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'BIDRAG TILL KÄNNEDOM OM 

DE SVENSKA LANDSMÅLEN OCK SVENSKT FOLKLIV XII.5. 

Om polskemelodiernas härkomst 
av 

ÄDO.I.F LINDGREN. 

Den svenska polskans musikaliska ursprung ock förhållande 
till de polska danserna har varit föremål för mycket stridiga 
meningar. I förra århundradet föll det helt säkert ingen in 
att förneka polskans polska härstamning, som ju själva namnet 
redan tillräckligt synes fastslå. Att fader Mollberg en gång 
på krogen Rostock spelade en polska, betraktades ju till ock 
med såsom en demonstration för Polens sak ock vålladehonom 
ett kok stryk (Fredrn. Ep. 45). Allmogen använde om vart-
annat benämningarna »polska» ock »pollonessa», enligt intyg 
från gamla nötböcker. Ock även bland bildade klasser var 
identiteten en avgjord sak, vilket bl. a. synes av ENVALLSSONS 
musiklexikon, som sammanfattar Polonaise, Alla polacoa ock 
Pålska såsom synonyma under en ock samma artikel, vari det 
dessutom säges, att »namnet förråder det polska ursprunget» 1. 

Men så kom nyromantiken med sin starka fantasi, ock så 
kom götiska skolan med sin överrikedom på fosterländsk 
chauvinism ock sin dådstora lust att hugga sig fast i runohällar 
ock begrava sig i gånggrifter ock stendösar. Ock nu gick det 
icke an, att polskan finge vara vare sig osvensk eller synner-
ligen ung, utan den måste naturligtvis hava spelats både på 
Island ock Färöarna, ock hälst naturligtvis så flintgrått långt 
tillbaka som under vikingatiden, men i värsta fall åtminstone 
vid Erik XIV:s kröning. 

1) ENVALLSSON, Sv. musikal. lexikon, Sthtn 1802. 
Sv. landsnz. XII. 5. 	 1 
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Ett uttryck för denna fosterländskhet par tout finner man 
exempelvis i ABR. MANKELLs Musikhistoria (II, 221), där 
det heter: »Vi svenskar förnimma i dessa sjungna dansers 
[näml. Färöarnes] melodier urbilderna till våra glada polskors 
toner, ock det låter lätt begripa sig, att kvicka, humoristiska 
ord än ytterligare måste stegra musikens värde. Man tänke 
blott på visan: 

Ock bonden han gick sig ut åt grönan äng, 
ock där mötte honom räven, o. s. v.» 

Så kategoriskt avgörande lät det på den tiden (1864). 
För att rädda MANKELLs anseende bör dock tilläggas, att han 
här uppenbart haft för ögonen den art av polska, som endast 
oegentligt så kallas ock som mäst rör sig i åttondelar, d. v. s. 
den som av BAGGE' kallas »hamburska» eller »långpolska» 
ock i Skåne »körepolska» eller »svingedans», men icke den 
egentliga polonäspolskan, med övervägande säxtondelar ock 
det karakteristiska slutfallet. För övrigt kunde MANKELL även 
om den förra artens ursprung blivit tveksam, i fall han när-
mare betraktat en annan polsk dans, nämligen masurkan. 

Men även åt säxtondelspolskan har man försökt rädda 
ursvenskheten, trots dess alldeles påtagliga likhet med polo-
näsen i musikaliskt avseende, vilken likhet går så långt, att 
ingen melodi kan bättre än en svensk slängpolska från medlet 
av förra århundradet lemna en fullständig illustration in i de 
minsta detaljer till alla de karakterer ock egenheter hos polo-
näsen, vilka sammanstämmande skildrats av utländske för-
fattare, sådana som SQUIRE i GROVEs Dictionary of Music, 
BÖHME i det grundliga arbetet Geschichte des Tanzes in Deutsch-
land ock NIECKS i den nyaste biografien över CHOPIN. Vi 
veta, att man för polskans svenskhet åberopat som stöd den 

1) J. BAGGE har förtjänsten att först — i skriftligt meddelande till 
K. VALENTIN, citerat av denne i Studien iiber die schwedischen Volks-
melodien (Leipzig 1885) — hava försökt en indelning av de högst 
olikartade polsk-fysionomierna. Vi finna don i huvudsak riktig, om det 
än är ett misstag att vilja göra åttondelspolskan långsamniare än säx-
tondelspolskan, då förhållandet snarare är tvärt om, ävensom att nöd-
vändigt vilja hava åttondelarna punkterade, vilket ingalunda alltid är 
fallet. B. upptager som tredje art de värmländska triolpolskorna, vilka 
äro ingenting annat än norska springdanser. 
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gamla traditionen om den s. k. svenska fackeldansens utförande 
vid Erik XIV:s kröning, ett enstaka ock bräckligt stöd som 
undertecknad i det följande skall söka kullkasta. Jag måste 
erkänna, att jag, på den tiden jag skrev artikeln Polska i 
Nordisk familjebok, ännu icke satte i fråga denna traditions 
möjliga bevisningskraft. Men närmare undersökningar av den-
samma hava kommit mig att anse den särdeles lämplig såsom 
exempel på sanningen av ANDERSENs bekanta, saga om huru-
ledes av en fjäder kan bliva fäm höns. 

Låtom oss först undersöka ursprunget till säxtondelspolskan, 
som vi ju även kunna kalla polonäspolsk a, för att sedan 
yttra några ord om åttondelspolskan, som vi kunna kalla 
ham b urska (hambopolska). Som typ för den förra kan man 
tils vidare tänka på de figurrika polskorna i SÖDERMANS Nor-
diska folkdanser, som typ för den senare på Näckens polska 
eller »Trindskallar ä vi allihopa». Jag erinrar, att jag vid 
denna indelning uteslutande avser melodierna, men icke dans-
sättet. Man må således ej låta förvilla sig därav att — såsom 
numera ofta sker — en slängpolska dansas till melodi av en 
hamburska. 

Till en början måste vi tala något om polonäsen, vars 
ursprung ock nationalitet varit lika omtvistade som polskans. 
Enligt A. SOWINSKI (Les musiciens polonais, Paris 1857), citerad 
i GROVE's lexikon, skall polonäsen härstamma från gamla 
polska julsånger, vilka ännu sjungas i Polen; han anför som 
exempel en dylik sång, vari dansens rytm ock slut lära före-
komma. Däremot invänder författaren i GROVEs Dictionary', 
att de älsta polonäser äro instrumentala, vadan åsikten om ett 
höviskt ursprung vore sannolikare. En sådan åsikt är den, 
att polonäsen skulle uppstått vid en stor mottagning i Krakan 
1574, då Henrik av Anjou hyllades som Polens konung ock 
adelsdamerna gingo i högtidlig procession kring tronen. BöHmE 2  
betvivlar dock, att denna defile redan kunde ha varit vår polo-
näs i 3/4  takt. Väl kände man i Tyskland redan i slutet av 
16:e ock början av 17:e årh. en »Polenscher Tanz», men alla not- 

W. B. SQUIRE, art. Polonaise. 
Gesch. des Tanzes in Deutschland, I, 213. 
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exempel från denna tid visa blott 2 /4  eller 4/4  takt, således 
icke vår polonäs. I BESARDUS' lutebok (Thesaurns harmoniens, 
Köln 1603) stå några »chorem polonicm», men de utveckla, 
enligt SQUIREs eget medgivande, »very slightly the rythm 
and peculiarities of Polish national music)) ock äro raästadels 
komponerade av en naturaliserad venetianare under Sigismund 
III (1587-1632). 

Den nuvarande formen på polonäsen — menar BöHME — 
tör hava utbildat sig mot slutet av 17:e årh., men träder först 
vid början av det 18:e i dagen. Varifrån har den kommit? 
Dess franska namn visar på Frankrike eller franska dans-
mästare vid Tysklands furstehov. I Frankrike kände man 
den emellertid icke, ty den nämnes icke i TABOUROTS Orchdso-
graphie (1588), ej häller i PRIETORIUS' Terpsichore (1612), ej 
häller i MERSENNEs Harmonie universelle (1636), ej häller i 
den engelska Dance-Master (1650-1731)1. 

De första kända, utpräglade polonäser möter man i en 
klaverbok, som SEBASTIAN BACH skrivit åt sin andra hustru 
1725. Därav sluter BöHME, att polonäsen är av tysk (saksisk) 
extraktion ock uppstått vid den saksiske kurfursten August 
den starkes hov, sedan denne 1697 blivit konung i Polen. Mig 
synes att, on) ock tidpunkten för dess uppträdande i utpräglad 
form skulle vara riktig, den dock snarare torde hava uppstått i 
Polen än i Saksen, eftersom den fått namn efter Polen. F. NIECKS 2  
håller starkt på dess polska nationalitet, anser att dess första 
ursprung »verliert sich, wie der der zweifellos älteren mazurka, 
in fernste vergangenheit», ock tillägger, att »die ältere polonaise 
war ohne gesang, und blieb es bis zur zeit des königs Sobieski 
(1674-96)». Att den med fransk benämning förekom vid ett 
tyskt furstehov, behöver väl icke mera hindra dess polska här-
stamning, än det, att allemanden under franskt namn utbildades 
i Frankrike, hindrade dennas tyska härstamning. Dessutom 

Ej häller — kan jag tillägga — i MOUTONS lutebok från slutet 
av 17:e årh., varav ett intressant exemplar hittats bland AUG. SÖDER-
MANS kvarlåtenskap, försett med en anteckning, som antyder att det 
fordom måtte hava tillhört J. A. BELLMAN, skaldens farfader (se Sv. 
musiktidning 1890). 

NIECKS, Friedrich Chopin, aus dem Eng-lischen iibertragen von 
W. Lang-enhans, Leipzig 1890; II, 261. 
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användes även namnet »pohlnisch», just till skillnad från »teutsch», 
ock detta av August den starkes egen ceremonimästare ock 
historieskrivare, DAVID FASSMANN I, då han på följande sätt 
beskriver en bal vid den k. kurprinsens förmälning 1719: »Ihro 
Majestät — — — ftihrten mit der königin unter einer herr-
lichen music den ball ein, dabey pohlnisch getantzt wurde, 
und paar und paar dames und cavaliers dem könige nach-
folgeten. Vor dem könige giengen vier marschalle mit ihren 
stäben, und als solches eine halbe stunde gewährt, setzten sich 
allerseits die königl. personen nebst deren dames wieder nieder; 
und forderte alsdenn der k. prinz dero gemahl zu einer menuet 
auf — — — wie auch zugleich englisch und teutsch getantzet». 
Att här med »pohlnisch» menas just polonäs, framgår därav, att 
den inledde balen ock dansades som ett slags högtidlig pro-
cession. Utförligare skildringar av det polska danssättet, som 
synes varit vida mer omväxlande än vår styva ock enformiga 
promenadpolonäs, kunna läsas hos BRODZINSKI ock MICKIEWICZ 
(citerade av Niecks anf. st. s. 262-265). 

Oss kan för övrigt tvisten om polonäsens ursprung vara 
likgiltig. För vårt ändamål är huvudsaken, att polonäsen om-
talas såsom dansad i Polen under August den starkes tid ock 
att de första säkra notexempel på utpräglad polonäsform 
föreligga från samma tid från Saksen, hvarav vi sluta, att 
polonäsen i början av 1700-talet var en vogue i både Polen 
ock Tyskland, gynnad av den omständigheten, att August 
regerade i både Polen ock Saksen ock höll hov omväxlande i 
Dresden ock Warschau. Vi skola i det följande se, huru den-
samma även vid samma tid spred sig till Sverge, gynnad av 
vår livliga beröring med Polen genom Karl XII:s krig. 

