens värksamhet upplyser dess första 
årsberättelse, så lydande: 

Årsberättelse afgifven till Uppsala landsmålsförening 
den 9 nov. 1887. 

Uppsala Landsmålsförening konstituerade sig den 15 maj 
1886. Qck anslöt° sig då till densamma såsom nationsafdel-
ningar Qstgöta, Södermanlailds-Närkes, Smålands, Gott-
lands, Ostra Smålands ock Olands samt Norrlands lands-
målsföreningar. Nämnda föreningars ombud vid den konstitu-
erande stämman beslöt°, att dessa 6 nationsafdelningars förmän 
tils vidare skulle jämte 3 invalda utgöra styrelse. Till med- 
lemmar i interimsstyrelsen 	utom de 6 afdelningarnas förmän 
— utsågos kand. V. WADMAN vg., kand. R. ARPI v.-d. ock 
biblioteksamanuensen, kand. E. H. LIND värml. Ock valde 
styrelsen till ordförande docent LUNDELL, till sekreterare WAD-
MAN, till skattmästare ARPI ock till arkivarie LIND. 

Styrelsen behåller ännu sin karakter af interimsstyrelse 
ock har samma sammansättning som vid föreningens konstitu-
erande, blott med den ändring, att till styrelsemedlem ock 
sekreterare efter kand. WADMAN, som lemnat Uppsala, valts 
undertecknad. 
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För 	att lifva intresset för föreningens värksam het ock 
vinna nya medlemmar har styrelsen utsändt en tryckt skrif-
velse med inbjudning att inträda i föreningen. En ock annan 
har antagit inbjudningen. 

Föreningen har under det gångna året arbetat dels på 
nationsafdelningar, dels i fackafdelning. 

Nationsafdelningarna ha bearbetat etnografiska okvä-
den. För att få en så fullständig samling som möjligt af dylika 
har styrelsen både i Sverge ock Finnland utsändt en auto-
graferad cirkulärskrifvelse

' 
 innehållande plan för materialsam-

landet ock uppmaning att biträda föreningen med insamling 
af folkliga bidrag till kännedom om länder, landskap, 
orter ock deras inbyggare]. Några bidrag hafva med an-
ledning af denna skrifvelse inkommit. Nationsafdelningarna 
hafva — utom denna uppgift — behandlat åtskilliga förut på-
började ämnen. 

Redan h.-t. 1886 beslöt styrelsen, att en fackafdelning 
skulle bildas för monografisk uppteckning om husdjur. Men 
då kand. V. WADMAN, som fått i uppdrag att leda denna af 
delning, samma termin lemnade Uppsala, blef fackafdelningens 
bildning fördröjd till v.-t. 1887. Styrelsen anmodade då hr E. 
MODIN norrl. att föranstalta en fackafdelning för uppteckning 
om djur. Hr M. bildade också snart en dylik med uppgift 
— närmare bestämd — att behandla ämnet »Djuren i folkets 
tro ock diktning»: Afdelningen, som under vårterminen 
räknade 12 medlemmar, arbetade med ifver ock framgång på 
upptecknandet af folkliga föreställningar m. m. om djuren, 
gående i ordning efter zoologin. Följande djur medhunnos: 
apan, katten, lodjuret, mården, lekatten, uttern, järf-
ven, gräflingen, hunden, räfven, vargen, björnen, själen, 
igelkotten, näbbmusen, mullvaden, flädermusen ock 
ekorren. Förmannen uppmanade dessutom genom tidningar 
ock bref de för saken intresserade att lemna bidrag till samma 
ämne.2  Uppropet har redan af några besvarats. 

Samma fackafdelning fortsätter sin värksamhet innevarande 
termin, men nu under ny förman. Hr MODIN var nämligen 
hindrad att fortfarande leda afdelningen, hvarför styrelsen till 
förman i hans ställe utsett hr G. FR. FURTENBACH norrl. Då 
fackafdelningen redan lemnat ett lofvande resultat, synes den 
förtjäna att fiffigt beaktas af herrar »landsmålare». 

För innevarande år har styrelsen föreslagit nationsafdel-
ningarna att behandla dels lokalsägn er (sägner af alla slag 

Ifrågavarande uppmaning fins aftryckt i slutet af detta band, ock 
behagade läsaren om densamma taga kännedom. 

Se längre fram i detta band. 
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fästa vid en viss lokal), dels namnskick (hvardagsnamn ock 
ökna mn). 

Om föreningens kassaställning ock arkiv lemna revisions-
berättelserna redogörelse'. 

Uppsala som ofvan. 
J. V. LINDGREN, 

sekreterare. 

Från Finnland. 

Från vårt östra broderland ha de svenska folkmålens ock 
den svenska folkdiktningens vänner ensamt under ett år mot-
tagit ej mindre än tre ståtliga volymer. Man kan inte vänta, 
att hvarje år skall vara lika gifvande. Det är dels det ny-
bildade lifskraftiga Svenska litteratursällskapet i Finnland 
dels Nyländska studentafdelningen vid Helsingfors universitet 
som 1887 skänkt oss de tre volymerna. 

Sjunde delen af Litteratursällskapets skrifter utgöres af 
en ordbok öfver Estlands svenska folkmål af prof. FREUDENTHAL 
ock doc. VENDELL 2. Ordboken grundar sig dels på uppteck-
ningar af P. A. SÄVE efter tre estländska bönder, som under 
orientaliska kriget kommit öfver till Gottland, dels på sådana 
af C. SÄVE efter några Wichterpalsvenskar, som han råkat i 
Stockholm 1855, dels slutligen på de samlingar VENDELL gjort 
under fyra studieresor till Estland ock S. Ryssland (Gammal-
Svenskby i Chersonska guv.) åren 1877-81. Dessa uppteck-
ningar omfattade resp. 2,500, 2,300 ock 13,000 ord. Då ingen 
af upptecknarne haft någon egäntlig fonetisk skola, är det utan 
tvifvel välbetänkt, att redaktörerna icke inlåtit sig på använd-
ning af landsmålsalfabetet, utan i hufvudsak nöja sig med 
den ljudbeteckning, som förut användts i Finnland dels af 
professor FREUDENTHAL (redan 1870), dels sedan af Svenska 
landsmålsföreningen i Helsingfors. Om målens allmänna skap-
lynne ger äfven denna ljudbeteckning en ganska god före-
ställning. Om de använda bokstäfvernas förhållande till lands-
målsalfaletet upplyser en tabell i arbetets början. 

Kassarevisorernas berättelse för förvaltningsåret 1 maj 1886-
30 apr. 1887 utvisar för grundfonden en utgående behållning å kr 
147,41, för löpande fonden å kr. 174,04. 

Ordbok Ofver estländsk-svenska dialekterna. Utarbetad af A. 0. 
FREIIDENTUAL och H. A. VENDELL. Hfors 1886 [utg. 18871. 328 s. 8:o. 
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Ordens geografi är i ordboken angifven genom initialerna 
för de orter, hvarest de upptecknats. Utanför den nu offänt-
liggjorda samlingen står målet på den något afsides liggande 
Nargön (utanför Reval), för hvars mål en särskild ordlista är 
af VENDELL lemnad till tryckning i denna tidskrift; äfvenså 
Runömålet (Runö i Liffiändska viken), för hvilket VENDELL 
lemnat grammatik ock ordlista i Sv. landsm. II. 3. Däremot 
omfattar ordboken alla öfriga ännu lefvande estsvenska mål: 

på de båda Rågöarna ock det ruidt emot på fastlandet 
liggande godset Wichterpal (en kort grammatik för detta mål gaf 
FREUDENTHAL 1875 i Finska Vetenskapssocietetens »Bidrag»); 

på Dagö ock i Gammal-Svenskby, som från Dagö fått sina 
kolonister; 3) på Orrnsö, Nukkö, Odensholm ock någon del af det 
öfriga fastlandet vid Nukkö (grammatik för detta mål af VEN-
pELL 1881). Tidigare funnos veterligen svenskar äfven på 
Osel ock Moon (mellan Osel ock fastlandet), på fastlandet 
söder om Hapsal samt på några mindre öar i Liffländska viken 
ock utanför Reval. På Dagö, som vid revisionen 1850 ännu 
hade 287 svenskar, talas språket numera endast »af några få 
kvarlefvande individer». Däremot vinna svenskarna öfver 
esterna på Orråsö (Worms): nu 2,000 svenskar mot 1,568 år 1850. 

Efter en summarisk redogörelse å fyra sidor för substan-
tivens, adjektivens ock verbens böjning upptager själfva ord-
boken eller ordlistan s. 14-270 i dubbel spalt. En ungefärlig 
beräkning ger vid handen, att förteckningen omfattar mellan 
11,000 ock 12,000 olika ordformer. Då emellertid samma ord 
ofta, i olika former, står uppfördt ett par gånger, somliga ända 
till fä,rn eller säx gånger, är antalet i ordboken upptagna ord 
betydligt mindre. För jämförelses skull kan här nämnas, att 
NILÅNS ordlista öfver Sörbygdmålet i Bohuslän (socknarna 
Krokstad, Hede ock Sanne), den måst rikhaltiga västsvenska 
ordlista vi förut ha, upptager mellan 11,000 ock 12,000 ord; 
kanske ett eller annat tusen mer än den nu föreliggande est-
svenska ordboken. NOREENS ordlista öfver Fryksdalsrnålet i 
Värmland ock MAGNUSSONS tillägg innehålla tillsammans om-
kring 10,000 ord. I den tidigare utgifna nyländska ordsam-
lingen (Nyland 1) ingå något öfver 17,000 »rubriker». I hrr 
FREUDENTHAL ock VENDELLS estsvenska ordbok upptages lik-
som i de nyss anförda arbetena af NILEN, NOREEN-MAGNUSSON 
ock VENDELL målens hela ordförråd, så vidt det för utgifvarne 
varit kändt; alltså äfven sådana ord som äro gemensamma med 
högsvenska skriftspråket, äfven sådana som både i uttal ock 
betydelse stämma med detta. Att dialektordböcker för att 
fylla sitt ändamål måste så vidt möjligt upptaga hela ordför-
rådet, har så ofta blifvit visadt, att därom ingenting är att 
säga. Med hänsyn till de estsvenska målens beskaffenhet var 
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helt naturligt en dylik fullständighet här om någonsin nöd-
vändig. 

Som uppslagsord stå målets former. Däraf blir en följd, 
att exempelvis de målformer, som motsvara riksspråkets deg, 
i ordboken återfinnas på tre olika ställen: dai, då, däi; 
riksspråkets dam, dröja behandlas hvartdera under tre artik-
lar: resp. dåm dåmb dåmb, drai dråg dräi. Orden dygn, 
drömma, döf återfinnas hvartdera under fyra olika rubriker: 
digen di dign din, draim dråm drämm dn:em, dauan dägwer 
däuau döuer; doktor t. o. m. under fäm: doftar doftor doftur 
dohter doktur. 0. s. v. Som tre olika artiklar upptagas dåma-
tan dåmbatan dåmbatan (dammig), alla utgångna ur den 
gamla ack. sing. mask., som fjärde artikel dåmmäter utgånget 
ur den gamla nom. sing., medan en fämte form dåmbater an-
föres under dåmbatan, en sjätte ambater under dåmbatan. 
Ett svagt verb dripa upptages två gånger med samma uttal 
ock böjning, ena gängen som trans., andra som intr. (dessutom 
dräpa, driipp ock drupp alla intr. med samma svaga böjning; 
slutligen dråp intr. med stark böjning). Verbet dräpa upp-
föres två gånger med samma infinitivform (men olika böjning), 
andra gången med en alternativform dreep, som däremot icke 
återfinnes på sin plats som särskild rubrik. Hur ytterligt obe-
kväm en sådan ordning måste vara för språkforskaren, som i 
ett eller annat syfte söker upplysning, ligger i öppen dag. I 
någon mån underlättas svårigheterna genom ett register (å s. 
271-327) »öfver stambesläktade ord som, ljudlagsenligt eller 
icke, motsvara hvarandra i högsvenskan ock dialekterna». De 
-estsvenska ord, som icke i högsvenska ha någon närmare 
frände, finnas alltså icke i detta register. Händelsevis saknas 
för det nyss omtalade ordet deg den vanligaste formen däi. 
Vi ha öfvertygat oss oro att detta ord ej är det enda som i 
registret blifvit bortglömdt. Att i ordboken parallelord ur 
43friga skandinaviska språk ock mål ej upptagas, bör framhållas 
som en förtjänst. 

Att i detalj granska en ordbok är naturligtvis för den, som 
-ej har personlig bekantskap med ifrågavarande mål, ett mycket 
ofruktbart arbete. FREUDENTHALS ock VENDELLS estsvenska 
ordbok är i alla händelser som materialsamling — ock för 
något annat gifver den sig ej ut — ett synnerligen förtjänst-
fullt ock nyttigt arbete. För så godt som allt hvad vi veta 
om Estlands ock Lifflands svenska munarter, såväl i grammatiskt 
som i lexikaliskt afseende, ha vi hrr FREUDENTHAL ock VEN-
DELL att tacka, ock för den som efter dem tar om hand dessa 
intressanta mål är mycket undangjordt; ehuru visserligen också 
mycket återstår att göra. 

Sv. landsm. VI. 	 12 
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Hvad som för en i möjligaste mån fullständig kännedom 
om ifrågavarande mål nu kunde önskas, torde vara följande: 

en noggrann fonetisk mönstring af hela området (Runö 
inräknad) från by till by, företagen af en person med säkert 
öra ock god skola. En sådan mönstring är af vikt ej blott 
för målens topografi utan äfven för deras historia. 

etymologisk bearbetning af ordförrådet af en person 
fullt hemmastadd med den samtida språkvetenskapens metodik. 
Hvarje ord skulle återföras till sin strängt ljudlagsenliga grund-
form (med särskild uppmärksamhet egnad åt sådana former, 
som kunna bero på rent psykologiska faktorer: analogibild-
ningar etc.). Folketymologiska bildningar skulle återföras till 
det ord, ur hvilket de utgått, om möjligt under hänvisning till 
det ord, under hvars inflytande ombildningen skett. De lagar, 
som varit värksamma vid upptagandet af de i dessa mål tal-
rika lånorden, böra särskildt beaktas. Hela ordförrådet bör upp-
ställas efter ordens grundformer (högsvenska eller fornsvenska 
eller urnordiska för alla ord af skandinavisk rot) efter samma 
stränga metod, som i NOREENS bekanta ordlista öfver dalmälet 
b lifvit följd. 

ordlistans utvidgning till en värklig ordbok med utförlig 
redogörelse för ordens betydelse ock konstruktioner, belysta 
af talrika genuina exempel. 

ett antal värkligt folkliga texter i strängt ljudtrogen. 
form. Sådana kunna gifvas blott af en inföding eller med till-
hjälp af stenografi med fonetisk retouche ock förutsätta i öfrigt 
samma egenskaper som den fonetiska mönstringen. För syn-
taxen skulle mellertid äfven texter med mindre sträng ljud-
beteckning hafva samma värde. 

Tillökning i ordförrådet torde vinnas som biprodukt vid 
den fonetiska mönstringen, vid ett närmare ingående på ordens 
betydelse ock konstruktioner ock vid uppteckningen af texter. 

För att fylla de två första uppgifterna ock för den sista 
fordras alltså speciella egenskaper. Den som ej har dessa, gör 
saken en tjänst genom att icke befatta sig med dem: ett dåligt 
arbete ligger alltid i vägen för ett bättre. För ordlistans ut-
vidgande till en värklig ordbok fordras hufvudsakligen intresse 
för ämnet ock — som för alla vetenskapliga uppgifter --
vetenskapligt samvete. Med det sista tillägget är naturligt-
vis ingen som hälst förebråelse riktad mot redaktörerna af 
föreliggande ordbok. Vi äro tvärtom lifligt öfvertygade, att 
prof. FREUDENTHAL i detta afseende vid ordbokens utarbetning 
gjort allt, som med det föreliggande materialet kunde göras. 

Genom den nu lemnade ordboken ock den förut publice-
rade nyländska ordsamlingen (Nyland 1) har vår kännedom 
om de östsvenska målen blifvit väsäntligen vidgad. 1 KORS- 
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STRÖMS väntade ordbok öfver Pargas- ock Nagumålen torde 
åtminstone större delen af Egäntliga Finnlands ock Åländska 
skärgårdens svenska ordförråd få plats. För österbottniskan 
ha vi redan en mindre ordbok af FREUDENTHAL. Denna torde 
kunna få en väsäntlig tillökning, när den Ranckenska sago-
samlingen blir färdigtryckt. Återstår så den etymologiska be-
arbetningen äfven af de flnnländska målen. När denna en 
gång blifvit slutförd för målen på båda sidor om Finska viken 
ock således östsvenskans hela ordförråd reduceradt till sina 
grundformer, kommer turen till en jämförelse mellan dessa 
grundformer å ena sidan ock de, som kunna vinnas genom en 
motsvarande bearbetning af de västsvenska målen å andra 
sidan, samt med fornspråken. En sådan jämförelse skall för-
modligen leda till slutsatser af det största intresse icke blott för 
språkhistorien utan för historia ock folkkunskap i allmänhet. 

Bland det svenska litteratursällskapets öfriga skrifter upp-
tagas nr II, VI ock IX af Förhandling-ar och uppsatser'. Säll-
skapets stadgar äro förut i denna tidskrift meddelade i samman-
hang med en notis om dess stiftelse. Medlemmarnas antal 
uppgick vid årsmötet den 5 febr. 1888 till 1,270. Kassabehåll-
=gen var vid 1887 års slut 72,367 fmk; denna summa mer än 
fördubblas genom aflidne ombudsman HÖCKERTS testamente, 
däri han till sällskapet, med undantag för ett par mindre legater, 
öfverlåtit hela sin efterlernnade förmögenhet. Till utgifning 
af skrifter disponerades för år 1887 omkring 8,000 fmk. Med 
undantag af den estsvenska ordboken utgöras emellertid de 
hittils offäntliggjorda banden till allra största delen af histo-
riska afhandlingar ock urkunder. Sällskapet har likvisst be-
stridt halfva tryckningskostna den för Nyländska afdelningens 
sagosamling. Ock vid årsmötet 1890 vill sällskapet gifta en 
belöning af 2,000 fmk åt inhemsk författare för forsknings-
arbeten af framstående förtjänst rörande svenska språket, ut-
gifna under åren 1886--89. 

Bland Förhandlingar och uppsatser möta vi, utom ett före-
drag af prof. FREUDENTHAL: En blick på svenska språkets utveck-
lingshistoria (3, s. 62-79), på den språkliga sidan Helsingfors 
landsmålsförenings anvisning till svenska dialektuppteckningar 
(2, s. 150-153) ock några uppsatser af doc. VENDELL. »An-
visningen» innehåller dels en redogörelse för landsmålsförenin-
gens ljudbeteckning, dels några regler för lexikaliska uppteck-
ningar. Den Helsingforsska landsmålsföreningens alfabet är, 

1) 1-3. 1885-88. Hfors 1886-88. LXII + 112, XLIV +268, 
XL 318 s. 80  å 3 fmk. Uppl. af »Förh. o. upps.» är 1,800 ex., af 
öfriga skrifter 500 ex. 
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som antydt, ungefär det samma som i FREUDENTHALS dialekt-
arbeten. Vokaltecknen utmärka i första hand kvantiteten, 
hvaremot kvaliteten mindre kommer till sin rätt. Munarternas 
själfljud jämföras med vissa »högsvenska» vokaler (i den est-
svenska ordboken äfven med landsmålsalfabetets tecken). Men 
då ljuduppfattningen helt naturligt är beroende af det bildade 
uttalet i Finnian d, så följer däraf, att det för en västsvensk 
ofta kan bli svårt att få rätt begrepp om de använda tecknens 
valör. Det vore, för att vinna en måttstock för de öst- ock 
västsvenska målens fonetiska öfverensstämmelse ock skiljaktig-
het, synnerligen godt att en gång få en jämförelse särskildt 
mellan vokalsystemen i Mälarprovinsernas ock Nylands bildade 
svenska uttal — med konsonanterna kan man lättare komma till 
rätta. Den som skrifver detta har efter i Uppsala studerande 
finnländare gjort några anteckningar i den vägen. Ofullständiga 
som dessa anteckningar äro, skulle de likväl här taga för 
mycken plats, ock de torde vid annat tillfälle komma att publi-
ceras, kanske i sammanhang med lexikaliska studier öfver den 
finnländska svenskan. — Bland reglerna för lexikalisk upp-
teckning finna vi med tillfredsställelse en uppmaning att taga 
vara på talesätt, ordspråk ock fraser till belysning af ordens 
användning (ock betydelse). I den tryckta nyländska ordsam-
lingen förekomma emellertid uttryck ock talesätt blott ytterst 
sparsamt. Nu kunde väl en hel del hämtas ur de på folkmål 
tryckta sagorna. 

