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Efterföljande skrift utgör egentligen endast en lätt över-
arbetad uppteckning av de tränne föreläsningar, jag vid sommar-
kurserna i Uppsala 1893 höll över folksagorna. Emellertid 
medhann jag i dessa föreläsningar endast att helt flyktigt 
beröra våra svenska folksagor. Då jag sedan dess kommit 
att egna dessa en närmare uppmärksamhet, har jag ansett det 
ej vara olämpligt att här göra dem till föremål för en något 
utförligare behandling, än som förut kunde komma dem till 
del. Tiden ock utrymmet ha i alla fall endast tillåtit mig en 
knapphändigt skissrad framställning: på något slags fullstän-
dighet kan denna framställning så mycket mindre göra några 
anspråk, som den är det första försöket på detta ännu nästan 
alldeles obanade område. 

En del äldre sagouppteckningar, som under arbetets fort-
gång anträffats, meddelas i ett särskilt bihang. 

Uppsala i mars 1895. 
A. A. 
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Inledning. 

Avsikten med de tränne föreläsningar över folksagorna, 
som jag åtog mig att hålla vid 1893 års sommarkurser i Upp-
sala, var framför allt den att i något vidare kretsar sprida 
kännedomen om ock om möjligt även intresset för ett ämne 
ock ett studium, som borde framför många andra ligga oss 
nära om järtat, men som tyvärr på grund av liknöjdhet ock 
okunnighet om dess värkliga värde ock innebörd ofta blivit 
förbisett ock ringaktat. Det var min mening att ge en kort-
fattad ock översiktlig framställning av vetenskapens svar på 
de viktigaste spörsmålen, som röra folksagorna, deras ursprung 
ock utbredning, för att därmed lägga en grund ock ge en ut-
gångspunkt för dem, som möjligen kunde känna sig hågade 
att senare själva syssla med insamlandet eller studiet av våra 
folksagor. 

Att jag tog mig dristigheten att uppträda med dessa före-
läsningar, hade sin grund i övertygelsen, att ofantligt mycket 
ännu återstår att göra för oss svenskar i fråga om tillvara-
tagandet av våra nationella sagoskatter, ock att vid sommar-
kurserna just var det bästa tänkbara tillfälle att kunna för 
denna sak intressera just dem, som genom sin levnadsställning 
framför andra ha de bästa tillfällena ock därför också i 
viss mån de största skyldigheterna att främja denna foster-
ländska angelägenhet. Det synes mig nämligen, som om man 
numera hos oss skulle låta sig alltför lättvindigt nöja med 
den tron, att sagornas tid längesedan är förbi, att ingenting 
av värde finnes kvar att insamla. Det må visserligen ock 
vara en sanning, att tidningar, pietistiska ströskrifter ock bro-
skyrer i dagens tull- ock nykterhetsfrågor numera blivit den 
andliga spis, som undanträngt den gamle sagoförtäljarens histo-
rier. Det är nog sant, att kanske det mästa av dessa redan 
hunnit förgätas, ock ännu vissare, att varje år som går ökar 
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förlusten. Men ännu har dock ej allt gått förlorat, ännu kvar-
leva litet varstädes enskilda sagor, ock i avlägsnare bygder 
träffar man nog ännu en ock annan minnesgod gamling, som 
kan lemna ett rikligare bidrag till vår sagokunnskap. 

I andra länder drives sagosamlingen numera med iver ock 
framgång. I de stora kulturländerna, särskilt i Frankrike ock 
Tyskland, utgivas oupphörligt nya sagosamlingar från skilda 
landsändar. Våra grannar, danskar ock norrmän, ha i detta av-
seende gjort mera än vi ock ega även i GRUNDTVIGS, i ASBJÖRN-
SENS ock MORS sagosamlingar nationalvärk, till vilka vi ej kunna 
uppvisa några motstycken. Huru mycket en ensam mans arbet-
samhet ock energi härvidlag kan uträtta, därpå ha vi ett bevis 
i den jutske skolläraren EVALD TÅNG KRISTENSENS storartade 
värk Yyske folkentinder. 1 älva band har han hopfört ock utgivit 
folkvisor, sagor, sägner, skrock o. d. från Jutland. Fämte ock 
sjunde banden innehålla uteslutande sagor,»/Eventyr, 	fra Jylland», 
tillsammans 109 stycken ock till största delen upptecknade i 
ett enda härad, Hammerum. Ock icke desto mindre fanns vid 
sjunde bandets utgivande ytterligare en hel del, som ej kunnat 
där få plats. I Finnland, där intresset för allt vad som rör 
folket ock dess liv, är vida större än hos oss, har uppmärksam-
heten också länge varit riktad på folksagorna, ock storartade 
samlingar av dylika, såväl svenska som finska, förefinnas, varav 
naturligtvis blott en del ännu hunnit bliva i tryck utgiven. 
Den stiirsta samling sagor på svenska språket, som hittils av 
trycket utkommit, är också utgiven i Finnland av Nyländska 
studentavdelningen ock utgör ett digert band upptagande ej 
mindre än 366 olika uppteckningar, varibland dock en del 
sägner. Att det ännu icke är omöjligt att även i vårt land 
göra goda skördar, har fru EVA WIGSTRÖM visat oss genom sina 
betydande samlingar från Skåne. Sedan år 1880 har hon näm-
ligen på olika håll offentliggjort ej mindre än fäni större sam-
lingar av »folklore» — så kalla vi med ett gemensamt namn 
alla yttringar av folkets tro ock diktning, såsom sagor, visor, 
sägner, skrock, folkmusik m. m. — vilka även innehålla ett 
betydande antal sagor, bland dem många av stort intresse. 

Det är särskilt en omständighet som gör det synnerligen 
önskvärt, att hågen för sagosamling måtte livas, på samma 
gång den också innebär en äggelse till ytterligare mödor ock 
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ansträngningar. Förhållandet är nämligen, att stora delar av 
vårt land ännu äro så gott som fullkomligt °undersökta, så att 
endast en eller annan saga från dessa trakter mera händelsevis 
blivit upptecknad ock publicerad. Det ,är egentligen blott 
i Skåne, Småland, Halland, Dalsland, Södermanland, Närike 
ock på Gottland som någon mera omfattande sagoforskning 
bedrivits. Från Öster- ock Västergötland, Värmland ock Upp-
land finnes även åtskilligt utgivet, men från de övriga land-
skapen ega vi blott ett fåtal uppteckningar, spridda i olika 
samlingar. Särskilt har Norrland blivit föga undersökt i folk-
loristiskt avseende, ock detta oaktat sannolikheten talar för 
att de folkliga traditionerna i dessa mera avlägsna trakter skulle 
visa sig som bäst bibehållna. Här finnes således ett vidsträckt 
fält för samlarens värksamhet. Men även de flämta övriga 
landsändar lemna nog ännu tillfälle till sagosamling, ock ofta 
kunna även i redan förut genomforskade trakter nya fynd 
göras. Så publicerade SVENStN 1888 i Ny ill. tidning från 
den av honom själv förut undersökta Einådalen en saga »Lilla; 
Luden», till vilken något svenskt motstycke ännu ej finnes 
tryckt, ehuru ett par mycket underlägsna varianter förekomma 
i HYLTtN-CAVALLIUS' ock STEPHENS' outgivna manuskript. Dylika 
fynd av nya: eller i Sverge ej förut anträffade sagor äro visser-
ligen, naturligt nog, tämligen sällsynta; men det finnes dock 
sannolikhet för att en noggrannare forskning skall kunna upp-
täcka svenska varianter till åtskilliga utländska sagor, som 
ännu ej blivit hos oss påvisade. 

Vid sagosamlingen ligger dock den huvudsakliga vikten 
ej på att finna något nytt, vilket ofta är slumpens värk, utan 
på att så noggrant som möjligt uppsamla alla de sagor, som 
ännu leva kvar inom ett visst område, för att därigenom kunna 
bestämma sagornas utbredning över landet ock de förändringar, 
de under sina vandringar blivit underkastade. Därför har en 
god uppteckning av ett redan känt sagomotiv som oftast ett 
större intresse ock värde än en nyfunnen saga, till vilken intet 
motstycke står att upptäcka. Om den senare vet man ingen-
ting, kanske är den en enskild individs försök att efterlikna 
de äkta sagorna, då däremot en ny uppteckning av en gammal 
saga ofta kan kasta ett nytt ock oväntat ljus över ett länge 
känt ock bearbetat sagoämnes öden ock vandringar. Man bör 
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därföre icke låta avskräcka sig från att uppteckna en saga, 
därför att den synes så vanlig ock föga originell. Kanske är 
den ej förut känd från denna del av landet; kanske företer den 
ock några blott för den erfarne sagokännarens öga förnimbara 
detaljer, som kunna lemna viktiga upplysningar åt vetenskapen. 

En sak som ock bör framhållas är den, att det ingalunda 
är nödvändigt för den enskilde att hopbringa några större 
samlingar för att med dem våga sig inför offentligheten. Om 
t. ex. en ock var efter bästa förmåga så enkelt ock troget som 
möjligt upptecknade de sagor, han minnes från sin barndom 
eller påträffar i sin omgivning, de må nu bliva flera eller blott 
en eller ett par stycken, ock sedan insände uppteckningarna 
till Red. av landsmålsföreningarnas tidskrift, så skulle redan 
härigenom bildas en storartad ock ganska fullständig samling 
av vad vårt land ännu eger kvar av folksagor. Kanske skulle 
icke allt vara lämpligt att befordras till trycket; men det, som 
icke med prässens tilljälp komme den stora allmänheten till 
godo, skulle dock förvaras som en skatt, som gåve den veten-
skaplige forskaren det nödvändiga materialet för vidare studier. 
På så sätt skulle icke blott vårt lands sagoskatter bli bevarade 
ock bekanta, utan sagoforskaren skulle därigenom få en möjlig-
het att, fullständigare än hittils varit möjligt, utreda de svenska 
sagornas historia, deras vandringar, förändringar ock förhållan-
de till motsvarande sagostoff i andra länder. 

Jag behöver knappast tillägga„ att vad som här blivit 
yttrat om folksagorna ock vikten av deras uppsamlande ock 
bevarande, också har sin fulla tillämpning på närgränsande 
områden såsom sägner, folkvisor, folkmusik o. d., som allt 
lämpligen kan insamlas samtidigt med folksagorna. 