Huru det dansades i Sverge i älsta tider, därom före-
finnas endast sparsamma underrättelser. OLAUS MAGNI= om-
talar fyra danser: chorea gladiatoria, arcualis chorea, chorea 
hormica ock pyrrhica saltatio, varav de båda första synas hava 

5 Das glorzeiiirdi gste Leben und Thaten Friedrich August des 
Grossen, 1733, s. 567. 

2) Historia de gentibus septentrionalibus, Rom 1555, s. 517-520. 
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varit svärdsdanser, där man med svärden bildade rosor ock 
bågar, den tredje säges likna den av LYKURGUS uppfunna 
»hormus» ock den fjärde var en vild ringdans kring eldar. I 
allmänhet skilde sig väl danserna hos oss, liksom hos de flästa 
folk, i lugnare ock muntrare, trådda ock sprungna = fr. eareles 
ock espringales, ty. tänze ock rågen'. Herrödsagan berättar 
om harpans kraft att tvinga till dans: när Bose slog »faldafeykir», 
hoppade kvinnorna, så att huvuddukarna fladdrade, ock när 
han slog »rammslac», sprungo kung, brudgum ock brud upp 
till dans ock skämtan. Sturlungasagan förtäljer om ett gästa. 
bud på Island från 1119, där bland andra förlustelser även 
förekom dansleikr. I folkvisorna »trådes dansen» mycket ofta, 
men man får icke veta, vad det är för slags dans. Huru-
vida »den långa dans» i visan »Oväntad bröllopsgäst» var iden-
tisk med »de lange dantz» i Ditmarschen på 1500-talet, må 
lemnas därhän. Uttrycket »Unga bonden, nöjd ock glad, dansar 
polskor tre å rad», uti en Sankt Staffans visa, skall icke narra 
oss, ty ehuru Staffansvisan i sig är mycket gammal, så är 
likväl den version av densamma, där polskor omtalas, mycket 
ung: BERGSTRÖM nämner intet tidigare skillingstryck än från 
17962, ock hela tonen i denna version pekar på BELLMANs tid. 

Det ofta förekommande talesättet »tråda dansen» synes 
visa, att under medeltiden gångdanser voro mäst i bruk. Där-
med överensstämmer även BÖHMES yttrande, att »die ritter 
und ritterlichen minnesänger tanzten vorzugsweise hottänze und 
das waren augenscheinlich keine andern als die u mgehenden 
tänze, wie sie in Deutschland hiessen, oder die caroles, später 
branles der franzosen». Är det riktigt, som H. ScHficK 3  anser, 
att dansvisan kommit till oss från Tyskland över Danmark, 

1) »Der reigen wurde im freien, auf dem anger und auf den strassen 
aufgefährt, die tänze im geschlosseneu raume, besonders zur winterszeit» 
(Bölnne I, 25). 

GEIJER-ÄFZELHIS, Svenska folkvisor (Bergström-Höijer), II, s. 356. 
3) Sv. literaturhistoria 1, s. 114. Denna åsikt har dock föga stöd 

att påräkna från musikaliskt håll. Vår folkton är långt mera befryndad 
med den britanniska ock slaviska än med den tyska. Huruvida detta 
sammanhänger med att våra vikingar grundade riken i både väster- ock 
österled, men icke i Tyskland, må leinnas därhän, ehuru händelsen ser 
ut som en tanke. Gemensamhet mellan svenska ock tyska folkvisor 
skall man oftare finna i täxter än i melodier. 
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så ha vi måhända att tänka oss ungefär samma danser ut-
förda här som i Tyskland. I minnesången omtalas flere slags 
danser, såsom treialtrei (en fransk dans), virlei (av fr. virelai), 
gofenanz (av fr. oonvenanoe), ridewanz (av fr. retrowange) m. fl. — 
således efter allt utseende vittnande om ett redan då starkt 
franskt inflytande. Någon gång nedlät° sig dock även riddarne 
till folkets urgamla reigen, då en lång rad, följande sin före-
dansare, under sirliga steg gjorde allehanda slingringar. I 
bondedanserna hoppades ock sprangs, ofta så mycket att kvin-
nornas kläder fladdrade i höjden. Namn på bonddanser voro 
hoppaldei (en pardans ock föregångare till valsen), firlefanz 
(kanske detsamma som kilephantz i MEsSENII Swanhuita VII, 6: 
»Speel up medh frögd strax Kilephantz»), gimpelgampel (lik 
muntra valpar omkring hyndan), krumma reie (»den man 
hinken soll», säger NEIDHART), aohselrotten und houbetsohotten 
(axelryckning ock huvudskakning, liksom ännu i den tyrolska 
sohuhplattltanz) o. s. v. 

Det tjänar till intet att uppräkna flere namn, då vi ej 
veta, om dessa danser hade sin motsvarighet i Sverge. Dnns-
lekar omtalas hos oss, som vi sett, redan på 1100:talet, men 
vi ega ingen beskrivning över dem förr än i några skildringar 
från 1600:talet över dansen på Island ock Färöarna. ARNGRIm 
JONAS — säger LJUNGGREN — som skrev i begynnelsen av 
17:e årh., omtalar bland isländarnes förlustelser danser, under 
namn av vikivaki, i vilka dansstegen bestämdes av tonerna i 
en visa, som en eller två personer avsjöngo, ock i vars om-
kväde alla instämde. Från medlet av förra årh. berättar EGGERT 
OLAFsEN, att han på sin resa genom Island funnit dessa danser 
ännu brukliga. Den enda av detta slag, som finnes upptecknad, 
är fullkomligt lik våra friarelekar, där deltagarne äro ordnade 
på två rader, såsom i den bekanta »Simon i Sälle». 

Om Färödanserna berättar LucAs DEBES i sin Foroa rese-
rata 1673 följande (citerat av BöHmE): Invånarne på Färöarna 
äro icke begivna på onyttigt tidsfördriv ock tomma lustbarheter, 
utan åtnöja sig rnästadels med att dagen igenom sjunga psalmer; 
men på bröllop ock vid jultiden roa de sig med en enfaldig 
dans i en ring, hållande varandra i händerna ock sjungande 

1) Sv. dramat, s. 14. 
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några jältesånger. Senare beskrivas Färödanserna av LYNGBYE 
på följande sätt: Än är en, än en annan föresångare, ock alla 
som kunna sjunga instämma åtminstone i omkvädet. Dansen 
består däri, att män ock kvinnor hålla varandra i händerna 
ock göra tre taktmässiga steg framåt eller åt sidan ock an-
tingen balansera litet eller bliva stående stilla några ögonblick. 
Sången avser ej blott att som dansmusik ordna stegen, utan 
tillika att genom sitt innehåll väcka vissa känslor. Om samma 
danser skriver prof. MAURER 18632  på grund av egen åskåd-
ning: »Den egendomliga färöiska dansen skall ännu länge hålla 
sig, ehuru man skulle önska den en bättre, musik. Varje 
dansande sjunger nämligen den uppstämda sången, så gott 
han kan, naturligtvis utan alla begrepp om harmoni 
ock takt, under det den av män ock kvinnor blandade dans-
kretsen omväxlande gör tre steg åt vänster ock tre åt höger, 
därpå står stilla ock böjer sig». 

Om nu än dessa sammanstämmande beskrivningar från 
olika tider synas tyda på en seghet i bruk, som garanterar 
dansens uråldrighet, så har man dock, hvad själva melodierna 
beträffar, ingen säkerhet för att de bibehållit sig; tvärt om 
illustrerar MAURERS ovan kursiverade omdöme om Färöbornas 
sång rätt påtagligt otillförlitligheten av all melodisk tradition3. 
Ballad betyder »dansvisa», ock man kan betrakta alla våra 
äldre folkviseballader såsom danser; men huru dessa melodier 
ursprungligen sett ut, är nu inte gott att veta. Mig veterligen 
existera i Sverge inga kända uppteckningar före 15-1600:talen, 
ock även från denna tid ha vi blott några fä (så återfinnas 
t. ex. melodierna till »Gottlandsvisan)) ock »Kung Gustaf ock 
dalkarlarne» i handskrivna visböcker i K. biblioteket, andra 
trycktes i form av koraler). 

Vid denna tid börja emellertid uppgifterna om särskilda 
dansers namn eller nationalitet att flyta rikligare. En i K. 
biblioteket förvarad lutebok med kysk ock latinsk täxt, som 
enligt uppgift är »comparatus anno 1540» ock i ett par år- 

Fcergiske Qvteder, Randers 1822. 
1 Westermanns lllustr. deutsehe Monatshefte (enl. Böhme). 
Den enda av LYNGBYE meddelade melodien är upptecknad 1818. 

Var MANEELLS fantasi fått sina uråldriga Färöpolskor ifrån, känner jag icke. 
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hundraden varit i ätterna SPARRES ock TESSINs ego 1, upptager 
mäst tyska danser, såsom nachtanz, sprung, hoftanz, gassenhauer, 
hupf auff, men även sydländska, såsom pavana, galharda o. s. v. 
PER BRAHES visbok från början av 1600:talet »lär innehålla 
italiensk, fransk ock tysk dansmusik» (Schfick, a. st. s. 369). 
I PRYTZ' drama Olof Skottkonung-  (1620) samtala två något 
beskänkta hovmän sålunda: 

Roskill. Skole wij dansa en Corant? 
R ane. 	Ney, all mand mer är lustigh dantz. 

Ännu viktigare är BRASCKs Comoedia om then förlorade 
sonen (1645), emedan där — alldeles som i MOLILREs Bourgeois 
gentilhomme — en man, som vill fullända sin uppfostran, skaffar 
sig både fäktmästare ock balettmästare ock låter dem beskriva 
sin konst. Jacques, balettmästaren, yttrar sig därvid sålunda: 

Ty här alz ingen Mästare är, 
Som så snäll på nyja modo är: 
At Simple ock Figur Couranter, 
Dansa Masquerader och Sarabander; 
Perfect jagh ock så på Paduaner är, 
På Balletter fins ey min Mäster här. 
Medh godh grace kan jagh thetta göra, 
Mitt Lijff och Fötter smidigt röra, 
See huru jagh marcherar an, 
Och ståtligh Soubstiens göra kan, 
Detta kallas een Piroet; 
Ah huru jagh couperar nätt! 
Willen j ock nu see een Capriol, 
Det ginge wäll bättre hadhe man Viol. 

Detta är utan tvivel kvintessensen av vad en fin karl på 
den tiden hade till föredöme i dansväg, ock vittnar om den 
franska danskonstens hegemoni här liksom i andra länder. 
Till de många sydländska dansnamn vi redan funnit, nämligen 
pavane, gaillarde, courante, ailemande, sarabande ock paduane, kunna 
vidare läggas passamezzo, branle, gavott ock slutligen menuett 2  

5 Närmare beskrivning av undertecknad i Sv. musiktidning 1882 
ock Monatshefte Pir Musikgeschichte s. å. 

2) »Pavane» ock »paduane» äro enligt Bön» två skilda danser. Om 
»branle» se nedan. »Menuetten» spreds först efter 17:de århundradets 
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— ock vi ha i det närmaste alla de då brukliga franska eller 
genom fransk konst förmedlade danserna införda även i 
Sverge. 

Men även danser av annan nationalitet omtalas. BÖHME 
berättar (s. 143) efter onämnd historisk källa, huru Gustaf II 
Adolf den 39 maj 1632 firade pingstfästen i Augsburg: »Abends 
bei der tafel bekam er jählings lust zu tanzen, dass die 
geschlechter-töchter in den neben anstehenden fuggerschen 
häusern erschienen, mit welchen sich sowohl der könig, als die 
andern anwesenden ffirstlichen personen etliche stunden lang 
mit en gl i s ch en und deutschen tänzen belustiget». En synner-
ligen välkommen skildrare är WHITELOCKE, som med engelsk 
sakrikedom ock puritansk samvetsgrannhet tecknar drottning 
Kristinas lysande hov, dit han kom som ambassadör från 
CROMWELL. En bal på slottet beskrives i hans dagbok 1  som 
följer (s. 259): 

»Först dansade drottningen några ringdansar med hov-
fruntimren ock hovkavaljererna: sedan upptogs till Fransyske' 
dansarne kapten Whitelocke av Fru Ruther, samt de övrige 
Whitelockes kavaljerer av andra fruntimmer. Därpå börjades 
med Engelske kontradansar, varuti Whitelockes kavaljerer 
voro ferme, ock vilka även lärde dem några förut obekante. 
— Musiken var ställd ett stycke bakom drottningens stol ock 
bestod av 8 violer med bassvioler, flöjter ock cittror, alle spe-
lade av goda mästare.» 