VENDELL, en mycket flitig om också ej alltid så grundlig 
arbetare på de östsvenska målens område, handlar först Om 
tecken till begynnande palatalisering inom den sydöstra gruppen af 
svenska landsmål (1, s. 48-51). Med »sydöstra gruppen» förstås 
de svenska munarterna i Estland, Liffland ock södra Ryssland. 
I exempelsamlingen blandas fall af mycket olika natur: å ena 
sidan sådana som giädd gädda, giäkk gäck etc. med sekundärt 
i utveckladt ur prepalatal konsonant, å andra sidan kiud köld, 
kiul kula bredvid glad gärde o. s. v. med »brytning», där i 
har sitt ursprung i vokalen; ock dessa olika fall sammanföras i 
sin ordning med skiolve vyssja, som tydligen har en helt annan 
historia. Den korta inledningen om palataliseringens ock affri-
kationsprocessens natur utmanar på ett föga lyckligt sätt kriti-
ken. Först ock främst är det naturligtvis ej endast gutturalerna 
k, g, gli, som kunna »palataliseras»; för det andra är det för be-
greppet primära icke ett tillskott af reduceradt i: detta tillskott 
förutsätt er en flyttning af konsonantens bildningsläge. Det 
är detta läge (hos lingvalt ljud) som leder till affrikation. 
I de fall, då den följande vokalen är i, »tillfogas» icke något i. 
Huru glidningen, förf:s »reducerade i» utvecklas, beror väsänt-
ligen på konsonantens karaktär af tonande eller tonlös ock 
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på om den är ren tennis eller aspirata. En tydlig vokal i är 
icke något nödvändigt stadium. Förf:s andra stadium: »sonant. 
i + konson. j träda emellan ursprunglig guttural ock följande 
vokal», är fullkomligt obegripligt, om vi ej få antaga ett 
hysteron-proteron; ty om mellan kons. ock vokal skall finnas ett 
i ock ett j, så måste naturligtvis j stå närmast konsonanten 
eller komma först. 0. s. v. 

Två Bidrag till svensk folketymologi (2, s. 154-179; 3, s. 
107-111) innehålla ett stort antal intressanta östsvenska folk-
etymologier ock en mängd lyckade tydningar — jämte mycket 
annat. Den definition af begreppet »folketymologi», hvartned 
hr VENDELL ersätter ANDRESENs, är nämligen mycket för vid. 
En folketymologi är en ordförklaring (på god tro), folklig i 
motsats till vetenskaplig, vanligen med ombildning af ordet i 
fråga. Efter förf. åter är det »en, i en viss af det egna språk-
materialet beroende ock af språkkänslan anvisad riktning, före-
tagen ombildning ock omtydning af dels utländska dels främ-
mande vordna inhemska ord». Denna definition inrymmer alla 
bildningar, som bero på annat än ljudlag (t. ex. alla arter af ana-

. logibildningar). Endast så, men ej efter den vanliga uppfattningen 
kan t. ex. potatisträd = päronträd (emedan jordpäron = potatis) 
bli en folketymologi; endast så liljonkonvalje (jfr pärOn, lingOn 
etc.), hakrak för harkrank ock stråd för strå (jfr tråd), 
hvilka alla bero på fonetisk analogi — i fall den för stråd gifna 
förklaringen är riktig. I förteckningen, om också ej utan 
svårighet under definitionen, inrymmas sådana bildningar som 
futera af fot, färdera af tärd(ig) -- efter verb på -era; vidare 
kontaminationsbildningar: kräissa af kryssa + räisa, prosen-
dera af procent + pretendera. Så råkar hela ordbildnings-
läran in under begreppet folketymologi. Men ej nog härmed: 
omskrifningar (isl. kenningar) sådana som munsofvanvärket 
gommen, hufvudkärna =  hjärna föras hit. Alldeles omotiveradt 
redogöres för munarternas uttal af det gamla vadmal ock för 
ord med förstärkande prefix o = isl. of. Ett tillägg, för hvilket 
undertecknad är särskildt tacksam, är en samling »ramsor» 
öfver hemmans- ock byariamn. 

Två omedelbart följande uppsatser af VENDELL behandla 
Sydöstsvenska etymologier (s. 180-185) ock U-omljud af a i de 
sydöstsvenska dialekterna (s. 186-189). Vi skola med hänsyn 
till dessa uppsatser inskränka oss till att påpeka de intressanta 
verben &Små dömma, ~å döpa, gläime glömma o. s. v. med 
bevaradt aflednings-i -- bl. a. därför att det väl knappast 
skulle falla någon in att bland »etymologier» söka upplysning 
om en verbalklass' historia. Teorien om »gegensinnige wörter» 
äro vi böjda att anse för »widersinnig». Teoriens upphofsman 
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ABEL karakteriseras, åtminstone i sin lingvistiska värksamhet, 
kortast ock mäst träffande med ordet »humbug». 

Litteratursällskapet har till landsmålsföreningen, till student-
afdelningarna vid universitetet, till seminarier ock svensksprå-
kiga lyceer samt till »Sv,enska folkskolans vänner» ock »Svenska 
bildningens vänner i Åbo» utsändt ett Cirkulär angående in-
samling af folkdiktning, folkmusik m. m.1  Sällskapet — som 
redan förut mottagit en samling visor, »otplagningar» (d. v. s. 
besvärjelser), barnlekar ock sagor från Osterbotten (251 nr), 
samt ett par mindre vissamlingar ock anteckningar om seder ock 
bruk från andra håll — utlofvar för insända uppteckningar, i 
mån af deras värde, mindre belöningar. Cirkuläret innehåller 
först en »förteckning öfver de arter af folkdiktning ock pläg-
seder, som böra blifva föremål för efterfrågan ock uppteckning»: 
I. folkvisor; II. lekar; III. danser; IV. sagor, sägner ock 
legender; V. djurnamn ock djurläten; VI. ordspråk, gåtor ock 
deras lösning, talesätt ock uttryck; VII. seder ock bruk, skrock 
ock vidskepelse; VIII. afbildningar ock beskrifningar. Fri le-
formulär af detta slag — vi känna sådana från flere länder — 
ha utan tvifvel sitt stora gagn, ock det har länge i Uppsala 
varit på tal att sammanställa ett sådant. När vi en gång 
gripa oss an därmed, så ha vi den betydande förmånen att 
jämte andra föregångare också, ock företrädesvis, kunna tillgodo-
göra oss det nu föreliggande. För en förmodligen snart nöd-
vändig ny upplaga taga vi oss friheten påpeka Uppsala lands-
målsförenings upprop rörande gDjuren i folkets tro ock dikt-
ning» (se i slutet af bandet). A andra sidan iakttaga vi med 
nöje, att litteratursällskapet tagit hänsyn till vårt tidigare upp-
rop om land ock folk. Senare delen af cirkuläret innefattar 
»regler ock råd för upptecknare», synbarligen framgångna ur 
praktisk erfarenhet ock efter vår mening synnerligen goda. 
Bruket af stenografi förordas. Utom detta cirkulär finna vi 
i »Förh. ock upps.» blott ett enda folkloristiskt bidrag: Om 
två ordspråk af A. 0. FREUDENTHAL (1, s. 46-47). Nr 157 
hos REUTERDAHL: »Man skal ey giffuom hoeste i mun see» 
får genom införande af två synonym (i isl. form) uddrim: 

skobattu skenektum 
mar i munni; 

ock nr 722 i REUTERDAHLS samling: »Aekke r hwar dagh kaku 
dagh» har förf, funnit i Pyttis s:n i östra Nyland under formen: 
»Be ä int all dägar bäkudågar, he måst å va småkudågar». 

1) Aftryckt i »Förh. o. upps.» 3, s. 101-106. 
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I de kalendrar — Album (nyländingarnas), Youkahainen, 
Lännetär, Valan — som af de olika studentafdelningarna vid 
Helsingfors universitet utgifvits har man allt emellanåt fått 
sagor, visor, upplysningar om folkets lefnadssätt o. dyl. Dessa 
meddelanden utgjorde blott en anspråkslös inledning till den 
stora samling, som nu håller på att under den allmänna titeln 
Xyland utgifvas af Nyländska afdelningen. Om första delen, 
Samlingar af ord ur nyländska allmogemålet (1884), är förut 
taladt i denna tidskrift (VI, s. xlvij if.). Senare ha utkommit 
två nya häften hvartdera större än det första: 

Nyländska folksagor. Ordnade af G. A. ÅBERG. Hfors 1887. 
IX + 453 s. 80 = Nyland II. Pris 7 fmk. ' 

Nyländska folkvisor. Ordnade och utgifna af ERNST LAGUS. 
I. Hfors 1887. IX + 404 s. 80 = Nyland III. Pris 8 fmk. 

Ytterligare tre delar äro att vänta, nämligen IV. Seder ock 
bruk, vidskepelse m. ra.; V. Sagor, sägner, gåtor ock ordstäf; 
VI. Nyländska folkvisor, 2:dra delen. De samlingar, som i dessa 
»häften» — eller rättare volymer — göras tillgängliga för veten-
skapen ock den intresserade allmänheten, äro till allra största 
delen sammanbragta genom afdelningens medlemmar, i de 
flästa fall med understöd af Kiseleffska donationsfondens ränte-
medel. Det är i hög grad hedrande för den Nyländska af-
delningen, detta värk; ett kraftigt bevis på nyländingarnas kär-
lek till det svenska modersmålet, den allmoge ock de traditioner 
som uppbära det ock af det själfva uppbäras. »Tron utan 
gärningar är död»; Nylands studenter ha i sanning visat sin 
tro i gärningarna. 

Det af hr ÅBERG utgifna bandet innehåller 366 olika upp-
teckningar af sagor, fabler, legender o. dyl. Bland dem äro 97 
gjorda af honom själf, dels honom dels svenska landsmåls-
föreningen i Helsingfors tillhöriga. I landsmålsföreningens sam-
lingar ingingo bl. a. 131 uppteckningar gjorda af afi. stud. 
0. E. LINDSTRÖM. Nyländska afdelningen har bidragit med 
bl. a. 180 sagor upptecknade af kand. J. E. WEFVAR — samme 
man genom hvilken den Ranckenska sagosamlingen är hop-
bragt. Naturligtvis finnas bland de offäntliggjorda uppteck-
ningarna flere varianter af samma saga. Sådana varianter äro 
för vetenskapen af stor vikt, när det kommer an på att genom 
jämförande studier söka utröna sagornas härkomst ock lefnads-
historia. 

Sagovetenskapen befinner sig ännu i sin första ungdom. 
Om den gäller i fullt mått den gamle efesierns visdomsord: 
»allt flyter». Obestämda äro ännu gränserna mellan saga ock 
andra arter af tradition; osäker är också indelningen innanför 
sagorna. Teorien är ännu ej kommen på det klara i dessa 
frågor. 1 de flästa hittils utgifna samlingar stä sagorna huller 
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om buller, utan försök till ordning. Det är under sådana om-
ständigheter helt naturligt, att olika personer kunna ha olika 
meningar rörande grupperingen. 1 de nyländska samlingarna 
äro »sägnerna» sparade till ett senare häfte (V). Menas med 
sägner berättelser af mytisk karaktär (folktro eller vidskepelse i 
berättelseform), så borde väl till sägnerna föras åtskilligt af 
hvad som nu ingår i första flocken bland »folksagorna» (om 
skogsnyfvan m. .m.). I alla händelser ha icke sådana före-
ställningar om tomten, hafsfrun, maran, utbördingar o. s. v., som 
under rubriken »Hvarjehanda» sluta första flocken, sin rätta 
plats bland »sagor». 

Folksagorna äro fördelade i 6 »flockar». Först komma 
sagor af hedniskt-mytiskt innehåll, om tomtar, dvärgar, 
jättar, drakar, spöken, troll m. m. (nr 1-102); därefter sagor 
af kristligt-mytiskt innehåll eller berättelser om Frälsaren 
ock djäfvulen (nr 103-160); så djursagor (nr 161-199).. 
Till 4:e flocken, äfventyr, har förts »allt som icke lämpligen 
kunnat inordnas under någon af de andra flockarna» (nr 200-
284); sist komma s kära tes ag o r (nr 285-366). Fjärde flockena 
karaktär är, som man finner, nog obestämd. För vår del skulle 
vi till denna ha velat föra åtskilliga af de sagor, som nu in-
rymmas i de tre första flockarna. T. ex. nr  17 »Snöhvit ock dvär-
garna» är tydligen upptagen bland mytiskt-kristliga sagor blott 
på den grund, att de sju männen i skogen, hos hvilka hon 
vistas, kallas dvärgar. Icke häller stå sagorna 18-24, om 
styfdottern ock egna dottern, på sin plats. Det samma gäller om 
»anden i flaskan» (nr 30 o. 31), mindre om varianterna af »Rike 
Pär krämare» (58-60) ock flere. I den andra flocken har t. ex_ 
den första, »Om karlen med skidorna» knappt något legend-
artadt i sig. Det är alldeles oväsäntligt, att det är »djäflar» 
som hälla råd under trädet; det kunde för berättelsens skull 
vara hvad för väsen som hälst. Bland djursagorna finnas-
icke få undersagor af den allra vanligaste sorten, i hvilka 
djuren alldeles icke spela någon roll jämförlig med den de ha 
i de vanliga djursagorna (t. ex. 179 »Prinsen som var ock 
sökte fogeln ock hästen ock prinsessan», 180 »Skräddarepojken 
som kom sig till en prinsessa», 181 »Skräddarepojken som blef 
kung», 198 »Pojken som letade efter en spegel åt sin far))). 
Däremot hade nr 158 om spillkråkans förvandling bort stå bland 
djursagorna lika väl som t. ex. 190 om svalan. Bland djur-
sagorna skulle väl också snarast en sådan saga som 5 (»Om tom-
ten som nappades med björnen, bocken, haren, tuppen, katten 
ock hunden))) ha sin plats: det är den allmänt kända sagan 
om djuren som skulle slaktas. Sådana stycken som nr 186-188, 
med fortgående ackumulation af ett visst moment, böra knappt. 
anses som sagor i vanlig mening, om de ock ha sagans form.. 
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Klassifikationen försvåras ofta därigenom att samma motiv 
bland folket hänföres till helt olika »dramatis personve». Hvad 
som i föreliggande samling i nr 1 (under »myt. sagor») förtäljes 
om tomten, alldeles det samma förtäljes i nr 173-175 om 
läjonet: en karl öfvervinner alla. Den bekanta sagan om huru 
räfven ock björnen byta skörden, förtäljes en annan gång om 
Petrus ock den onde (nr 136), en tredje om gubben ock bärgs-
rået (nr 27). På förbiseende beror väl, att två tämligen lika 
varianter af samma saga »Mjölnardottern» under nr 110 ock 
253 blifvit förda åt helt olika häll. 

Att ordna sagor är mellertid ingen lätt sak; att göra det 
på ett i allo tillfredsställande sätt, torde f. n. vara omöjligt. 
Någon ordning är ju i alla fall bättre än ingen. Det är ett 
försök, ock ett förarbete är gjordt, af' hvilket en annan kan 
draga nytta. Den enda utvägen blir väl att, som KROHN gjort, 
ordna dels efter rollinnehafvare, dels efter motiv. 

De fiästa sagorna äro återgifna på folkmål med samma 
ljudbeteckning som i den nyländska ordlistan (Nyland I); unge-
får 1/5  af sagorna äro återgifna på högsvenska. Redaktören 
synes ha användt all möjlig omsorg för att få målformen 
korrekt. Det ligger dock i sakens natur — ock han är själf 
af samma mening — att detta endast delvis kunnat lyckas. 
Största delen at' sagorna äro upptecknarens referat efter folkets 
berättelse, gjorda af en ock samme person för flere olika mål. 
Men hvar ock en, som försökt saken, vet alltför väl, att en 
person aldrig säkert behärskar mer än högst ett mål, ock svå-
righeterna växa med målens frändskap. Visserligen har redak-
tören haft biträde för korrekturet af flere olika personer. Men 
då en enda person, docenten VENDELL, skall öfvervaka språk-
formen för älfv a socknar, så får man ej vänta sig särdeles 
mycket. Vi tro dock, att redaktören gjort rätt i att så vidt 
möjligt återgifva sagorna på dialekt. När folkets föredrag 
öfverflyttas till riksspråk, det må ske aldrig så försiktigt, 
komma form ock innehåll att svära mot hvarandra på ett 
sätt, som för hvarje känsligt sinne är ytterst pinsamt. Med 
den aktsamhet som iakttagits kan man ju i alla fall vara viss 
på att språket åtminstone är nyländskt, äfven om socknarnas 
olika skiftningar ej alltid skulle vara säkert träffade. 

En anmärkning — som naturligtvis ej träffar redaktören — 
rör syntaxen. Om vi ej alltför mycket bedraga oss ock ny-
ländingen ej är alltför olik en man af' folket västanhafs, så är 
syntaxen i regeln högsvensk, med en periodbyggnad som för 
att tillhöra folkmål ibland är förtvifiadt invecklad, mera in-
vecklad till ock med, än den bör vaja, i god högsvensk stil. 
Ett vackert undantag göra de af hr ABERG själf upptecknade 
sagorna: i dem är syntaxen ojämförligt mycket enklare. Också 
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äro de flästa af dem tagna med stenografi. Detta är i själfva 
värket den enda utvägen att få språket till ordaval ock sats-
byggnad fullt äkta. 

I den samling af folkvisor, hvars första del föreligger, ingå 
uppteckningar tillhöriga dels Nyländska afdeln., dels Svenska 
landsmålsföreningen, dels enskilda personer. De rikaste bi-
dragen torde vara lemnade af hr LAGUS själf (omkr. 200); där-
näst komma uppteckningar af jur. kand. TH. WEGELIUS (128 
st.), rådman A. NYBERG (127), pastor Di. RUUTH (125), fröken 
A. WASENIUS, kontorsskrifvaren H. A. HOLLMERUS ock forst-
mästaren C. F. HOLLMERUS samt mag. A. ALLARDT. Första 
delen innehåller 250 uppteckningar, fördelade i fyra grupper: 
I. kämpavisor ock romanser (nr 1-46); II. kärleksvisor (nr 
47-132); III. sjömanssånger (nr 133-206); IV. skämtsamma visor 
(nr 207-250). 2:dra delen skall — utom tillägg till dessa fyra 
afdelningar — innehålla folkvisor af blandadt innehåll, dryckes-
sånger ock sånger vid högtidliga tillfällen, sånglekar, barnvisor 
ock barnrim, dansmelodier ock fragment. Redaktören påpekar 
själf, att somliga visor kunde med lika god rätt stå under 
annan rubrik, än de här finnas. Naturligtvis är en stor del 
af sjömansvisorna kärleksvisor; men det var utan tvifvel väl-
betänkt, att en så betydlig grupp som den marina diktningen 
ställdes upp särskildt. Kämpavisorna äro ordnade efter GEIJER-
AFZELIUS', ARWIDSSONS ock BERGGREENS samlingar. De öffiga 
äro i första delen inom hvade grupp ordnade alfabetiskt efter 
första versens lydelse. Dock ha varianter af samma visa 
sammanförts på ett ställe. 

Samlingen innehåller för öfrigt ett anmärkningsvärdt ringa 
antal varianter. Vi se ända till fyra uppteckningar gjorda 
efter muntlig tradition på olika orter fullkomligt lika. Mindre 
betydande afvikelser lemnas dock enligt förordet å sido. Om 
lämpligheten af ett sådant förfaringssätt kan man vara af olika 
mening. Dessa små afvikelser äro ej sällan mycket upply-
sande för folkvisans morfologi. Naturligtvis böra hvarandra 
närliggande skiftningar af samma text ej tryckas fullständigt 
byar för sig; men några afvikande läsarter i noter inkräkta 
ej betydligt på utrymmet. Hvad de rent lyriska visorna angår 
så bero de ju ofta på tryckt eller skrifvet underlag (skillings-
visor ock visböcker). Detta förklarar väl i någon . mon den 
anmärkta bristen på varianter. Det förtjänar framhållas, att i 
fråga om dessa, i allmänhet tämligen unga alster af folkets 
diktning — jag menar företrädesvis kärleksvisorna — så 
mycken gemenskap finnes mellan Nyland ock Sverge: de 
flästa i Nyland upptecknade torde vara kända äfven i Sverge. 
1 förbigående kunna vi nämna, att enligt oss lemnad uppgift 
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nr 113: »När solen tänder sina strålar», skall vara författad af 
kyrkovärden Håkan Olsson i Farabol i Bleking omkring 1840. 

De flästa visor åtföljas af melodier (naturligtvis utan 
harmoniering). För en del gifves jämte melodien blott första 
versen af texten, efter förordet förmodligen i flertalet fall be-
roende på att till en af de rikhaltigare samlingarna i Nyl. af-
delningens ägo orden gått förlorade. »Folkvisorna» äro alla på 
högsvenska, så som de ju också bruka sjungas. Endast en, 
»Hä va en gang ja sku reisa heim» (nr 233), är aftryekt »på 
den gamla nyländska språkdialekten» efter 0. HÖJERS Bilder 
ur folklifvet. Det förstås af sig själft, att äfven i de öfriga 
förekommer, i ordförråd ock syntax, någon gång jämväl i ord-
böjning, sådant som är för folkspråket eller folkvisan egen-
domligt. 

En del visor meddelas blott i fragment med förklaringen 
»resten grof» 1. dyl. Det torde af flera skäl ha varit bättre 
att alldeles utelemna sådana visor. Det blir ju i alla fall 
förr eller senare nödigt att samla sådana alster af folklig 
diktning ock tradition, som skulle såra den vanliga publikens 
öron ock ögon, i en särskild, blott för vetenskapen afsedd 
publikation. 

Vi ha dess värre icke för svenskt språk hvarken af visor 
eller annan folklore några fullständigare samlingar, hvilka 
kunde i egäntlig mening anses som centrala. I brist på bättre 
bör dock i fråga om visor den Geijer-Afzeliska samlingen få 
gälla som central. Som sådan bör ä,fven den af hr LAGUS redi-
gerade samlingen gälla, när den blir färdig. Däremot blir AR-
WIDSSONS tämligen obetydlig, när den Schtick-Noreenska publi-
kationen af 1500- ock 1600-talens visböcker (ock spridda visor) 
blir färdig.. Som central bör också för den inskränktare gruppen 
»barnvisor ock barnrim» NORDLANDERS samling få gälla. Det 
skulle, tro vi, vara fördelaktigt, om man vid tryckning af visor 
toge för regel att alltid lemna hänvisning till dessa samlingar 
af bestående värde, då en visa i någon af dem finnes. Kunde 
hänvisning också lemnas till GRUNDTVIGS Danmarks gamle folke-
viser, så mycket bättre; detta skulle emellertid förutsätta, att 
hvarje, utgifvare af svenska folkvisor hade GRUNDTVIGS stora 
värk till hands. 