Gången av min framställning skall bli den, att jag först 
söker klargöra innebörden av begreppet folksaga ock bestämma 
folksagans ställning till närliggande företeelser, folkvisor, sägner 
ock fabler m. m. Därefter övergår jag till en redogörelse för 
de olika åsikterna om folksagornas härkomst ock ursprung, 
skall sedan försöka att ge ett utkast till deras vandrings-
historia ock skildra deras uppträdande i olika tider hos olika 
folk, ock till sist skall jag i största korthet behandla våra 
svenska folksagor. 



1. 

Det första vi måste göra är att söka bestämma, vad folk-
sagan är, vad »vi mena» med ordet folksaga. 

Från berättelserna vid vinterkvällens eldbrasa ock från 
den skörd av »roliga böcker», som julbocken medförde ock 
glänsande barnaögon slukade i feberaktig spänning under jul-
lovets korta, men härliga dagar, ha vi nog litet var fört med 
oss en viss mer eller mindre bestämd uppfattning av folk-
sagans skaplynne ock egenheter. Denna uppfattning kan dock 
lätt vara i väsentlig grad vilseledd därav, att så mycket går 
under namnet saga eller t. o. m. folksaga, som med den 
värkliga, äkta folksagan har föga eller intet att skaffa. 

Saga är en benämning som utan någon skarpare begräns-
ning begagnas om varje mera fantastisk framställning. Vi ha 
»Rikard Gustafssons sagor», man talar om »Förf. till Sjöjung- 
frans sagor» o. 	v., ock det fanns en tid då det var på modet 
att i form av »saga» skildra historiska ock politiska tilldragelser. 
Ett exempel på en saga av sistnämnda slag är DALINS bekanta 
»Saga om hästen». 

Med de värkliga folksagorna ha dessa alster av den en-
skilda författarevärksamheten föga annat gemensamt än ett 
visst fantastiskt, värklighetsfientligt drag. 

Men vad som givit form ock färg åt mångens bild av folk-
sagan, är otvivelaktigt ANDERSENS sagor. Äro då dessa några till-
förlitliga prov på folksagor? Långt därifrån. Det finnes visser-
ligen bland dem en ock annan värklig, ganska troget åter-
given folksaga, t. ex. »Lill-Klas ock Stor-Klas)); det finns andra, 
som äro sammanvävda av äkta folkliga motiv, såsom »Elddonet»; 
men de flästa äro dock så gott som uteslutande fria skapelser 
av författarens fantasi. Härtill kommer, att framställnings-
sättet föga står i samklang med den folkliga sagoberättarens. 
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Det ligger över dem en genomarbetad avsiktlighet, en stundom 
nästan raffinerad omsorgsfullhet i detaljen, som är vitt avlägsen 
frän den rättframma, någon gång litet kärva enkelheten it. ex. 
BONDESONS värklighetstrogna uppteckningar. Bredvid dessa ta 
sig ANDERSENS sagor ut som en sirlig miniatyr — ofta med en 
liten anstrykning av rokoko — eller en ängsligt utpetad porslins-
målning vid sidan av ett kraftigt, i stora drag utfört frilufts-
stycke. 

Vad är då folksagan? 
Folksagan är — skulle man kunna säga — en prosadikt 

i berättande form ock av huvudsakligen underhållande natur, 
som lever eller levat på folkets läppar. 

Med »folket» menas här icke särskilt allmogeklassen eller 
de mindre bildade folklagren, utan folket i dess helhet, nationen. 
Ty likasom det numera är en känd ock obestridd sak, 'att 
folkvisorna ofta fötts i riddarborgarnas gemak för att därifrån 
stiga ned till borgstugan ock så vidare till hyddorna där nedan- 
för, likaså ha också folk sagorna, som nu dragit sig tillbaka 
till de av bildning ock kultur minst berörda folklagren, även 
de haft sin tid av världslig storhet ock glans. 

Den första utförligare sagouppteckning, som vi ännu känna, 
har tillhört en egyptisk prins, som sedan blev farao. I det gamla 
Indien brukades sagomotiven som sockrade omhöljen åt de moral- 
piller, som serverades åt unga furstar. Ock .ännu medeltidens 
stolta riddare ock ädla jungfrur njöto med förtjusning av sago- 
berättarens — »kontörens» — föredrag ock roade sig t. o. m. 
stundom med att i värsifierad form återgiva de måst omtyckta 
styckena. Ja, även i senare tid ha de gamla sagorna haft en 
ny glansperiod, då rokokotidens pudrade kavaljerer ock smin-
kade herdinnor älskade att drömma sig tillbaka i thagornas 
idylliska undervärld, sådan den framtrollade S av någon tjusande 
grevinnas fantasi. 	. 

Folksagan är en prosadikt, den har således obunden 
form, ock är avsedd att berättas, varigenom den skiljer sig 
från folkvisan, den i bunden form avfattade ock, i avseende 
å föredragningssättet, sjungna folkdikten. Här kan förtjäna 
påpekas det egendomliga förhållandet, att visan ock sagan, 
ehuru de århundraden igenom levat sida vid sida, sjungits ock 
förtalts av samma personer, dock ega var sin ganska skarpt 
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avgränsade ämneskrets ock nästan aldrig gripa över på var-
andras områden. Det är något sällsynt att se samma ämne 
behandlat både som visa ock saga, såsom t. ex. i Danmark är 
förhållandet med »Riddar Blåskägg». Hos oss ha närsläktade 
ämnen blivit föremål för både vis- ock sagodiktning i folk-
visorna om S:t Göran ock de mycket spridda sagorna om 
striden med draken, vilkas jälte någon gäng även fått det be-
kanta hälgonets namn (Bondeson, Historiegubbar s. 196: »Sankte 
Göran ock draken))). 

Folksagan är en dikt, ett fantasiens alster, som har till 
uppgift att vara underhållande, ock är därigenom skild från 
sägnen, som förtäljer värkliga eller förment värkliga händelser 
ock gör anspråk på trovärdighet. Sagan är därför som oftast 
mera utarbetad, innehåller en mångfald till ett helt samman-
knutna motiv; sägnen är vanligtvis en mera enkel ock konstlös 
berättelse om t. ex. en flickas bärgtagning, om en vit fru som 
visar sig för att spä dödsfall i familjen, om en säterjänta som 
blev vittne till vättarnas bröllopsfäst, eller om mer eller mindre 
historiska personligheter ock tilldragelser såsom Pintorpafrun, 
Hobärgsgubben, Viborgska smällen o. d. Sägnernas innehåll är 
ofta obetydligt nog, ock sitt egentliga intresse få de vanligen 
därigenom, att de av traditionen knytas till vissa märkliga eller 
åtminstone egendomliga ställen eller personer. En gammal 
borg eller för övrigt den mäst prosaiska ruin i världen kan, 
då dess värkliga historia hunnit glömmas eller fördunklas, sätta 
folkfantasien i tillräcklig rörelse för att kring dess förfallna 
tinnar spinna ett nät av hemlighetsfulla sägner; ock personer, 
vilkas öden eller karakterer gjort dem välkända för de bredare 
folklagren, bliva ofta medelpunkten för en krets av sägner, 
som till slut kunna fylla en hel jältedikt. Så har det framför 
alla gått med Karl den store, så i viss män med Fredrik 
Barbarossa ock många andra. Hos oss ha en hel del sägner 
förknippats med Gustaf Vasas ungdomstid, med Karl XII, med 
Jesper Svedberg ock andra; men den, som kring sig samlat 
de flästa dylika, är sannolikt den för folket mäst välbekante 
»bondkonungen», Karl XI. 

Man brukar därför vanligen säga, att sägnen skiljer sig 
från sagan därigenom, att den är bunden vid vissa ställen eller 
vid historiska eller för historiska ansedda personligheter. Det 
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är egentligen bröderna GRIMM, de stora tyska sagokännarne, 
till vilka vi längre fram återkomma, som angivit denna skillnad 
mellan det tyska »m är c h e n», som närmast motsvarar vår 
folksaga, ock »sage», vår sägen. Det synes mig dock, som 
om denna uppfattning, som grundar sig på det tyska språk-
bruket', hölle sig väl mycket till ytan ock som om den ovan 
angivna vore riktigare. Framför allt bör man vakta sig för 
den missuppfattningen, att sägnen ovillkorligen måste vara 
fästad vid en viss bestämd plats eller person. En sägen kan 
vandra från ställe till ställe, från land till land lika väl som 
trots någon folksaga. Vad som hos oss förtäljes om jätten 
Finn ock uppbyggandet av Lunds domkyrka, berättas med 
lika anspråk på trovärdighet om en hel del kyrkobyggnader 
både hos oss ock i andra länder. En sägen, som i Sverge 
framställes som bevis på Karl XI:s rättrådighet, får i Tysk-
land göra samma tjänst åt Fredrik den stores minne ock be-
rättas på andra håll om en ej närmare angiven regent. Att 
därför i sist nämnda fall uppfatta den som saga vore ju onek-
ligen mindre lämpligt. 

Huru man än fattar betydelsen av saga ock sägen, kan 
någon fast gräns dem emellan ej uppdragas. Vid sagornas 
bildning ha sägnerna otvivelaktigt spelat en betydande roll 
ock ofta nog lemnat själva grundstoffet. Man måste då med 
nödvändighet i den enskilda sagans bildningshistoria tänka sig 
en övergångstid, då det är omöjligt att avgöra, om sägnen 
ännu nått en sådan utveckling, att den kan betraktas som saga. 

Å andra sidan är det ej utan exempel, att enskilda partier 
av folksagor lösgjort sig ock uppträda som sägner, eller att 
rent av hela sagor förenklats till dylika. 