Av intresse är här närmast, att de tyska danserna med 
Kristina synas vara bortlagda, ock att utom franska omtalas 
även engelska — vilka annars i Tyskland ock Frankrike först 
under följande sekel vunno hävd — samt ringdanser, varmed 
tvivels utan menas svenska, så mycket mer som WHITELOCKE 
icke deltog i dem, antagligen emedan de voro honom obekanta. 
Huru dansades dessa ringdanser? 

mitt. En »passarneso» har jämte en »pavane» upptecknats i lutskrift 
bland handlingar från 1640, funna i Svea hovrätts arkiv (se Sv. musik-
tidn. 1890). En handskrift med orgeltabulatur i K. biblioteket upptager 
utom redan nämnda danser även »Folie d'Espagne», »Capuciner Tantz», 
marscher m. in. 

BULSTR. WHITELOCKE8 Dagbok öfver dess ambassade fil Sverige 
åren 1653 och 1654. öfvers. från engelskan. Upsala 1777. 
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Kanske på samma sätt, som de nyss anförda reseskild-
ringarna beskriva dansen på Färöarna under 1600:talet. Denna 
dans må möjligtvis vara urgammal; men den som tror, att den 
är så exklusivt svensk eller skandinavisk, bör akta sig att läsa 
beskrivningen på branle i den förnämsta urkunden för franska 
dansen under 1500:talet, JEHAN TABOUROTs Orchdsographie af 
15881: »Vid dubbelbranle — heter det där — gör ni först en 
double åt vänster, därpå en sådan åt höger, ock erinrar er väl, 
att en double består av tre pas — --. Så snart ni begynner 
en branle, skola andra par ansluta sig till er, ock ofta räcker 
det sista parets danserska handen åt det första parets dansare, 
ock då utföres en runddans». Ännu tydligare blir likheten 
med Färödanserna genom BÖHMEs beskrivning på branle: »De 
dansande bildade en krets, fattade varandra hand vid hand 
ock gjorde allahanda bugningar. Dansen var ledsagad av sång, 
vari egendomlig var en återkommande refräng» o. s. v. — vadan 
BÖHME ock anmärker, att branle är den älsta av alla franska 
danser, »weil er der urtanz aller nationen, d. h. ein mit 
gesang und spiel begleiteter chorreigen ist)) (s. 125). I EN-
vALLssoNs musiklexikon definieras branle sålunda: »En munter 
ringdans på någon kort ton eller kuplett». 

Namnet branle är häller icke främmande för den svenska 
balsalen. Vi sågo ovan, att ringdanserna inledde drottning 
Kristinas bal. Under Karl XI omtalas ej vidare »ringdanser», 
men väl »branle» såsom inledande den allmänna dansen, efter 
de mera konstmässiga ock särskilt instuderade »baletterna» 
(som bekant ett slags dramatiska föreställningar). Den 15 dec. 
1669 gavs till konungens ära en balett, vilken JENS JUEL 
beskriver, varpå han tillägger: »Kougen gick saae op paae 
theatrum og danset saae siden med bransle og bal»'. BENGT 
OXENSTJERNA gav i Nimwegen 1678 en balett, ock efter den-
samma bjöd han sina gäster åskåda en dans, till vars inövande 
icke dansmästaren DUVERROYS jälp behövt anlitas. Fyra av 
de svenska härrarne uppträdde klädda som dalkarlar ock fyra 
klädda som kullor; tillsammans uppförde de »daldansen» ock 

1) Die Tänze des 16. Jahrhunderts, nach J. Tabourots Orchb 
sographie herausg-egeben von ALBERT CEERWINSICI, Danzig 1878, s. 84. 

1) FRYRELL, Handl. rör. Sveriges historia, I, 196. 
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julade på händerna. Därpå böljade själva balen, vilken öpp-
nades med branlenl. 

Jämte branlen omtalas här, som man ser, uttryckligen 
även en inhemsk dans, »daldansen», som att dömma av jul-
ningen torde varit någon munter springdans. Men ännu en dans 
av obestämt slag omtalas i Sverge under dessa århundraden, 
nämligen fackeldans. I beskrivningen på högtidligheterna vid 
Erik XIV:s kröning heter det 2: »Fästen slöts med en dans, då 
ej allena framför konungen utan ock för enkedrottningen ock 
hela kungeliga familjen de ypperste av ridderskapet, fyra för 
konungen ock två för vardera av de andra, dansade med 
facklor». P. WIBE skildrar i ett brev till regeringen i Köben-
havn 20 mars 1640 kanslerns dotters bröllop med drotsets 
styvson ock säger därvid, att lantgreven hade på bröllopet 
varit ganska nedlåtande ock dansat med facklan icke blott 
för drottningen utan ock för brudgummen, kanslern ock marsken, 
detta allt för att vinna deras bevågenhet3. Slutligen ha vi 
även av WHITELOCKE 4  en liknande beskrivning i anledning av 
ett bröllop mellan en baron HORN ock fröken SPARRE: »Sedan 
vigslen var förrättad, kommo tvänne grevar med facklor ock 
förde bruden samt brudgummen kring rummet, vilka följdes av 
flere personer, som parvis dansade, även med facklor; ock sedan 
brudgummen fört bruden till sitt rum, dansade han med drott-
ningen, då tvänne facklor buros på sidorna om dem, vilket även 
skedde med bruden, som dansade med WHITELOCKE. Sedan han 
fulländat dansen med bruden ock fört hänne till sin plats, blev 
han tillsagd att bjuda upp drottningen ock på samma sätt 
dansa kring med hänne, vilket han även gjorde, ock skedde 
denna solenne dans under pukors ock trumpeters klang. Sedan 
fackeldansen var slutad, begyntes med ringdansarne, varunder 
drottningen kom til WHITELOCKE ock böd upp honom, som 
sökte att ursäkta sig. — — Sedan drottningen dansat, syssle-
satte de övriga av sällskapet sig något över två timmar med 
fransyske ock svenske dansar — —». 

i) Ljunggren, a. st. s. 451. 
0. V. DALIN, Svea rikes historia, III: I, 534. 
Fryxell, a. st. I, 72. 
Dagbok s. 635. 
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Här skiljes sålunda »fackeldansen» från både »ringdansar» 
ock »svenske dansar» ock ställes för sig såsom ett .nomen prop-
flum. Vad slags musik spelades nu till denna fackeldans? 

BöHME — som säger, att fackeldans var bruklig under 
hela medeltiden vid de flästa furstliga bröllop, men letnnar 
oavgjort, huruvida detta bruk föranletts av den både germanska 
ock grekisk-romerska seden från hedenhös att med fackla mot-
taga en brud i hännes nya hem — citerar flera beskrivningar 
på fackeldanser ända ifrån 1000-1700:talen i Tyskland. Den 
'av dessa, som mäst överensstämmer med WHITELOCKEs skildring, 
är den teckning, som J. C. WAGENSEIL (t 1705 såsom professor 
i statsrätt i Altorf) lemnar i en av sina föreläsningar över ett 
bröllop vid käjserliga hovet: »fiber tisehe sitzen die herren 
ohne mantel und degen; sobald man aber von der taffel auf-
stehet, nimmt jedermann seinen mantel und degen. Erstlich 
wird der ehrentantz gehalten, darzu die brautftihrer mit zwei 
faekeln den bräutigam aufruffen, welcher allein mit der brant 
tantzet und lässt sie wieder fahren, wenn die courante zweirnal 
aufgespielet worden. Dann tantzen die gesandten, dann des 
bräutigams und brant nächste anverwandten den ehrentantz 
mit trompetenschall. Wenn der ehrentantz vortiber, legen die 
cavaliers, welche vorher in der reyhe hertimb gestanden, den 
degen und mantel ab, und nimmt ein jeder eine dame und 
tantzet mit ihr auff teutsche manier». 

Här skiljes uttryckligen fackeldans eller »ehrentantz» från 
»teutsche manier», ock tillika få vi den välkomna upplysningen, 
att till densamma spelades en cOurante. Antagligen var det-
samma fallet även vid de svenska hoven. Man kunde annars 
också gissa på en branle å la torche, en art som beskrives av 
TABOUROT (anf. st. s. 109). Först sedan polonäsen på 1700:talet 
vunnit hävd, dansades fackeldansen till polonäsmusik, såsom 
ännu sker vid furstliga bröllop i Preussen. 

Men huru har nu den kända melodi, som kallas »svenska 
fackeldansen», blivit satt i förbindelse med Erik XIV? Jo, 
troligen på samma sätt, som då i den bekanta sällskapsleken 
»Ryktet går» skilda stavelser ur den ursprungligen meddelade 
satsen gå från man till man ock av var ock en vanställas ock 
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kombineras allt äventyrligare, tils slutligen det ursprungliga 
ryktet blivit något helt annat. Jag gissar, att 'telefonledningen 
är denna: 

0. V. DALIN, Svea rikes historia, 1760: »Fästen (Erik XIV:s 
kröning) slöts med en dans, då — — de ypperste av ridder-
skapet — — dansade med facklor». 

J. B. BUSSER, Historisk berättelse om alla kong/. kröningar 
uti Sverige, 1771: »Konungen [Erik] betjäntes vid måltiden av 
rådet ock ypperliga adelsmän; till slut dansades fackeldansen». 

C. ENVALLSSON, Svenskt musikaliskt lexikon, 1802: »Fackel-
dans. En stor dans med brinnande facklor, bruklig vid svenska 
hovet, vid Kongliga kröningar, bröllop ock dylika högtidlig-
heter. Är i sig själv blott en slags polska, ock införd vid 
Erik XIV. kröning, då musikanterna hade gul uniform». 

J. G. CARLÅN i Samlade skrifter af C. M. Beltman, 1861: 
»Melodien till denna Epistel (Fredm. Ep. 62) igänfinnes i den 
gamla fackeldanspolskan, som första gången dansades på hovet 
vid Erik XIV:s kröning». 

ABR. MANKELL, Musikens historia, 1864: »Fackeldansen, 
den musik till vilken Bellman på senare tider lämpade sin 
dikt »Balen på gröna Lund», spelades första gången vid Erik 
XIV:s kröning». 

A. G. ROSENBERG, 16o polskor, visor och danslekar upp-
tecknade i Södermanland 1823-35 samt satta för pianoforte, 
1876: »Nr 5. Den s. k. svenska fackeldansen, dansad, som det 
berättas, med facklor på hovet under Erik XIV:s kröningsfäst. 
Allmogen i bloda ansåg den dock dansad under samme konungs 
bröllop, ock förklaras måhända härav den föreställning, som 
därstädes var rådande om bröllop: att detsamma icke var hög-
tidligt nog firat, om icke bruden just efter denna polska dansade 
sina skyldighetsdanser med alla gästerna». 

Det lustigaste i denna en enda tjäders förvandling till färla 
höns är, att både ENVALLSSON ock MANKELL uttryckligen an-
giva DALIN som sin källa, oaktat denne, som man ser, är all-
deles oskyldig ock endast yttrat rätt ock slätt, att man vid 
Eriks kröning »dansade med facklor». 

Men Mom oss nu något skärskåda den melodi, som kommit 
sådan oreda åstad genom att godtyckligt inblandas i krönings-
historierna. 
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Utom BELLMANs ock ROSENBERGS versioner har jag sett 
en intressant uppteckning, gjord av akustikern F. KAUFMANN, 
som medförde den till Dresden från sin resa i Sverge 1810. 
Den återfinnes i musikbilagan till BöHMEs Geschichte des Tanzes 
in Deutschland under nr 350 med titel »Schwedischer Fackel-
tanz bei Hochzeiten» ock försedd med den anmärkningen, att 
»vid denna melodi under fackelsken dansas kronan av bruden; 
detta forngermaniska bruk var förr allmänt i Sverge». Med 
uteslutande av ackompanjemanget ser hela uppteckningen ut 
sålunda: 

Allo moderat°. 
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	•  
Viva«. 

Här se vi en kombination av två melodier, först den 
egentliga »fackeldansen» ock sedan, vid sångens inträdande, 
vår gamla bekanta »Väva vallman». Nu upptager ..-...,APwiDssori 
en variant av dansen »Väva vallman» under namn av »Kehr 
aus». Detta namn är i Tyskland ett alternativ för »Gross-
vatertanz», som av BöHME upptages under »Hochzeittänze» ock 
varunder åtminstone vid en variant, den s. k. »Kränzchen ist 
verloren», man plägar dansa kronan av bruden. I ett par dit-
hörande melodier, nr 354 ock 355, växla tempo ock karakter 
liksom i den svenska uppteckningen; en annan, nr 352, har 
tydlig polskenatur ock bär till yttermera visso överskriften 
»Polonaise». Den senare kallas »Alter Hochzeitstanz in der 
Mark», men är kanske lika mycket eller lika litet gammal 

1 ) Sv. fornsånger, III, 198. 
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som svenska fackeldansen; i alla händelser, liksom den, icke 
äldre än den utbildade polonäsen själv, d. v. s. (enl. Böhme) 
icke äldre än 1700:talet. 