Både hrr ÅBERG ock LAGUS redogöra noga för de resp. 
publikationernas förhållande till de ursprungliga upptecknin-
garna. Uppteekningsorten är alltid angifven; upptecknarens 
namn angifves endast för sagorna (i registret). Någon upp-
lysning om berättarens eller sångarens person lemnas icke. 

Till tryckningskostnaden för sagorna ha det Akademiska 
konsistoriet i Helsingfors ock Svenska litteratursällskapet i 
Finnland bidragit hvartdera med 900 fmk. 
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Till den nyss omtalade vissamlingen (båda delarna) sluter 
sig som ett slags kommentar hr LAGUS' uppsats om Den sven-
ska folkvisan i Nyland (Finsk tidskr. XXIV, 1888, s. 81-98). 

Så godt som alla i Nyland upptecknade kämpavisor ock 
romanser — ett fämtiotal — återfinnas, om också naturligtvis 
ej alldeles lika, i den Geijer-Afzeliska eller den Arwidssonska 
samlingen. De lyriska visorna äro underkastade mera växling: 
ock dock om gemenskapen i dylika visor mellan Sverge ock 
Finnland ter sig som mindre, så beror väl detta snarast på att vi 
i Sverge ännu ej ha någon större samling af sådana i tryck. 
De flästa äro kärleksvisor, ock dessas ämne är vanligen den 
försmådda kärleken. Stilen har ofta en viss religiös färg. Hr 
LAGUS finner i den något beroende af salinens ock bibelns ut-
tryckssätt: de påpekade likheterna förefalla oss dock ej vidare 
slående. Staffansvisan sjöngs ännu för ett par tiotal år sedan, 
men ingen uppteckning finnes från Nyland. Vaggvisorna till-
mäter förf stor pedagogisk ock etnologisk betydelse. Af sång-
lekar har man i Nyland upptecknat åtskilligt öfver hundradet. 

De flästa nyländska melodier äro efter förf. — som 
synes ha egnat denna sida af ämnet särskild uppmärksamhet 

genuina folkmelodier. Dock kan om flere med säkerhet 
visas, »att de först i senaste tid trängt till bygderna från skol-
ock konsertsalarna». Bland 300 melodier gå 204 i dur. I all-
mänhet är det blott de gamla visorna som ha moll-melodier. 
Detta är en viktig iakttagelse, som förtjänar att vidare full-
följas. För öfrigt konstateras en högst betydande skillnad i 
musikaliskt afseende mellan den svenska ock den finska folk-
visan i Finnland: den senares »egäntliga hemvist är mollton-
arternas innerliga men betryckta värd». Förmodligen böra vi 
däraf draga den slutsats -- en slutsats som dock förf. ej drager 

att de finska melodierna äro till sitt skaplynne af mera 
ålderdomlig prägel. En jämförelse med melodierna i AHL-
sTRöms bekanta samling ger vid handen, att skillnaden mellan 
den finska folkvisan ock den svenska i Sverge är mindre än 
mellan den finska ock den svenska i Finnland. 

Inledningsvis påpekas Finnlands stora betydelse »för.  ut-
redandet af den germaniskt-nordiska sångens ock sagans ut-
bredning ock dess öfvergång från ett språkområde till ett 
annat. En mera markerad språkgräns finnes i intet annat 
land, ock därför erbjuder forskningen på detta område ett 
speciellt intresse hos oss [i Finnland].» Vi hoppas, att hr 
LAGUS måtte ställa sin sakkunskap ock sitt intresse i denna 
forsknings tjänst. Här gäller i sanning, att »säden är mycken 
ock arbetarne äro få» hittils. Naturligtvis måste vetenskapen i 
Finnland rikta sina blickar såväl åt öster som åt väster ock söder. 
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Från den finskspråkiga sidan ha vi, utom den äldre Suomi, 
två nya tidskrifter: den ena, Virittäjäl, uteslutande på finska, 
utgifven af Finska landsmålsföreningen; den andra, dels på 
finska dels på tyska ock franska, utgifven af Finsk-ugriska 
sällskapet. 

Första häftet af Vzrittäjä inledes med en »Öfverblick af 
finska landsmålsföreningens öden»; andra häftet slutar med 
»Finska landsmålsföreningens årsdag d. 13 mars 1886». För-
eningen, hvars finska namn är Kotikielen seura, stiftades den 
10 mars 1876 på prof. AHLQVISTS förslag af 10 studenter ur 
Savolax-karelska afdelningen. Dess uppgift är enligt stadgarna 
dels vetenskaplig dels praktisk: »att samla allt hvad som kan 
vidga kännedomen om finska språket ock dess skriftliga bruk; 
hvartill hör insamling ock undersökning af egenheter i ord-
förråd, form- ock satslära, samt folkvisor, sagor, ordspråk o. dyl.» 
Föreningen skall till minne af den finska professurens inrätt-
ning ha sitt årsmöte den 14 mars. 

Under läsåret 1877-78 ock våren 1885 höllos inga möten. 
I öfrigt ha under åren 1876-1886 hållits sammanlagdt 105 
möten, merendels 5-8 terminligen. Inskrifna i föreningen ha 
blifvit 206, de flästa tillhörande savolax-karelska, österbottniska 
ock tavastländska afdelningarna; medlemmarnas antal under 
terminen har växlat mellan 16 ock 34. Vid mötena ha be-
handlats frågor rörande finsk ljud-, form- ock satslära, verslära, 
ordbok ock synonymik, diskuterats om lämpliga uttryck för 
kulturbegrepp, om rättskrifning m. m. För ledning af dialekt-
arbetet inrättades hösten 1885 ett särskilt »dialektutskott» (för-
män M. VARONEN ock 0. HANNIKAINEN, medlemmar J. H. 
KALA ock K. STENVIK). Föreningens ordförande ha varit dels 
prof. A. .AEILQVIST, dels magister (nu lektor) A. GENETZ; sekre-
terare var 1886 numera docenten E. N. SETÄLÄ. Den sista 
berättelsen afslutas med några minnesord öfver aflidna kamra-
ter (bl. dem E. J. CHYDENIUS). 

Bland de arbeten, föreningen hittils utfört, böra nämnas en 
fullständig ordförteckning till LÖNNROTS Kalevala 2  en likadan 
nästan färdig ordlista till LÖNNROTS »Trollrunor» eLoitsurunoja) 
ock en förteckning öfver härledda ord efter ändelser. Arkivet 

Pirittäjä [Tändaren] I. med undertitel: Kieli- ja kansatieteellisz:ä 
lehtiä [språk- ock folkvetenskapliga blad]; II. med undertitel: Lisiii 
Suomen kielen, kirjallisuuden ja kansan-elämän tuntemiseen [bidr. t. 
kännedom om finska språket, litteraturen ock folklifvet]. Borgå 1883-86. 
VIII + 263 s. med karta ock XX + 197 s. jämte portr. af  A. Ahl-
qvist. 8°. Pris tills. 6 fmk 50 p. 

2) Tryckt i Finska vetenskapssocietetens Bidr. t. kännedom om 
Finlands natur och folk, 27 h. 1878. 145 s. 8:o. 
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förvarar otryckta fragment af trollrunor, samlingar till en 
dialektordbok, samt en del grammatiska uppsatser m. m. Om 
arten ock innehållet af föreningens värksamhet upplysa för 
öfrigt de båda häftena af dess tidskrift. 

Åtta uppsatser, alla tämligen korta, behandla modern finsk 
grammatik, de flästa syntaxen. I en artikel om den finska 
rättskrifningen föreslår GENETZ att utmärka g-ljudet med 
alltså saiika, gen. saiiiian. Tre monografier sysselsätta sig med 
språket i Hemmings salmbok, Härr Mårtens lagöfversättning ock 
Agrikolas skrifter. H. II innehåller »Ett par minnen om finsk 
språkkunskap under förra århundradet» (Juslenius, Fortelius, 
Falander). Till finska språkvetenskapens historia hör SETÄLÄs 
redogörelse i början af samma häfte för »Aug. Ahlqvists veten-
skapliga värksamhet» med en förteckning öfver hans tryckta 
skrifter (af STENVIK). Häftet är tillegnadt AHLQVIST — Som 
för kännedom om finskan ock med den närmast besläktade 
språk gjort mer än någon annan utom LÖNNROT — till minne 
af hans 60:de födelsedag. 

Dialektmonografier finna vi tre. Den första af J. MUSTA-
KALLIO, »Om munarten i Akolahti ock kringliggande byar i 
Vuokkiniend» socken (I, s. 38-85), redogör för ett kareliskt 
mål inom ryska gränsen i Archangelska guv. Något aflägsnare 
ligga MUSTONENS »Anteckningar om votiskan» (I, s. 144-188). 
En enda finsk (suomi-) dialekt kommer till behandling i 1:a 
häftet i »Anteckningar om munarten i Lammi ock Koski sock-
nar» Si s. ö. delen af Tavastland) af S. A. WESTERLUND (I, s. 
189—` 15). Alla tre gifva språkprof ock grammatik (vanligen 
ljud- ock formlära); MUSTONEN har också en ordlista. Under 
form af tillägg till AMINOFFS afhandling om syd-österbottniskan 
har slutligen E. J. CHYDENIUS gifvit en kort grammatik, språk-
prof, en liten ordlista ock en förteckning öfver ortnamn för 
sin födelsesocken, Laihelaksi, vid Vasa (II, s. 98-122). Ingen 
af de nämnda uppsatserna ligger väl synnerligen djupt i veten-
skapen, men alla främja dock redbart kännedomen om de väst-
finska språken. Bland texterna — underligt nog i båda häftena 
tryckta med fraktur! — ingå åtskilliga sagor, som för folk-
brister böra äga intresse. Den till Virittäjä' s 1:a häfte hörande 
kartan visar, huru mycket som t. o. ra. 1883 var gjordt för 
undersökning af finska ock kareliska (inkl. olonetsiska) mun-
arter. WEsTERLuNDs monografi är i ordningen den 16:de. 
De som föregå MUSTAKALLIOS, fr. o. m. JÄRVINENS om Sata-
kunta-dialekten 1853, ingå alla i tidskriften Suomi. Den när-
mast föregående är SETÄLlis utförliga ock omsorgsfullt ut- 

Etelä-Pohjanmaan kielimurteesta tutkimus, Hfors 1871 (äf ven 
Suomi II, 9). 
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arbetade syntax för folkspråket i nö. Satakunta', ett i dialekt-
litteraturen hittils enastående värk. GENETZ' Versuch einer 
karel. lautlehre (1877) borde ej ha förbigåtts i listan, äfven om 
dess material återfinnes i samme forskares utförliga finska af-
handling om karelskan (i Suomi II, 14). 

Hvad som bjudes af folklitteratur inskränker sig — utom 
de nyss omtalade språk profven — till en samling af 620 »Nya 
ordspråk» (d. v. s. som icke finnas hos LÖNNROT) af A. V. FORS-
MAN (I, s. 220 if.). Å andra sidan meddelas i h. II ett par 
intressanta bidrag till folkvisans historia. J. KROHN, om hvars 
undersökningar rörande finnarnas episka folkdiktning längre 
ned skall talas, har efter ESTLANDER (Finsk tidskr. 1881) till 
förnyad granskning upptagit »Sången om den friköpta» (Lun as-
tetta v a neit o = G.-Åfz. nr  14 »Den bortsålda»). ESTLANDER 
sökte ådagalägga, att visan hade sitt ursprung i Karelen ock 
således utgjorde ett undantag från den allmänna regeln, att 
visorna kommit öfver Skandinavien från väster ock söder. 
»Detta undantag är», säger KROHN, »så vidt jag varit i tillfälle 
att se, blott skenbart»; ock den undersökning, han med till-
hjälp af Finska litteratursällskapets rika, nu ordnade samlingar 
anställer, ger till resultat, att hela visan om »Den bortsålda» 
är med hänsyn till sina beståndsdelar af västerländskt ursprung. 
BORENIUS, som med KROHN skulle dela arbetet ock hedern af 
den nya Kalevala-editionen, har i en uppsats »Om Finlands 
medeltida diktning» 2  sysselsatt sig med en versifierad legend 
om Frälsarens födelse ock död. Innehållet visar sig vara full-
ständigt västerländskt (urspr. hämtadt ur Nikodemi-evangeliet 
ock andra apokryfer). I samma häfte berättar hr BASILIER om 
»Salmis härads bästa sångarsläkt». Mikael eller Simon i Luba-
salmi lärde sig trolla i »Eld-Lappland» — hvar det nu månde 
vara beläget. Simon skall vara farfarsfar till den älste af 
»Shemeikkägubbarna», af hvilka den yngste ser ut att vara 
lika gammal som hans far, som är 100 år. 

Till den yttre etnografien höra uppsatser »om fisket i 
Hirvensalrai socken» (St. Mikels län), »om sik- ock laxfängst 
i Kokemäkiälfven» samt »om byggnadssättet i södra Savolax». 

De fäni sista delarna af Finska litteratursällskapets tidskrift 
Suomi — 17-20 af 2:a serien, 1 af 3:dje 3  -- innehålla som van- 

3 ) Lauseopillinen tutkimus Koillis-Satakunnan kansankielestä tehnyt 
E. N. SETÅLÄ. Hfors 1883. X + 235 s. (Suomi II, 16). 

Äfven i särtryck. Jfr Finsk tidskr. XXIII, s. 131-32 rec. af 
0. G[ROTENFELT]. 

Suomi. Kirjoituksia isänmaallisista aineista [afhandlingar om 
fosterländska ämnen]. Toinen jakso. 17-20 osa; Kolmas jakso. 1 osa. 
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ligt, utom redogörelse för sällskapets förhandlingar, en mängd 
värdefulla uppsatser rörande finskt språk, folklore ock etnografi. 

17:de delen börjar (XI + 194 s.) med en utförlig »Afhand-
ling om olonetsiskan» (i Salmis här. i Finnland ock Olonetsiska 
guv. i Ryssland) — en grupp af mål hvilka nu uppställas som 
ett särskildt språk inom den västfinska hufvudafdelningen, 
jämsides med suomi, kareliska, estniska o. s. v. — af lektor 
A. GENETZ, samme grundlige ock samvetsgranne forskare som 
förut behandlat kareliskan ock af hvars hand man väntar redo-
görelse för rysk-lapskan. GENETZ var den förste som i Finn-
land införde modern fonetik (Lautphysiologische einfährung in 
das studium der westfinnischen sprachen 1877). Han börjar med 
språkprof: sagor, klagosånger, runor (d. v. s. episka folkdikter) 
ock utdrag ur en bönbok; på denna naturliga grundval följer 
som lika naturlig fortsättning en ordlista, ock så sist gramma-
tik. De behandlade munarterna äga flera för den egäntliga 
finskan främmande, med ryska gemensamma språkljud, nämligen 
utom vanligt b, d, g, f jämväl ryskt x, 	nr, 3, Xe samt mulje- 
rade konsonanter. Det behöfver icke sägas, att dialektorden 
äro strängt ljudtroget återgifna (med en beteckning för hvilken 
i förf:s nyss nämnda »Einftihrung» är redogjordt). Afhandlingen 
innehåller äfven syntax (7 sidor). 19:de delen ger oss (s. 
107-147) en mindre uppsats af 0. HANNIKAINEN »Om målet i 
Parikkala socken» (Viborgs län, mellan Saimen ock Ladoga): 
grammatiska anteckningar, ett par sagor ock flere poetiska 
språkprof. Målet har ett speciellt intresse som gränsmål, med 
savolaxiska ock kareliska egenheter inblandade. Slutligen ingår 
i 3:dje seriens andra del, som vi ännu ej sett, en undersökning 
af Kemi-dialekten af CANNELIN, med en kort syntax. Det är, 
om vi räkna på samma sätt som här förut ock därjämte taga 
hänsyn till GENETZ' på tyska affattade dissertation ock till 
PORKKAS intressanta af handling om de ingermanländska målen', 
den 22:dra monografien. 

Med förbigående af en vidlyftig syntaktisk exempelsamling 
ur folkdiktningen samt ett par historiska uppsatser om språ-
ket i 1642 års bibelöfversättning ock Ljungo Thornassons lag-
bok vända vi oss till de folkloristiska bidragen. Till K. 

Hfors 1886-88. XI + 414, IV + 367, 302, VII + 443, XIV + 386 s. 
80 å 3 fmk. 

1 ) Uber den ingrischen dialekt. Ac. abh. von V. PORKKA, Hfors 
1885. De ingermanl. munarterna ha en ljudskridning, som kan jäm-
föras med den germanska, t. ex. nom. poiga, iinctu, part. poikaa, lintua 
(följ. vokal lång), konj. cintaizin bredvid cinctazimma (med biaksent 
på i). Fonetiskt intressant är öfvergången au> ag: kagla, nagran 
för finskt kaura, nauran, o. s. v. 
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KROHNs sagoförteckning ock hans afhandling om räfsagorna 
skola vi nedan återkomma. G. GROTENFELT meddelar (III, 1) 
tre varianter af en versifierad legend, som troligen förskrifver 
sig från medeltiden, om mordet på biskop Henrik; den full-
ständigaste hämtad ur Palmsköldska samlingen i Uppsala uni-
versitetsbibliotek. HAGFORS skrifver (II, 18) »Om gamla bröl-
loppsseder i Orimattila socken» i nö. Nyland på gränsen mellan 
finskt ock svenskt språkområde: från ock med frieriet till ock 
med brudens betäckning med mössa. Upplysningar om folk-
lifvet i Ingermanland, företrädesvis naturligen om de finska 
folkgrupperna där, innehållas i PORKKAs berättelse (II, 19) om 
hans vistelse 1883 i Ingermanland för insamling af »runor». Huru 
rik den finska traditionen är, kan man förstå däraf, att en 
enda sommares uppteckningar omfatta 1,760 nummer (med 
omkr. 75,000 versrader). 

Etnografien representeras genom två arbeten af HEIKEL, 
det ena (II, 19) en »Etnografisk ordlista», en förteckning öfver 
redskap, husgeråd, klädesplagg m. m. med utförliga förklaringar 
ock talrika afbildningar, uppgjord närmast med hänsyn till 
Kalevala; det andra (II, 20) om byggnadssättet hos vissa finsk-
ugriska stammar, samma arbete som vi återfinna på tyska i 
Finsk-ugriska sällskapets »jurnal». 

Sällskapets förhandlingar ge en bild af liflig litterär värk-
samhet. För förvaltningsåret 1887-88 beräknas inkomster 
ock utgifter till 53,000 fmk. Årsinkomsten af bokförlaget upp-
tages till 18,000 fmk. Af statsmedel har sällskapet ett årligt 
understöd på 10,000 fmk', utom 1,200 fmk ur den käjserliga 
handkassan. I olika fonder ägde detsamma den 31 dec. 1887 
fmk 217,284. Det har, utom bokförlaget, en betydande bok-
samling ock ett innehållsrikt arkiv 2. Om sällskapets samlingar 
af folklore skall nedan talas. 

I fråga om den etnologiska begränsningen liksom i fråga 
om den sakliga äro Suomi ock Virittäjä egäntligen konkurrenter. 
Båda äro hufvudsakligen inskränkta till de finska folk ock 
språk, som bo ock bygga i Finnland (suomi, kareliska, olonet- 

Svenska litteratursällskapet i Finnland sökte 1887 ett statsanslag 
af 5,000 fmk. Denna begäran afslogs. I sammanhang härmed kan 
påpekas det — ingalunda blott från svensk synpunkt — abnorma i att 
Finnlands universitet icke äger någon ordinarie professur i svensk eller 
skandinavisk språkforskning. En sådan plats skulle af landets historia ock 
läge påkallas, iifven om svenskt språk där vore alldeles utdödt, så att 
inte en sparf en gång talade svenska där. 

En förteckning öfver sällskapets handskrifter af G. GROTENFELT 
ingår i  Suomi II, 18. 

Sv. landsna. VI. 	 13 
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siska): de votiska bidragen i Virittalä ligga utanför dess plan; 
ock HEIKELs komparativa studier öfver de finsk-ugriska bygg-
naderna passa bättre i den finsk-ugriska tidskriften, ehuru 
de visserligen röra sig äfven på finsk botten. För öfrigt 
beror de båda tidskrifternas allmänna skaplynne naturligen 
i väsäntlig mån på de sällskap, som af dem representeras. 
»Kotikielen seura» består hufvudsakligen af studenter ock yngre 
forskare. 

Pinsk-ugriska sällskapet, som stiftades i Helsingfors den 
15 nov. 1883, »har till ändamål att befordra kännedomen om 
de finsk-ugriska folken genom vetenskaplig undersökning af 
dessas språk, arkeologi, fornhistoria ock etnografi». Till de 
finsk-ugriska språken, hvilka sinsemellan stå i genealogiskt 
samband ock bilda en språkstam af samma slag som den indo-
europeiska, höra de västfinska (eller sanifinska) språken — 
suomi, kareliska, olonetsiska, vepsiska, liviska, estniska, votiska 
— vidare lapska, mordvinska, tjeremissiska, votjakiska ock 
sydänska, voguliska ock ostjakiska samt ungerska; alla utom 
lapska ock ungerska lydande under ryske tsarens spira I. Säll-
skapet har sitt årsmöte på MATTIAS CASTRENS födelsedag den 
2 december. Det har hedersledamöter, korresponderande leda-
möter, stiftare ock årsledamöter. De båda sista grupperna 
innefattade 1888 resp. 157 ock 107 medlemmar. 