1) Det tyska »sage» har nämligen en vidsträcktare betydelse än 
vårt svenska »sägen». Vi tala — liksom de gamla isländarne på sin tid 
gjorde — om guda- ock jähesagor, historiska sagor o. d., vilket allt 
av tyskarna benämnes »sagen». Danskar ock norrmän begagna även för 
dessa uttrycket »sagn» (t. ex. Buoins »Gude- og beltesagn»), vilket är 
deras ord för »sägen», i motsats till eventyret, folke-eventyret 
(folksagan). Naturligtvis uppfatta vi ej nyssnämnda företeelser som 
folksagor, utan »saga» brukas i dessa sammansättningar i sin vid-
sträcktare betydelse ock användes uppenbarligen därför, att vi enligt 
vårt språkbruk ej kunna beteckna dylika utförligare berättelser med 
ordet »sägen». 
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Den ovan anförda Finnsägnen ,är endast en avart av ett 
vida känt sagomotiv, som i största korthet kan sammanfattas 
så: en människa försvär sig, vanligen för att få jälp till att 
utföra något otroligt eller utomordentligt svårt arbete, till en 
ond makt med villkor att bli fri från förbindelsen, om hon 
inom en viss tid funnit vederbörande jälpares namn. Detta 
motiv, som säkerligen är långt äldre än alla kristna kyrkor, 
har även givit upphov till en del folksagor. Hos oss före-
kommer det i sagan om »Flickan, som kunde spinna guld av 
ler ock långhalm» (HC. & St. nr 10 s. 169), ock för övrigt an-
träffas det hos de fläsia folk från Island till Sicilien ock ända 
bort i Mongoliet. 

De gamla jättarna uppfattades, som känt är, av folk-
fantasien såsom skäligen inskränkta ock litet begåvade, ock 
ett omtyckt ämne har därför alltid varit att skildra, huru de låta 
lura sig av den svagare, men intellektuellt överlägsne människo-
sonens listiga knep. En hel del dylika konstgrepp, varigenom 
jätten slutligen blir tvungen att erkänna sig besegrad på sitt 
egentliga område, den fysiska styrkans, ha sammanförts till 
en saga om »Pojken, som tävlade med jätter . i styrka» (se t. ex. 
HO. & St. nr 1 A s. 2). Ett av pojkens knep är, att han rullar 
en nyss ystad ost i aska eller lera ock inbillar jätten, att det 
är en sten; han prässar sedan vatten ur denna, vilket natur-
ligtvis jätten ej kan göra efter med värkliga stenar. Denna 
episod berättas alldeles lika om en liten getherde ock jätten 
Stompe-Pilt, som fordomdags skall ha bott i en kulle nere i 
Villands härad i Skåne. Samma sägen är fästad vid ett bärg 
i Västbo på Finnveden ock vid flera andra ställen. Lapparna 
berätta också denna ock flera andra dylika episoder om huru 
lappen narrade »Stab» (ett slags egendomligt lapskt troll, som 
hos dem träder i stället för våra sagors såväl jätte som fan), 
utan att dessa dock avslutats ock avrundats till en värklig 
saga. 

Att en hel folksaga, om ock i förenklad form, kan bli 
bunden vid en viss lokal, därpå ha vi ett exempel i »Melusina-
sagan», hos oss känd genom folkboken av samma namn. Den 
hör till samma slags sagor som »Amor ock Psyche», »Slottet 
östan om solen ock nordan om jorden» etc., d. v. s. till dem 
som behandla förbindelser mellan människor ock övernaturliga 
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väsen, ock har under medeltiden blivit lokaliserad till slottet 
Lusignan i Frankrike. 

Genom sin egenskap att först ock främst avse att vara 
underhållande skiljer sig folksagan även från en annan när-
liggande företeelse, nämligen fabeln. Dess första uppgift är 
att vara undervisande, moraliserande; det underhållande momen-
tet kommer först i andra rummet. Vanligen är den även en 
litterär konstprodukt. För att få fram den lärdom, som skall 
meddelas, kan fabelförfattaren antingen själv uppfinna en hand-
ling eller ock upptaga ock omforma ett redan befintligt ämne, 
ock i så fall ligga naturligtvis sagomotiven nära till hands. 
De älsta sagosamlingar vi känna, de gamla indiska, bestå just 
av dylika i fabelskrud omklädda folksagor, som därigenom 
blivit tjänliga att belysa sanningen av vissa satser ock levnads-
regler. 

Även mellan fabeln ock sagan är gränsen svär att draga. 
Fabelns didaktiska element kan framhävas mer eller mindre 
skarpt, ock å andra sidan älskar den folklige sagoförtäljaren 
mången gång att göra en liten påminnelse om vad hälsosam 
lärdom av hans ord kan dragas. En del gamla fabler ha 
väl ock småningom övergått till sagor, särskilt åtskilliga djur-
fabler, varför det ock är lätt nog att draga'ut den sedolärande 
meningen ur många av våra djursagor. 

Som ett slags sägner måste man även uppfatta legenderna 
ock, åtminstone delvis, även myterna. Bägge äro de ursprung-
ligen av religiös natur: de förra äro berättelser om heliga män 
ock kvinnor, de senare förtälja oss om gudarnas liv ock även-
tyr. Det religiösa elementet kan dock stundom vara obetydligt 
nog ock under legendens eller mytens vidare utbredning ock 
utveckling allt mera försvinna. På samma gång själva hand-
lingen blir rikare ock mera invecklad, ökas också intresset 
för denna, ock jältens personlighet, som förut varit huvudsaken, 
träder alltmer i bakgrunden, tils det slutligen endast återstår 
den vanlige opersonlige sagojälten, som »var en gång», utan 
att någon spörjer när eller var. Från myt ock legend till 
saga är således steget icke så stort, ock många av våra sago-
motiv återfinnas också i äldre myter ock legender. Redan 
GRIMM insåg ju också det nära sammanhanget mellan myten 
ock sagan, ock även om hans uppfattning av förhållandet icke 
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var riktig, är det likväl satt utom tvivel, att åtminstone några 
av våra sagor äro avläggare av en äldre tids myter. 

Man må icke föreställa sig, att allt, som rymmes inom 
de tämligen obestämda gränser, vi här sökt uppdraga, utgör 
en enda likformig massa. Tvärtom. Folksaga i denna vid-
sträckta betydelse innefattar en brokigt skiftande blandning 
av företeelser. Man jämföre t. ex. sagorna om »Prinsessan 
Snövit», »Lill-Klas ock Stor-Klas», »Björnens fiskafänge» ock 
»Smeden, som varken slapp in i himmelen eller i hälvetet», 
för att nu endast taga några välbekanta exempel ur högen. 
Den första är en undersaga, som man velat ge ett mytiskt 
ursprung; den andra ett slags bondenovell, utan något över-
naturligt element; den tredje en djursaga; ock den fjärde slut-
ligen en av de så allmänna ock omtyckta sagorna om huru 
fan blir lurad ock misshandlad, här till på köpet tillsatt med 
en liten släng åt Sankte Pär själv. 

För att vinna bättre översikt över den stora sagoskatten 
har man också gjort flera försök till indelningar av sagorna. 
Av, mångahanda rätt insedda skäl hava dock alla dessa i 
större eller mindre mån misslyckats. De mäst genomförda äro 
framställda av v. HAHN ock BARING-GOULD. För ordnandet av 
själva sagorna äro deras system alldeles obrukbara, men väl 
kunna de tjäna till en jälp vid klassificering av de olika i sagorna 
förekommande motiven. Bägge dessa system lida emellertid 
av det felet, att de ha sina avdelningar för blandade sagor, 
i vilka naturligtvis införas alla ämnen av vad slag som hälst, 
som ej lämpligen kunna räknas till någon annan kategori. 

Brukbarare ock även för oss intressantare synes mig ett 
förslag till indelning vara, vilket förekommer i HYLTtN-CAVALLIUS' 
ock STEPHENS' outgivna samlingar. Det har följande utseende: 

A. Folksagan. 
Sagans huvudperson är en pojke, 
list besegrar jättar ock andra hind 
En man med tapperhet 
en kvinna med fägring ock godhet} 

som med slughet ock 
er. 
som hava jälp av över-

naturliga väsen: 
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av sin börd från a) skogstroll eller b) källråd; 
av någon övernaturlig varelse, som de gjort en 

tjänst: 
a) troll (gubbe eller rådande), b) älvor, e) käll-
råd, d) hundar, e) hästar, f) kattor; 

av någon trollkunnig man eller kvinna. 
En man t som förföljes av övernaturligt väsen ock är 
ell. kvinnaf 	förtrollad: 

a) till ulv, häst eller annat djur, b) till gam-
mal käring. 

En man t som har jälp av sin egen 1) mandom, 2) 
ell. kvinnaf 	fägring ock snällhet. 
En man t som straffas endast för egna fel: 1) feghet, 
ell. kvinna( 	2) nyfikenhet, lättja. 

B. Legenden (didaktisk). 

C. Folkäventyret (roande). 

Naturligtvis kan mot detta indelningsförsök ganska mycket 
invändas. Här saknas fullständigt plats för djursagorna. Att 
karakterisera legenden som didaktisk torde vara mindre lyck-
ligt, liksom även »folkäventyr» icke är något särdeles väl 
funnet namn på tredje avdelningen, som ju tydligen är ämnad 
att omfatta de, mästadels i lägre kretsar spelande, sagor, i vilka 
intet underbart förekommer. »Äventyr» är nämligen efter svenskt 
språkbruk snarare likbetydande med undersaga,, således mot-
svarande avdelningen A i ovanstående system. De till avdel-
ningen C hörande sagorna kallas däremot i dagligt tal vanligen 
»historier». Det torde emellertid icke vara lämpligt att gå 
något närmare in på en kritik av ett förslag, som upphovs-
männen icke velat eller hunnit framlägga för offentligheten. , 

En annan indelning, som även träffar sägnerna, är före-
slagen av VILH. W[ADMAN] i Sv. landsm. VI, s. xxxvij. Till 
indelningsgrund tager han den krets, varur sagomotivet är 
hämtat, ock får då två huvudavdelningar: 

oegentlig folksaga = saga, vars motiv ej är hämtat ur 
folkets vardagliga liv ock omgivning», ock 

egentlig folksaga, vars motiv är hämtat ur folkets 
vardagliga liv ock omgivning». 
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Den förra har tre underarter: 
»sägen -= saga, vars motiv är en händelse förlagd till 

en viss lokal (föremål) eller hänförd till en person» (härunder 
historisk sägen, folksägen ock legend); 

»riddaresaga = saga, vars motiv är hämtat från en 
krets, som står över det egentliga folket;» 

»troll- ock äventyrssaga =-- saga, vars motiv är helt ock 
hållet fantastiskt.» 