Också har jag icke före 1700:talet funnit ordet polska 
någonstädes nämnt i den svenska literaturen. 

Detta är så mycket märkligare, som uttrycket Polnisoher 
eller Pohlensoher Tanz mycket ofta möter i tyska danssamlingar 
från slutet av 1500- ock början av 1600-talet ock vi svenskar 
väl borde kunnat ännu lättare attrapera någon dylik benäm-
ning, eftersom vår förbindelse med Polen just vid den tiden 
var intimare än något annat lands, då ju Sigismund var konung 
i både Polen ock Sverge. 

Men även om något motsvarande namn hade mött i svenska 
litteraturen från den tiden, så hade väl ingenting varit rim-
ligare ock sannolikare, än att därmed menats samma slags 
dans, som med den tyska benämningen frän samma tid. Ock 
att den dansen — vad den nu för övrigt må vara — musika-
liskt taget icke har den avlägsnaste likhet med vare sig polonäs 
eller svensk polska i vanlig mening, det framgår tydligt av de 
notexempel, som BÖHME anför ock ur vilka vi meddela en repris: 

174. Polnischer Tanz (1608). 
	• -e2 	 0--g—t1 l o g 
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Denna  melodi har närmast likhet med en »pavane», ock 
var det möjligen denna dans, men icke den äkta polonäsen, 
som av Henrik av Anjon överfördes frän Frankrike till Polen. 

En sådan melodityp som »svenska fackeldansen» möter 
man däremot aldrig i danssamlingar från denna tid. Skulle 
någonting ursprungligt finnas i densamma, så torde det vid 
den tiden åtminstone hava tett sig i vida enklare form, kanske 
sålunda: 

	

' ' ' 	- 	= -•-•  etc. 
71  • • • -• -ah 	-• 

ock först på 1700:talet hava antagit polonäsform. 
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Sådant blir emellertid endast gissningar. Vad vi här 
fastslå är: 

att intet historiskt bevis föreligger för att den polsk-
eller polonäsmelodi, som är känd under namnet »svenska facket-
dansen», blivit utförd vid Erik XINT:s hov; 

att sådant fast mer är osannolikt, enär ingen känd 
analogi till en så beskaffad melodityp föreligger före 1700:talet. 

Vi ha redan förut (s. 4) efter DAVID FASSMANN omtalat 
en »pohlnisch», som dansades vid August den starkes hov 
1719, ock efter beskrivningen funnit, att därmed måste menas 
en polonäs; icke, såsom hundra år tidigare, någon annan sorts 
polsk dans (varpå vi nyss givit melodiprov). Men då måste 
antagligen den »pohlnisch», som samme förf. på ett annat ställe 
(s. 567) omnämner, också beteckna polonäs. FASSMANN be-
rättar nämligen, att år 1706 kommo en del fruar från Sverge 
över till Polen för att hälsa på sina män, som de icke sett 
på säx år. Däribland — säger han — medförde grevinnan 
Piper en ogift syster, som i Polen gifte sig med general Meyer-
feldl; »und auf dieser hochzeit hat man den König von 
Schweden ein paar reyhen polnisch tanzen sehen». 

Det är således första gången ett svenskt namn sättes i 
förbindelse med polonäsen, ock ödet ville att det skulle just vara 
Karl XII, som annars icke var synnerligen känd som någon 
dansör! Alla tecken peka nu värkligen därpå, att det var 
under hans vistelse i Polen som polonäsen blev känd av sven-
skarna ock överförd till Sverge under namn av polska. Några 

1) FASSMANN synes ha gjort ett misstag på namn ock årtal, så vida 
det är nämnda bröllop som åsyftas i följande rader ur ett brev från 
Karl XII till Hedvig Sofia, daterat Rawitz 25 maj 1705: »— — hvadh 
här passerar kan iagh intet stort berätta Mon coeur hvadh i alle redan 
lärer vara bekant, at wij för 14 dagar sedan hafva haft bröllop är medh 
Arwed Horn ock Grefve Pipers Swägerska. Kongen af Påhlen var här 
medh på brölloppet tnedh sin dråningh och hans moder, och sedan reste 
dhe härifrån igän, men brudgummen stogh sigh illa, han var mycket 
sink på brölloppet, så at han knapt kunde stä uti brudstolen, så. at han 
ligger och ännu sjuk utaf Resan, men han begynner läll nu at bättras» 
(Handl. rör. Skand. hist. VIII, 387). 

Sv. landsm. XII. .5. 	 2 
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år senare, vid Stanislaus Leczinskys ankomst till Stockholm 
d. 29 sept. 1711, dansades nämligen polska på Stockholms 
slott, enligt Tessin och Tessiniana, som härom förmäler följande 
(s. 263-64): 

»Om afton bal. Deras Maj estäter ock Hans Kongl. Höghet 
gjorde ett parti l'hombre. Konung Stanislaus, litet surprenerad 
av denna anstalt, frågade Tessin: je Vous prie de me dire 
qui est cc qui a fait accroire å la Reine que j'aime la danse? 
ffilas! Ce n'est pas lå ma passion. Greve Horn övertalte 
Konungen att gå upp i danssalen, där han dansade engelska 
kontradansar ock polskor, men ej menuetter; klockan 10 
slutades.» 

Att polska — som nu för första gången omtalas — 
här är identiskt med den polonäs, som FASSMANN beskriver 
ock som Stanislaus utan tvivel medförde från Polen, det synes 
ligga i öppen dag, även om man icke egde intygen av all-
männa föreställningssättets ock notböckernas identifiering mellan 
båda namnen under förra århundradet. Dansens svenska namn 
förklarar sig lätt såsom en förvrängning av det inhemska. Det 
polska namnet på polonäs är nämligen Unice polsk! (d. ä. den 
polska dansen), ock detta »polski» blev lätt nog på svenska 
»polska». Hade vi icke fått dansen direkt från Polen, utan 
genom tysk förmedling, så hade namnet hos oss utan tvivel 
blivit polnisch, i analogi med nyare tidens sohottisoh. 

Att polonäsen hitkom mellan åren 1709 ock 1721, synes 
bestämt styrkas av tvänne handskrifter med resp. årtal i Kalmar 
stiftsbibliotek. Båda innehålla i orgeltabulatur efter den tidens 
sed uppteckningar av omtyckta danser, marscher, koraler, visor 
m. m. Den med årtalet 1709 har ingen enda »pollonessa», 
den med 1721 däremot en hel mängd. De senare, som funnos 
av mig sommaren 1892, äro de älsta hittils upptäckta, även 
äldre än BACHS, men ega icke så utpräglad polonäskarakter 
som dennes. 

Allt tvivel om den musikaliska identiteten av polonäs ock 
polska måste slutligen försvinna vid en jämförelse mellan några 
notexempel från förra århundradet. Å ena sidan hava flere äldre 
kända polonäsuppteckningar redan påtagligt tycke av svenska 
bondpolskor, å andra sidan visa flere av våra äldre polskor 
polonäsens alla kännetecken. Jag anför till en början en 
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polonäs ur SPERONTES' Sing-ende Muse an der Pleisse, Leipzig 
1736: 

0---P-P-p
4.  
	 R-4 	----I 	  

	•7•5  • 1. 

Vem igänkänner icke här så väl rytmik som melodiska 
vändningar ur mångfaldiga svenska bondpolskor? 

Detsamma skall man säkert göra i följande repris ur en 
annan polonäs från samma viktiga samling, varur skulle kunna 
citeras en hel mängd bevisande exempel: 
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Ja redan i den första hos BÖHME upptecknade polonäsen, 
den förut nämnda av SEB. BACH 1725, klinga polsktoner oss 
till mötes: 

Huru pass typen bibehållit sig till våra dagar, synes av 
en polonäs, anförd i GROVE'S Dictionary såsom dansad för 
närvarande i distriktet Krzeszowiee i Polen: 

-0P 7. • 
---- 	i  • 

g 6.- 
1•••••1-.  

R• 	 
" 

	 t=et: 	 

• • 	 -1-t--• • 

De mig veterligen älsta uppteckningar av svenska polskor, 
som blivit tryckta, befinna sig i A. G. ROSENBERGS samling 16o 
Svenska danspolskor ni. m. från Upland, Östergöthland, Dalarne, 
Södermanland och Yemtland, varibland 10 polskor uppgivas vara 
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utskrivna ur en gammal notbok från Gästrikland med årtalet 
1762. Det är tillräckligt att anföra en av dessa melodier 
(nr 94): 

Allegretto. 

• 

914' 

1. 
47,74 	: 

å 

Jämförom nu denna melodi med vad BÖHME anmärker 
såsom karakteristiskt för den genuina polonäsens musik, näm-
ligen: att den börjar med fulltakt; att den älskar starka akeen-
ter ock gärna betonar taktens andra åttondel (jfr ovan takt 
3, 5, 13, 15, 17 ock 19); att motivet omfattar två takter ock i 
andra takten har ett märkligt insnitt (ovan starkast i takt 12) ; 
att alla avdelningar sålunda bli järnntaktiga ock gå ut på 8, 
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10, 12 takter o. s. v. (ovan 8 takter i första reprisen, 14 i den 
andra); att slutet på varje repris faller på tredje taktdelen 
(den bekanta, uteslutande för polonäsen egendomliga rytmiken 

I 	I 7 ovan fullständigt iakttagen i sluttakterna av båda 9=g • 1 
repriserna); att mellan början ock slutet spela kantilenor, som 
gärna röra sig upp ock ned i flytande säxtondelar; samt att 
tempot håller mitten mellan andante ock allegro (ovan teck-
nat allegretto). 

Med förbigående av vad BÖHME yttrar om ackompanje-
manget — vilket naturligtvis bär icke eger någon tillämpning, 
då äldre bondpolskor i allmänhet speltes på fiol eller nyckel-
harpa — så visar det sig alltså, att alla de av BÖHME för 
polonäsen angivna karaktererna till punkt ock pricka träffa in 
på polskan från denna tid, ja att ovanstående polsk-
melodi till ock med fullständigare bevarat polonäsens 
kännetecken än själva de polonäsmelodier, vi nyss 
förut anfört från samma tid. 

Något mera avgörande bevis för den ursprungliga musika-
liska identiteten av polonäs ock polska lär icke kunna tänkas, 
ock saken kan ock behöver icke vidare diskuteras. Att båda 
sedermera utvecklats olika i de olika länderna, ock att svenska 
bondpolskan i mycket blivit ett uttryck för svenskt folklynne, 
kan ju mycket väl medgivas, utan att man därför behöver 
neka till att båda i melodiskt avseende ursprungligen voro 
alldeles samma sak. Den invändningen, att våra polskor ha 
livligare tempo än polonäsen, försvinner efter ROSENBERG& 
tvivels utan riktiga påpekande, att »för 50-100 år sedan dansa-
des polska i ett långsamt tempo eller i en sorts menuettstil, 
tvärt emot senare tiders smaklösa fläng». 

Jag behöver väl icke en gång för alla erinra om att syftet 
med min uppsats är musikaliskt, icke koreografiskt, ock att 
jag endast vill ådagalägga melodiernas härkomst, men icke 
danssättets. Hur mycket av polonäsens danssätt, som jämte 
melodierna överfördes till Sverge ock här vann insteg, är svårt 
att veta, av brist på svensk koreografisk litteratur. I vår an-
tagligen älsta dansbok, den i Göteborg 1783 utgivna Grunderne 
uti Danskonsten av S. H. W(ALcKE), väntar man förgäves att 
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finna någon egentlig beskrivning på danser. Där får man 
visserligen veta, att »dansen är av tre slag, menuett, polska 
ock kontradans» — vilka sålunda på den tiden utgjorde de 
fashionabla danserna. Men söker man under rubriken Polska, 
så står där blott, att den »är en slags dans, som göres med 
quarUteg lättast, ock som är så lätt att värkställa, att här ej 
behöves därom ingå uti någon vidlyftigare avhandling». CarA 
är enligt LITTRE en dansfigur, bestående av ett steg åt höger 
(vänster), ett framåt, ett bakåt ock ett åt vänster (höger). 
Kanske var det några sådana konstmässiga steg som levde 
kvar i den av ANDERSSON beskrivna slängpolskan, sådan den 
fordom dansades i Skåne. 