II. I ock III af sällskapets Yournal2  fyllas af mindre 
uppsatser. Af grammatiskt innehåll äro bidrag af J. KROHN 
(personligt passiv i lapska) ock SETÄLÄ (suffixet -ise i finska). 
Prof. AHLOVIST berättar »Om en dubbelkonsonant i ostjakiska», 
byars natur dock ej genom beskrifningen blir klar: »en dental, 
i hvars början höres ett t ock i slutet ett därmed samman-
smält 1, eller med andra ord det låter som den talande ville säga 
t, men frambragte ett 1» (snarast t.2,). För folkloristen finnas 
»Votjakiska språkprof» samlade af T. G. AMINOFF, bl. a. 180 
gåtor (med finsk öfversättning), 10 sagor ock en del besvärjelser; 
vidare tvänne profbitar ur mokscha-mordvinernas folklitteratur 
af V. MAINOV: sången om den hvite tsaren Tustjan (mord-
vinernas siste furste, samtida med Ivan den förskräcklige) ock 
en kort berättelse af mytisk art. Slutligen meddela hrr QVIG-
STAD ock SANDBERG under titeln Lappische sprachproben (III, 
s. 1-104) ett trättiotal sagor (ock ett par visor), bland dem två 

En karta öfver de finsk-ugriska folkens boningsplatser åtföljer h. I 
af sällskapets »jurnal». 

Suomalais-ugrilaisen seuran aikakauskirja. Journal de la Sociit1 
finno-ougrienne. 1—IV. Hfors 1886-88. 135 s. med karta, XIV + 
184, 175, XXXII + 352 s. 8°. 
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på Enare-lapska, de öfriga på olika norsk-lapska mål 1; jämte 
en uppsats om spåtrumman. 

En anmärkning i förbigående. Om en språkforskare vänder 
sig till exempelvis de votjakiska språkprofven, så är det visser-
ligen att antaga, att han kan finska. Men språkprof ur folk-
litteraturen intressera äfven folkloristen ock etnografen, t. o. m. 
historikern. Då en öfversättning skall gifvas, hvarför gifva 
den på finska? Då tidskriften i alla fall har en internationell 
prägel, hvarför icke alltid lemna en fransk eller tysk öfver-
sättning till alla språkprof från annat språk än finska (såsom 
här också skett med de mordvinska ock lapska styckena)? 

Till den yttre etnografien lemnas bidrag bl. a. af HEIKEL: 
om mordvinernas bostäder ock husgeråd (med teckningar), ock 
J. R. ASPELIN: om bokföring på trästockar (jfr sv. knäifing). Hela 
h. IV fylles af dr HEIKELS på tyska öfversatta redogörelse för 
tjeremissernas, mordvinernas, esternas ock finnarnas byggnads-
sätt med talrika afbildningar — en intressant ock innehållsrik 
afhandling, som dock gör ett visst intryck af en smula flyktighet. 
Utom hvad som innehålles i Suomi II, 20 har förf. här äfven in-
ledning, litteraturförteckning 2, slutord ock register. — II. II upp-
tages af SETÄLÄs junggrarnmatisk a bidrag Zur gesch. der tempus-
und modusstammbildung in den finnisch-ugrischen sprachen. 

I h. I berättar för öfrigt mag. JA/m(01A om två somrars 
vistelse i Jämtland (ock Norge) för studiet af lapska; i h. III 
dr PORKKA åm sina studier bland ängstjeremisserna. Af prof. 
DONNERs litteraturöfversikter för åren 1883-86 kan inhämtas, 
att ungraren HALÅSZ utgifvit två samlingar språkprof från 
svenska Lappland3. För öfrigt omnämnas bl. a. en ny sam-
ling estniska sagor af KUNDER (1885), en ungersk sagosamling 
af HENEDEK (1885), en samling mordvinska visor, sagor ock gåtor 
utg. af  Missionssällskapet i Kazan (1882-83), samt ett par 
skrifter af etnografiskt innehåll, som kunna intressera oss: 
Suomalaiset äämeren rannalla [Finnar på Ishafvets strand] af 
ERVAST (Hfors 1884) ock TROMHOLTS Under nordlysets straaler 
(Kjobenhavn 1885). 

En bekvämlighet för läsgen, som tyckes i Finnland vara 
okänd, är kolumnrubriker. Åtminstone saknas dylika i de tre 

En del af dessa sagor finnes (jämte andra) i norsk öfversättning 
i Lapp. eventyr og folkesagn af J. aVIGSTAD og G. SANDBERG. Brist. 1887. 

I litteraturförteckningen sakna Vi HAZELIUS, Stuga i Håslöls 
socken i Skåne: »Ur de nord, folkens lif», 1 (Sthm 1882), s. 31-48. 

Sved-lapp szövegek [svensk-lapska texter]. I. Från Lule ock 
Pita Lappmarker med glossar. II. Från Jämtland — båda i tidskriften 
»Nyelvtudomånyi közlemånyek» Budapest 1885-86; den förra samlingen 
äfven separat: Lapponica 1, Budap. 1885. 264 s. 
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tidskrifter, om hvilka här varit tal (Finsk tidskrift äger emel-
lertid sådana). 

De samlingar af folklore af alla slag -- sagor ock sägner, 
visor ock melodier, signeformulär, ordspråk ock gåtor — som 
förvaras i Finska litteratursällskapets arkiv ock genom säll-
skapets försorg efterhand publiceras, de äro utan tvifvel de 
rikaste i värden. Sällskapet har att glädja sig åt ett synbarligen 
hos hela folket väckt samlarenit. Knappast går någon samman-
komst förbi, utan att en eller annan gåfva af folkliga tradi-
tioner anmäles inkommen — från studenter, lyceister, semina-
rister 8ck skollärare, från män ock kvinnor, från bönder, torpare, 
stenhuggare, smeder o. s. v. Naturligtvis främjas samlareifvern 
därigenom att sällskapet ser sig i stånd att kontant eller med 
böcker ur sitt förlag betala hvad som lemnas. Nästan hvade 
år har sällskapet därjämte kunnat utsända en eller flere sti-
pendiater för uppteckning af sagor ock runor. Bland upp-
tecknarne ha flere (SJÖROS, KROHN, KINNUNEN, VARONEN) 
betjänat sig af stenografi. Men sällskapet ej blott samlar: det 
sörjer äfven för att det samlade blir tillgängligt för allmänheten 
ock vetenskapen. För närvarande pågå två nyss började om-
fattande publikationer: af sagor ock episk folkdiktning (runor). 

KARL KROHN, numera docent i folklore vid Alexanders-
universitetet, har förtecknat de i Finska litteratUrsällskapets 
arkiv samlade sagornal. Förteckningens uppgift är »att vara en 
praktisk handledning för samlaren, som däraf kan se, hvilka 
sagor som förut upptecknats i en viss socken ock hvilka inte, 
samt huru vidlyftigt en hörd saga är känd ock hvilka trakter 
som ännu alldeles icke äro undersökta». Katalogen är äfven 
afsedd för forskare (som ha tillgång till sällskapets arkiv). I 
förordet lemnas anvisningar för sagouppteckning: inskärpes — 
hvad som för personer, hvilka ej äro dess bättre hemmastadda 
med dessa forskningsarter, ständigt behöfver inskärpas — att 
allting skall tillvaratagas, utan hänsyn till om det förut är 
tryckt, så vida nämligen det beror på gammal tradition ock 
ej nyligen upptagits ur tidningar eller böcker; att man skall 
skrifva alldeles som det af folket berättas; att man skall an-
teckna berättarens namn, ålder, hemvist ock hvarifrån han har 
sagan; ock skrifva hvarje saga på särskildt pappersblad, för 
att anteckningarna lätt må kunna ordnas. Själfva förteckningen 
börjar med ett person- ock slutar med ett ortregister. Det 
senare visar, att de rikaste skördarna förskrifva sig dels från 

1 ) Luetielo Suom. kirjallisuuden seuran satukokoelmista, Suomi II, 
17. Åfven sep. 'Hots 1885, 67 s. 8°. 
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Karelen (norr om Ladoga) dels från ett. sammanhängande om-
råde i norra Tavastland ock sydöstra Osterbotten. 

Sagorna delas i åtta grupper: djursagor (101); s. k. kunga-
sagor (107); savr om djäflar, jättar ock tomtar (168); legen- 
der (10)•, berättelser om kungar, doktorer 'ock präster (46); 
Höhnölä-historier [motsvarande Sverges knallhistorier] (38); be-
rättelser om skälmar ock narrar (48)•

' 
 lögner ock skämt (15). 

Varianternas antal torde uppgå till halftredje tusen. 
Publikationen af denna betydande samling började under 

ledning af hr KROHN 1886 med djursagorna. Utom egäntliga 
djursagor innehåller den utkomna delen äfven sägner om djurens 
härkomst ock skapelse, djurens läten ock djurens namn. Bland 
djursagorna upptagas dessutom äfven sådana sagor, som (efter 
redaktörens åsikt) ursprungligen berättas om djur, ehuru de i 
somliga varianter refereras till andra, väsen. Så berättas t. ex. 
i nr 32, »Pocker ock Pelkonen tröska», det samma som i nr 28 
om räfven ock björnen, i nr 89 om tranan ock räfven. De 
egäntliga djursagorna äro ordnade i följande grupper: räfvens 
list; husdjur ock vilda djur; människan ock djuret; haren, 
ekorren ock vesslan; hunden, katten ock råttan; hästen, kon 
ock fåret; foglarna; fiskarna etc. Sagorna ordnas icke efter 
de i dem ingående motiven, utan efter de uppträdande »perso-
nerna»; så att t. ex. sagan om tre trädnamn berättas på olika 
ställen: om björnen ock räfven (nr 22); om räfven ock vargen 
(nr 35 ock, som moment i en längre saga, nr 38); om vargen, 
räfven ock haren (nr 77); onct ugglan ock talgoxen, samt om 
Gud ock fan (i varianterna). Ofversikt öfver de olika motiven 
gifver åter afdelningen »Varianter» (s. 347-448). Där samman-
föras under samma rubrik t. ex. berättelserna om huru någon 
går bort som fadder, äter upp smöret ock skjuter skulden på 
en annan; berättelserna om huru någon kommer åkande ock 
någon frågar: »Hvart far du»; om namnen på tre trädslag — 
o. s. v. med hänvisning till den föregående texten ock med 
summarisk redogörelse för de otryekta varianterna.. Fullstän-
digt tryckta äro nämligen ej alla. »Syftet med denna samling 
är sagovetenskapligt,» säger redaktören i förordet; »sagornas 
vetenskapliga värde har hufvudsakligen fått bestämma, hvilka 
uppteckningar som skulle fullständigt återgifvas i texten ock 
bvilka som i förkortade utdrag fått plats bland varianterna.» 

Anmärkningsvärd synes oss mängden af omskrifvande namn, 
alla samlade af' hr KROHN själf i Karelen. Så kallas t. ex. 
ekorren: nåltand, lurfsvans, nåltjuf, skogsrifvare, barkskrapare, 

1 ) Suomalaisia kansansatuja. I osa. Eläinsatuja. Hfors. 1886. 
(= Suorn. kirj. seuran toim. 67 osa I.) XXI + 454 s. 8°. Pris 3 fmk 
50 p. Upp]. är 2,500 ex. 
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fingerknäppare, etc.; vargen kallas: grinläpp, starröga, o. s. v. 
ända ned till husspindeln, som tituleras: nystmage, vadben, 
nystfot, trådspinnare o. s. v. Namnen kunde gärna förklarats 
eller öfversatts: det förefaller, som de äfven för en finne ibland 
ej skulle vara lättydda. Liksom allt hvad i föreliggande häfte 
innehålles, vittna de om det finska folkets förtroliga umgänge 
med naturen. 

De fullständigt tryckta sagorna äro, äfven då uppteck-
ningarna äro affattade på folkmål, i fonetiskt afseende reduce-
rade till vanligt skriftspråk, med bevarande af upptecknin-
garnas syntax. En ock annan mindre omflyttning af satser eller 
partier har man tillåtit sig; för alla ändringar af någon betydelse 
är i anmärkningarna redogjordt. Mindre varianter anföras som 
noter under texten. 

Den Krohnska samlingen är ett af de viktigaste bidrag 
till den framväxande folkloristiken, som på länge sett dagen, 
både genom materialets rikedom ock genom den bearbetning 
som kommit det till del. Ingen, som sysslar med sagolittera-
turen, kan undgå att om densamma taga notis. Men hvarför 
tryckes den med fraktur? Finska torde i ock för sig vara 
tillräckligt afskräckande för de flästa." 

Första gruppen af djursagorna, om räfvens list, har K. KROHN 
i sin doktorsdisputation gjort till föremål för en utförlig ock 
grundlig vetenskaplig undersökning'. I fråga om sagornas 
ursprung sluter han sig ej till någon af de vanliga doktrinerna, 
hvilka som bekant fatta dem antingen som mytiska (GRIMM), 
som indiska (BENFEv), eller som autoktona (LANG). Endast 
genom geografiskt-historisk kritik af alla föreliggande varianter 
af hvarje särskildt sagomotiv, genom induktiv forskning, kan en 
viss saga eller sagokrets till sin härkomst bestämmas. Det är 
i hufvudsak samma metod, som af förf:s far tillämpats i fråga 
om Kalevala-diktningen ock tidigare af SVEND GRUNDTVIG i 
hans stora folkvisevärk. För öfrigt menar hr K., att hvarje 
forskare har att börja med hvad som ligger honom närmast: 
sagorna hos hans eget folk, ock att de finska sagorna synner-
ligen väl egna sig till utgångspunkt för en undersökning, emedan 
i Finnland den väst- ock östeuropeiska traditionens strömmar 
mötas. 

1) Tutkimuksia suomalaisten kansansatujen alalta [undersökningar 
om de finska folksagorna] I: 1. — innehåller: Inledning; Räfvens knep: 
I. Läjonet ock schakalen (räfven); II. Björnen (vargen) ock räfven. 
Suomi III, 1 ock sep. Hfors 1887. XIV + 255 s. 8°. 2 fmk. 50 p. — 
Ett utdrag ur denna afh. är: Bär (woy) und fuchs. Eine nordische 
tiermärchenkette. Vergl. studie v. K. Kaourr. Aus d. finn. v. 0. HACK-
MAN. Hfors 1888. 132 s. 8°. 



FRÅN FINNLAND. 	 C1XXXVii 

De finska räfsagorna stå — det är undersökningens resultat 
— oberoende af de indiska, grekiska ock afrikanska schakal-
sagorna (om schakalen ock läjonet) ock ha icke sitt ursprung 
i den europeiska medeltidens djurepos. De äro af nordiskt 
ursprung. Som deras kärna fattas den bekanta historien om 
hur räfven narrar björnen att fiska i en vak, med den effekt 
att björnen mister sin svans. Men isen tillhör norden. Ock 
sagan utgör en förklaring till det faktum, att björnen har 
stubbsvans: den är meningslös, när den refereras till vargen 
eller andra djur, som icke ha kort svans; men björnen tillhör 
också norden. Medeltidssagan (tidigast i Yseng-rimus) visar 
sig som sekundär i ock med det att den sätter vargen i björnens 
ställe (det är också KOLMATJEVSKIs mening); detta utbyte 
sätter K. i förbindelse med esopiska fabler. Till historien om 
fiskafänget ock dess närmare följder sluta sig sedan en hel 
rad af olika händelser, däri björnen (eller vargen) ock räfven 
äro de hufvudsakligen intresserade. 

Afhandlingen står ifråga om beläsenhet ock metod vida öfver 
vårt beröm. Sagornas område är dock liksom mytologien ett 
svekfullt gungfly, där man först efter många olyckor kan vänta 
att få några säkra stigar. Låt oss hoppas, att hr KROHN ej 
för oss i fördärfvet. Ett subjektivt moment ingår väl alltid i 
uppskattningen af hvad som i sagans växt är äldre ock yngre. 
Den som left sig in i folkets tankegång, bör dock för sådant 
få en säkrare blick än vi andra. Men hvarför skrifva ett sådant 
arbete på finska? Här i Sverge äro vi nog °patriotiska att 
(till förmån för vetenskapen ock oss själfva) i dylikt fall 
tillgripa ett af de mera allmänt kända språken. Ock det 
tyska extrakt, som bjudes utlänclingen, ersätter ingalunda origi-
nalet. För att kunna med nöje läsa hr HACKMANs öfversätt-
ning behöfver man antingen ha det finska originalet bredvid 
(ock kunna åtminstone någorlunda reda sig med finska) eller 
också med sagolitteraturen vara så förtrpgen, som kanske icke 
ett dussin personer i hela värden äro. Ar det värkligen förf:s 
afsikt att också ge oss fortsättningen af sitt arbete på finska?' 

Genom HERTZBERGs bearbetning 2, kanske genom (JASTRENs 
eller COLLANs öfversättningar torde åtskilliga af våra läsare 
känna Kalevala. Den är väl värd litteraturälskarens bekant-
skap. Vi beundra de Homeriska dikterna ock Nibelungenlied. 

Sedan ofvanstående redan var skrifvet ock uppsatt, har 1:a delens 
andra häfte, »Räfvens ' knep. III. Mannen ock räfven», utkommit — 
äfvenledes på finska. 45 s. 8°. 

Kalevala. Fri blvers. af  R. HERTZBERG. Hfors 1884. Pris 
5 fmk. 
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Men ännu i vår tid 1 e fv er bland finnar ock kareler en episk 
diktcykel af de mäst omfattande dimensioner. Det är eget nog, 
att bland karelernas östra grannar, i samma nordliga trakter 
lefver på folkets läppar, i »bylinorna», en fornrysk, sydrysk 
diktcykel, hvars medelpunkt är Vladimir, »fursten-solen» i Kiev. 
Det är för västerländingen som om en före historiens början 
hänsofven tid ginge igän. Det var LÖNNROT som först sam-
lade de finske rapsodernas sånger till ett helt under titeln 
Kalevala (1835; en 2:dra utvidgad redaktion 1849). Man har 
intill sista tiden varit i ovisshet om huru den Lönnrotska 
redaktionen förhöll sig till den bland folket gängse sången. 
Först sedan hela massan af uppteckningar blifvit samlad i 
Finska litteratursällskapets arkiv, var öfverhufvud en veten-
skaplig undersökning af dessa traditioners ursprung ock ut-
veckling möjlig. En sådan undersökning är gjord i 1:a (ock 
tyvärr enda) delen af prof. JULIUS KHOHNS finska litteratur-
historia 1. En kort öfversikt af undersökningens resultat gaf 
prof. KROHN själf i Finsk tidskrift 1886 2. 

De ändringar, som LÖNNROT gjort vid redaktionen, visa sig 
vara ganska betydliga. Han har först ock främst kombinerat 
olika sånger: den tradition, han lagt till grund, har han från 
andra håll fullständigat. Så är t. ex. LÖNNROTS 10:de runa 
sammansatt af tolf olika, varianter. Han har i sin helhet infört 
de besvärjelser, som. af  sångaren vid föredraget blott pläga an-
tydas. Han har, i estetiskt intresse

' 
 infört stycken ur lyriska 

sånger. Han har i Kalevala, med förändring af namnen, in-
tagit stycken ur episka sånger, som icke höra till Kalevala-
cykeln. Däremot har han tillagt föga af egen fatabur; där han 
gjort sådana tillägg, äro de vanligen hopfogade af verser tagna 
från andra, mycket olika håll. Finska folkets nationalepos, 
sådant LÖNNROT format det, är således icke i sin helhet ett 
alster af folkets vittra sysslan. 

Kalevala-dikternas ursprungliga hemland förlägga LÖNNROT 
ock AHLQVIST till Dvinafiodens kalla stränder. Denna åsikt 
vederlägges genom skaplynnet hos den natur, som i runorna 
tecknas, ock genom i dem förekommande talrika drag af 
skandinavisk ock littauisk mytologi. Sångernas ock sångarnes 
språk liksom svenska låneord ock romersk-katolska hälgon 
visa, att de kommit från söder ock väster: de hafva, kanske 
under Stora °fredens tid, kommit öfver från Finnland till 
ryska Karelen (som nu är Kalevala-traditionens medelpunkt). 

Suomalaisen kirjallisuuden historia 1. Kalevala. Hfors 1885. 
612 s. 10 fmk. Huruvida efter författarens död löftet om en svensk 
öfversättning kommer att infrias, veta vi ej. 

T. XXI, Hfors 1886, s. 99--112, 177-186, 241-249. 
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Ock liksom nya dikter bruka vandra från söder till norr, från 
väster österut, så har den gamla runosången först upprunnit 
hos västfinnarna; något som bestyrkes af i sångerna förekom-
mande finska ord ock ordformer, ortnamn, seder ock bruk. Ett 
fåtal sånger har sitt första hem i Estland eller Ingermanland. 
Men de spridda sångernas förening till större enheter har ägt 
rum i ryska Karelen. Utaf två sånger, den ena om lappens 
(Joukahainens) anfall på Väinämöinen ock värdens skapelse 
(ursprungligen två skilda sånger, som redan i finska Karelen 
sammansmält), den andra om Sampos bortröfvande, har blifvit 
en, ock denna innehåller ett för Finnland främmande mittel-
parti om Väinämöinens vistelse i Pohjola ock Sampos smidande. 
Värdens skapelse ur ett ägg — en föreställning som råkas 
hos flere gamla folk — anser prof. KROHN vara lånad närmast 
från littauerna. Sampo är den skandinaviska Grottesagans 
kvarn, som maler guld, frid ock lycka åt konung Frode. 