Om man nu också bortser från det mindre lämpliga in-
förandet av sägnen såsom en art saga (dessutom oriktigt endast 
under I i st. f. under bägge avdelningarna), så återstå i alla 
fall åtskilliga anmärkningar. Denna indelning efter den sam- 
hällsklass, ur vilken motivet är hämtat, har nämligen, oaktat 
den antagits även av andra sagoforskare, sina mycket stora 
olägenheter. Det är nämligen icke så, att varje sagomotiv 
låter hänföra sig till ett visst samhällslager. Det finnes visser- 
ligen sagor, som man på grund av deras ton ock lokalfärg 
skulle kunna kalla riddaresagor, likasom det finnes icke blott 
folkliga, utan även borgerliga sagor. Det finnes nog också ett 
ock annat motiv, som uteslutande eller företrädesvis hör hemma 
i någon av dessa olika grupper. Men i allmänhet går samma 
motiv från kungasalen lätt ned till bondstugan. En saga, som 
i en variant rör sig med idel riddare ock kungar, kan i en 
annan ha fått dessa ersatta av torparesöner ock storbönder. 
De flästa sagoberättare ha, som ofta blivit framhållet, en be- 
nägenhet att förlägga handlingen till sin egen krets ock 
särskilt att giva jälten en mot deras egen svarande samhälls- 
ställning. JAHN omtalar i inledningen till sina sagor från 
Rägen, hurusom en av hans historiegubbar, en gammal knekt, 
som i sin ungdom tjänat vid »Röda husarerna», hade en okuvlig 
förkärlek för att låta sagans jälte ikläda sig en »röd husars» 
ståtliga skepelse. Dessutom äro de sociala förhållandena i 
sagans underland ej på långt när så utvecklade ock gränserna 
mellan de olika samhällslagren ej så skarpa som i värklighetens 
värld. Sagans kung är lika tillgänglig för bonden ock knekten 
som för den främmande furstesonen; den haltungade hovmannen 
»Riddar Röd» håller sig ej för god att intrigera mot Aske-
pjäsken; ock torparesonen, fast han kommer i sina gamla 

Sv. lands?». XL I. 	 2 
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trasor direkt ur spiseln, har långt större utsikter att vinna 
prinsessans hand än kungens son av England. Det torde där- 
före, på grund av denna sagans sociala obestämdhet, ofta vara 
svårt nog att avgöra, till vilken avdelning en viss uppteckning 
bör höra. I följd av den förut antydda lätthet, varmed sagorna 
omformas, kunna också olika uppteckningar av samma saga 
komma in under skilda avdelningar. Antingen skulle man då 
endast ta hänsyn till uppteckningarnas form, varvid de olika, 
varianterna av samma saga skulle få sökas under olika av-
delningar; eller ock skulle man nödgas på mer eller mindre 
goda — ofta säkerligen mycket svaga — skäl hänföra en saga 
med alla dess varianter till en viss avdelning. Som förslags-
ställaren ej närmare gått in i enskildheter, vet man ej, huru 
han tänkt sig saken. 

Det förra av dessa alternativ har under liknande förhållan-
den valts av ÅBERG, som utgivit Nylands folksagor. Han in-
delar sagorna i fäni »flockar»: 

sagor av hedniskt-mytiskt innehåll, 
sagor av kristligt-mytiskt innehåll, 
djursagor, 
äventyr ock 
skämtesagor. 

Nu är det emellertid samma förhållande med sagornas 
religiösa ståndpunkt som med deras sociala. Vår Härre ock 
Sankte Pär gå omkring ock utdela önsketing, som vid ett annat 
tillfälle tillskrivas en fe eller trollpacka; ock jungfru Maria 
turar om med Gråkappan i att ta hand om unga flickor. I 
Finnland ock Östersjöprovinserna har dessutom den svenske 
ock europeiske jätten blivit utträngd av fan själv eller någon 
av hans anhang. En hel mängd uppteckningar av jättesagor 
ha således övergått från den hedniskt-mytiska till den kristligt-
mytiska flocken. Till flocken IV »äventyr» för ÅBERG alla 
uppteckningar, som ej ha särskilda anspråk att komma in 
under någon av de andra. Som det nu ofta inträffar, att det 
mytiska elementet, som avgör uppteckningens plats, kan vara 
ytterst obetydligt ock t. o. m. alldeles bortfalla, så händer 
därmed lätt, att åtskilliga sagor anträffas i olika uppteckningar 
såväl i flock IV som i I eller II. Ja, det saknas ej exempel 
på att de olika varianterna av en viss saga måste samman- 
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letas ur tre olika flockar. En sådan indelning fyller natur-
ligtvis ej en av de första fordringarna på en dylik, den att 
bringa ordning ock reda i materialet. 

Åtskilliga andra förslag ha ock framkommit, men jag förbi-
går dem här. 

Efter denna stränga kritik är det naturligtvis farligt nog 
att själv framställa ett förslag. Ett sådant kommer nog alltid 
att träffas av åtskilliga av de förut framställda invändningarna. 
Innan jag här redogör för den plan till ordnande av folk-
sagorna, jag själv funnit lämplig att följa, vill jag därför förut-
skicka ett par anmärkningar. 

Först ock främst gör detta mitt förslag icke anspråk på att 
utgöra en fullständig indelning, utan vill snarare vara en för prak-
tiskt ändamål brukbar gruppering av sagorna. Grupperingen bör 
vidare efter min åsikt ske efter sagor, ej efter varianter eller 
uppteckningar, d. v. s. varje saga med alla sina varianter får 
sin särskilda plats, ock denna bestämmes efter sagans allmänna 
form. Att vissa svårigheter härvid uppstå, är naturligt ock torde 
icke under några omständigheter kunna undvikas. Emellertid 
äro de nog icke oövervinneliga. 

Mitt förslag ter sig sålunda: 

Sagor i egentlig bemärkelse — med övernaturliga element. 
A. Undersagor eller äventyr: 

Jälten besegrar troll (jättar, drakar etc.) 
a) genom mod ock tapperhet, b) genom list. 
Jälten (jältinnan) befriar ur förtrollning 
a) sin blivande brud, b) sin blivande brudgum, c) 
sina bröder; 
räddas själv ur trollets våld. 
Förbindelser mellan människa ock övernaturligt eller 

förtrollat väsen: 
a) man ock övernaturlig kvinna, b) kvinna ock 
övernaturlig man. 
Orätt (understucken) brud. 
Jälten (jältinnan) besegrar svårigheter ock vinner 

lyckan (gemål) med tilljälp av: 
a) underbar börd, b) underbara medjälpare [såsom 
a) feer, troll ock med underbara egenskaper ut- 
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rustade varelser, fY) förtrollade människor, 7) »den 
tacksamme döde», d) tacksamma djur], c) underting, 
d) underbara gåvor ock beviljade önskningar. 

Legendartade sagor. Här märkas särskilt sagor om: 
a) jungfru Maria, b) Vår Härre ock Sankte Pär, 
c) döden, d) fan ock hans anhang. 

Djursagor. Till denna avdelning kunna väl ock föras 
de ytterst få sagor om livlösa ting, som förekomma 
t. ex. i Tyskland. 

Il. Historier — utan övernaturliga element: 
noveller; 
listiga (hit särskilt tjuvhistorier); 
dumma (hit särskilt s. k. Molbohistorier, Tälge 

tokar o. dyl.); 
prästhistorier; 
upprepningar, ramsor o. dyl. 

Denna gruppering gör naturligtvis ej häller anspråk på att 
vara fullständigt genomförd. De under I A, I B ock II upp-
tagna grupperna äro blott de viktigaste av de hithörande, visst 
icke alla. Vidare förtjänar det påpekas i fråga om de till 
I A 6 hörande sagorna, att alla dessa visst icke kunna grupperas 
efter anförda översikt av de olika övernaturliga jälparne ock 
jälpmedlen, enär ofta nog flera av dessa ingå i samma saga. 
Till II 1 ville jag hänföra sådana sagor, som sakna det över-
naturliga elementet, men för övrigt genom ton ock åskådnings-
sätt stå undersagorna nära, såsom t. ex. »Prinsessan i jord-
kulan». De övriga till denna huvudavdelning hörande sagorna 
äro mästadels skämtsagor; men sådana förekomma även, ehuru i 
mindre antal, i första avdelningen. Att för dessa skämtsagor 
göra en särskild avdelning har jag av många skäl ansett mindre 
lämpligt. I fråga om de olika samhällslager, som i sagan 
representeras, kan anmärkas, att avd. I ock 1.1 1 något så 
när motsvara WADMANS oegentliga folksagor (utom naturligt-
vis sägnerna) ock II 2 if. de egentliga. 



2. 
Vi komma nu till frågan om folksagornas ursprung. Var-

ifrån ha våra folksagor kommit? 
De förste, som uppställde denna fråga till vetenskaplig 

diskussion, voro bröderna GRIMM, sagoforskningens egentliga 
upphovsmän. Deras åsikt, som sedermera upptagits av bland 
andra den bekante forskaren MAX MULLER ock satts i system 
av österrikaren v. HAHN, kan sammanfattas ungefär på följande 
sätt. 

Då den ariska folkstammen, till vilken som bekant de flästa 
europeiska folk ock en del asiatiska höra, spridde sig åt skilda 
häll från sina gamla boningsplatser någonstädes i mellersta 
Asien, medförde de olika stammarna till sina nya hemvist fröen 
till sin mytologi — sin gudalära — lika väl som de togo med 
t. ex. grunddragen till sitt språk. Dessa utvecklades sedan 
hos de skilda folken till värkliga myter, berättelser om gudarna 
ock deras öden. Under seklernas lopp utbildades, omformades 
ock förföllo slutligen dessa myter, ock det slutliga resultat, 
som framgått ur denna process, är folksagorna. Dessa äro att 
betrakta som de sista rästerna, de söndersprängda bitarna av 
fordom mera fullständiga ock avrundade guda- ock jältesagor. 

Denna hypotes är emellertid grundad på den åsikten, att 
folksagorna uteslutande eller åtminstone huvudsakligen äro de 
arisk a folkens egendom, en uppfattning som var lättförklarlig 
på bröderna GRIMMS tid, då man ännu egde en ytterst ofull-
ständig kännedom om sagornas utbredning. För vår tid är 
den fullkomligt ohållbar. Genom de fortsatta sagoinsamlingarna 
ock den jämförande sagoforskningen har man nämligen kommit 
till insikt om att samma sagor ock sagomotiv, som återfinnas 
hos de gamle ariernas ätteläggar, också anträffas hos icke- 



22 	 ÅHLSTRÖM, OM FOLKSAGORNA. 	 XI. 1 
ariska folk såsom finnar, ester, ungrare, ja även hos utom-
europeiska, icke-ariska folkslag. 