Den utförligaste beskrivning på en polskdans i förra år-
hundradet är väl den, som BELLMAN lemnar i Fredm. Ep. 62 
»angående sista balen på Gröna Lund». När man där ser, att 
Movitz »polskan i fyrkant formerar», så skulle man först kunna 
tänka på någon kontradans; men andra uttryck, såsom: 

Gubbarna skumpa som harar: 
Var med sin maka sig parar — 
Wingmarkens kärsta åt höger 
skuttar med svarvarn så tröger — 
stampa med föttren tillika 
klappa med händren! Klapp, klapp, klapp! 
Hand över huvet, Ulrika! — 
Armarna ut, kryp inunder! — 
Släpp svarvarn in, vrid ikring 'en! 
Mästare, kom in i ringen! — 
Ut genom sam n i förmaket! — 
Håll ut ringen — vänd om igän! 

synas visa, att det är fråga om någon större ringdans eller 
danslek, där paren stundom även dansa för sig själva, eller 
släppas in i ringen, eller klappa ock krypa under armarna, 
liksom i »väva vallnian», eller springa i en lång rad genom 
alla rummen, såsom ännu brukas t. ex. vid avslutningen av 
»nigaredansen». 

Allt detta förefaller så gammalt svenskt som möjligt, ock 
har tydligen åtminstone ingenting att göra med polonäsens 
danssätt, vilket är något helt annat. Det vill således synas, 
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att svenska folket av den under Karl XII importerade polo-
näsen upptog ock assimilerade endast melodierna, men att 
dessa blevo till den grad omtyckta, att tusentals sådana kompo-
nerades i samma stil ock användes som musik till de av ålder 
hos oss inhemska ringdanserna, åt vilka de till ock med 
gåvo sitt eget namn. Ringdanser finnas nog hos oss före 
1700:talet, men de ha då aldrig namn av polska, av det enkla 
skäl, att polonäsen då ännu ej här var känd. 

Men det var ej blott åt ringdansen som polskan (= polo-
näsen) lånade sitt namn, utan även åt helt andra arter av 
danser ock dansmelodier. Till ock med danser i jämn takt 
få stundom det populära namnet polskor, t. ex. den s. k. 
»brännvinspolskan», som egentligen icke är något annat än en 
engelsk »reel». Så mycket mindre kan man då undra på, att 
även »hamburskan» fick namn av polska, ehuru den med den 
egentliga eller polonäspolskan har ingenting gemensamt ens i 
fråga om melodibildningen. Dock — ett sammanhang låter 
tänka sig. I en utförlig polonäs plägar ofta ingå såsom trio 
en enklare melodi, som mera liknar masurkan. Jag har förut 
anmärkt, att våra åttondelspolskor eller hamburskor stundom 
ha tycke av rnasurkor, liksom å andra sidan CHOPINS enklare 
rnasurkor (t. ex. op. 6 nr 4, op. 7 ur 5, op. 24 nr '2, op. 33 nr 2) 
klinga oss helt bekant till mötes, som om de vore hambo-
polskor. Man skulle därför vara frestad antaga, att hamburskans 
melodier kommit till oss på samma väg som den egentliga 
polskans, om icke förstnämnda melodier visade släktskap med 
två företeelser, som säkerligen äro äldre än polonäsens hit-
komst, nämligen å ena sidan flere av våra danslekmelodier, å 
andra sidan de norska springdanserna. 

De danslekar ock ringdanser, som omtalas under 1600:talet 
så väl hos oss som på Island ock Färöarna, skulle naturligtvis 
någon melodi ha, eftersom de vanligen utfördes under sång. 
Då inga uppteckningar från den tiden synas föreligga, kan 
man ej så noga veta, hur dessa melodier sågo ut. Men då 
man vet, att flere av nyare tidens lekar (t. ex. den förut sär-
skilt nämnda »Simon i Sälle») alldeles överensstämma med den 
tidens, så är det väl ock troligt, att åtskilliga melodier från 
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den tiden bevarats till nutiden ock någorlunda oförfalskade 
torde återfinnas bland ..kRWIDSSONs fornsånger. Flere av melo-
dierna i denna samling hava återigän tycke av masurkor, t. ex. 
de å S. 220, 312 ock 322 i tredje delen, med sin utpräglade 
rytmik: er"; d j. Man blir sålunda å nyo frestad att antaga en 
invärkan från masurkan, ehuru på ett tidigare stadium än 
1700:talet. Huru långt en sådan invärkan, eller huruvida alls 
någon sådan bör tänkas, vågar jag icke avgöra; varken fakta 
eller likheter äro i denna punkt så säkra, som de äro i fråga 
om polonäsen ock polonäspolskan (säxtondelspolskan). 

Vad som emellertid gör en böjd att hälst antaga ett skandi-
naviskt ursprung för åttondelspolskan eller hamburskan, är den 
omständigheten, att hon ofta röjer stark musikalisk släktskap 
med de norska springdanserna; ock att dessa äro ursprungliga, 
göres troligt av deras ofta alldeles originella karakter, som 
synes innerligt sammanvuxen med de vallvisor ock låtar, vilka 
företrädesvis äro egendomliga för fjälltrakter ock säterliv, där ock 
i följd av isoleringen melodiska traditioner lättast böra bevaras. 
De fiästa springdansmelodier i A. P. BERGGREENs Norske folke-
sang-e og melodier skulle kunna gälla som svenska barnburskor, 
ock å andra sidan skilja sig ofta våra åttondelspolskor, synner-
ligen på gränstrakterna till Norge ock framför allt i Värmland, 
icke i minsta mån från den genuina springdansen. Den egent-
liga polonäsen eller säxtondelspolskan åter, som i Sverge är 
den långt övervägande i rikets östra ock södra provinser, så-
som Östergötland, Gottland ock Skåne, synes aldrig fått nämn-
värt insteg i Norge, ej häller sträckt sig långt uppåt Norrland, 
enligt vad vi straxt skola se. 

Bland av BAGGE utgivna 76 polskor från Östergötland är 
det högst 11, som kunna sägas ega utpräglad hamburske-
karakter, under det 53 hava tydlig polonäsfysionomi ock 12 
kunna sägas vara blandade av båda elementen utan egentlig 
övervikt av någotdera. Av samme utgivares Polskor och hög-
tidsstycken från Gotland äro 58 polonäser, 4 mera blandade, 
men ingen bamburska. Ock i N. ANDERSSONS under utgivning 
varande Skånska melodier finnas 171 polonäspolskor eller med 
hans terminologi »slängpolskor», men endast 28 hamburskor 
eller med skånsk benämning »körepolskor» eller »svingedansar». 

Sv. landam. XII. 5. 	 3 
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Å andra sidan äro bland de ungefär 120 polskorna i ROSEN-
BERGS 16o polskor, visor ock danslekar, upptecknade i Söder-
manland endast högst 15 värkliga polonäser, men däremot 75 
tydliga hamburskor ock omkring 30 blandade. I BAGGES 21 
Uplandspoiskor äro 5 polonäser, men 10 hamburskor ock 9 
blandade. I K. BOHLINS Folktoner från Yämtland finns ingen 
tydlig polonäs, men 10 hamburskor ock 8 osäkra blandformer. 
I G. STOLPES 20 orig-inalpolskor från Gestrikland är högst en 
värklig polonäs, men 10 hamburskor ock 9 blandade. Ock 
OLSONS go polskor från Värmland ock Dal tillhöra allesamman 
åttondelstypen, de flästa utpräglade springdanser med trioler. 
Uttryckt i procent (jämna tal) ställer sig förhållandet, så vitt 
det framgår ur nämnda källor, sålunda: 

Gottl. Skåne ögötl. Uppl. Södm. Gästr. Värml. Jätntl. 
Polonäser 94 86 70 21 12 5 0 0 
Hamburskor 0 14 14 42 63 50 100 56 
Blandade 6 0 16 37 25 45 0 44 

Man ser sålunda, att södra ock sydöstra provinser, som 
vetta mot Polen, också starkast assimilerat det polska infly-
tandet, vilket däremot avtager allt mer åt de västra ock norra 
provinserna, för att i Värmland ock Jämtland så gott som 
alldeles upphöra ock lemna obestridd plats åt den antagligen 
äldre ock mera inhemska åttondelstypen. Att ej häller i Norge 
polonäsen fick fast fot, synes därav, att bland samtliga LINDE-
MANS ggo Fjeldmelodier knappast 9 hava något snävtycke av 
polonäs. 

Resultatet av vår undersökning blir således det, att endast 
den oegentligt s. k. polskan av åttondelstyp, hamburskan eller 
svingedansen, kan anses vara av inhemsk musikalisk här-
komst på grund av sin släktskap med svenska danslekar å 
ena ock norska springdanser å andra sidan — den möjlig-
heten oförkränkt, att även hon kan under tidigare eller senare 
period ha tagit något intryck av en polsk dans, nämligen 
masurkan; men att däremot den egentliga eller säxtondels-
polskan alldeles otvivelaktigt är ursprungligen musikaliskt 
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identisk med polonäsen ock — så långt de sparsamma histo-
riska vittnesbörden kunna bevisa — kommit till Sverge från 
Polen först under Karl XII:s tid, samma tid då polonäsen 
även i Tyskland blev spridd ock omtyckt, om än hännes ädla, 
livliga ock originella melodier icke där blevo i så hög grad 
egentlig folkmusik som i Sverge. 

Stockholm 1893. Kungl. Boktryckeriet. 



• 

Ikti 

v. 	/ s.C.• 

;7. 

• 

• 
, 	, , 

, 

1•77,10 •. 

• 
-• 

• 

-1 

, 

M'Y 

- 

”•„ 	 , , 	"ht. 

, ki• -35"-”. 

• 



BIDRAG TILL KÄDEDOII 011 

DE SVENSKA LANDSMÅLEN OCK SVENSKT FOLKLIV X11.6 

ALUNDAMÅLETS FORMLÄRA 

AV 

GUSTAF BERGMAN 

- - - 

STOCKHOLM 1893 
ht NOL. BOKTRYCKEHIET. I'. A. NORS IRDT & SÖNER 



Alunda socken ligger i Uppland, 3 mil n.ö. om Uppsala. Med 
socknens mål är förf, från barndomen väl bekant. Dessutom har han 
genomgått vartenda ord i avhandlingen med bonden ERIK GUSTAV PERSSON 
i Klevs by, som är mycket säker i målet ock visat sig särdeles in-
tresserad för saken. Föreliggande uppsats sammanskrevs sommaren 1888 
för kandidatexamen i nordiska språk. 



SUBSTANTIV. 

Maskuliner. 

§ 1. [Rspr. dräng -ar, mage -ar:] Best. sing. -an (-n) eller 
lika med obest. sing.; obest. pl. -ar, best. pl. -a. Best. -n blir 
-n efter Z, t. ex. sto. 
Ex. drag 	drågån 	dragar 	draga 	dräng 

balk 	bålkånl 	balkar 	balka 	balk 
orm 	6rmån 	ormar 	orma 	orm 
fja.k fj4,4gån fjdkgår fid4gel fjärding 
strotnig stråmån strhypgår strkinligå strömming 
patt LsåN' hsaftar pafta käft 
bat 	ben' 	batar 	bata 	båt 
kval 	kvaln 	kvalar 	kvala 	kväll 
stol 	stolr, 	stolar 	stola 	stol 
&kr 	dkån 	akrar 	akra 	åker 
kar 	kol 	karar 	kara 	karl 
abar 	gban 	åba'rar 	åba'ra 	aborre 
by 	byn- 	byar 	bya 	by 
vats 	vågs 	 spindel 
brun 	brun 	brunar 	bruna 	brunn 
baty,' 	baty' 	b8trar 	Mila 	botten 
maga magan magar maga mage 
spira 	sim-an 	spurar 	spira 	sporre 
bula 2 	buly 	balar 	bula 	bulle 
bugka 	bakan 	bakar 	bugka 	bunke 
harg 	han 	harar 	hara 	härre 
åtitra 	åkijran 	åkårar 	åkåra 	ekorre 
våjlnisa vå,sbiksan vå,sbikar vå,sbiksa spindel. 