Runorna ha icke någon oföränderligt fast form: »aldrig 
sjunger en ock samme sångare en längre sång två gånger på 
alldeles samma sätt». Jämte urgamla element ingår i dem 
också mycket nytt (det talas t. ex. om  kikare ock om kaffe!). 
Sådana formationer — ock till dem hör dikternas förbindelse 
till större cykler — som endast finnas i ryska Karelen (Ar-
chang. gny.), måste, efter hvad ofvan är sagdt om utbredningen, 
vara uppkomna efter 18:de århundradets början. Sådana troll-
runor (besvärjelser), i hvilka finnas katolska hälgon, ock en del 
af Aino-sången, som har sitt ursprung ur en svensk medeltids-
ballad, skulle före Stolbova-freden (1617) knappast hafva kommit 
öfver dåvarande riksgränsen (till nuv. finska Karelen). Till 
samma resultat leder kännedomen om de poetiska minnen, 
som blifvit funna hos de i medlet af 17:de årh. utflyttade 
karelerna i Rysslands mellersta guv. — de ha just ingenting — 
ock hos savolaksarna i Värmland, hvilkty. ditkommit i början af 
1600-talet ock bevara episka fragment. Aldre tidsbestämningar 
gifva lån dels från de ryska hjältedikterna (»byliny»), dels 
från skandinaviska myter (Odens färd efter skaldemjödet, om 
niflungarna, V9lund, Tors hammarhämtning, 2Egirs gästabud, 
Balders död, Yggdrasil m. ni.). De senare kunna ha öfverförts 
till finnarna antingen först efter svenska eröfringen eller genom 
kkordiska väringar eller genom skandinaviska nybyggare i 
Ostersjöprovinserna. Andra germaniska element, främmande 
för den västnordiska myten, tror KROHN vara lånade från den 
skandinaviska befolkning, som vid finnarnas ankomst till det 
nuv. Finnland (enligt ASPELIN i 5:e årh.), upptog sv. delen af 
landet. Littauiskt inflytande spåras från tre olika tider. 

Som läsaren finner, ha prof. KROHNS undersökningar, ut-
förda som de äro med mycket skarpsinne ock i rent veten- 
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skaplig anda, för den skandinaviska kulturhistorien, speciellt 
för mytologien ock folkloristiken, den största betydelse. Genom 
dem är också klargjordt, att de kulturhistoriska sammanställ-
ningar, som hittils gjorts på grundval af den Lönnrotska Kale-
vala-editionen, måste -göras om med stöd af de ursprungliga 
uppteckningarna. 

Frågan om Kalevala-dikternas ursprungliga hemort har 
emellertid efter KROHN upptagits af prof. A. ALMQVIST i en 
utförlig afhandling 	(Ivars titel i svensk öfversättning lyder: 
»Kalevalas kareliska karaktär, bevisad ur Kalevala själf ock 
andra källor»; en afhandling som likvisst för undertecknad är 
bekant endast genom en anmälan af märket 0. G. i Finsk tidskr. 
18882. Enligt hr G. har förf. »med stor grundlighet ock öfver-
bevisande kraft ådagalagt sanningen af den åsikt om Kalevalas 
uppkomst, som först uttalades af dess store samlare ock sam-
manställare LÖNNROT, nämligen att 'den finska folkepopen har 
uppstått ock utbildats bland norra karelarne». 

Afven AHLQVIST finner i Kalevala talrika skandinaviska 
lån i språk, myt ock sång, samt spår af romersk-katolsk religion; 
men han förklarar dessa län genom »den lifliga samfärdsel 
mellan dessa trakter [kring Hvita hafvet] ock norra Skandina-
vien, som underhölls förnämligast landvägen af de så rörliga 
karelarne» i äldre tider. 

De bevis, som KROHN för sin mening velat hämta ur 
ordförrådet i Kalevala, underkännas af AHLQVIST: dessa ord 
bevisa ingenting annat än att finska, estniska ock kareliska äro 
nära besläktade språkformer. »Å andra sidan uppvisar han ur 
Kalevala en stor mängd rent karelska ord, hvilka tydligt ådaga-
lägga, att denna dikt icke kunnat uppstå bland västfinnarna»; 
visar därjämte, »att hela runospråkets byggnad, dess ljudlagar, 
dess härlednings- ock böjningsformer äro rent karelska.» 

Bland nordkarelerna, mellan Uleåträsk ock Hvita hafvet, 
ha. Kalevala-sångerna till sin hufvudmassa i vår tid upptecknats. 
Inom detta område ha de också uppstått. 

De i Kalevala skildrade striderna föras emellan kareler 
ock lappar. Karelerna äro identiska med de tjuder, om hvilka 
lapparnas sagor tala, ock identiska med de skandinaviska 
sagornas bjarmer. Kalevala känner ebb ock flod, ock där talas 
om dimmor, hvilket allt synes syfta på Hvita hafvet. Kalevalas 
skildringar af naturförhållanden, liksom af folkets seder ock 
lefnadssätt syfta, enligt AHLQVIST, på karelernas äldre bonings-
platser vid Dvinaflodens ock Hvita hafvets stränder. 

Kalevalan karjalaisuus; Kalevalasta itsestänn ja muualta tatii-
stanut A. AHuvisT, Hfors 1887. 187 s. 80. Pris 2 ink 50 p. 

T. XXIV (Hfors 1888), s. 374-379. 
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De likheter, som KROHN funnit mellan den finska mytolo-
gien ock andra, icke-skandinaviska folks mytiska föreställningar 
ock sägner, synes AHLQVIST böjd att förklara därmed, att män-
niskoanden öfverallt är sig lik ock dess alster således måste 
till en Viss grad likna hvarandra. AHLQVIST vill för öfrigt i 
Kalevala finna ett väsäntligen historiskt epos, minnen af 
historiska tilldragelser ock personligheter. Enheten, föreningen 
af de skilda sångerna till ett helt, är uteslutande ett värk af 
LÖNNROT. 

Vi våga icke för vår del uttala någon åsikt om på hvilken 
sida rätten ligger, hos hr KROHN eller hr AHLQVIST. Vi skulle 
troligen ej våga det, äfven om alla handlingarna i målet vore för 
oss tillgängliga. AmAvisTs arbete är, enligt anmälaren i Finsk 
tidskrift, »af epokgörande betydelse för Kalevala-forskningen». 
Det kan väl hända, att så är. Men när det i anmälan heter, 
att »alla historiska, geografiska, etnografiska ock naturveten-
skapliga indicier ovedersägligen hänvisa» på trakterna kring 
Hvita hafvet, ock man låter förstå, att den Krohnska byggnaden 
är fullständigt slagen i spillror, »hans många ock ofta långsökta 
argument alldeles ohållbara» — så vaknar vår böjelse för tvif-
vel: om icke erfarenheten från andra besläktade områden sviker, 
så brukar i så svåra frågor hela sanningen ej vinnas livarken 
vid första eller andra anloppet. Det skulle ej förvåna oss, om 
prof. AHLQVIST vore i någon liten mån mindre säker på sin 
sak än hr 0. G. 

Bland sakkunnige har länge rådt en liflig önskan att få 
Kalevala-varianterna fullständigt offäntliggjorda. Det omfat-
tande arbetet att ordna ock utgifva dessa åtogo sig prof. J. 
KROHN ock mag. A. BoRENrus. Den senare fick på sin del 
uppteckningarna från det sångrika Archangelska guv., KROHN 
öfvertog arbetet med de från Finnland, Olonetsiska guv., Inger-
manland ock Estland bördiga sångerna. Början af den Krohnska 
serien föreligger nu i ett häfte om 169 trespaltiga sidor med 
458 varianter 1. »De olika cyklerna ock de särskilda sångerna 
inom cykeln ordnas så, att genom ordningsföljden såväl deras 
utbredning som det helas uppkomst ock 'utveckling i möjligaste 
mån åskådliggöras.» Så kommer t. ex. bland Sampo-runorna 
först sånger om Sampos ursprung, bland dessa är ordningen topo-
grafisk-genetisk: archangelska, nordfinnländska, sydfinnländsk-
estniska — de två senare grupperna med underafdelningar. 

1) J. KROHN. Kalevalan toisinnot. Suomen kansallis-epoksen ainek-
set järjestetiyinä sisällyksen ja laulupaikkojen mukaan. jälkim. sarja. 

vihko [Kalevalas varianter. Materialierna till det finska folkepos, ord. 
nade efter innehåll ock fyndorter. Senare ser. 1 h.]. Hfors 1888. 
V+172 s. 8°. 6 fmk. = Suomi. kirj. seuran toim. 70. 
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Enstaka sånger, som i traditionen förbundiks med andra, tryckas 
både på sin plats i cykeln ock för sig. Afven de minsta frag-
ment publiceras. 1 föreliggande häfte innehållas sångerna om 
Sampo, om himmelens smidande ock om sängstriden mellan 
Väinätuöinen ock Joukahainen. De följande häftenas innehåll 
skulle blifva: h. 2 kanteles ursprung, Vipunens uppväckande 
ock Väinämöinens sår; h. 3 frieriet i Pohjola; h. 4 Lemmin-
käinens äfven tyr; h. 5 Kullervo- ock Aino-runorna. Hvade 
runa föregås af upplysningar om dess härkomst ock andra om-
ständigheter, som för dess kritik böra tagas i betraktande. 

Arbetet synes oss mönstergillt, det ställer sig värdigt vid 
sidan af det bästa vi förut äga af samma slag, GRUNDTVIGS 
Danmarks gamle folkeviser. Tyvärr är dess konstnär ej mer. 
Prof. KROHNS finska företal är dateradt den 29 juni 1888. 
Två månader senare, den 28 augusti, drunknade han i Vi-. 
borgska viken. Det var en stor förlust ej blott för hans foster-
land, utan också för den kosmopolitiska vetenskapen 1•  

Af finska folkets melodier har 2:dra seriens 1:a häfte ut-
kommit 2. Enligt den plan, som i sällskapets protokoll angifves, 
skall samlingen omfatta tre serier: 1. gamla runor; 2. nyare 
folkvisor; 3. danser; ock redaktörer äro mag. BORENIUS ock 
kapellmästaren KAJANUS. Det utkomna häftet lemnar ingen 
upplysning om redaktionens förhållande till uppteckningarna 
eller om dessas förhållande till folkets sångsätt, inga notiser om 
sångare, icke alltid ens om fyndorten. Att dömma af första in-
trycket är det snarare en populär än en vetenskaplig publikation. 

Med K. KROHNS ofvannämnda sagoförteckning följer (s. 
69-94) en »Trolldomsnot» eller anvisning för samlare af signe-
fler ock vidskepelse, af 0. F. MUSTONEN — ett slags »question-
naire» af samma slag som Svenska litteratursällskapets cirkulär, 
men rörande sig på ett inskränktare område ock inom detta 
vida utförligare. Den är uppgjord med ledning af LÖNNROTS 
skrifter ock smeden MERILÄINENS samlingar i ämnet. 

Det fins för närvarande intet annat land där man gjort så 
mycket för att tillvarataga den folkliga traditionen som i Finn- 

1) JULIUS LEOPOLD FREDRIK KROHN, Vid sin död e. o. professor vid 
Helsingfors' universitet, var född i Viborg d. 19 maj 1835. Han är känd 
som skald (pseud. »Suonio»; Saml. dikter 1882), som populär prosaförfattare 
(»Berättelser ur finska historien»); inom vetenskapen framför allt som 
litteraturhistoriker (akad. afh. 1862 om den finskspråkiga poesien under 
svenska väldet, Finska salmbokens historia, Finsk litt.-hist. I). Jfr Finsk 
tidskr. XXV, s. 206-208. 

Suomen kansan sävelmiä. 2 jakso. Kansanlauluja [1:a h.]. 
Jyväskylä 1888. 64 s. 8°. = Suom. kirj. seuran toirn. 68. 
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land. Den arbetsifver, som där visar sig, beror dock ej endast 
på vetenskapligt nit ock enkel fosterlandskärlek. Arbetet äggas 
därjämte genom brödratvister, genom en strid som väl föres 
utan blodsutgjutelse men ej därför är mindre bitter; en strid i 
hvilken å båda sidor rätt ock orätt äro blandade. Vi följa 
väster om Bottenhafvet med lifligt deltagande denna strid ock 
se på afstånd ett ock annat, som väl snarast undgår parterna 
själfva. Striden är från svensk synpunkt af stort intresse, af 
ännu större från — rysk. 

L11. 

Feilbergs ordbok öfver Jutlands folkmål. 

Förf. »har timret det håb at bi-
drage noget tu l et retfaerdigere syn på 
almuens liv hos mennesker, der stå det 
fjernt. Vi ere for få herhjemme tu l at 
gå hver sine veje i misforståelse og mis-
kjendelse». 

Det lider intet tvifvel, att de slitningar, som vi så ofta 
iakttaga i härrefolkets ock allmogens samlif, till väsentlig del 
bero på de »bildade klassernas» okunnighet om menige mans 
lefnaelsvillkor. Mellan de s. k. bildade, de som äga modern 
europeisk bildning — eller snarare de som af denna bildning 
äga endast skuggan — ock allmogen, hvars odling kvarstår på 
en äldre ståndpunkt med mera inskränkt utsikt, är ej sällan 
ett stort svalg. Den som lär känna folket, skall alltid finna 
det både aktning ock kärlek värdt; han skall hos folket, utom 
mycken begåfning ock hjärtats adel, som ju icke företrädesvis 
tillhöra det ena eller andra samhällslagret, också finna en 
fäderneärfd kultur i seder ock tänkesätt, i konst ock vitterhet, 
som är väl värd bekantskapen ock om hvilken härskapet 
plägar ha mycket oklara föreställningar. Med rätta påpekar 
kyrkoherden FEILBERG i sina skildringar Fra Vester-Yylland 1  
— från hvilka vi hämtat vårt motto här ofvan — hurusom 
mången reser till främmande länder för att lära känna deras 
innebyggare, medan utanför hans portar lefver ett folk, egen-
domligt ock intressant, om inte mer, om hvilket han vet nästan 
ingenting. 

1) Fra Vester-Jylland. Et kulturbillede af H. F. FEILBERG. (Ster-
tryk af »Fra alle lancle», 1882.) KW). Thiele 1882. 148 s. 80. 
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De som ha bäst tillfälle att lära kän9a folket, de som bäst 
borde känna folket, det är visserligen prästerna. Men hur 
är det med den saken? Jag vågar påstå, att vår allmoge är i 
sitt åskådningssätt hittils i det hela okristen. Den kan sin kate-
kes, men detta hindrar icke i minsta mån, att folket ända till 
vår tid haft hela sin hedniska mytvärd i behåll. Katekesen det 
är en sak för sig, den sitter utanpå. Men folkets inre värd 
den är befolkad med tomtar ock rån vittror ock skogsnyfvor, 
spöken ock andra makter, som skapa lycka ock olycka sjukdom 
ock hälsa. Den värden är för prästen oåtkomlig ock oöfver-
vinnelig, ty han känner den ej. Våra präster äro i allmänhet 
alldeles för höglärda ock förnäma för att befatta sig med hvad 
folket tror ock tänker. Naturligtvis fins det undantag — lyck-
ligtvis. Vi ha haft rätt många präster, som gjort landskaps-
beskrifningar, men i dessa spelar folklifvet blott en underordnad 
roll. Vi ha också haft präster sådana som ARVID AUGUST 
AFZELIUS ock JOHAN ERNST RIETZ, som samlat folkvisor ock all-
mogeord. Ock jag känner själf ej så få präster, som varmt in-
tressera sig för folket. Men jag vet ingen svensk präst som 
ådagalagt en sådan förtrolig bekantskap med folkets dagliga 
lif, dess språk ock dess diktning, allvar ock skämt som kyrko-
herden H. F. FEILBERG i Darum ock Bramininge. Förmodligen 
står kyrkan i Danmark menige man betydligt närmare än i 
Sverge. Jag ville också se en svensk präst, som blott för att 
låta en son följa sin böjelse, hade mod att sätta honom i smed-
lära! Sådant visar en respekt för arbetet, soni icke är alldeles 
vanlig. Ock allt detta hindrar icke FEILBERG från att vara 
en from man, varmt intresserad för sitt religiösa kall. 

Uppfostrad i Ribe-trakten 2  började FEILBERG 1856 sin 
ämbetsvärksamhet som kapellan hos EILER HAGERUP i Storesolt, 
ett par mil so. om Flensborg, i Angel', kom sedan till Valsbol, 
v. om Flensborg, ock var 1864 »sockenpräst» i Store-Vi, något 
längre i söder. En dansk präst hade i Slesvig ingen lätt 
syssla under de fredlösa tiderna mellan upproren, ock FEIL-
BERG har från dessa år blandade hågkomster. De tyska kano-
nerna hördes vid Dannevirke ock Dybböl, både i söder ock 
norr, medan hans första bok passerade prässen i Fladerslev. 
Denna bok, Fra heden 3, grundar sig hufvudsakligen på anteck- 

Se Hagerups biografi af Feilberg i HAGERUPS bok: Om det 
danske sprog i Angel. 2 udg. Kbh. 1867. 

Feilberg är född 1831 i Frederiksborg (Hillerod) på Seeland. 
Hans far var lärare vid latinskolan där, men blef 1834 kyrkoherde i 
Alslev, 1838 i V. Vedsted mellan Varde ock Ribe. 

Fra heden. (Uddrag af en afhandling i »Slesv. provinchial-
efterretn.9 Udg. af Folkeskriftsselskabet. Haderslev 1863 [på omslaget 
1864]. 4+155 s. 8°. 
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ningar ock minnen från Valsbol, en liten socken med fäm säx 
hundra invånare, där nattväktaren ropade hvarannan vecka 
på danska ock hvarannan på tyska. Grannarna skämtade 
med »de Valsbol mfend, der bleve råbte sammen tu l kirke af 
degnen». Orten är mager, men »her findes», säger förf., »en 
gemytlighed i samlivet, en gjwstfrihed, en velvillie og tjenstag-
tighed, som jeg er noer ved at tro stiger med befolkningens 
fattigdom». Boken ger en lefvande ock intim bekantskap med 
folklifvet på »heden», med allmogens hushållning ock vanor, 
dess yttre ock inre lif. All undervisning ock predikan hade 
tidigare (före 1850) varit tysk, ehuru samtalsspråket var danska. 
Förf. meddelar ett par danska böner, som bland folket funnos 
gängse ock till det yttre likna signeformulär. Det torde för 
mången vara oväntadt att finna den närmaste öfverensstärn-
melse mellan Sverges ock mellersta Slesvigs folklif: ungefär 
samma folktro; ungefär samma bruk vid frieri barnsöl ock 
graföl, samma skämt med skräddare, samma tro pl. åderlåtning, 
samma fatalism ock envist konservativa sinnelag. Barnen roa 
sig med att »slå trill» liksom hos oss. I st. f. svartkonstboken 
har man »Cyprianus». En hel mängd visor

' 
 barnrim, sagor, 

gåtor, ordspråk, talesätt ock kvickheter, väderleksmärken, dop-
namn ock öknamn meddelas; julseder ock gillen beskrifvas. 
Förf. står tydligen i ett sådant förhållande till sina sockenbor, 
att ingenting för honom gömmes undan. 

En del af innehållet i den nu omtalade boken återfinnes 
i skildringen Fra Vester-Yylland. Denna rör sig eljest före-
trädesvis kring folklifvet i sydvästra delen af Jutland, Ribe-
trakten, där förf:s nuvarande pastorat ligger. Hafvet, Nord-
sjön, spelar en stor roll i västjutarnas hushållning. Stormar 
ock öfversvämningar fara fram som röfvare — vattnet kan i 
en hast stiga 18 fot öfver sin vanliga höjd (3-4 febr. 1825). 
Floden har sin gifna plats i folktron: kon kalfvar, när det är 
»fullt vatten»; människans lif går ut med ebben; grytan kokar 
lättare öfver vid flodtid. Byggnadssätt ock bohag beskrifvas.' 
Juten för ett hårdt lit', han sträfvar ock sparar. »En jyde kan 
sidde og blive rig på en gråsten» — ungefär det samma som 
säges om stuåländinc,en i Sverge. Handel är jutens lif, bränn-
vinet hans olycka. På den tiden när aksis skulle betalas vid 
Kongeå, drefs ett intensivt smuggleri, ock en mängd smugglare-
historier berättas. Med väderstrecken är juten lika hemmastadd 
som en öländing: »det är inte smör på södra hörnet af mitt 
bröd», klagar gossen. Utförligt skildras dels byaseder från 
den tid, då jorden i byn låg i sambruk, ock äldre tiders patri-
arkaliska rättskipning i byn, dels boskapsskötseln, som är 
hufvudnäring, ock isynnerhet vaktepojkarnas lif ute på heden, 
med en mängd rim ock lekar; vidare gillen af flere slag (vid 
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jultiden, skördegille, kardgille m. m.), hälsningssätt ock tilltal, 
samt namnskick — allt högeligen intressant i jämförelse med sven-
ska förhållanden. Stilen är i denna som i de öfriga böckerna 
kanske efter svenska begrepp icke alltid alldeles prästerlig, men 
den är så mycket mera sant mänsklig ock folklig. Förf. låter 
opartiskt prästen sitta emellan så väl som andra: »prästasäcken 
är bottenlös,» heter det i Jutland liksom i Sverge. Ett kostligt 
medel mot tandvärk är följande: den sjuke skall i kyrkan ge 
akt på när prästen under offret vänder sig om ock ger tecken, 
att det är nog: är han då så nära, att själfva draget, som 
prästens rörelse åstadkommer, når honom, så går tandvärken bort! 
En del småhistorier ock äfven några sägner ingå i skildringen. 

Som affall under sysslandet med ordboken ock som in-
ledning till denna, på samma gång en uppmaning till att 
lemna bidrag för detta arbete, ha vi att anse en liten uppsats 
i »Nordisk maanedsskrift» 1878, Lidt jysk sprogfilosofi. Förf. 
påpekar den kulturhistoriska betydelsen af vissa ord ock ord-
grupper: nordiska lånord rörande sjöväsen i franska, folkety-
mologier af främmande ord (t. ex. bakkelarres skräflare; eg. 
baccalaureus); tyska lånord i skomakarens ock snickarens m. fl. 
yrken; uttryck om smeder ock skräddare (»sissare» äfven i 
Sverge); uttryck rörande slåtter ock lien (liarna i v. Jutland 
slipas ej, utan knackas, liksom i Ryssland). 