Dessutom förklarar denna hypotes icke allt, vad den är 
ämnad att förklara. Vore den riktig, så skulle naturligtvis 
likheten mellan de olika ländernas sagor inskränka sig till 
själva grundtanken eller åtminstone till sagornas huvuddrag. 
Det är emellertid lätt för en ock var att övertyga sig om 
att likheterna ofta sträcka sig till de mäst obetydliga ock 
oväsentliga smådrag ock till förbindelserna dem emellan. Nu 
är det tydligtvis icke möjligt att antaga, det på olika håll 
samma detaljer kunnat oberoende av varandra på alldeles lik-
artat sätt sammanfogas till ett helt, utan den naturliga slut-
satsen måste bliva den, att allt detta relativt oväsentliga, som 
är gemensamt för skilda länders sagor, förefunnits redan i 
den gemensamma källan. Man kan nämligen icke, såsom MAX 
MeLLER värkligen synes hava gjort, fullkomligt likställa sagans 
utveckling med växtens. Det är visserligen sant, att ett växt-
frö frambringar lika eller väsentligt, lika plantor, vare sig det 
nedlägges i Sverges eller Italiens jord, om blott de nödvändiga 
förutsättningarna för dess fortkomst finnas tör handen. Men 
i sagomotivet ligger icke såsom i växtfröet hela den kom-
mande utvecklingen på förhand bestämd. Sagan uppkommer 
icke genom en blott utveckling av de i ett visst sagofrö slum-
rande möjligheterna ock krafterna. Ett sagomotiv besitter 
visserligen också i sig en viss livskraft i så måtto, att det 
synes ha en viss tendens att utvidga sig till en ny, mera full-
komlig företeelse; men sagan växer ej uteslutande fram ur det 
ursprungliga motivet, utan kring detta gruppera sig genom 
idaörbindelsernas makt andra, mer eller mindre främmande, 
såsom bimotiv eller detaljer. Vilka motiv som på detta sätt 
komma att sammanarbetas med de ursprungliga, beror visser-
ligen i någon mån på dettas naturliga beskaffenhet, på vilka 
eggelser ock anledningar till förbindelser med andra det kan 
innebära; men även på vilka andra föreställningar, sägner, 
sagomotiv o. d. som förut finnas tillgängliga inom det område, 
där ett dylikt sagofrö råkat falla, ock med vilka det således 
har möjlighet att träda i förbindelse. 

För att denna Grimmska teori skulle vara i någon mån 
hållbar, skulle den alltså modifieras därhän, att det icke var 



XI. 1 	 FOLKSAGORNA SOM MYTER. 	 23 

sagofrön, utan fullt utbildade sagor, som våra gamla ariska 
förfäder förde med sig ut i världen. Men då kunna vi återigän 
ej betrakta dessa som myter, ock dessutom äro många av de 
för skilda länders sagor gemensamma dragen av en natur, som 
röjer ett jämförelsevis sent datum. 

För övrigt är ju, som redan blivit framhållet, själva utgångs-
punkten falsk, ock hela teorien faller ojälpligt inför den nyare 
sagohistoriska forskningen. 

En ny åsikt om sagornas ursprung framställdes år 1859 
av BENFEY i inledningen till hans översättning av den märkliga 
indiska fabelsamlingen Pantjatantra. Enligt denna var Indien 
sagornas fosterland, buddhismen deras egentliga upphov, ock 
över Persien ock Arabien hade de sedan, i fullt historisk tid, ej 
före 10:e seklet, ock på litterär väg nått fram till Västerlandet. 
Undantag gjorde endast djursagorna, som i de esopiska fablerna 
hade äldre representanter än i de indiska, varför BENFEY antog, 
att dessa kommit från Grekland till Indien. BENFEY fick på 
sin sida en av de allra förnämsta sagoforskarne, KÖHLER, som 
emellertid särskilt framhöll, att det riktiga tillvägagångssättet för 
att lösa frågan om sagornas ursprung vore att följa varje en- 
skild saga så långt tillbaka i tiden som möjligt. Så har ock 
skett med en hel del sagor, vilkas vandringar vi tämligen noga 
känna till under århundradens lopp ock som vi kunna spåra 
tillbaka högt upp i tiden. Alla dylika undersökningar föra oss 
tillbaka till Indien såsom det land, där de första spåren an- 
träffas, ock det är därför icke för djärvt — mena BENFEY ock 
hans efterföljare — att därav draga den slutsatsen, att även 
övriga sagor, om blott tillräckligt undersökningsmaterial funnes, 
skulle visa sig härstamma från samma håll. Även den franske 
forskaren CONUIN förfäktar samma åsikt, men antager dock, 
att sagoämnen förefunnits i Indien redan före buddhismens 
uppträdande, ehuru det först var genom de buddhistiska be-
arbetningarna som de fingo en större spridning. 

COSQUIN har också sökt uppvisa folksagornas inre över-
ensstämmelse med indiska ock särskilt buddhistiska föreställ-
ningar ock åskådningssätt. Men, som med rätta anmärkts, 
de förment indiska ock buddhistiska reminiscenser, han fram-
drager, äro intet annat än sådana enkla föreställningar, som äro 
gemensamma för de fiästa folk, vilka nått en viss grad av 
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odling, de må för övrigt vara buddhister, muhamedaner eller 
kristna. 

Emellertid är det långt ifrån något faktum, att alla sago-
motiv låta leda sig tillbaka till Indien, »det stora sagolandet», 
som det också blivit kallat. Att — som den Benfeyska skolan 
gjort — ifrån det faktum, att en del, även om det vore den 
största delen, av sagorna kommit från Indien, sluta sig till 
att det samma vore förhållandet även med de övriga, är natur-
ligtvis alldeles otillåtligt. Antaget att vi visste, att de allra 
flästa av våra svenska växter vandrat in från den europeiska 
kontinenten, skulle vi därför anse oss berättigade att påstå, 
det även potatis ock tobak kommit från samma håll? Tyd-
ligen icke. Nu är det dessutom ett faktum, att en del sago-
motiv äro av den natur, att de omöjligen kunna ha uppstått 
i Indien. 

Redan JULIUS KROFIN i Helsingfors opponerade sig på denna 
grund mot den Benfeyska teorien, ock hans son, den bekanta 
folkloristen KAARLE KROHN, har i en förtjänstfull skrift Mann 
und Fuchs studerat tre djursagor ock kommit till det resultat, 
att en av dem hör till en nordlig krets av dylika sagor, den 
andra är en egyptisk schakalsaga ock slutligen den tredje 
härleder sig från de esopiska fablerna. Visserligen äro de 
indiska samlingarna rika på djursagor, men huru skulle man 
t. ex. kunna härleda sagan om »björnens fiskafänge» i den is-
belagda sjön från det solvarm Indien?' En annan saga förtäljer, 
huru räven fick vit svansspets. Indien eger inga rävar, i de 
indiska sagorna är det schakalen som spelar rävens roll, ock 
på honom har sagan ingen tillämpning. 

Dessutom är det naturligtvis icke sagt, att en saga skall 
vara uppkommen i Indien, därför att den därstädes blivit 
påvisad, icke ens om den tidigast kan spåras därstädes. Redan 
BENFEY måste erkänna de esopiska djurfablerna såsom äldre än 
de indiska ock ansåg också de senare härstamma från västern. 
Även om de indiska sagosamlingarna äro de älsta, kan 
därav ej slutas, att icke enstaka äldre sagor frän andra land 

1) Det finnes visserligen varianter av sagan, i vilka björnen (eller 
vargen) mister svansen på annat sätt än genom att låta den frysa fast 
i en vak, men dessa äro endast senare förvandlingar av det ursprungliga 
motivet. 
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finnas, såsom jag ock sedan skall visa vara förhållandet. Ännu 
mindre kan man av ett sagomotivs tillvaro i det moderna In-
dien sluta sig till att Indien är stammoder för motsvarande 
folksaga. Det ligger ju ej den minsta osannolikhet uti att 
ett dylikt sagomotiv i allra senaste tid blivit dit infört av 
europeerna. Varför skulle just Indien kunna undgå att röna 
samma påvärkan av de västerländska sagorna, som man sedan 
länge har iakttagit i Brasilien, i Algeriet ock på en mängd 
andra ställen, där europeisk civilisation sträcker ut sitt välde 
över lägre stående stammar? 

För COSQUIN ock hans efterföljare synes det emellertid 
vara självklart, att blotta tillvaron av en modern indisk saga 
med säkerhet förutsätter, att ämnet i Indien också har sin källa. 
Det finnes t. ex. ett i medeltiden mycket omtyckt tema om 
mannen, som dödar sin hustrus älskare ock av hans järta 
bereder en rätt, som han narrar hustrun att äta. På grund av 
några indiska uppteckningar, av vilka den tidigaste är gjord 
på 1850-talet, har man velat anse detta tema för indiskt. I 
medeltidslitteraturen förekommer det likvisst i något skiftande 
form bland annat i två noveller av BOCCACCIO. Dessutom före-
kommer det som sägen i Provence ock Spanien samt i en 
hel mängd folkvisor, för vilka vi ha en representant i »Riddar 
Fröjdenborg ock fröken Adelin». Som jag på annat ställel visat, 
härleda sig de indiska versionerna otvivelaktigt från BOCCACCIO, 
ock på något österländskt ursprung är ej att tänka. 

Den indiska hypotesen utgår från två antaganden: dels 
att de indiska sagorna skulle vara de älsta av alla, dels att 
Europa före de indiska sagornas invandring skulle varit i total 
saknad av dylika. Det har redan antytts, att bevisligen äldre 
sagor finnas, ock det kan även visas, att Europa vid tiden för 
den indiska sagoinvandringen ingalunda var i saknad av egna 
sagor; men vi uppskjuta lämpligen behandlingen av dessa 
frågor, till dess vi betraktat ännu en tredje åsikt om sagornas 
uppkomst. 