1) Sällan bågpn. 	 2) eller bula. 
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Som drag böjas t. ex. drom dröm, gkkp en sort fiskhåv, skam 
skalm, 5a/m skälm, bak, bälg, dam dam (bäck), dagk dank, 
lump stockstump, skruv skruv, kg lag, /a_p lapp, mask mask, 
buk buk, bak bäck, del del, fisk fisk, Rakt fläkt, flak fläck, 
(jul-)ek, f82 fors; 

som orm: tom törn; 
som bat: pant pant, pals päls, rzst vrist (även kniv på plog), 

grls gris, luns luns; 
som kval: tistal tistel, »OM körtel, flojal (pl. best. /lojala) 

flöjel, alla med synkope i plur.; 
som sM: 790 fogel, shileM skakel, drfiznåZ drummel, v4gå4 

hönsvagel, zidgg nagel, alla med synkope i plur.; vidare 
ciksg vagnsaxel, ged gård, v4.d (strömmings-)val; 

som dtkr: ~sr sommar, kvår (mask. 1. fem.) lever; 
som brsn: sinn spån, man (utan pl.) måne; 
som inctga: lia lie, staga stege, hana bösshane, pbna pinne, 

spola spole, haspa hasp, skdta skate, tuma tumme, pasma 
passma, lava lave, lova (1. -a) loge, Niga lintapp (20 fidgar 
på en tuta totte), tima timme; 

som glc. åra : rdspiga rospigg, fogda fogde, sala sele; 
som by: 5g sjö, sitgf snö. 

Avvikande böjning hava: 
dam 	dåmån 	damnar damna 	fördämning 1  
fam fåmån famnar famna famn 
ug 	zigån 	ugnar 	unna 	ugn 
vag 	vågån 	vagn 	vakna 	vagn 
myra Insra motar "via morgon 
afta 	afta 	aftnar 	aftna 	afton 
åftavdZa åftavdZa 	 aftonvard. 
§ 2. [Rspr. sak -er, vän vänner:] Best. sing. -an (-n) eller 

lika med obest. sg.; obest. plur. -ar, best. pl. -anar (1. -snar). 
Ex. sak 	såkån 	såkår 	såkanår 	sak 

k8rpr4l 2  ksrpråk kerprålar ksrpråkår korporal 
putål 	putglzat 	putear 	putgziår 	butelj 
afficl 	afåtz' 	afa,clar 	agtiår 	affär 
fcgl 	Mu' 	blar 	 fichlår 	färd 
gaclist gaclisk gastar gatlistOr gardist 

i) Jfr damm dämma. 	2) eller k8,spr4/. 
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last 	låstrf' 	lastar 	låstnår 	läst 
fiåncla 	ftåndn 	flåndar 	fAndnår 	fiende 
van 	van 	vaxar 	vånanår 	vän 
PeM Patsdn petsdnar pacsOnanår person 
galin gaclfn galinar galinanår gardin. 

Som sak böjas: skak skånk, form form; 
som korprål: ganarål general, fiskål fiskal; 
som last: yrast präst, dans dans, grans gräns. 

Oregelbundna äro: 
son son synjar 	sgnjanår son 
stad stan stådår 	stådnår stad 
sko skon skor 	skdnår sko 
-bo -bon -bor 	-bönår (Alunda)bo 
sa san sar 	seinår så 
sondag sondan sondar 	s4nd4nar söndag 
geksvra gatsvran geksvrar 	gevreinar gårdsrå 
profåsar profå,sag profasårar profas6ranår professor. 

[Rspr. fot fötter:] Obest. plur. -ar med omljud, best. 
plur. -an. 
Ex. fot 	Mitt' 	fittår 	fåtk 	fot 

bokstav b(2kstavan b6kst4var b4kstdvag bokstav 
bran bran bråndår bråndåg brand 
far 	fadag 	Mår 	fd,dåg 	fader 
bror 	brodag 	brOclår 	brdclåg 	broder 
bonda 	bon 	b4ndår 	bOndåg 	bonde. 
Oregelbundna äro: 
man 	man 	man 2 	man3 	man 
span 	span 	81,6014 	 spann. 

[Rspr. garvare:] Best. sing. -n;  obest. ock best. plur. 
lika med obest. sing. (-a), t. ex. 	, 

gårvarå garvag gdrvarå gdrvarå garvare. 
Som gårvarå böjas: hcintvårkara (I. -vd,skare) hantvärkare, laikarå 

klockare, scilmåkara sadelmakare, sk64mdstara skolmästare, 
skar å skojare, svårvara svarvare. 
Oregelbundna äro: 
skomåkara skomåkag skomåkara skomåkra skomakare 
råsand råsandå rådsandå råsand resande. 
i) eller Mstå. 	 2) Sällan man 1. manar. 
3) eller månk. 	 4) Sällan span. 
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Femininer. 

§ 5. [Rspr. säng -ar:] Obest. plur. -ar, best. plur. -a. 
Ex. sa g 	sågån 	segar 	saga 	säng 

tidnxg 	tidnxgån 	tf dnr 	tidyagel 	tidning 
rem 	Hmån 	ramar 	rema 	rem 
dksål 	dksåln 	okslar 	oksla 	oxel 
stin2å/ 	sthvåln 	stovlar 	skyla 	stövel 
30Z 	30'0 	)(dar 	jak 	gärde 
(.tdår 	eidån, 	adrar 	adra 	åder 
systar 	systag 	systrar 	systra 	syster 
var 	vag 	varar 	vara 	vår 
for 	fon 2 	forar 	fora 	fåra 
50 	56citi" 	j'adar 	j'ada 	sked 
ha 	Aga 	har 	Mia 	hylla 
gran 	gråna 	granar 	grana 	gran 
ran 	rånå 	ranar 	rana 	åkerren 
ciksål 	aksla 	akslar 	aksla 	axel 
grui 	grindå 4 	grmdar 	grmda 	grind 
hn 	hn 	intar 	lrnda 5 	lind 
sökån 	sökån 	soknar 	sona 	socken 
ara 	&rån 	arar 	ara 	åra 
fru 	frun 	fruar 	frua 	fru. 

Som 	sa g böjas: vag vägg, tal° tall, sa6  sill, asp asp, byrk 
björk, gre (pl. grepar) grop7; 

soru tg.dyng: bsog2g körning, forkletvg (bibel)förklaring, kgfråg 
kolning, avg ordning; 

som systar: fastar faster, mostar moster, &Åar dotter; 
som var: nar6  dörrslå, dor 6  dörr; 
som for: mar6  sto; 
Som j'ad: hud 6  hud, bod6  bod; 
som gran: kv ag kvarn. 

I) eller 343å. 	 2) eller fora. 
3) eller 54då. 	 4) eller gny,. 
5) eller 4.a. 	 6) Best. sg. även 
7) Men gricpår I. grdpår gropar på väg. 
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Oregelbundna äro: 
myg 	t4gån 
mor 	modag 
mig 	vgå 
ag 	ågå 
§ 6. 	[Rspr. sorg -er, 

plur. -anar (-anar 1. -nar). 

myg 	myga 	mygg 
modrar 	modra 	moder 
?}gigar 	vgt.ga 	våg 
anar 	ana 	äng. 
flicka -or:] Obest. plur. -ar (-r), best. 

Ex. sari 	stitriån setrjar sdrjanår sorg 
slakt slatt" slaktar slatttår släkt 
iglakItåt iglakh4k jdlakItåtar jglakh4ttpar elakhet 
d&M dgelles dadar ~Or däld 
galeif i galeifa galelar galeilanår galosch 
akFin 2  akfdn akfOnar akOnanår auktion 
ata ata atar åtgår ärt 
leka leka lekar kkanår läcka 
RtIsa Rtkan 3  Rtkar Rikanår flicka 
&Da fylia fgobar fd)lianår 4  följa 
smva strtva smvar smVanår smedja 
hustru hustrun hustrur hitstrunår hustru 
fo Ron Ronar 5  flo 
tel tgot tar filmar tå. 

Som slakt böjas: trakt trakt, vakt vakt, skrift skrift, rost röst, 
makt makt; 

som etta: Raska flaska, skerpa (1. skstspa) skorpa, byksa byxa, 
strumpa strumpa, rota kålrot, koka koka 6, rapa räcka, 
siarna stämma, bysa bössa, fota skjorta, .198rka (1. Jojka) 
kyrka, basta (1. -ta) badstuga, j'atia stjärna, Raga flagga, 
flinta flinta, banmöcska barn m orska ; 

som Rtka: gunta gumma, para kärra; 
som fylja: loka loka, larka lärka, »aja kedja, resa stenröse, 

jera (löv)skära, yksa (1. yksa) yxa; 
som tet: ko ko, vrgt vrå, ro ro (höft), IcZQ klo, slet slå ock pl. best. 

-måranår (t. ex. bkeikats-mOranar) ofruktbar, stenbunden 
mark, beväxt med låg skog. 

1) Förr kalcif. 
3) eller Rasa. 

Gång bakom bås i ladugård. 
Obs. sk 1. kapa kok (koll.). 

2) Märk gen.: »till akfdns». 
4) Minst årsgammalt sto 
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Oregelbundna äro: 
bro 	bron 	broar 	brönårl 	bro 
mark 	mårkå 	mårkår 	mårkanår mark (vikt) 
fada 2 	fana 	 fanan(?) 	 förstuga. 
§ 7. [Rspr. bok-böcker:] Obest. plur. -ar med omljud, best. 

plur. -en. 
Ex. bok bökån bfikår bilkån bok 

nat 
and dnelty 

nr 
åndår 

nåtån, 
åndån 

natt 
and 

tag 
han 

teigå 
han 

tågår 
håndår 

tågån, 
håndåg 

tång 
hand. 

Som nat böjas: not nöt, jd get, rot rot; 
som tag: spag spång, stag stång; 
som han: stran strand, tan tand, ran, rånd. 

Neutrer. 

§ 8. [Rspr. fjät:] Best. sing. -a, obest. plur. = obest. sg.; best. 
plur. -an (-n). Hit höra alla neutrer på konsonant utom de på -n. 
Ex. Anstår fånstrå Anstår Anstån fönster 

krak kr/ å krak kråkån kräk 
tjat fiåtå flat f»./4ttt: fjät 
vaLsnat 
bo-Z 

vå,snata 
b .4"-Z,å 

vent 
bo-Z 

våmattt, 
bon 

spindelnät 
bord 

sht skdtå sht skriks skott 
sval spålå spel spgån spjäll 
goZy giv å oh; gOkån golv 
spaNkaZ spat4k4 spatdka spatc_i.kar, spektakel. 

Som Anstår böjas: Når finger, radår gödselvagn, jtItstår ljuster, 
föstår foster, lidår lider; 

som kra.k: trsg tråg, stop stop, potsbar körsbär, sim (hästsko-) 
söm, talfar (best. pl. talfayt) stock i t. ex. broar ock under 
golv på nedra botten, sprak språk, tak tak, skap skåp; 

som fiat: bas bås, fat fat, hys hus, stakåt staket, gZas glas; 
som b9.4: hZ kol, vgd val; 
som skat: jyt skört, la,c_l öppning i gärdesgård, skaft skaft, las lass; 
som spal.: strak streck, /sk lock, ag ägg, pkgk plank, jjsar kärr. 

1) eller broa. 	 2) eller fajta. 
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Oregelbundet är: 
i'M 	./.0b 	»ei 	»an 	kärl: 
§ 9. [Rspr. dike -n, jortronl Obest. ock best. sing. lika; 

obest. ock best. plur. ändas båda på -n. 
Ex. dika dika dikan dikan dike 

eimbyta dmbyta eimby'tn eimbyln ombyte 
taka taka tak:an lakan täcke 
laka laka lakan lakan lakan 
jato Jata jatan jatan järta 
alee ala can alan ollon 
.7Qtra JQtra »tran »tran jortron 
sta 
bi 

stG, 
bi 

stan 
bin 

stan 
bln 

städ 
bi 

bo bo bon bon (fogel)bo. 
Som dika böjas: para (I. isys) potates ni. m., nota flöte, snora 

snöre, rika rike; 
som taka: hava huvud, Glasa dussin, vitna vittne; 
som laka: nysta nystan, jama hemman; 
som al,a: hala hallon, smaltra smultron, smska sviskon; 
som jotra: oda odon, nypa nypon, fika fikon; 
som stG: tra träd, kna knä. 