Pastor FEILBERGS hufvudarbete, ett hufvudarbete inom 
den skandinaviska språkforskningen, är hans jutska ordbok, 
eller som han anspråkslöst kallar den, Bidrag til en ordbog over 
jyske almuesmål af II. F. FEILBERG. Udg. af Universitets-
jubileeets danske samfund. 1-3 h. Kbli. Thieles bogtr. 
1886-87.1  Dessa tre häften nå med 240 tvåspaltiga sidor till 
ordet elefant. Några år innan första häftet utkom, offentlig-
gjorde hr FEILBERG i »Tidsskrift for filologi» (bd VI, 1882) sin 
Plan for en ordbog over jysk folkemål (äfven i särtryck = Univ.-
jub. danske samfunds skrifter nr 11; 22 s. 8°). 

Ett danskt dialektlexikon utgafs 1841 af mångskrifvaren 
CHR. MOLBECH. Det var visserligen ett förtjänstfullt arbete 

förut funnos endast några smärre samlingar af provinsord 
men det var ej ens för sin tid något godt arbete. De jut-

ska folkmålen hade senare, mäst af politiska skäl, varit föremål 
för mycken uppmärksamhet. Vi påminna om HAGERUP, LYNGBY, 

1) = Nr 27, 33, 39 af »Samfundets» skrifter; pris i bokh. tills. 
kr. 6,60. Abonnenter å Sv. landsmålen, som hos denna tidskrifts redaktör 
anmäla sig till inträde i Samfundet, betala blott kr. 6,50 i årsafgift 
(eljest 10 kr.) ock få tidigare publikationer efter eget val för 3/4  af 
boklådspriset. — Sedan ofvanstående var uppsatt, har 4:de h., t. o. m. 
flyvespring utkommit. 
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VARMING ock KOK. LYNGBYS arbeten stå på höjden af sin 
tids vetenskap, voro ock äro än mönstergilla. Sedan 1:a häftet 
af ordboken utkom, har THORSEN gifvit ett godt Bidrag til 
nörrejysklydlore 1886 (Flveisel socken, Vejle amt). Under senare 
år ha vi också fått omfattande ock värdefulla textpublikationer 
af GRONBORG ock KVOLSGAARD. Med ordförrådet hade emeller- 
tid endast HAGERUP ock KOK befattat sig. HAGERUP8 lista upp-
tager omkring 1,400 ord, KOK ett par hundra mer (utom person- 
ock ortnamn), alla från Slesvig. De tryckta lexikaliska för-
arbetena äro således föga omfattande. FEILBERG8 ordbok torde 
komma att innehålla mellan. 20,000 ock 30,000 ord. De tre ut-
gifna häftena upptaga öfver halffärnte tusen. Hela arbetet före-
ligger redan färdigt i en första redaktion. 

Rörande planen för arbetet meddelas följande: 
Hela det jutska ordförrådet samlas ock upptages så-

vidt möjligt; sålunda icke blott egendomliga eller sällsynta 
ord ock talesätt utan likaväl de allra vanligaste — utan hän-
syn till om de finnas i skriftspråket ock andra mål eller ej. 

Stamorden behandlas så fullständigt som möjligt med 
angifvande af deras former i olika jutska mål ock med redo-
görelse för deras olika betydelser med tillhörande exempel. 

I fråga om sammansättningar ock afledningar har förf. 
ej brytt sig om att uppsöka alla möjliga, utan har blott velat 
samla så mycket, att ordens böjning ock ljudöfvergångarna i 
de olika målen tydligt framstå. 

De kulturminnen, språket gömmer, framdragas ock 
förklaras, så vidt förf. förmår. 

Förf. inlåter sig ej på ordens ursprung, hänvisar endast 
undantagsvis (för lånord) till en plattysk, fransk, italiensk o. s. v. 
utgångsform. 

Orden uppföras under riksspråkets form som uppslags-
ord. Då ordet ej finnes i riksspråket, bildas ett uppslagsord 
i riksspråkets form efter analogi. För att underlätta ordens 
igenfinnande ock göra möjliga misstag vid konstruktionen 
oskadliga uppföras, så vidt det synes nödigt, äfven målformerna 
som uppslagsord med hänvisning till riksspråksformen. 

Då förf. är uppfödd ock tillbragt största delen af sitt 
lif inom de västjutska målens område ock från dem har de 
rikaste ock pålitligaste samlingarna, går han i det hela ut från 
den västjutska språkformen. 

Ljudbeteckningen är den af LYNGBY föreslagna ock 
använda, som för västjutska mål är fullkomligt tillräcklig ock 
för dem väl afpassad. 

Denna plan synes oss vara från både språkvetenskaplig 
ock kulturhistorisk synpunkt förträfflig. Den förtjänar att fram- 

Sv. landsm. VI. 	 14 
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hållas som en mönsterplan för dylika arbeten. I fråga om 5:te 
punkten ämnade hr FEILBERG enligt planen från 1882 »hän-
visa till ett sidoordnadt isländskt, norskt, svenskt, plattyskt 
ord, till upplysning för dem som i detta afseende förstå mindre 
än förf.», men har vid utförandet frångått denna afsikt. I 
vetenskapligt afseende är därigenom ingenting förloradt. Afven 
planen för 1882 var berömvärdt knapp i fråga om jämförelser. 
Det är en bland den Feilbergska ordbokens mera betydande 
förtjänster: frånvaron af den i dylika arbeten så van-
liga etymologisk-komparativa ballasten. Etymologien 
är en disciplin som kräfver sin egen man; den etymologiska 
bearbetningen kan göras när som hälst senare; det är lättare 
att finna en kammarlärd i stånd att på ett tillfredsställande 
sätt utföra en dylik bearbetning än att finna en person, hvilken 
som hr FEILBERG med vetenskapligt samvete ock vetenskaplig 
takt förenar den mäst förtroliga kännedom om folkets yttre 
ock inre lif. Ingenting brukar mellertid för dialektforskare vara 
mera lockande än att med tillhjälp af en samling ordböcker 
spekulera öfver ordens ursprung ock släktskap. Vi ha både hos 
oss ock i andra länder många exempel på eljest framstående 
ordboksförfattare som fallit offer för denna frestelse (Rrwrz 
ock DOORNKAAT-KOOLMANN bl. a.). Hr F. har i detta fall visat 
en takt, som tillhör endast vetenskapsmannen. 

Blott om en punkt kan möjligen råda någon menings-
skiljaktighet: rörande det omfång, i hvilket afiedningar ock 
sammansättningar skola upptagas. Man kunde ifrågasätta upp-
tagandet af alla afledda ock sammansatta ord, hvilka kunna 
betraktas som tillhörande språkets stående inventarium ock ej 
blott vid behof bildas för tillfället. Med hänsyn till arbetets 
omfång torde emellertid den uppställda inskränkningen vara 
fullt berättigad ock lämplig. 

Utom sina egna omfattande samlingar, hufvudsakligen från 
hedsocknarna i Flensborg-trakten i Slesvig samt från Ribe-
trakten (Sundeved, Damm), har FEILBERG för sin ordbok till-
godogjort sig LYNGBYS efterlernnade betydliga ordsamlingar 
dels från Slesvig, dels från Ty, Mors ock Hjerm här. vid Lim-
fjorden, västjutska samlingar af P. K. MADSEN ock L. RöJKJ./ER, 
samt mindre samlingar af andra. Isynnerhet har Askovs folk-
högskola varit mycket gifvande. För östjutska har förf. haft en 
förträfflig medarbetare i kapellan J. KJ.ZER från Horsens-trakten. 
Dessutom äro både GRONBORGS Opteg-nelser A Vendelbomål 
(Kbh. 1884) ock KVOLSGAARDS skildringar af Fiskerliv i V.-Han - 
herred (Kbh. 1886) affattade på östjutska mål. 

De jutska folkmålen sönderfalla i två stora grupper: öst-
jutska med efterhängd artikel, t. ex. huset, ock västjutska med 
föresatt artikel, t. ex. ce hus. De båda grupperna skiljas af en 
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gränslinje, som går öfver Horsens ock något öster om Viborg. 
Innanför västjutska kan man särskilja två undergrupper: den 
ena söder om Ribe ock Horsens med två kön (neutrum ock 
commune) som i danska skriftspråket, den andra norr (eller 
rättare ny.) om nyssnämnda linje utan grammatiskt kön. 
De östjutska munarterna ha i regeln två kön liksom skriftspråket, 
men Vendelbomålen norr om Limfjorden (ock Samsö) ha tre 
kön liksom fornspråket ock svenska. Inom dessa grupper ock 
undergrupper kan man fortsätta indelningen efter andra känne-
tecken. Så ha t. ex. — bland de västjutska målen utan gramm. 
kön — målet n. om Skjernån r i st. f. fornspråkets t efter 
vokal: mar i m far, gror i m gryr = mat i fatet, gröt i grytan, 
medan målen söder om nämnda vatten ha 0: mak fa ä ungefär 
som det danska riksspråket. Detta gamla t har undergått 
mycket skiftande öden: utom nyss nämnda reflexer återfinnes 
det i några trakter som j, i några som w, har i andra alldeles 
försvunnit. I Slesvig går danskt språk så långt söderut som 
till en linje öfver Husum ock något söder om Flensborg. Längs 
västra kusten är dock befolkningen frisisk uppemot Tönder. 

Hr FEILBERG har i fråga om ljudformen gjort mycket 
detaljerade iakttagelser, t. ex. anmärkt dubbelformer under olika 
betoning icke blott af partiklar ock pronomina utan äfven i 
verben ock individuella olikheter hos olika personer. En dylik 
skärpa i observationen inger naturligtvis en hög grad af för-
troende till ordbokens fonetiska sida i det hela. De yngres 
språk skiljer sig märkligt från de äldres, närmar sig det bil-
dade talspråket: det är således hög tid att få de äldre rena 
folkrnålsformerna annoterade, innan de försvinna för en ny 
kultur. Folkhögskolorna ock den allmänt utbredda läslusten 
värka upplösande på allmogemålen. 

Ljudbeteckningen är, som ofvan är angifvet, LYNGBYS 
(först framställd i hans Bidrag ha en s,9nderjysk sprog-lare 1858) 
med några mindre förändringar. I denna tecknas prepalatala 
(1. dentipalatala) ljud med en vinkel ofvan, så att t. ex. i mot-
svarar vårt y (eller y); t, k ock g med samma öfvertecken 
våra J, A, g o. s. v.; b med tvärstreck på skaftet är vårt 6 
(spanskt v); k med tvärstreck på skaftet motsvarar vårt y ock 
x (tyskt ch) ock ett q med böjning åt höger nertill vårt y; 
c värt j:,9. b, d, g sakna ton, motsvara således våra b, d, 
Nasalerad vokal tecknas som i polska ock vårt landsmåls-
alfabet med krok under vokalen. Ett streck under bokstafven 
betecknar längd liksom i det svenska landsmålsalfabetet; punkt 
under en bokstaf utmärker »stötton» (stängning af röstspringan). 
Närmare upplysningar om uttalet ock tecknens betydelse torde 
senare komma att meddelas (»herom dog mere herefter»). En 
kort redogörelse för den (modifierade) Lyngbyska ljudbeteek- 



CC 	 SMÄRRE MEDDELANDEN. 

ningen ock för ljudförhållanden i danska munarter finnes nu 
visserligen hos ANDERSEN og BLINKENBERG, Dansk lydskrz:ft 
med kovedpunkterne af den danske lydleere (Kbh. 1888. 75 öre). 
En noggrannare ock fullständigare beskrifning af de jutska 
målens fonetik vore dock i sammanhang med den Feilbergska 
ordboken önskvärd. Bäst vore naturligtvis, om denna beskrif-
ning gåfves af en specialist. Det vore en passande uppgift 
för hy JESPERSEN. 

Ofvergå vi, efter denna framställning af ordbokens plan, 
till en granskning af huru dennas tillämpning tar sig ut i de 
tre första häftena, skola vi finna, att utförandet står i jämhöjd 
med planens förträfflighet. 

Ordningen är alfabetisk, hvarje ord bildar en artikel, sam-
mansättningar upptagas som särskilda artiklar. Ingår ett ord 
som senare del i sammansättning, så hänvisas (liksom i GRUNDT-
VIGs Håndordbog) i slutet af artikeln till de sammansättningar, 
i hvilka det ingår. (t. ex. under ben: »jfr agter-, aksel-, 
bag- » 0. s. v.). Afven sådana andra leder i sammansättningar, 
hvilka ej förekomma som särskilda ord, äro upptagna på sin 
plats med hänvisning till det eller de ord, hvari de ingå; t. ex. 
-agtig, -benet med hänvisning till resp. barn-, bitte-, gammel-
agtig] 0. s. v.; bogl-, hjul-, höj-[benet] o. s. v. Under bjcerg 
redogöres för ordets användning som senare led i samman-
satta ortnamn; under -bo uppföras lokala ursprungsbeteckningar 
(Manöbo, Fynbo o. s. v.). Dopnamn upptagas som andra ord, 
ock naturligtvis växtnamn. Sådana förbindelser som bära sig 
åt, gå åt, följas åt, hjälpas åt uppföras under ad; men de skola 
också komma igen under resp. bära, gå, följas, hjälpa. Dylika 
förbindelser böra rätteligen betraktas som ett slags samman-
sättningar. Under de särskilda bokstäfverna (a, b, d, e) redogör 
förf för de danska språkljudens motsvarigheter i målen, så att 
dessa artiklar tillsammans ge en öfversikt af de jutska folk-
målens fonetiska etymologi. 

Hvarje artikel börjar med uppslagsord (egyptienne) i hög-
dansk ljudform. Ett eller annat ord kan möjligen vara upp-
taget under en oriktig riksspråksform; reduktionen kan sär-
skildt i fråga om afslipade småord vara osäker (t. ex. prep. a 
s. 2, konj. det s. 185). Genom hänvisningar är i alla fall 
sörjdt för att man kan finna hvad man söker. Efter uppslags-
ordet följer med kursiv uttalsformerna för olika mål med lokal-
uppgift (socken, härad, västj., östj. 1. dyl.) ock i sammanhang 
därmed redogörelse för böjningen: för verb infin., pres. ock 
pret. ind. samt sup., för subst. sing. med obest art. ock obest. 
plur., för adj. där så behöfves utom grundformen äfven sing. 
neutrum (ock plur.). Vid verb ock ett eller annat mera varia-
belt ord i öfrigt (t. ex. blad) uppställas för öfverskådlighets 
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skull dessa temata med ny rad för hvanje mål. Man kunde 
anmärka, att i sådana fall indragning är alldeles onyttig ock 
blott spiller plats. I de första arken äro verbaltemata ordnade 
i numrerade grupper efter infinitiven (se age, bage); senare 
är denna uppställning öfvergifven. Ordningen mellan uttals-
formerna tyckes vara dels fonetisk, dels topografisk. Med 
ljudtrogen (Lyngbysk) beteckning äro för öfrigt också alla tale-
sätt, ordspråk, rim, gåtor o. s. v. återgifna, för så vidt de icke 
äro citat från någon skrift med gröfre beteckning (t. ex. BUCHER). 
En typografisk anmärkning gäller tecknet a: förläggaren har 
icke velat bekosta ny typ (det vore annars ingen dyrbar affär, 
då ny matris ej behöfves), utan upp- ock nedvändt e får tjänst-
göra; däraf blir följden, att a öfverallt »rider», hvilket get satsen 
ett utseende af ojämnhet. I sådana fall som hestan, kinan 
finnes förmodligen icke något a, utan sonantiskt n 03„). 

Efter temat följer i hvarje artikel redogörelse för ordets 
betydelse ock användning. Det vore bekvämt för läsaren, om 
denna afdelnings början markerades något tydligare än genom 
ett enkelt tankstreck (t. ex. genom en fet stjärna, ett fett dubbel-
streck 1. dyl.). De siffror, som angifva olika moment i bety-
delseutvecklingen, kunde också gärna något mera framhållas 
(t. ex. genom fetstil eller egypt.). 

Betydelse ock användning belysas genom en stor mängd 
talesätt, ordspråk, rim o. dyl., stundom citat efter tryckt källa, 
vanligen beroende på förf:s egen observation. Rikedomen 
på genuina »fraser» utgör en af föreliggande arbetes 
stora förtjänster. Nästan allt hvad vi förut ha i ordboksväg, 
är snarare ordlistor än ordböcker. I FEILBERGs ordbok äro artik-
lar på en till två spalter icke sällsynta. Utom talesätt, jäm-
förelser o. s. v., däri ordet i fråga ingår i sin egentliga eller i 
öfverförd betydelse, meddelas en stor mängd ordspråk, väder-
leksmärken (se t. ex. under agerhöne, april, ark, Blasius), 
kvickheter, byramsor (t. ex. under adel, bed, due: Darum 
duer), namn ock yrkesrim, sådana SOID 

Anders kör till Randers, 
kör rundt om Randers, 
köper sill, köper salt, 
köper hundra tunnor malt; o. s. v. 

eller 
en pinne i en torf, det kau säga borg, 
ock öster ock väster, det kan säga borgm äst er o. s. v. 

(jfr Nord!. i Sv. landsm. V. 5, nr 474-630). Under af upplyses 
om namnskicket. Fanöborna äro lika omständliga som våra 
öländingar, t. ex. Ann a Hanses a Mårtens a Sörens =  Anna, 
dotter till Hans Mårtensson, Sörens son[sonl. 
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Ordboken är rik på folklore af alla slag. Lockorden an-
gifvas (t. ex. bikke eller brikke till ankan); läten tydas • när 
ankan vill värpa, säger hon: a Ee gal i mi Eend, då rätar 
draken upp hufvudet ock säger: sajt sajt sajt [sakta sakta 
sakta]; under julen böra lössen kallas »bett» eller »stutar». An-
kan heter i barnrim: snadderisand, snadderivand, skrabisand 
o. s. v. En stor mängd barnrim finnas antecknade, t. ex. under 
age, bappe, barn, besekors (ett slags besvärjelse för att få 
boskapen att löpa hem), ding-dang, edderkop); likaså barn-
ock sällskapslekar med rim: adamsleg, agne (motsv. vårt »bo by)), 

v. landsm. VI, s. xxij), bjeargman.d, ballerone, bejler, blinde-
buk, brudeseng (lekes med kort), bEelte (motsv. »gömma 
ring» i Sverge), dam, dodemand. Lekar ock upptåg utan ord 
beskrifvas: blode (lek på tafla), bedstebeskup (kortspel), blEerre-
ved-pind (ett slags roulette), bosle, buk (»hoppa bock»), dron-
ningen af Saba, dronning Margrete; ock barnleksaker beskrifvas 
(bruse, buddipotte). När om ett föremål el gåta finnes, så ger 
ordboken densamma under motsvarande ord (se barn, byelke, 
boghvede, bogstaf, brev, dr, dug), t. ex. om  bohvetet: 

min faders gård er der et tree, et trekantet trm; 
i det tres er der en rede, en trekantet rede; 
i reden er et mg, et trekantet mg; 
i gget er der et unge, et trekantet unge. 

.Folktron är rikt representerad. Utförligt redogöres för före-
ställningarna om Cypriauus (vår »svartkonstbok»); af tuppägg 
blir en basilisk; föreställningarna om drakar ock gömda skatter 
äro de samma som i Sverge. Se vidare t. ex. afvEeltet, 
angermus, apostelbön, bakkelsebröd (älskogsmedel), brEegenfro 
(för att bli »synsk»), brok (gräflingfot som lyckomedel), draga-
dukke (motsv. våra trollharar ock »bäran» i Norrland); vidare 
bande, banestykke, djEevel, do, dobe, dorspeend. En elak sägen 
anföres under advokat: det var en löpare som skulle ha mjälten 
utskuren, fältskärn tog fel ock skar ut samvetet i stället, 
»men så blef det den duktigaste advokat af honom, som någon• 
hört talas om». Hr FEILBERG har utom egna samlingar till-
godogjort sig KRISTENSENS Yyske folkeminder ock Skattegra-
verens omfångsrika uppteckningar; ock han citerar flitigt ur 
visor ock sagor allt hvad som kan tjäna till upplysning om 
ett ord ock därmed sammanhängande föreställningar. 

Kulturhistorisk-etnografiska upplysningar meddelas rörande 
jordbruk ock fiske, byskick, bostadens inredning, gillen, för-
lustelser ock högtider o. s. v.; redskap beskrifvas hörande till 
jordens skötsel, fiske, husslöjelen o. s. v. 

I synonymikens intresse hänvisas under ett ord ofta till 
andra ord med besläktad betydelse. Så hänvisas under apoteker 
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till adjudant, bassidör (eg. ambassadör), major, professor -- allt-
sammans uttryck för en löjlig eller underlig kurre. Under 
djeevel anföres nära hundratalet svordomar. 0. s. v. 

Vi ha velat ge en föreställning om rikhaltigheten af det 
material, som i hr FEILBERGs ordbok finnes samladt ock ord-
nadt. Det är en fullständig encyklopedi för allt hvad som 
rör jutska allmogen. Som dialektordbok öfverträffar arbetet 
allt hvad Skandinavien förut äger i den vägen: den öfver-
träffar AASENs norska ordbok, som på sin tid var ett mästervärk, 
i fråga om dialektformernas noggranna angifvande ock genom 
sin fraseologiska ock kulturhistoriska rikedom. Det enda oss 
bekanta arbete, som med den Feilbergska ordboken kan jäm-
föras, är den under utgifning varande schweizisk-tyska ordboken 
(Schweizerisches idiotikon, börjadt af STAus ock TOBLER, Frauen-
feld 1881, hittils 14 hia. t. o. m. g). Ock dock är FEILBERGS ordbok 
ett extraarbete, af en man hvars ämbete ock dagliga sysselsätt-
ning eljest ligga tämligen afsides från filologi ock vetenskapliga 
sysslor. Det är ett storvärk, »monumenten mre perennius». 