Mot den indiska teorien, särskilt sådan den utvecklades 
av COSQUIN ock BENFEY, kom snart en opposition från tvänne 
erkänt framstående forskare: fransmannen GAIDOZ, ene utgivaren 

1) Ahlström, Lais-litteraturen (Ups. 1892) s. 127 if. 
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av den folkloristiska tidskriften Mllusine, ock tysken STEINTHAL, 
utgivare av Zeitschrift fiir Völkerpsychologie und Sprachwissen-
schaft, vilka framlade åtskilliga av de argument, som ovan 
anförts. Redan förut hade engelsmannen TYLOR uppvisat, att 
åtskilliga av de civiliserade nationernas myter ock sagor hava 
sina motsvarigheter hos de vilda folken, där de oftast måste 
anses ha uppkommit självständigt ock oberoende av yttre på-
värkningar. På grundvalen av detta faktum utarbetade LANG 
ett system, som vanligen benämnes det antropologiska. Enligt 
detta äro folksagorna intet annat än uttryck för eller, som LANG 
själv säger, inkarnationer av de för alla rasers vilda förfäder 
gemensamma föreställningarna. De äro blott en kaleidoskopisk 
anordning av jämförelsevis få situationer ock händelser, som 
på ett naturligt sätt uppstått i folkens tidigaste barndom. »I 
stort sett», säger han, »är folksagornas stoff intet annat än ett 
visst antal händelser ock ett visst sätt att kombinera dessa. 
Deras egendomliga ock förnuftsstridiga karaktär beror på deras 
avlägsna ursprung i folkens ociviliserade barndom; ock deras 
vidsträckta spridning förorsakas till dels möjligen av muntlig 
övergång från folk till folk, men ännu mera av en hos denna 
unga inbillningskraft inneboende tendens att allestädes löpa i 
samma fåror.» 

LANGS system lider uppenbarligen i så måtto av samma 
svaghet som det Grimmska, att det är otillräckligt för att för-
klara de mera detaljerade likheterna mellan olika länders 
sagor. Som exempel på de omnämnda, för alla folk gemen-
samma föreställningarna anför han bl. a. vänskap ock förbin-
delser Inellan människor ock lägre stående väsen, djur eller 
t. o. m. oorganiska föremål. Så blir, anmärker han, en flicka 
utsatt för frieri av en groda, en pumpa, en get, en björn eller 
en elefant i sagor hos zuluer, skottar, valacher, eskimåer, 
ojibwager ock tyskar (han kunde även ha tillagt skandinaver, 
fransmän ock förmodligen de flästa civiliserade folk). Detta 
skulle ha sin grund i den brist på känsla för skillnaden mellan 
människan ock övriga föremål i världen, som härskar hos de vilda 
folken. Förklaringen är visserligen enligt mitt förmenande icke 
riktig, ty det är just olikheten mellan kontrahenternas naturer 
som innebär uppslaget till förvecklingen, åtminstone i de mera 
kända hithörande sagorna; men det kan emellertid villigt er- 
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kännas, att ett så enkelt tema som detta: en förbindelse mellan 
en människa ock ett djur eller annat väsende, mycket väl 
kunnat självständigt uppstå hos en mängd olika folkslag. LANG 
har ej redogjort för huru nära sagorna från dessa skilda håll 
stå varandra, sannolikt har en hel del intet annat än detta 
uppslag gemensamt. Men det finnes också mera detaljerade 
likheter. Hur skall väl LANGS teori kunna förklara t. ex., att 
i den svenska sagan om ulvprinsen (HO. & St. s. 325), upp-
tecknad omkring 1840 i Södermanland, anledningen till skils-
mässan mellan de älskande alldeles liknar motsvarande episod 
i Amors ock Psyches saga, sådan den av APULEJUS i andra år-
hundradet av vår tidräkning förtäljdes för dåtidens romare? 
Man kan väl icke med något sken av rimlighet påstå, att de 
ociviliserade folkens bristande känsla för olikheten mellan 
människa ock djur skulle medföra nödvändigheten av att de 
respektive älskarinnorna skulle väcka sina män genom vårdslöst 
hanterande av lysmedel. Det är för övrigt att märka, att jälten 
i den romersk-grekiska sagan är en gud ock ej ett djur eller 
dylikt, liksom ock i våra hithörande sagor djuret blott är en 
förtrollad människa. Likheterna mellan olika länders sagor 
kunna ofta sträcka sig ända till själva ordalydelsen. I den 
östgötska sagan om »Plugge Navare » (HO. & St. s. 459) frågar 
jätten, för varje gäng Plugge frånrövat honom en kostbarhet: 
»Kommer du ännu igän?» ock Plugge svarar: »Ja män tör 
jag så göra». På Sicilien finnes en liknande saga oni »Caru-
seddu» (Gonzenbach nr 83), däri samma ordbyte förefinnes 
mellan människoätaren ock jälten, ock ett liknande sådant 
förekommer i en gaelisk saga. Då det nu ej kan vara tänk-
bart, att sagans motiv nödvändigt måste utvecklas på detta 
sätt, måste man antaga ett direkt sammanhang mellan en 
hel grupp av dessa sagor. Ock liknande undersökningar 
visa snart, att sagornas vandring från folk till folk är — icke, 
som denna skola vill hava det, ett sällsynt undantag — utan 
tvärtom regel. 

Vi kunna således ej instämma i den Grimmska åsikten, 
att folksagorna äro de sista spåren av en gammal arisk myto-
logi; ej häller i den Benfeyska, att alla folksagor fötts uti ock 
i historisk tid utgått från Indien; ock slutligen ej i den Tylor-
Langska, att folksagorna uppkommit oberoende av varandra 
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hos skilda folk på grund av de för alla folkslag under ett 
tidigare utvecklingsstadium gemensamma föreställningarna. 

Hur hava vi då att fatta folksagornas ursprung? 
Svaret härpå ligger redan delvis i framställningen ock 

kritiken av de ovan anförda teorierna. De tillhöra icke en-
samt de ariska folken; de ha icke uppstått uteslutande i In-
dien, ock naturligtvis lika litet i något annat enskilt land. 
Folksagorna äro, som KROHN säger, icke produkterna av ett 
enda folks, vare sig indernas eller egypternas, andliga värk-
samhet, lika litet som vår kultur härleder sig från en eller två 
raser. De äro snarare en gemensam egendom, förvärvad genom 
hela världens, såväl den mera som den mindre civiliserades, 
strävanden. Ock — måste man tillägga — liksom intet visst 
folk, så kan häller ingen viss tid tillräkna sig äran av sagornas 
uppkomst. Så långt några skriftliga minnesmärken finnas, an-
träffar man ock sagor eller sagomotiv. Vi kunna sedan år-
hundrade efter århundrade se, huru nya sagoämnen alltjämt 
framträda, ock ännu i dag föregår utan tvivel sagobildningen 
hos de folk ock folklager, som ega de därför nödvändiga 
förutsättningarna. 

Vill man icke nöja sig med detta generella svar på frågan 
om sagornas ursprung, måste man företaga en särskild under-
sökning av varje enskild saga. Av vad ovan sagts framgår, 
att varje värkligen utvecklad saga måste ha en bestämd tid 
ock en bestämd ort för sin uppkomst. Det gäller sålunda att 
följa sagan tillbaka genom tiderna så långt som möjligt. Men 
det svar, som sålunda erhålles, är vanligen endast negativt: 
på grund av förhandenvarande äldre uppteckningar ock andra 
omständigheter kan man sluta sig till att en viss saga icke 
uppstått i t. ex. Sverge, Frankrike eller Italien på 1800-talet, 
1600-talet eller 1200-talet. Men antagom, att vi spårat den 
till Indien eller till faraonernas tid i Egypten: berättigar oss 
detta till det antagandet, att den tidigast anträffade formen är 
den älsta ock att sagan först sett dagen i den trakt eller det 
land, där denna blivit funnen? Naturligtvis icke. Det är 
tvärtom oftast förhållandet, att de älsta sagouppteckningarna 
framträda i en form, som kännetecknar dem såsom relativt 
yngre bearbetningar — ofta vida längre avlägsna från sagans 
ursprungliga gestalt än de uppteckningar, som den dag i 
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dag är göras i en annan ända av världen. Före dessa älsta 
kända sagoformer ligga således med säkerhet andra, kanske, 
en lång utvecklingsserie, som gått icke blott genom flera sekel, 
utan även inom flera folkslag. Naturligtvis kunna även de 
sagor, vilkas första kända uppteckningar äro av jämförelse-
vis sent datum, icke desto mindre ha bakom sig en lång 
historia, ty det är ju först i nyare tider systematiska sago-
insamlingar egt rum, ock vad i gångna sekel samlats ock 
publicerats har uppenbarligen endast varit en ringa del av 
samtidens sagoskatter. 

Det finnes visserligen några sagor, som vila på så speci-
ella förutsättningar, att de därigenom kunna till sin uppkomst 
geografiskt eller historiskt begränsas. Den redan förut om-
nämnda sagan om björnens fiskafänge förutsätter uppenbarligen 
ett nordligt klimat med isbelagda sjöar. Förklaringen på rävens 
vita svansspets måste ha uppfunnits i ett land, där rävar finnas, 
ock kan därför ej vara från t. ex. Indien. I åtskilliga av de 
många historierna om fan ock hans anhang har denne kristne 
potentat endast tagit arv efter äldre jättar ock troll; men 
andra ha otvivelaktigt bildats kring hans person. Så måste 
t. ex. vara förhållandet med skämtsagan om »Den skrivande 
djävulen» (Svensa Emåd. s. 7: »Bonden som gick åt kyrkan»), 
som för övrigt blott är en omdaning av en from medeltidslegend 
(se Cederschiöld Sv. landsm. V. 6, s. 145). Den måste således 
förskriva sig från vår tideräkning. 

Den begränsning, vi på detta sätt erhålla, är dock som 
oftast osäker ock därtill alltid högst obestämd, såsom av ovan 
anförda exempel synes. Orsaken till det ringa resultat, som 
på denna väg vinnes, är helt enkelt den, att dessa folksagor, 
som tillhöra nästan alla folk ock alla tider, just för att kunna 
få en sådan vidsträckt spridning måste ha kunnat omdanas 
efter olika länders ock tiders krav ock därföre vara av den 
mäst allmängiltiga natur. Det gives nog också inom littera-
turen exempel på sagor, som alldeles bestämt visa sig tillhöra 
ett visst land eller en viss tid; men dessa ha då också stannat 
inom sitt land ock sin tid. Så har förhållandet varit med 
t. ex. de gamla iriska sagorna ock med den allra största 
massan av de munk- ock nunnehistorier, som fylla medeltida 
sagosamlingar. Deras motiv ha varit av ett speciellt intresse 
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för det folket ock för den tidsåldern, de ha fötts ock dött inom 
dessa, utan att någonsin vinna livskraft nog att tränga utom 
sin trånga krets ock erövra världen. 