Oregelbundna äro: 
ora 	ora 	@ra 	oron 	öre 
liga 	ea 	ggan 	ogan 	öga 
gfra 	@ra 	oron 	gran 	öra 
stred 	str4då 	stran 	streidns 	strå. 

[Rspr. svin:] Obest. sing., obest. ock best. plur. alla 
lika; best. sing. ändas på -a. Hit höra neutrer på -n (-n). 
Ex. påralån 2  påralända på,raldn 	påraldn 	potatisland 

gran 	grzinå 3 	gran 	gran 	grund 
ban 	bdnå 3 	ban 	ban 	band 
sprun 	språnå 3 	spran 	spran 	sprund 
svin 	svin å 	svin 	svin 	svin. 

Som svin böjas: fjun fjun, ran rån, hon horn, gryn gryn. 
Genitiv av appellativ torde knappt förekomma 

annat än i sammansättningar ock möjligen i bestämd form, 

1) eller jaga. 	 2) eller pGrs- potatesland. 
3) eller gråndå, bdndå, spriindå. 
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utan genitiven ornskrives genom preposition. Däremot bildas 
genitiv av nomina propria genom tilläggande av dels -s (med 
eller utan bindevokal), dels -sa (-asa) eller blott -a, t. ex. 

sttnas Stinas, linas Linas, has Fias, margrgtas Mar-
garetas, maras Marias, hldas Tildas, karolinas Karolinas; 

cinda,sd Anders', lcisasd Lasses, kdlasd Kalles, påbsa Pälles, 
ölasa 011es, seifiasci Sofias, 49nz/ser Emils, 'dåsa Klas', Masa 1. 
j6n,asås Jonas', yohcinsa Johans, eiskajd Oskars, hånsaset Hans', 
frcinsa Frans', vilhalmsa Vilhelms, mdtsa Mats'. 

• 

ADJEKTIV. 

§ 12. Mask. saknar ändelse eller ändas på -ar (-r) både 
som attribut ock som predikativ. Denna ändelse förekommer 
dock icke hos adj. på -an, -al, -al (-0). 

Fem. är lika med mask., dock sällan -ar. 
Neutr. har ändelsen -t, men -a av adj. på -an. Adj. på 

4g(ar) ha neutr. på -K ock adj. på -ug(ar) ha neutr. på -at. Ex. 
mask, fem. neutr. 	 mask, fem. 	neutr. 

kirtår 	kst 	kort 	rgclår 	rot 	röd 
drgår 	arkt 	arg 	svar 	svett 	svår 
Mindår bhnt blind 	grar 	grat 	grå 
friskår friskt frisk 	Mar 	Igat 	blå 
rciskår raskt rask 	ådl 	64ålt ädel 
vdlsår 	vdkåt vacker 	f4 (år) 	fy 	ful 
jakikar jakkt elak 	gan geila 	galen 
rl'4når ned ren 	Y.Pan b9.229 	öppen 
f,:qtår hat fet 	(hanpld (,»oljat enskild 
hggår 	hgkt 	hög 	deihg(år) da ht 	dålig 
trggår trgkt trög 	sdtug(år) sotat 	sotig 
gr4vår groft grov 	ny 1. nr mot 	ny. 

Som kåtår böjas: låtår lätt, snålår snäll, svdtår svart, hieår 
lång, treieår trång, stågclår stängd, gZdtår glatt, fdstår fast; 

som fl'q,tår: hx'«år het, Wglår led. 
som grdvår: 0.itnar ogen, leigår låg, smdl(år) smal; 
som rgdår: vidår vid, Mår fri, vitår vit; 
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som svar: sir (1. stor) stor, dyr(år) dyr; 
som ftt. Z: g9.4Z gul, gamaZ gammal,; 
som Om: vavan vävd, trogan trogen; 
som ypan: spunan spunnen, 4asan ledsen, limpan lumpen; 
som dk(r): dickhg(år) duktig, fiffig(år) flitig; 
som sdtug(år): trc_isug(år) trasig, tOkug(år) tokig, lotug (1. leAstugår) 

lortig, kcintug(år) kantig, jårguga'r ergig. 
Oregelbundna äro: 

m. o. f. båsk(år) 	 n. bakst 	 besk 
ge2d3itadar (1. -idtstadar) 	gO.dydta (1. -jdtsta) godjärtad 
gc_5dår 	 gst 	 - god. 

Pluralis ock best. form av positivus ändas i alla 
genus på -a utom hos adjektiv på betonat 4, vilka sakna än-
delse (Schag. Vätöm. § 220). Ex. vita, dyra; Net, gr. 

Oregelbundet är: /ittt liten, pl. sm-  a; best. sg. i alla 
gen.: ltsla. 

Komparation. Regelbunden komparativ bildas 
genom ändelsen -ara, superlativ genom -ast. 
Ex.: 	tc5kug(a'r) tökugåra t61cuga'st tokig  

fi'atår fi'atara` hatast fet 
frik(år) far å AtZast ful. 

Komparativen är oböjlig. Superlativen ändas i bestämd 
form av alla genus ock numerus på -asta. 

Omljud i komparativ ock superlativ liksom i riks-
språket hava följande adjektiv (komp. -ra, superi. -st, i best. 
form -sta): 

lagår 	idgrå 	lagst 	 låg 
utgår 	lågrå 	last 	 lång 

stårå stor 	 5t8n 	 stor 
dgår 	Y)grå 

 
ost 	 ung. 

a) Oregelbundna adjektiv: 
bra 	båtrå 	bast 	 bra 
ht 	mindrå 	nnnst 	 liten 
maga 	Rar 1. fWeyi Rasta 	många 
&kår 	hifgrå 	hokst 	 hög 
ngra 	nårmara' 	4nnardsasåt 1. namst nära 

undra 	
t 	

undre 
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OVra 1. ovra 	&and 	övre 
tatstd ytra (1. -a) 	 yttre  

mra 	kana 	inre 
nådatstet nadra 	 nedre 

f8ra 	f8tst 	förre. 
b) Några adj., som i riksspråket kompareras oregelbundet, 

bilda i målet regelbunden komparativ ock superlativ eller hava 
dubbelformer: 

fgrövara' 	grovastt grovar - grovlgrvrå  gr fivsti j 
treigår 	treigara' 	tragast 	trång 

j ticeara' 	tugasti tågår 	 tung itygrå 	tyst f 
Mår 	g4dara' 	Mast 	god 

jgcinz 	 gammal Zara' 	gamlastt gan a. Z låldrå 	 alst 	f 
Ida_hgarå 	deika'st 	dålig 

deika'r 	Amrå 	semst 
vårå 	van i värre 
fråmrå 	framst 	främre. 

§ '17. De advärb, som till formen överensstämma med 
neutr. av adj., kompareras som dessa. För övrigt kompareras 
följande: 

1.01 	 fO(ara" 	fotot 	fort 
håldrå Jåna 	 helst 	gärna 

*t 	 sbnra illa se_mst 
laga 	lågrå 	last 	länge 

eiftara' 	 ofta afta 	 aftast 
myka 	m2,ar 1. marmst 	mycket. a 

§ 18. Räkneorden i' målet lyda så: 
Grundtal: 	 Ordningstal: 

1 	jarl, 151. Jat 	 Asia 
2 	tya 	 andra 
3 	tr?, 	 tradia 1. trala 
4 fyra 	 NO 
5 	fant 	 famta 

1) Sällan. Best. form av superi. heter gr6vastilt, men ock grkastd. 
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6 	saks 
7 

	

8 	ata 

	

9 	 fla 
10 

	

11 	alva 

	

12 	tsk 

	

13 	tratan 

	

14 	Ntein 

	

15 	 famtan 

	

16 	sakstan 

	

17 	5ittan 

	

18 	eidateinl. 4danein 
19 Man 

	

20 	piga 1. -a 

	

30 	trah 1. tråta' 

	

40 	 fo 1. f4 ba' 1. fwb 

	

50 	 fa,mti, 1. fåmha' 

	

60 	saksh 1. sgksta' 

	

70 	 j'ab 1. pta' 

	

SO 	ah 1. eita' 

	

90 	rah 1. nita' 

	

100 	hundra 
1000 

ffata 
5unda 
eitanda' 
nianda' 
tianda' 
alfta 1. alta 
tsZvta 1. isa 
trdtancla' 
fjOtanda' 
fäintanda' 
sastanda' 
yttanda' 
Qidateindal. eldaneinda 
nitanda' 
Mganda' 
tråtanda 
fhpanda 1. f tstAnda 
fäntheinda 
sastitinda 
ytheinda 
tanda 

nnda 
htindrada' 
tåsttda'. 

PRONOMEN. 

§ 19. Personliga pronomen: 
I. sg. nom. »g 1. ja jag II. sg. nom. du 1. du du 

ack. mag l. ma mig ack. dg 1. da dig 
pl. nom. vi i. m vi pl. nom. ni 1. ni 1, ni 

ack. 8s1. ss oss ack. hadarl. adar eder 
han l. -an, -n han f. sg. nom. koll. ho 	hon 

gen. hans, hansas, 	 gen. hattas 	hännes 
kinsasa's hans 

ack. hanam 1. ho- 	 ack. han,_al.-na,-a hlinne 
nam, -an, -n honom 

n. sg. nom, ack. de, 1. de, -a 	 det 
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III. pl. m. f. n. nom. d8m 	 de 
gen. dras 1. deras 	deras 
ack. d8m 	 dem 

III. sg. pl. reflex. ack. sag 1. sa 	 sig. 
Anm. De sista formerna av varje pronomen användas i obetonad 

ställning (enklitiskt), t. ex. pva-n, -isa: givit honom, hänne; lat-s, -a: 
klått honom, hänne. 

Possessiva pronomen: 
Sing. m. f. min 	n. mit 

	plur. mina 	min 
din 	 cht 
	

dina 	din 
sat 	 sina 	sin 
van I. von' 	 vara 	vår 
hadranl. adran hadrat 

	
hadra 	eder. 

Demonstrativa pronomen: 

	

Sing. m. f. danhar 	n. dahar plur. donthar 

	

dandar 	dadar 	domdar 
m. hando:r 	f.'hondår 

den här 
den där 
den där. 

Anm. Demonstrativa a dv är b äro: dit dit, dar där, dada där-
ifrån, ditn,a' 1. din å dit bort, dgtvå där borta, hada ock han härifrån, 
har här, hit hit. 

Relativt pronomen: sant SOUL 

Interrogativa pronomen: 
Sg. m. f. nom. ack. eilsån 	n. db plur. &Vt 	vilken 

gen. eitåns 

	

nom. ack. 	 va 	 vad. 
Anm. Interrog. advärb: va varest, varthän; t. ex. va  pi (alp 

an) non: var är han (eller: vart gick han [någonstädes])? 

§ '24. Indefinita pronomen: 

	

Sg. m. f. negan 2 	n. ngga 3 	plur. n8gra4  
inta 	 ect 

teikån 	tålså 
	kika 

takan jan 	taka jat 
	

taka janar 

	

nom. jan-cin 5 	 jat-cinal.-cinat andra 
ack. jan-cinan. 	jat-cina 	andra 

1) Sällan varan. 	 2) eller non eller nogan. 
3) eller noga. 	 4 ) Sällan ~gra. 
5) Sällan an-dn. 

någon 
ingen 
sådan 
sådan en 
en annan 
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Sg. in. f. 5/av 	n. .10 plur. faZva 	själv 
iånsciman1.-tn jansamt jansamna ensam 
vey 1. vari 	vat 	 varje, var o. en 
variåndas 	var,' å,nda 	 var enda 
våra 	vårdra 	 vardera 
var- 	 vardera. 

Ex. vag g4Z (var hus) bran ap varje gård (vart hus) brann 
upp; var van (1. var van) sup, var hadran, van (= var spi) 
var sin, beroende på resp. subj.; jat stylp (1. stylsa) var ett 
stycke var. 

man man. Jämte pron. man användes oftast an så väl 
före som efter värbet, t. ex. da kan-an jora, an kan jora 
det kan man göra, man kan göra det. 

Artiklarna: 
Obest. art. sg. in. f. jan 	n. jat 
Best. art. sg. m. f. dan 	da 	pl. dam. 

VARB. 