Vi instämma i hr FEILBERGs ord: »det vilde vmre såre 
onskeligt, om andre mmnd kunde optage ornålene tu l behand-
ling, inden altfor meget af det gamle prmg sporlost forsvinder.» 
Men framför allt önska vi förf, hälsa ock krafter ock ett långt 
lif för att bringa den jutska ordboken till ända. Om kultur-
vetenskapens kraf öfverhufvud kunde från statens sida räkna på 
den omvårdnad, som dess humana ock nationella betydelse gifva 
den, så skulle staten sörja för att hr FEILBERG finge alldeles 
ostörd af andra göromål ock omsorger uteslutande egna sig åt 
den jutska ordboken. Fins i Danmark ingen mecenat, som i 
detta afseende skulle kunna ock vilja fullgöra statens skyldighet? 

Hr FEILBERG har under sin hand äfven en rikhaltig sam-
ling af barnvisor ock barnrim. Några till folkloristiken hörande 
ämnen har han behandlat i en uppsats i »Hist. månedsskrift» 
1887: Follesskab blandt folkene i skik, aventyr og leg. Däri be-
handlas på ett om intresse, beläsenhet ock metod vittnande sätt 
uttrycken: i vor kolcent, konventssnak, til pinds ende, bryllup, 
hoppegist, fakkelöjter, hanebjeelke, hybenkradser; vidare gåtan 
om kon: »fyra gängande, fyra hängande» o. s. v., gåteäfventyr 
(gåta för att fria sig från döden eller annan fara), Polyfems-
sagans »Ingen» ock »Själf» i flere, bl. a. skandinaviska, versio-
ner, ett par berättelser ur Gesta rornanorum med jutska varian-
ter, slutligen ett par barnlekar: dodemand ock bro brille. Den 
senare leken skall af hr FEILBERG utförligt behandlas i vår 
tidskrift. 

Uppsala, annandag jul 1888. 
J. A. LUNDELL. 
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Spansk folklore ock spanska folkmål. 

I Spanien pågår sedan början af åttiotalet en ganska liflig folk- 
loristisk rörelse, ock det resultat i samladt material, som redan föreligger, 
ger en föreställning om den utomordentligt rika skörd af folklig sång, 
saga ock sed, som här är att göra. Upphofsmannen till denna rörelse 
ock alltjämt den lefvande själen i densamma är D. ANTONIO MACHADO 
Y ALVAREZ (pseud. »Demöfflo»). Men redan innan denne, alltifrån slutet 
af säxtitalet, genom spridda artiklar i ett par Sevillanska tidskrifter 
började draga uppmärksamheten åt studiet af den rika spanska folk-
litteraturen, hade emellertid den bekanta författarinnan FERNAN CABA I.LERO 
(dotter till den om den äldre spanska poesien så förtjänte J. N. Börn 
VON FABER) utgifvit en volym Cuentos y poestas populares andaluces 
(1859; hännes Cuentos, oraciones, adivinas y refranes utkommo först 
1877). Ock närmast utgående från hännes samling af folkvisor hade 
D. ANTONIO GARCIA GUTIERREZ i sitt inträdestal i Spanska akademien 
1862 behandlat »folkpoesiens vilda blommor, som spira utan odling, men 
tjusa genom sin friskhet ock fägring», hvartill slutligen en annan aka- 
demiker D. Emun LAFUEN'FE 1864 utgifvit en Cancionero popular, en 
vald, rätt omfångsrik samling af coplas ock siguidillas. Att alla tre 
dessa blott i litterärt-estetiskt syfte egnat sin uppmärksamhet åt folk-
poesien, behöfver knappast anmärkas. 

MACHADO var, som sagdt, först offentligt värksam i kortare tidskrifts-
uppsatser (samlade i t. V af Biblioteca de las tradiciones pop. esp.), 
hvarvid han äfven framhöll andra synpunkter än de rent litterära. För 
öfrigt var han naturligen oafbrutet sysselsatt med insamlande af material 
ock har af detta särskildt utgifvit Coleccion de enig-mas y adivinanzas 
(Sevilla 1880) ock Coleccion de cantes fiamencos (Sevilla 1881). En 
annan del af sitt material, några tusen korta folkvisor, öfverlemnade 
han till D. FRANCISCO RODRIGUEZ MARIN, SOM, föranledd af den Lafuenteska 
cancionerons ofullständighet, sedan början af sjuttitalet varit sysselsatt 
med insamlande af dylika visor. MARINS Cantos populares espaholes 
(med stor apparat af jämförande ock förklarande noter, ett musik-appendix 
ock ett längre väl skrifvet »Post-scriptum» öfver folkpoesi af »Dennifllo») 
utkom i Sevilla 1882-3 i fäm starka volymer. Denna ståtliga samling 
innehåller öfver 8,000 kortare visor, ock det oaktadt säger sig utg. i 
slutordet ännu hafva i sin ego öfver 11,000 outgifna ock tillägger, att 
en samling af 40 å 50,000 icke synes honom vara synnerligen svår att 
åstadkomma. Detta är nu icke als någon »andaluzada», som någon 
möjligen kunde tänka, ock man torde rent af kunna beteckna förrådet 
af dessa små visor, som dag för dag förökas i alla delar af Spanien, 
såsom outtömligt. 

Emellertid hade våra samlare, till stor båtnad för dem båda, sedan 
1879 blifvit bekanta med den i andra länder uppblomstrande veten- 
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skapligt-folkloristiska forskningen ock en del af dess män (det var 
genom prof. HUGO SCHUCHARDT, som det året besökte Sevilla), ock 
MACHADO fattade snart det beslutet att bilda en spansk förening efter 
föredömet af den engelska »Folklore Society». I slutet af 1881 konsti-
tuerades också i Sevilla sällskapet El Folk-bro Espafiol på bas af det 
af M. utarbetade programmet i nio artiklar: Detta nationella sällskap 
sönderfaller i regionala afdelningar, nämligen den 1) kastilianska, 2) ga-
liciska, 3) aragonesiska, 4) asturiska, 5) andalusiska, 6) extremefiiska, 7) 
leonesiska, 8) katalonska, 9) valencianska, 10) mureianska, 11) vasko-
navarriska, 12) baleariska, 13) kanariska, 14) kubanska, 15) puerto- riqueiliska, 
16) filipinska. Hvarje regionalt sällskap (Folk-lore regional) kan vidare 
fördela sig i undergrupper 	provincial, local); dock skola alla, 
ehuru själfständigt värksamma, utgöra organiska lemmar af det stora 
nationella sällskapet ock hafva att årligen meddela hvarandra sina arbeten 
ock lemna exemplar af sina publikationer. Hvarje centrum bör, så långt 
tillgångar medgifva, offentliggöra sitt samlade material (som bör sökas 
icke blott i det muntliga meddelandet ock genom egen observation, utan 
äfven i äldre tryckta eller skrifna källor) i böcker ock tidskrifter. Dess-
utom böra de större centra, såvidt möjligt är, söka upprätta biblioteker, 
konservatorier för folkmusik ock etnografiska museer. Nationala ock 
regionala kongresser skola slutligen hållas. Såsom exempel på ett regio-
nalt centrums inre organisation anfö'r jag här planen för El F.-l. caste-
lano (konst. nov. 83), som enligt denna ock under ledning af en direk-
tionsjunta — sammansatt af en president, tre vicepresidenter, en fakultativ 
direktör (MActuno), en exkursionsdirektör etc. etc. — skall arbeta på 
följande sektioner: litterär folklore, juridisk f., artistisk f., botanisk f., 
zoologisk f., geologisk f., matematisk f., pedagogisk f., fysisk-kemisk f., 
geografisk f., medicinsk f., propaganda, exkursioner ock tidskrifter, med 
3-7 valda medlemmar för hvarje sektion (den för propagandan sam-
mansatt af direktörerna för tre af Madrids större dagliga tidningar). 

Hela detta program är nu onekligen ganska storartadt, men har 
den betänkliga bristen att till stor del existera blott på papperet. Ock 
efter åtskilligt att dömma kan det vara tvifvel underkastadt, om det 
öfver hufvud kommer längre. Enligt min mening är det, åtminstone 
för närvarande ock för Spanien, alldeles för storartadt ock orealiserbart; 
men under alla förhållanden måste man vara den entusiastiske upphofs-
mannen stor tack skyldig både för det kraftiga initiativet ock för de 
vackra resultaten, om dessa också icke på länge torde bli så omfattande, 
som han åsyftat. Då jag på försommaren 1887 lemnade Madrid, 
hade af de projekterade 16 regionala centra i ännu blott 7 (1, 2, 4, 5, 
6, 11, 13) konstituerat sig (d. v. s. åtminstone på papperet, ty då jag 
senare kom till Asturien, lyckades jag icke finna något spår af det 1883 
»konstituerade» Folk-kro asturiano). Af undergrupper hade några kon- 

1) Elvad Katalonien angår, har där folklorismen utvecklats själfständigt 
under kraftig medvärkan af en MILÅ, en PELAY Batz, en MASPONS. MILÅ 
har äfven sysselsatt sig med allmänspanska uppgifter. 
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stituerat sig inom den andalusiska ock speciellt den extremeiliska regionen, 
samt två inom den kastilianska (Toledo ock Rioja). Några kongresser 
hade icke hållits, hvarken nationala eller regionala. Hvad det samlade 
materialet angår, har utan tvifvel en ganska betydlig mängd sådant 
åstadkommits (ook det är ju det viktigaste), men mindre, som jag tror, 
genom föreningarnas värkåamhet såsom sådana än genom enskilda med-
lemmars nit. »Föreningar» sådana som den nämnda asturianska kunna 
naturligtvis intet uträtta i trots af presidenter ock vicepresidenter. Lifligast 
syntes intresset hafva varit ock fortfarande vara i Andalusien ock Extra-
inadura. Äfven i Galicien tyckes saken ha omfattats med större intresse, 
bvarvid det där pågående dialekt-litterära pånyttfödelsesträfvandet natur-
ligen kraftigt medvärkat (det gal. folkloresällskapets president är i för-
bigående sagdt Dofta EMILIA PARDO BezAtt, en af Spaniens allra främste 
moderna romanförfattare). Hos den kastilianska regionalföreningen såsom 
sådan tyckes lifaktigheten icke vara synnerligen stor: de programmässiga 
exkursionerna t. ex., hvaraf ett par i början gjorts, hade alldeles 
upphört. 

Hvad slutligen angår de tryckta publikationerna, började den älsta 
regionalföreningen, den andalusiska, att utge ett arkiv, El folk-lore 
andaluz, som emellertid slutade med första volymen (1882-83, 600 
sid.). Det efterföljdes af El f.-l. frexnense y bltico-extremeho, hvaraf 
icke häller publicerats mer än en tom (1883-84, 370 sid.; dock lära 
meddelanden från den extrernefitska regionen fortfarande hafva tryckts, 
åtminstone i början, i en fregenalsk politisk tidning). En liten folkloristisk 
Calendario popular för 1885 utgafs också från den extr. regionen 
(Fregenal 1884, 240 sid.). Den 1885 påbörjade Boletin folkl6rico 
espakol) lefde icke året ut, ock den samma år började Boletin folklårico 
gaditano tycks ha slutat med sitt fämte nummer. Däremot fortgår 
lyckligtvis ännu det sedan 1884 af MACHADO utgifna Biblioteca de las 
tradiciones populares espailoles (ett allinänt arkiv) ock har tils dato nått 
det 	vackra omfånget af älf va volymer om c. 300 sidor (Madrid 1884 
—86). Härtill kan slutligen läggas en del Cuestionarios för de regio-
nala föreningarna, hvaraf jag blott sett ett separat ock mera utförligt 
för Galicien (Madrid 1885, 53 sid.). 

Jag kan här icke inlåta mig på någon utförligare redogörelse för 
innehållet af dessa publikationer. Något må dock nämnas. Af hvad 
ofvan sagts framgår, att det bör vara Andalusien ock Extremadura, som 
mäst bidragit: de två första publikationerna fyllas också till största delen 
af samlingar ock meddelanden härifrån, ock äfven i  Bihlioteca förefinnas 
en stor del betiskt-extremeiliskt material. Af detta senare må nämnas 
serien _Mestas y costumbres populares andaluzas (folkliga högtider ock 
sedvänjor bland folket, i voll. I ock IV),Jue,g-os infantiles de Extremadura 
(barnlekar, i voll. II ock III), en påbörjad större samling af Cuentos 
populares recogidos en Extremadura, (folksagor, vol. X), samt de in-
tressanta Apuntes para el mapa topognifico-tradicional de Burguillos 
(vol. VI). Dessa Apuntes (anteckningar) söka att för den lilla staden 
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Burguillos (Extr.) ock dess område i någon mån realisera ett önsknings- 

	

mål 'ock ett förslag, som MACHADO 1882 framstälde i El 	andaluz, 
nämligen upprättandet af en topografisk-traditionell karta eller rättare index 
för Spanien ock då närmast för provinsen Sevilla, en vacker plan hvars 
realiserande onekligen skulle vara af största intresse. Den början härtill, 
som i den nämnda volymen föreligger för ett inskränkt område i pro-
vinsen Badajoz ock som gör sin författare all heder, är nu blott det 
första spadtaget i det stora fältet, ock ehuru utförandet af en dylik 
demotopografisk index för någon större del af landet f. n. knappast är 
att förvänta, må man dock hoppas, att exemplet skall mana till någon 
efterföljd ock att den vackra idén icke förfaller. 

Näst de två nämnda regionerna är Galicien bäst representeradt i 
publikationerna. I vol. IV af Biblioteca innehållas åtskilliga blandade 
bidrag härifrån, ock voll. VII, 1X ock XI upptagas af en omfångsrik 
ock intressant Cancionero popular gallego (folkvisor) samlad af D. 
Joså PEREZ BALLESTEROS ock med en inledning om den galiciska folk-
poesien af den bekante portugisiske polyhistorn TEOFILO BRAGA. För 
öfrigt finner man af andra lokala samlingar i bibliotekets vol. II en 
föga innehållsrik uppsats om Folk-love de Madrid ock i vol. VIII 
Contribucion al folk-love de Asturias, dessa senare bidrag icke med-
delade af en asturian utan af en i Madrid bosatt person, som händelsevis 
kommit i tillfälle att uppteckna dem efter en asturisk tjänsteflicka. 
Slutligen kan nämnas, att MACHADO i vol. I påbörjat en samling Cuentos 
populares espaisioles (spanska folksägner), som dock ännu icke fortsatts. 

Utom det nu anförda har under de senare åren i Spanien publicerats 
ett ock annat hithörande arbete, som det tycks oberoende af det folklori-
sticka sällskapet, men hvilka arbeten utan tvifvel föranledts eller påvärkats 
af den nya rörelsen. Af dessa må här nämnas en ganska intressant 
Coleccion de los viejos romances que se cantan por los asturianos etc. 
af  J. MENENDEZ P1DAL (Madrid 1885), Diccionario gallego-castellano, 
med talrika inströdda ordspråk ock folkvisor, af M. VALLADARES NIIREZ 
(Santiago 1884) ock El idioma gallego af A DE LA IGLESIA (Corufia 
1886), hufvudsakligen utgörande en kompilation af äldre ock yngre 
texter, litterära ock populära. 

Hvad slutligen noggrannheten i uppteckningen ock särskildt den 
språkliga sidan i alla dessa publikationer angår, så blir nog i allmänhet 
mycket öfrigt att önska, ock den folkloristiska. rörelsen, i byars program 
dock äfven studiet af landsmålet ingår, har åtminstone icke ännu lyckats 
väcka någon som hälst större lifaktighet i den spanska dialektforsk-
ningen. För öfrigt är, som det torde vara bekant, den moderna språk-
forskningen ock dess principer så godt som en fullständig terra incognita 
i Spanien, där man ännu håller på att jonglera med hebreiska ock andra 
konstiga etymologier'. Något för den språkliga sidans bearbetande har 

') I den filos.-human. fakulteten vid Centraluniversitetet i Madrid, det 
förnämsta i landet, finnas ännu icke några lärostolar ock meddelas ingen 
undervisning i moderna språk eller ens i romanska språk, för att icke 
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dock försökts. MACHADO ger i en af sina kortare artiklar några ofull-
ständiga meddelanden om den andalusiska fonetiken (efter M:s dantes 
flamencos Ock egna observationer har SCHUCHARDT i Gröbers Zeitschr. V 
gif vit en utförligare, ehuru ingalunda fullständig vetenskaplig-fonetisk 
apercu af andalusiskan). I El f.-l. frex. y bet.-extr. förekomma ett 
par kortare uppsatser om vulgärspråket i Extremadura, hvilka åtminstone 
söka framlägga fakta ock så till vida ej sakna värde. Däremot börjar 
en artikel om »El lenguaje vulgar» i El f.-l. andaluz med den upp-
lysningen, att det spanska ordet valgo är sammansatt af hebr. vol 
vända, blanda ock goi folk, ock vidare får man veta, att sp. lloro är = 
lat. luotus o. s. v. (förf. är professor i hebreiska i Sevilla, vill jag minnas). 

Hvad beträffar det galiciska' »målsträvet», så är det äldre än folk-
lorismen, ock långt före de två ofvan anförda arbetena hade man andra 
liknande af RODRIGUEZ (Diccionario 1863), MIRÅS (en Gramcitica åt-
följd af ett vocabolario 1864), SACO A RCE (Gramktica 1868), CUVEIRO 
PIROL (El kabla gallega 2:dra uppl. 1876, Diccionario 1876). Emellertid 
har allt hvad som samlats för galiciskan såväl i lexikaliskt som i gram-
matikaliskt syfte i viss mån karaktären af ett sammelsurium, då man i 
allmänhet icke gjort några lokala distinktioner, utan urskiljningslöst hämtat 
ur mångfalden af de faktiskt förefintliga olika målen. 

Det lilla, som för asturiskan gjorts, är mäst också äldre än den 
folkloristiska rörelsen 2  utom en ganska tarflig artikel af D. FERMIN 
CANELLA, först intagen i en asturisk tidskrift (1882-83), sedan under 
rubriken »El bable» i förf:s Estudios asturianos (Oviedo 1886, p. 
243 —84). 

För öfriga spanska mål föreligger ytterst obetydligt: en kort 
Diccionario de voces aragonesas (aragonesisk ordbok) af G. BORAO 
(Zaragoza 1859; 2:dra up pl . ibid. 1884) ; Ensayos polticos en dia-
lecto berciano (poetiska försök på bercianskt mål), med några språkliga 
anmärkningar, af FERNANDEZ Y MORALES (Leon 1861; denna »dialekt» är 
fullt galicisk, ehuru fallande inom prov. Leon); några artiklar om Dia-
lectos de Iransicion (öfvergångsmål) i allmänhet ock särskildt dem i 
Alto Aragon af J. COSTA (i Bo/din de la Institucion libre de ensefianza 

nämna spanska (för resten icke häller latin). For öfrigt torde spaniorernas 
allmänna okunnighet i kulturspråken icke obetydligt bidraga till veten-
skapens låga ståndpunkt i allmänhet där i landet: i den högre skolan med-
delas en tvåårig kurs i franska (hvars resultat ofta, efter hvad jag kunde 
finna, står mycket nära noll), ock därvid stannar också i allmänhet stu-
dentens, den bildade spaniorens ock t. o. m. ofta vetenskapsmannens språk-
kunskap. 

l) Det må kanske erinras om att, ehuru det gamla konungariket Gali-
cien politiskt tillhör Spanien, de galiciska målen dock icke äro spanska, 
utan på det närmaste sammanhänga med de portugisiska ock med dessa 
bilda den västra hufvudgruppen af de hispano-romanska målen. 

2) Redan i slutet af 1700-talet projekterades af den bekante JOVEL-
LANGS en Asturisk akademi, byars hufvucisyfte skulle vara studiet af dia-
lekten, men därtill äfven insamlaudet af provinsens orala litteratur. Projektet 
gick olyckligtvis om intet, men värkade dock i någon mån väckande. 
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1878-79); M. GRCNWALD: Ueber den jiidisch-spanischen Dialekt etc. 
(Belovar 1882). 

Slutligen finnes för utomeuropeiska spansktalande områden (delvis 
kreolskt blandspråk): Diccionario provincial casi razonado de voces y 
frases cubanas af E. BICHARDO (4:de upp!. Habana 1875); Apunta-
ciones para la critica sobre el lenguaje maracaibero af J. D. MEDRANO 
(Maracaibo 1883); Apuntaciones criticas sobre el lenguaje bogotano af 
J. CUERVO (4:de uppl. Chartres 1885); Breve cakilogo de errores en 
orden de la lengua etc. af  P. F. CEVALLOS (5:te uppl., Ambato 1880), 
behandlande ecuadorianismer; Diccionario de chilenismos af Z. RODRIGUEZ 
(1875); Sur quelques singularitls phoncitiques de l'espagnol park dans 
la campagne de Buenos Ayres af G. MASPERO (i M6n. de la Soc. de 
ung, de Paris, II); Vbcabular einzelner ausa'riicke und redensarten 
zoekhe dem spanischen der Philippinischen inseln eigenthiimlich sind 
af F. BLUMENTRITT (Leitmeritz 1882); samt H. SCHUCHARDT, Ueber das 
malaiospanische der Philippinen (Kreol. stud. IV, Wien 1883), hvartill 
kommer A. COELHO: Os dialectos romanicos ou neo-latinos na Africa, 
Asia e America (Lisboa 1881). 

Uppsala i maj 1887. 	
ÅKE W:SON MUNTHE. 