Sagornas så att säga födelseakt är, liksom andra dylika, 
insvept i ett dunkel. Man har velat anse dem som frukterna 
av den outvecklade människoandens försök att förklara out-
redda naturföreteelser, blixt ock tordön, växlingen mellan vår 
ock vinter, mörker ock ljus. Alla försök att i detalj söka til-
lämpa detta betraktelsesätt på enskilda sagor, torde dock kunna 
betraktas som misslyckade. Några avsiktliga allegorier äro 
sagorna minst av allt. De äro icke det tänkande förståndets 
värk, utan yttringar av fantasiens fria lek med det material — 
mänskliga föreställningar ock erfarenhetsrön — som ligger 
inom dess räckvidd. 

Ännu återstår oss en fråga att utreda. Av ovanstående 
framställning har redan framgått, att folksagorna till stor del 
äro en gemensam egendom för en betydlig del av världen. 
När vi nu tillika redan avvisat den antropologiska skolans 
påstående, att likartade sagor självständigt uppstått inomolika 
länder, ock i stället tillerkänt varje saga en viss bestämd 
uppkomstort, så följer därav, att vi även måste antaga, det 
sagorna på ett eller annat sätt vandrat över från folk till folk. 

Detta kan nu tänkas ha skett på två sätt: antingen medelst 
skriftliga uppteckningar, på litterär väg, eller genom direkt 
muntligt överleronande. 

BENFEY ock hans anhängare höllo före, att mängden av 
sagor i ock med de västerländska bearbetningarna av de stora 
indiska sagosamlingarna förts över från Orienten. En senare 
forskning har emellertid bevisat, huru försvinnande litet detta 
litterära inflytande även i gynnsammaste fall kan ha varit. Så 
mycket mindre kan man ega någon grundad anledning att 
förmoda, det ett direkt litterärt sagoutbyte under medeltiden 
egt rum mellan de europeiska folken. Det är ju också en 
tämligen självklar sak, att det litterära inflytandet före bok-
tryckarekonstens uppfinning bör ha varit helt obetydligt. En 
bok var dessförinnan ett så dyrbart ting, att endast rikt folk 
hade råd att skaffa sig sådana, ock pergamentet var dess- 
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utom alltföl kostbart, för att man skulle ödsla bort det för 
upptecknande av de sagor, som ju ändock funnos till i vars 
mans mun. 

Om således ett direkt litterärt överflyttande av sagor från 
land till land kan anses högst sällsynt, torde man dock ej 
kunna alldeles förneka möjligheten av ett sådant. 

En omständighet, som kunde föranleda upptecknandet av 
enstaka sagor, var deras lämplighet som sedelärande exempel. 
Det är kanske icke så lätt för oss nu för tiden att förstå det 
moraliska värdet av en sådan saga som »Den lättröstade enkan».' 
Medeltidens predikanter hade dock en häpnadsväckande för-
måga att draga ut djupt religiösa tankar ock lärdomar ur 
ämnen, som för oss tyckas enbart anstötliga eller vidriga. 
Den omnämnda sagan upptogs också av JACQUES DE VITRI i 
hans latinska exempelsamling. Denna var lika tillgänglig för 
en spansk munk som för en hederlig svensk Sigtunakanik, 
ock bägge dessa kunde därför mera än väl samtidigt ge sina 
åhörare den föga uppbyggliga sagan till bästa ock därmed in-
föra den i sina respektive fosterland. Det var ingalunda något 
ovanligt, att exempelsamlingarnas fromme författare öste ur 
folksagans rika skattkammare, ock som deras värk utan 
tvivel hade att glädja sig åt en ganska god spridning, har 
nog en ock annan saga med dem kunnat göra sin rund genom 
världen. 

Även i ett annat fall kunde folksagor bliva skriftligt be-
varade, nämligen då de ansågos värdiga att bliva föremål för 
poetisk bearbetning. Som vi senare skola finna, begagnade 
sig medeltidens skalder alltifrån tolfte seklet flitigt av de 
folkliga traditionerna. Sin egentliga spridning fingo dessa 
dikter mindre direkt än genom förmedling av de s. k. jong-
lörerna i Frankrike ock deras gelikar i andra land. Jonglö- 

1) Den finnes ej tryckt som svensk folksaga, men däremot i original-
manuskript i HyMn-Cavallius' ock Stephens' samlingar. Huvudinnehållet 
är det, att en euka, som otröstlig vakar i sin mans gravvalv, fattas av 
medlidande med en soldat, som därutanför håller vakt vid en galge, ock 
slutligen låter ganska grundligt trösta sig av honom. Under tiden stjäles 
liket ur galgen ock, för att inte soldaten skall råka illa ut, erbjuder 
ankan honom sin mans kropp att hänga upp i stället ock slår med egen 
hand in ett par tänder för att göra mannen mera lik den bortstulne 
missdådaren. 
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rerna vore en slags kringvandrande sångare ock gycklare, som 
på marknader eller vid andra fästliga tillfällen roade folket 
genom att föredraga jälte- ock riddardikter, kärlekssånger ock 
burleskt skämtsamma dikter ock dessutom ofta nog även syssel-
satte sig med eldätning, knivkastning (»jonglering»), björn- 
förevisning ock dylika förvärvsgrenar. Dessa jonglörer voro, 
som man lätt kan förstå, ett oroligt ock äventyrslystet släkte 
ock drogo icke i betänkande att utsträcka sina konstnärsfärder 
till andra länder, där de kunde hoppas, att deras talanger 
skulle bli mera uppskattade än i det ofta otacksamma hem-
landet. De främmande åhörarne, som talade ett annat språk, 
förstodo mera av den beledsagande musiken än av själva 
täxten; men jonglörerna själva voro eller blevo snart så språk-
kunniga, att de kunde ge åtminstone en sammanfattning av 
ämnet i det föredragna. Utan tvivel ha därför dessa jonglörer 
varit förmedlare av sagornas spridning. 

Emellertid måste allt detta betraktas såsom undantag. 
Det utan all gensägelse vanligaste sättet för sagornas utbred-
ning har åtminstone under hela medeltiden varit den muntliga 
traditionen. Tack vare den vanligen dubbelspråkiga gräns-
befolkningen är en dylik övergång från det ena folket till det 
andra ingalunda så synnerligen svår. Man har också ännu i 
dag talrika exempel på huru negrer, indianer ock andra folk-
slag, som komma i närmare beröring med europeerna, för-
vånande fort tillegna sig deras sagor. 

Efter boktryckerikonstens uppfinning gestaltar sig förhål-
landet något annorlunda. Novell- ock sagosamlingar började 
ganska tidigt att utgivas av trycket. En bland de måst be-
tydande dylika, italienaren STRAP.AROLAS, översattes snart till 
både franska ock tyska, ock av dessa översättningar utkommo 
inom kort flera upplagor. Man måste emellertid härvid taga i be-
traktande, att läskunnigheten endast ytterst långsamt vann in-
steg hos det egeeliga folket. De högre klasserna åter hade nu 
upphört att vara bärare av sagorna, ock deras lektyr kunde där-
för icke i någon större mån bidraga till sagospridningen. Utan 
tvivel skedde denna fortfarande ända till fram i vårt århundrade 
så gott som uteslutande på muntlig väg. Att så varit förhål-
landet hos oss, anser jag vara satt utom allt tvivel. Då 
HYITEN-CAVALLIIIS ock STEPHENS omkring 1840 gjorde sina stor- 
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artade sagosamlingar, hade från den redan då rikhaltiga folk-
bokslitteraturen så gott som intet ingått i den svenska sago-
skatten. Ock dock hade PERRAULTS flästa sagor varit tillgäng-
liga i skillingstryck ända sedan 1770- ock 1780-talen, ock mera 
än ett tjugutal av GRIMMS bästa sagor sedan mitten av 1820-
talet. Att bland deras samlingar träffas några ytterst få ock 
enstaka uppteckningar, som tydligen gå tillbaka till någon av 
dessa förebilder (Machandelboom, Drosselbart, Der Jude im 
Dorn), bevisar intet häremot. Därav att en ock annan enskild 
person erinrat sig ock återgivit en i ungdomen läst saga, följer 
naturligtvis icke, att denna blivit svensk folksaga. Det kan i 
stället väcka vår förundran, att intet spär finnes av en sådan 
saga som »Riddar Blåskägg», som dock, då bemälta samlingar 
gjordes, hunnit utgå i bortåt färntio, sannolikt ingalunda små 
upplagor. Icke häller synes folkboken om »Mästerkatten», som 
vid samma tid upplevat ungefär 20 upplagor, haft det minsta in-
flytande på våra motsvarande folksagor (»Slottet, som stod på 
guldstolpar», HO. & St. s. 179). Våra svenska folksagor om »Den 
stekta trollpackan» skilja sig bestämt från de tyska versionerna. 
Åtskilliga överensstämmelser finnas naturligtvis, men det egen-
domliga är, att flera av dessa icke återfinnas i folkboken, som är 
en samman dragen översättning från GRIMM. Jag får tillfälle 
att återkomma till denna folksaga vid behandlingen av våra 
svenska sagor. En jämförelse mellan andra folkböcker ock 
våra äldre sagouppteckningar ger liknande resultat. 