Svaga värb. 
Första konjugationen ändas i pres. inf., imp., 

pret. ind. ock sup. på -a, i pres. ind. på -ar, pres. part. på 
-anda samt i part. perf. på -ada. Ingen skillnad göres för olika 
personer eller numerus. Part.-  perf. är oböjligt, t. ex. jat ~-
sada lan ett ränsat land (trädgårdssäng); landa a ransada 
landet är ränsat; sågån a hOpfOgada sängen är hopfogad, etc. 
Så böjas värb, som höra till riksspråkets första konjugation. 

Paradigm: 
pres. ind. kalar 	inf. 	kala 
pret. ind. kala 	sup. 	kala 
imp. 	kala 	part. pass. kcilada' 

part. pres. kålanda'. 
Ex. ana ana, foga foga, bruka bruka, fraga fråga, ransa 

ränsa, pZantåra plantera, fria fria, naja flöja, stala stödja. 

1) Sällan jgvår. 
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§ 27. Andra konjugationen ändas i pres. inf. på -a, 
i pres. ind. på -ar, pres. part. på -anda, pret. ind. på -da 1. -da, 
-ta 1. -ta, sup. på -t 1. 4, part. pass. i mask. ock fem. på -d(ar) 
1. -kar), i neutr. på -dl. -t; imp. saknar ändelse. Hit höra värb, 
som i riksspråket böjas efter dess andra konjugation. 

Paradigm: 

pres. ind. brå,når 
pret. ind. 	branda 
imp. 	bran 

Exempel: 

brana 
sup. 	brant 
part. pass. brånd(år) brant 
part. pres. brånanda'. 

pres. bara pret. bajdxla sup. ba)4/ part. baidclar begära 
k kvm kZamda laginzt klgimdår klämma 
lera la lat klår lära 
skrada skrac_la skrat skrådår skräda 
fgda foc_la fot fiklår föda 
hoja 12,0kIda how AN,Iclår hölja 
50ki a 50k9da 54Zjdår skölja 
fok7a Mda följa 
cloZja Mda dMdbr dölja 
vaja vaMa vaY tådår välja 
~mua smola sonst smifclår smörja 
gkiclja gkda gZat glädja 
tama tamda tamt td,mdår tämja 
bnada brmcia brm,t bllåc_lår breda 
lada lda hat leda 
rkada rada r?at reda 
svada svada sm.at svgdår sveda 
Nava bada Nagt blänga 
daga dagda dat dänga 
bafcila bafcilda bafdlt bafdlt befalla 
jcapa jc*a jåYår jälpa 
/data kZakta kZakt . laakt1  kläcka 
lata lata lat låta2. 

Åven göra ett »hak» i en stock. 
Tillåta. 
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Tredje konjugationen ändas i pres. ind. på -r, 
pres. part. på -anda, pret. ind. på -da, sup. på -t, part. pass. på 
-dar, neutr. -d. Pres. inf. ock imp. sakna ändelse. Hit höra 
värb av riksspråkets tredje konjugation. 

Paradigm: 

pres. ind. tror 	 inf. ' 	tro 
pret. ind. troda 	 sup. 	trot 
imp. 	tro 	 part. pass. tr6clår 

part. pres. trc_Sandå. 
Så böjas t. ex. bo  bo, gno gno, sno sno, glo glo; Ret flå, 

klet klå, met må, f grmei förmå, set så, spq spå; sy sy, spy spy. 
Oregelbundna svaga värb: 

inf. 'gra pres. ind. pir 	pret. j9.4 	sup. iQt göra 
laga lå går lg 1. lag 	lakt lägga 
sep sr sa 	sakt säga 
sal, a såli år 3(314 	salt sälja 
sata Mår sata 	sat sätta 
vata vkat vzsta 	vata veta 
skava skåvår skavda 	skava' skava 
hyka hgkår hykta 1. hgk 	hykt huka(sig) 
dyka dkr dy-  kta 1. dgk 	dykt dyka 
ryka rgkår rykta I. rgk 	rika ryka. 

Starka värb. 

[Rspr. bital Pret. 	1. -a-, sup. -2-, 

Paradigm: 

pres. ind. smidår 	inf. 	smida 
pret. ind. smiad 	sup. 	smida 
imp. 	smid 	 part. pass. smidin, n. -da 

(part.pres. smidandå). 

1) Part. pass. skavin. 
Ss. landsm. XII. 6. 	 2 
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Hit höra: 
inf. bita pret. biat sup. biti part. pass. bitin 	bita 

driva 	drav 	driva 	 driva 
gbda 	gZiad 	gZida 	Odin glida 
knipa 	knap 	knipa 	 knipa 
lida 	liad 	lida-  (I. -i) 	 lida 
pita 	.201# 	piti 	 gnälla 
rida 	riad 	rida 	 rida 
riva rav riva 	rivin riva 
skrika 	skriak 	skrika 	 skrika 
skralta 	skrian 	(skrutt) 	 halka omkull 
skriva 	skriav 	skrive 	skrivin skriva 
slita 	slig 	slita 	-slitin' slita 
sprida 	spriad 	sprida 	spridin sprida 
stiga 	shag 	stiga 	 stiga 
svida 	sviad 	svida 	 svida 
svika 	sviak 	svika 	 svika 
fina 	519i 	fina 1. fint 	 skina 
tiga 	hag 	taga 	 tiga 
vika 	ina,k 	vika 	 vika 
vina 	vian 	vina 	 vina 
vrida 	vnad 	vrida 	vridin vrida. 

§ 31. [Rspr. draga:] Pret. -o-. 

Paradigm: 
pres. ind. drar 	 inf. 	dra 
pret. ind. drog 	 sup. 	dreva 
imp. 	dra, 	 part. pass. drajin (-an), n. 

part. pres. dretandås 2. 
Hit höra: 

inf. do 	pret. 4.3  sup. do van!. dot adj. dgdar dö 
fara 	for 	 fura 	 fara 
svara 	svor 	SV'ttrg 	 svära 
ta 	tog 	ta.ia 	part. talan 	taga 
sk 	slog 	slaja 	slekian slå 
sta 	stog 	stat 	 stå. 

1) I sammansättning. 	 2) mei:, t. ex. dgandå döende. 
3) Eller &da. 
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[Rspr. bjuda:] Inf. -U- 1. 	pret. -g-, sällan -o-, sup. 
-a-, sällan -u-. 	 d 

Paradigm: 

pres. ind. »tår 	 inf. 	ygta 

	

pret. ind. jgt 	 sup. 	 juta 
imp. 	 jtjt 	 part. pass. yuttn(-an), n. ju 

(part. pres. »tand). 
Hit höra: 

inf. bpgda pret. bygd sup. bjuda part. pass. bigdm 1  bjuda 
huga 	hos- 	huga 	 /mot hugga 
Yttga 	Mg 	jaga 1. pg. ga 	 ljuga 
slom 	sgp 	supa 	 supna 2  supa 
stiga 	sgg 	suga 1. sigga 	 suga 
fuga 	 fog 	fuga 	 sjunga 
fugka 	5 ogk 	fugka 	 fugktn sjunka 
jpyta 	Mg 	1909 	 tjuta. 

[Rspr. bryta:] Värb med -y- i inf., pret. -g-, sup. -y-. 

Paradigm: 

imp. 	kryp 	 part. pass. krypn, n. krypa 

pres. ind. krgpår 	 inf, 	krypa 
pret. ind. krip 	 sup. 	krypa 

part. pres. krOandå. 
Hit höra: 

inf. bryta pret. brgt sup. bryta part. pass. brytat bryta 
byta 	bgtl.byt9 byta 	 byta 
drypa 	d rgp 	drypa 	 drypa 
flyga 	fk g 	flyga 	 flyga 
flyta 	flgt 	fly.ta 	 flyta 
fnysa 	fngs 	fnysa 	 fnysa 
frysa 	frgs 	frysa 3 	 frysa 
gyka 	gkk 	gZyka 	 taga 
layva 	kkv 	layva 	 klyva 
lay-  va 	lagv 	Nypa 	 kliva 

Eller budan (budan). 	2) Vanl. i sammansättning. 
3) Adj. frygm (-an). 
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inf. knyta pret. 

nypa 
nysa 
ryta 
smyga 
snyta 
stryka 
strypa 

kngt sup. knyta part. pass. 
n}11) 	nypa 
ngs 	nyp 1. nyst 
rgt 	ryta 
smgg 	sup. saknas' 
sngt 	snyta 
strgk 	stryka 
strgp 	strypa 

knytm knyta 
nypa 
nysa 
ryta 
smyga 

snytxn snyta 
stryka 
strypa. 

§ 34. [Rspr. dricka:] Pret. -a-, sup. 
Paradigm: 

pres. ind. 	bindår 	 inf. 	binda 
pret. ind. 	bant 	 sup. 	bunch (-a) 
imp. 	hand 	 part. pass. bundm, n. bunda 

part. pres. bindandå. 
Hit höra: 

inf. brma pret. bran sup. bruna part. pass. brumn 	brinna 
drtka 	drak 	druka 	 drukan dricka 
dmpa damp dumpa dimpa 
fa fan fana funxn 	finna 
fas fans fums finnas 
fstsviva fejvcin fs,svåna försvinna 
hma 2  haut hunta hinna 
rma rart runa rinna 
sita sat ~ta sitta 
ska slak slagka slinka 
shgka stagk stuka stinka 
shp a slap slupa slippa 
spda sp al spula spulm 3  spilla 
spma sp av, spuna spumn spinna 
spnka sprak spraka sprukm, spricka 
syna sprag spruga springa 
sprita sprut spruta (sällsynt) spritta4  
shka stak stuka stukm 	sticka 
v}na vanl.vant vana vumn 	vinna. 

I dess ställe användes sup. av ~yla smylda smylt smyga. 
Vanligen hmda; pres. ind. hindår.- 
Eller spildår. 
Vanligen användes i denna bet. shgka-M (till). 
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[Rspr. bära:] Pret. 

Paradigm: 
pres. ind. bar 	 inf. 	bara bära 
pret. ind. bar 	 sup. 	bura (4) 
i mp. 	bar 	 part. pass. bunn(-an), n. bura 

part. pres. bårandå. 
Hit höra: 

inf. bal 	pret. bad sup. bet 	part. pass. 	bedja 
ja 1. pva 	gav 	pva l. ja 	pvan giva 

4 j'aa 	stat 	st9ga 	 stuhn stjäla 
5gra 	skar 	skura 	 skurbn skära. 

Oregelbundna (delvis) starka värb: 
inf. &ta 	impf. ett 	sup. ata 	part. pass. Jahn 	äta 

fala 	f4 2 	fula 	 falla 
filt 	fals 	fat 	 få 
grata 	gnat 	grata 	 gråta 
ga 	ja& 	gett 	 gå 
hala 	h43 	hala 1. kula 	halm (-an) hålla 
Nypa 	kkp 	kypt 	 klippa  
kama kam kuma 	 komma 
bp 	lag 	laga 	 ligga 
lata 	hat 	lata 	 låta (ljuda) 
ryka 	rob 	rykt 	 rycka 
si 	sag 	sA 	 se 
sopa 	SVD 	SU1P 	 sova. 
trylsa 	trob 	trykt 	 trycka 

Jälpvärben: 
inf. 	pres. ind. 	pret. 	sup. 

hg, ha 	ha(r), ha(r) hada 	hava4 	hava 
bh. (bh ), N (N) ba, hr 	vat1. VUt9 	Int 1. vut bliva 
kvia 	kan 	kanal. binda kulla 	kunna 

ska 	skula 	 skola 
masta 	mata 1. mata5 	måste 

1) sällan Mia. 	 2) Även folt, falda. 
3) Sällan holt. 	 4 ) Sällan haft. 
5) Dels jämte masta pret.-form av masta, dels = måtte. 
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inf. 	pres. ind. 	pret. 	sup. 

vara 	1,2ar1.a,30 va 	vara vara 
vila 	vil 	 vila 	vila vilja. 

Passivum bildas sällan genom ändelse, utan om-
skrives med jälpvärb. 

Deponentia: 
inf. finas pres. ind. fins 	pret. fans sup. funis finnas 

Is 	 is 	 idas 	idas idas 
nunas 	mins 	mindas 	 minnas 
tyras 	ty,s 1. tyr 	tobs 	Mas töras 
kapas 	havas 	/tapas 	havas hoppas. 
1) .imp. var 1. va. 
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