P. S. Till ofvanstående må läggas, att utgifvandet af MAOHADOS 
förtjänstfulla Biblloteca med det anförda 11:te bandet (1886) sorgligt 
nog afstannat på grund af bristande uppmuntran ock ekonomiska svårig-
heter. Efter hvad jag hört, försöker man emellertid erhålla något stats-
understöd för dess fortsatta utgifvande. öfver hufvud synes i det ännu 
för ett par år sedan tämligen lifaktiga folkloristiska intresset i Spanien 
en bedröflig stiltje hafva inträdt, som man dock må hoppas skall vara 
af öfvergående art. Det programstora spanska Folkloresällskapet, som 
ofvan omnämndes, har förmodligen alldeles afsomnat. 

Till de lemnade bibliografiska uppgifterna äro att foga min afhand-
ling, Anteckningar om folkmålet i en trakt af vestra Asturien (Upsala 
1887), som i inledningen ger en utförligare redogörelse för hvad som 
skrifvits om ock på asturiskt mål, samt min uppsats Folkpoesi från 
Asturien (i Språkvet. sällsk. i tips. förhandl., tips. univ. årsskr. 1887, 
tr. 1888). 

Uppe. maj 1888. 
Å. W:SON M. 



Upprop. 
Uppsala landsmålsförening tillåter sig härmed an-

hålla om Ert benägna biträde för insamling af folkliga 
bidrag till kännedomen om länder, landskap, orter 
ock deras inbyggare. 

Föreningen önskar bidrag af följande slag: 
i. Uttryck ock talesätt, t. ex. spansk -= högfärdig; 

fransosen = venerisk sjukdom; lefva som en ryss; norr-
bagge; dra åt Helsingland; Lapp-Stockholm = Lycksele; 
kroppkaka --- öländing; slå en dalkarl i en o. s. v. 

Ordspråk ock ordstäf, t. ex. hvad gör inte 
tysken för pängar? Sätt en småländing på en sten ock 
ge honom en get, så föder han sig. I Östergötland 
säga ärterna i grytan: »tocka dej, tocka dej!», i Småland 
säga de: »här är jag, hvar är du?» När skogsbon 
kommer till Falköping ock uppköpare fråga, hvad han 
har att sälja, svarar han: »tvagor ock svepor ock kva-
star, tja, tja, tja», slättbon åter säger: »hvete, råg ock 
ärter, puh» o. s. v. 

Hur man härmar folk från andra orter, t. ex. 
käffemädämens kätt på Kälmäre mälm (om Kalmar); 
nacken å backen å tack vackert (med samma a som i 
hake, tala; från Åby socken i Kalmar län) o. s. v. 

Föreställningar ock tänkesätt, t. ex. hund-
turken äter kristna; finnar ock lappar trolla; finnar i 
vädervillan (= hvirfvelvinden); ryssarna äta ormar, pad-
dor o. s. v. 



LAND OCK FOLK. 	 cexi 

Sagor ock sägner, t. ex. om  knallar (simma 
öfver linlandet, räkna näsorna, komma till kyrka o. s. v.); 
om slättboar ock göingar; om öländingar; om dalkarlar; 
om tattare; om lappar o. s. v. 

Ramsor om socknar ock byar, t. ex. Svinsta-
svin, Grebbo grin, Askeby stackare, Törnvalla rackare 
etc.; i Ginkeksa går di o läser, i Vänge har di inget 
snus etc.; Folkärna lortar, Grytnäs krokar, Bysockens 
tokar o. s. v.; Burträska o snusaska, Nysätrabon o 
bussaron, Skelleftebon o rankdon o. s. v. 

Gåtor ock visor om invånarna i socknar, land-
skap o. s. v. 

Vid uppteckningen iakttages hälst följande ordning: 
Först kommer hvad som rör främmande länder 

ock folk: Norge, Danmark, Tyskland, Holland, Eng-
land, Frankrike, Spanien, Italien, Österrike, Turkiet, 
Polen, Ryssland — Amerika, Afrika (negrer) — judar, 
sigenare (tattare), lappar ock finnar. Hvad som rör 
städerna i ett rike, antecknas under riket i fråga. 

Sedan kommer hvad som rör landskap i Sverge 
ock Finnland (i ordning från söder till norr). Innanför 
hvarje landskap upptages hvad som rör inom landskapet 
liggande härader, socknar, städer samt andra landsdelar 
ock orter. 

Till ämnet hörande uttryck, ordspråk, ramsor o. s. v. 
skrifvas så noga som möjligt efter folkets uttal. Endast 
sådant meddelas, som Ni hört bland folket, icke hvad 
Ni blott läst i böcker eller tidningar. Vid uppgifterna 
lemnas upplysning om i hvilken socken, i hvilket härad 
eller åtminstone i hvilket landskap Ni hört det uppteck-
nade. Uppteckningarna torde insändas under adress 
Uppsala landsmålsförening, Uppsala, ock undertecknas 
med tydligt namn ock adress. 
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De insamlade bidragen skola sammanställas ock 
ordnas inom föreningen ock sedan offentliggöras i de 
svenska landsmålsföreningarnas tidskrift (Svenska lands-
målen). Förteckning på insändarne införes i tidskriften, 
ock de, som lemna goda bidrag, erhålla gratis det num-
mer af tidskriften, i hvilket samlingen tryckes. 

Skulle Ni icke själf vara i tillfälle satt tillmötesgå 
vår önskan, vore föreningen tacksam, om Ni ville öfver-
lemna denna anhållan till annan lämplig person, som 
kan vara hågad att hjälpa oss. 

Uppsala den i i december 1886. 

J. A. Lundell 

y. V. Lindgren. 



Djuren i folkets tro ock diktning. 
Till folkmålens ock folkdiktningens vänner. 

Bland de skilda uppgifter, som landsmålsförenin-
garna i Uppsala senast tagit sig före, har ock varit 
den att samla ock till ett helt sammanföra vår allmoges 
föreställningar om djuren ock den diktning i saga ock 
sägen, fabel ock sång, gåtor ock ordspråk, som om 
dem bland folket finnes. I de andra kulturlanden hafva 
stora ock vackra samlingar af denna art gjorts. Hos 
oss är likaledes åtskilligt i den vägen taget till vara. 
Men det allra mästa är väl ännu blott det muntliga 
föredragets egendom ock såsom sådan, i likhet med 
andra egendomliga yttringar af folkets tro ock diktning, 
på väg att ombildas eller försvinna. 

För att göra den åsyftade samlingen så fullständig 
som möjligt vänder sig den afdelning af Uppsala lands-
målsförening, som fått hänne till sin särskilda uppgift, 
till för detta samlingsarbete intresserade personer med 
en vördsam anhållan om välvilliga bidrag. Särskildt 
räkna vi på sådana af jägare ock fiskare, skollärare, 
seminarister ock lärjungar vid allmänna läro-
värken, hvilka dels själfva egnat djuren ock deras lif 
en särskild uppmärksamhet, dels stå det egentliga folket 
tillräckligt nära för att kunna lemna säkra ock värde-
fulla uppgifter. Meddelanden emottagas med tacksamhet, 
hur ringa de än äro. Endast genom mångas samvärkan 
kan samlingen blifva någorlunda fullständig. 

Hvad med de önskade uppgifterna hufvudsakligen 
afses inrymmes under följande rubriker: 

Sv. landsm. Vi. 	 15 
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Lo) Djurens namn ock tillnamn [ex. bjån ock 
nalle; varg ock gråben; rägnfog-eln ock pjuia (picus 
martius); väggsmen ock dödsuret]; brukliga namn på 
hane, hona ock yngel [ex. grävil (namn endast på ha-
nen), grävilsugga, grävilgrisar (ungarna): lippl.]; lock-
ock skrämselord [ex. käne, kiine! (lockord åt gässen 
på Gottl.), hut åt hunden o. s. vi; uttryck för parning 
ock läten [risa om hund ock katt: Smål.; orrens läte 
hukker: Ångml.; ekorrens smakk o. s. v.]. 

2:0) »Härm» [ljudlika härmningar af djurens läten; 
ex. mjä/ 011, mjäl 011, dö ä för värmt säger katten, 
då han fått alltför varm mat; bläsandens läte tyder 
man med: vi ro, vi ro; svalans kvitter: syster, syster, 
Marja sky/lie mäg för selversaksa o selkesnyste, män 
jä vet int omrn dä ä sant äll int o. s. vd. 

3:0) Ordspråk ock talesätt om djuren, liknelser 
ock jämförelser [ex. sura, sa räven om rönnbären; 
kråkan säger om våren, då hon kommer utsvulten: gull-
knappen för dynglorlen, om hösten, då hon är fet ock 
mätt: tri öre för kornskyln; medan lusen kunde tala, 
sade hon: koka mig i lut, så är jag sju dagar sjuk, 
men badsturöken ock nag-eltrånget är det värsta jag vet]. 

4:0) Gåtor [ex. som kritan hvit ock som kolet 
svart, kan inte tala men väl skratt (skatan)]. 

5:0) Djuren i lekarna (ex. katt ock råtta; hök 
ock dufva; lek med nyckelpigan: man sätter hänne på 
fingret ock säger: jungfru Marie nykkelpige, je mäg-
lite gull, äljes skö jäg sätt dö i'n brinnande ugn, då 
lemnar hon efter sig en liten gul fläck på fingret; liknande 
med gräshoppan: tjöre-, tjöre-loppe, je mäg-  lite ljöre etc.]. 

6:o) Djurfabler — från »den tiden, då kräkena ta-
lade» [ex. om  räfven ock björnen; orren ock luppen; 
anden ock snäppan]. 
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7:0) Sägner om djuren [ex. hur haren fått kluf-
ven läpp; katten ock räfven; grodan som prinsessa]. 

8:0) Hvarjehanda föreställningar om orsaken till 
djurens namn ock skapnad [svalan kallas så, emedan 
hon flög öfver Kristi, »Hugsva/arens» kors: Västm.]; om 
deras lefnadssätt [ex. svalans vistelse på sjöbottnen 
vintertid]; om förvandlingar [ex. katt till häxa, människa 
till varg eller björn, djäfvulen till svart hund eller katt, 
gök till hök, snösparf till gråsparf] ; huru man kan göra 
sig af med vissa obehagliga djur [ex. bränna ormar, 
läsa bort vägglusen]; om faran af att döda vissa djur 
[ex. svalan, igelkotten, bien, näbbmusen m. fl.] m. m. m. m. 

9:0) Varsel, som vissa djur gifva om väderlek, års-
växt, dödsfall, olyckshändelser [ex. snösparfven bådar 
vinter, ekorrar eller fjällemlar i mängd svagår, uggle-
skrik dödsfall], samt vissa djurs betydelse i drömmarna. 

Io:o) Djuren i folkmedicinen [ex. räflunga mot 
blåssjukan; harmagen mot lifsjukan (diarré); grodben 
såsom älskogsmedel; löss mot gulsot; bäfverns ock 
själens hufvud mot vättar ock sjörå; en död skata ofvan 
stallsporten mot ofredande makter o. s. vd. Obs. sär-
skildt husdjurens sjukdomar ock boten därför! 

1:o) Djuren i jakten ock fisket [ex. gammal 
vidskeplig tro på förtrollade björnar (storgalten), älgar 
(storbrien) ock tjädrar (som endast kunnat skjutas med 
silfverkula), samt på bortgjord fisk]; jakt- ock fiske-
uttryck, egendomliga fångstsätt m. m. 

Naturligtvis kunna för ett ock samma djur endast 
sällan alla dessa rubriker ifyllas. Ett visst djur före-
kommer t. ex. icke i någon gåta; för ett annat fins 
kanske ej något »härm» o. s. v. Hvad djuren i jakten 
ock fisket angår, finnes naturligtvis oftast ingenting att 
anmärka om sådana, som ej äro föremål för fångst. 
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Det är ingalunda nödvändigt, att uppteckningarna 
ordnas efter ofvan angifna synpunkter, ehuru det visser-
ligen i hög grad underlättar det slutliga redaktions-
arbetet, om i alla uppteckningarna en viss ordning iakt-
tages. Det vore i så fall lämpligast att sammanföra 
på ett ställe allt hvad som fins om ett visst djur: med 
tanken på detta genomgår man de särskilda rubrikerna 
ock antecknar därvid hvad man i hvarje ifrågavarande 
hänseende om djuret vet. Är om djuret i fråga ingen-
ting för en viss rubrik kändt, så förbigås den siffran. 

Till ledning för dem af våra välvilliga meddelare, 
som ej hafva zoologiska arbeten till hands — hvilka 
eljes underlätta de särskilda djurens ihågkommande ock 
uppgifternas ordnande — bifogas en namnlista öfver de 
vanligaste af vårt lands djur äfvensom ett par exempel 
på uppteckning. Meddelanden om ej å listan nämnda 
inhemska djur mottagas naturligtvis äfven tacksammast. 

Däggdjur. 
Flädermus 
mullvad 
näbbmus 
igelkott 
katt 
lodjur 

(läjon) 
iller 
lekatt 
småvessla 
mård 
järf 
hund 
räf (varieteter) 
tjällräf 
varg 
gräfling 
björn 
själ (flera arter) 
hasselmus 

ekorre 
råtta (flera arter) 
jordråtta (mus) 
lemmel 
bäfver 
hare (varieteter) 
kanin 
hjort 
ren 
älg 
rådjur 
get 
får 
oxe (tjur, ko) 
häst 

(åsna) 
svin 
hvalfisk. 

Fogl ar. 
Fink 
steglits 

gråsiska 
grönsiska 
hämpling 
bofink 
husfink 
kornsparf 
gulsparf 
ortolansparf 
säfsparf 
snösparf 
domhärre 
tallbit 
korsnäbb 
sädesärla 
gulärla 
piplärka (flera arter) 
dubbeltrast 
snöskata 
taltrast (nattvaka) 
koltrast 
strömstare 
rödstjärt 
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näktergal 
stenskvätta 
buskskvätta 
kungsfogel 
löfsångare (sylvia -- 

många arter) 
järnsparf 
gärdsmyg (är denna 

eller göktytan den 
i sägnerna omta- 
lade »Titta [Kitta] 
Grå))?) 

flugsnappare 
törnskata 
varfogel 
sidensparf 
talgmes 
blåmes 
tofsmes 
nötväcka 
trädkrypare 
svala (lad u-, hus- ock 

strandsvala) 
korp 
kråka 
råka 
kaja 
skata 
nötskrika 
lafskrika 
nötkråka 
stare 
lärka 
tofslärka 
härfogel 
spillkråka 
gröngöling (= »van- 

dakajan», Skåne?) 
hackspett (större o. 

mindre) 
göktyta (se gärd- 

smygen!) 
gök 
blåkråka 
nattskärra 
ri ngsva I a (tornsvala) 

uggla 
bärguf 
sparfuggla (m. fl. 
arter) 

falk 
kärrhök 
dufhök 
sparf hök 
vråk (kvidfogel) 
fiskörn 
glada 
kungsörn 
hafsörn 
skogsdufva 
tjäder 
orre 
järpe 
ripa 
rapphöna 
påfogel 
höns 
kalkon 
sothöna 
vattenrall 
ängsknarr 
häger 
rördrom 
stork 
trana 
skärfläcka 
spof 
brushane 
snäppa (flera arter) 
strandvipa 
bäckasin (enkla bäc- 

kasinen = »har- 
mäckra», »väder- 
get)) m. fl. namn?) 

morkulla (= »myr- 
snipa»?) 

brockfogel (=åker- 
höna) 

pipare 
roskarl 
vipa 
trapp 

svan 
gås (flera arter) 
gräsand 
kricka 
årta 
bläsand 
spjutand 
äjder 
svärta 
sjöorre 
knipa 
alfogel 
vigg 
skrake 
skarf (Bohuslän) 
tärna 
mås (flera arter) 
labb 
dopping (flera arter) 
lom (stor- ock små- 

lom) 
grissla 
tordmule (alca) 
lunnefogel (Bohusl.). 

Kräldjur. 
Ödla 
ormslå (kopparorm) 
snok (»tomtorm») 
huggorm 

äsping 
löfgroda 
vattengroda 
padda 
vattenödla (»skratt- 

aborre»). 

Fiskar. 
Aborre 
gös 
gers 
snultra 
spigg 
simpa 
karp 
ruda 
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sutare 
mört 
id 
braxen 
löja 
gädda 
sill 
lax 
forell 
röding 
nors 
harr 
sik 
mal 
torsk 
lake 
flundra 
ål 
stör 
haj 
rocka 
näjonöga. 

Insekter. 
Knäppare (»sprätt- 

skorf») 
lysmask 
tordyfvel 
ollonborre 
guldbagge 
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ekoxe 
dödgräfvare 
fläskänger 
spansk fluga 
jordloppa 
timmerman 
nyckelpiga 
myra (flera arter) 
vanlig geting 
bålgeting 
bi 
fjäril (flera arter) 
mal 
mygga 
harkrank 
brörns 
styng 
fluga 
hästfluga 
loppa 
slända 
tvästjärt 
kackerlack 
syrsa 
gräshoppa 
vårtbitare 
bärfis 
vägglus 
bladlus 
lus 
tusenfota. 

Spindeldjur. 
Spindel (»locke») 
kvalster (små röda 
spindeldjur—»lyck-
foglar») 

fästing (flåt). 

Kräftdjur. 
Kräfta 
hummer 
räka 
krabba 
gråsugga. 

Maskar. 
Binikemask 

dynt 
spolmask 
igel 
daggmask 
tagelmask (»tagel- 

orm»). 

Blötdjur etc. 
Snigel 
snäcka 
ostron 
mussla 
sjöstjärna 
sjökalf. 

Exempel på uppteckning. 
Haren. 

1:0) Namn: Jösse, Jöns: Värml. 
Harsten: Dalarne. 
Häre (hanen härebukk): Härjed. 
Jommel (låneord från lapskan): Jämtl. 
Harpalt (skämts.): allmänt. 
Back-, beirg-, mohare, benämningen på grund 

af olika lefnadssätt. 
Läte: meiekrar: Ångml. Tydes skämtsamt med: Pär, 

Pär! Dalarne; 
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3) »Rädd som en hare.» Om haren säges i Värml.: 
»Jöns på rågen 
ä int nå hugen [eftertänksam]; 
när rågen ä mogen, 
reser Jöns åt skogen.» 

Då haren märkte, att det ej fans något djur, som var 
rädt för honom, men han måste vara rädd för alla, blef han 
så ängslig till sinnes, att han sprang till en skogstjärn för att 
dränka sig. I det han kom fram till vattnet, var där en 
gädda, som stod ock solade sig vid strandbrynet ock som af 
harens skutt skrämdes ock sköt ut från stranden. Haren vardt 
då så glad öfver att någon ändå blef rädd för honom, att han 
började gapskratta, så att öfverläppen sprack sönder. Däraf 
kommer det sig, att haren har klufven öfverläpp än i dag. Jämtl. 

Bjäran (= bäraren, ett väsen som tros på vidskeplig 
väg kunna frambringas ock som till sin ägare »drager» andras 
egendom, i synnerhet mjölk ock smör) förmenas stundom taga 
gestalten af en hare, »mjölkhare». Smål. ock annorstädes. 

Haren väntar lik, när han kommer fram till gårdarna. 
Dalarne. 

Urinblåsan af hare botar för döfhet: Gottl. — Hartnagen 
torkad stillar diarré: Ångml. ock Lappland. 

Spillkråkan. 
1) Namn: Tillkråka Helsingl. Trillkråka 

Våtkråka (Vsttekråka)} jämt,. 
Vårkråka 
Svarthakkspik: Med p. 
Reignfogeln} Ångml. Vbott. Pjuta 
Spelkråka: Vbott. 

Läte: dryyp: Medp; kvir, tripp: Jämtl.; pjut: Ångml. 
7) En käring stod en gång ock bakade bröd. Det var 

medan Frälsaren vandrade på jorden. Denne kom in till 
käringen ock bad, att hon skulle baka honom en lillkaka. 
Hon tog så ett kakeäntne ock böljade laga till kakan; men 
som hon var grufligt snål, unnades hon ej ge Frälsaren kakan 
så stor hon vardt, utan nöp af den tag på tag. Detta märkte 
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Frälsaren ock gjorde därföre så, att kakan växte ock blef 
större ock större, ju mer käringen nöp af den. Då vardt denna 
sinnig ock dref till honom med bakspöet. Till straff satte 
Frälsaren hänne då upp genom röktuten ock sade, att hon skulle: 

flyg i skog ock mark, 
hacka bark ock äta mark. 

Ock så vardt hon till hackspett. Den röda hufvan, hon hade 
på sig, är den röda tofsen på hackspettens nacke; utaf sotet 
i rökfånget blef hon svart, ock därföre är hackspetten så svart; 
ock spöet, som hon slog Frälsaren med, blef det långa, hvita 
näbbet, som hackspetten har. Borgvattnet, Jämtl. 

9) Då hon låter höra sig, bådar hon rägn eller dödsfall i 
näjden. Tåsjö, Ångml. 

11) De gamla jägarne i öfre Ängml. brukade flå af spill-
kråkans röda nackskinn ock skrufva fast det vid bösslåset, ock 
spetsarna af näbbet slogo de in baktill i bösstocken; därigenom 
trodde de sig skydda bössan för all slags förtrollning. 

Uppteckningarna torde med angifvande af upp-
teckningsorten insändas under adress Uppsala lands-
målsförening. Högst önskligt är, att egendomligt folk-
liga namn ock uttryck (äfvensom hela sägner, om så 
kan ske) återges så noga efter uttalet som möjligt, med 
förklaring af beteckningssättet för de skilda ljuden, där 
särskildt sådant användes. »Landsmålsalfabetet» behö f-
ver icke användas. 

Samlingarna ordnas sedan genom af föreningen där-
till utsedd lämplig person ock skola offentliggöras i 
föreningarnas tidskrift (Svenska landsmålen).  - 

För Uppsala landsmålsförenings styrelse 

J. A. Lundell 

E. Modin. 
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