I de senare årens sagosamlingar träffas visserligen oftare 
uppteckningar, som tydligen i första eller andra hand leda sitt 
ursprung från tryckta källor. BONDESON har i En saga från 
Dal och kännes källa (Uppsala 1885) meddelat en dylik i Dals-
land gjord uppteckning jämte dess original, folkboken om 
»Talande fogeln, spelande trädet ock rinnande vattukällan»1, 
en från »Tusen ock en natt» gjord översättning, som sedan 
början av detta århundrade utkommit i över 40 upplagor. Ut-
givaren antager, att det endast sällan lyckats att på detta sätt 
uppvisa sagornas förebilder. Emellertid kunna ur hans egna 
arbeten anföras åtskilliga säkra avläggare av folkbokslittera- 

1) En annan dylik i SÅVES samlingar från Gottlaud II, nr 40. 
Sv. landsm. XI. 1. 	 3 
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turen eller andra tryckalster. Så är »Askungen» (Sv. folks. 
s. 91) ytterst troget återgiven efter folkboken, som är en över-
sättning av PERRAULTS franska saga. Våra inhemska varianter av 
sagan stå däremot väsentligt närmare den tyska. »Den förtrollade 
räven» (Historiegubbar s. 319) kommer troligen från »Guld-
fogeln eller Riddaren på räven», översättning från GRIMM, tryckt 
första gången 1824 ock sedan i många upplagor. Våra värk-
liga folksagor med samma motiv ha en häst i stället för räven 
ock. förete även annars betydliga skiljaktigheter. »Gråkappan» 
(Historiegubbar s. 41) är sannolikt hämtad ur den likbenämnela, 
folkboken; »Överstefältmarskalken» (a. a. s. 326) likaså från en 
redan 1689 tryckt folkbok »Om fyra köpmän»; »Flundran» 
(a. a. s. 37) kommer åtminstone med all sannolikhet från någon 
översättning av Giumms sagor; ock »Bodråttan ock skogsråttan» 
(a. a. s. 103) är en av LAFONTAINES fabler, som flera gånger 
blivit översatt till svenska. Även ur andra nyare sagosam-
lingar skulle dylika misstänkta uppteckningar kunna påpekas. 
Jag har emellertid nästan aldrig anträffat annat än enstaka 
sådana, vilket antyder, att de endast äro reminiscenser av en eller 
annan enskild persons lektyr. Såsom hos oss värkligt levande 
folksagor kunna de därför ej betraktas. Den enda folkbok, som 
värkligen tyckes ha tendens att ge upphov till en folksaga, är den 
ovannämnda »Guldfogeln eller Riddaren på räven». Icke mindre 
än fyra uppteckningar av en motsvarande saga föreligga, men 
ingen följer folkboken så nära, att man med full säkerhet kan 
sluta sig till att den utgått därifrån. Kanske ega vi värkligen 
en dylik folksaga, nära besläktad med den utländska. 

Vi måste således antaga, att våra svenska folksagor sk 
gott som uteslutande genom muntlig tradition kommit över 
till oss, ock ehuru det ställer sig svårare att i detalj uppvisa, 
att sagoinvandringen även till andra länder tillgått på samma 
sätt, torde det dock ej vara för djärvt att antaga, att så mästa-
dels värkligen varit förhållandet. 



3. 

Som redan blivit anmärkt, hade man länge den åsikten, 
att de indiska sago- ock fabelsamlingarna inneslöto de älsta 
folksagorna — på några få undantag när, såsom Aesopi fabler 
ock möjligen ett eller annat grekiskt sagomotiv. Senare upp-
täkter ock forskningar ha emellertid uppdagat, att sagor 
existerat ock upptecknats mer än 1000 år, innan dessa indiska 
sammelvärk funnits till. 

År 1852 köpte en engelsk dam i Italien en papyrus, som 
blivit upptagen ur en gammal egyptisk grav. Man kände redan 
förut genom en del andra dylika fynd en betydande egyptisk 
litteratur, som dock endast utgjordes av hymner till gudarna, 
religiösa skrifter, historiska poem, vetenskapliga avhandlingar 
o. d. Stor blev därför förvåningen, när man vid dechiffreringen 
av denna papyrus fann den innehålla vad man minst av allt 
väntat finna: en värklig saga. Man hade svårt att föreställa 
sig, att dessa gamla ärevördiga mumier i livstiden kunnat syssel-
sätta sig med dylikt lappri. Manuskriptet bar en anteckning, 
som tillkännagav, att det tillhört prins Seti Minephtah, seder-
mera Seti II, som levde i fjortonde seklet före vår tidräkning. 
För att ge en föreställning om huru en saga berättades för 
mer än tretusen år sedan, vill jag anföra den i sina huvuddrag. 
Den kallas vanligen 

De bägge bröderna. 

Det var en gång två bröder. Den äldre Anupu hade hem 
ock hustru, ock hos honom tjänade den yngre brodern Bitiu. 

Anupus maka intas av beundran för Bitius styrka ock 
gör honom kärleksanbud. Bitiu avslår dem med ovilja, hon 
blir orolig för att han skall förråda hänne för mannen, ock 
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för att göra honom misstänkt anklagar hon honom för att 
ha velat våldföra hänne. Anupu söker döda brodern, men 
denne flyr, ock på hans enträgna böner lägger solguden Rå 
ett brett, av krokodiler uppfyllt vatten mellan honom ock för-
följaren. Sålunda skyddad, förklarar Bitiu sakens samman-
hang för brodern ock omtalar, att han ämnar begiva sig till 
Akaciadalen ock där lägga sitt järta på en akacieblomma. 
Om trädet nedhögges ock järtat fölle till marken, skulle Bitiu 
dö. Att en dylik olycka hänt, skulle Anupu få veta därigenom. 
att en kruka med dricka skulle börja att koka mellan hans 
händer. flau skulle då uppsöka järtat ock lägga det i ett 
kärl med friskt vatten, varigenom brodern åter skulle vakna 
till liv. 

Anupu beger sig hem ock dödar sin brottsliga hustru, 
Bitiu slår sig ned i Akaciadalen ock lägger sitt järta på 
akacieblomman. Gudarna vilja visa sig nådiga mot honom 
ock skapa honom en kvinna till sällskap. Dessvärre blir han 
kär i hänne, ock hon begagnar första tillfälle att avlocka honom 
hans hemlighet. 

Emellertid blir floden (Nilen) likaledes förälskad i hänne, 
men lyckas endast bemäktiga sig en lock av hännes hår. Denna 
för han med sig nedåt Egypten, där den slutligen råkar i 
faraos händer. Farao låter över hela landet söka hårlockens 
egarinna, hon upptäckes slutligen, föres till palatset ock upp-
böjes till storfavorit. Snart förråder hon mannens hemlighet, 
akaciebloinman avskäres, ock Bitiu dör. 

Då Anupu följande dag kom hem, började en kruka med 
dricka koka mellan hans händer, ock vinet i en annan kruka 
grumlade sig. Han beger sig genast ut på spaning efter broderns 
järta, finner det efter tre års sökande, lägger det i friskt vatten 
ock återger så sin broder livet. 

Nu bege sig bröderna i väg för att straffa den otrogna. 
Bitiu tar skepnad av en helig tjur; Anupu för denne till 
faraos hov, där stora fästligheter till hans ära föranstaltas. 
När han så en dag kommer i favoritens närhet, säger han: 
»Vet, att jag ännu är i livet; jag är Bitiu. Du har låtit ned-
hugga min akacia för att beröva mig livet; men se, jag lever 
ändock: jag är tjur!» Den förskräckta favoriten begär som en 
nåd av farao att få äta av den heliga tjurens lever, ock han 
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beviljar, fastän ogärna, detta. Då tjuren slaktas, falla två 
bloddroppar på jorden, en på vardera sidan om slottsporten. 

Av dessa uppväxa två träd. Det ena av dem omtalar 
för favoriten, att de intet annat äro än Bitiu i en ny skepnad. 
Hon befaller, att träden skola huggas till plankor, ock över-
vakar själv arbetet. Därvid flyger en liten spåna i hännes mun, 
ock i följd därav får hon i sinom tid en son, som återigän 
blott är en ny existensform för Bitiu. Han efterträder farao 
på tronen ock skipar så rättvisa åt hänne, som först var hans 
hustru ock sedan blev hans moder. 

Den som är något hemmastadd i sagolitteraturen, igän-
finner här genast många drag, som ännu i dag tillhöra folk-
sagan. Men vad märkvärdigare är, det existerar ännu i dag i 
vitt skilda länder en saga, som förenar så många av dessa 
drag, att man knappast kan förneka den direkta släktskapen 
mellan dessa våra dagars folksagor ock deras tre tusen år äldre 
föregångare i faraonernas land. 

I Hessen har sagan fått följande form. En herde har med 
tilljälp av ett underbart, segergivande svärd svingat sig upp 
till de högsta äreställen, men förlorar genom en prinsessas 
svek både svärdet ock livet. Några trollkarlar uppväcka honom 
åter ock ge honom förmågan att förvandla sig i vad hälst han 
önskar. Han oniskapar sig först till en häst ock låter sälja 
sig till prinsessan. Hon låter döda hästen, men köksan har 
på dennes bön tillvaratagit tre bloddroppar ock grävt ned 
dem i jorden. Av dessa uppväxer ett körsbärsträd. Prinsessan 
låter hugga ned trädet, men köksan kastar tre spånor därav 
i slottsdammen. Följande morgon simma tre guldankor i 
dammen; prinsessan skjuter två, men tar den tredje med sig 
till sin kammare. På natten bemäktigar sig denna det för-
trollade svärdet ock flyr. 

I både den egyptiska ock den tyska sagan omkommer 
således jälten genom en kvinnas trolöshet, återväckes till livet, 
tar formen av ett djur (tjur eller häst) ock låter föra sig till 
hovet, där hans kvinnliga fiende vistas. Hon låter döda honom, 
ock av bloddroppar uppstå ett (eller tvä,nne) träd. Då detta 
(dessa) nedhugges, övergår jältens liv i spånorna av trädet. 



38 	 ÅHLSTRÖM, OM FOLKSAGORNA. 	 XI. 1 

En rysk variant av samma saga står ännu närmare den 
egyptiska. Där är jälten, Ivan, värkligen förmäld med prin-
sessan ock har efter svärfaderns död blivit konung, då hans 
gemål utlemnar hans segrande svärd åt turkarna. Ivan dödas, 
ock hans gemål överlemnar sig åt sultanen alldeles som Bitius 
älskade åt farao. lyans far underrättas, genom att en blodvåg 
framkväller i stallet, om sonens död ock uppsöker kroppen, 
varefter han låter en korp hämta »livsens vatten». Sedermera 
låter Ivan föra sig till sultanens hov i skepnad av en häst, ur 
hans blod uppstår en tjur, ur dennes huvud ett äppelträd ock 
av dess första spåna en anka. Slutligen återtager Ivan sin rätta 
gestalt ock låter kasta sultanen ock hustrun på bålet. 

Även en svensk variant av sagan finnes i P. A. SÄVES sam-
lingar', ock den återfinnes också hos fransmän, italienare, ung-
rare, rumäner ock greker, i mindre Asien, Abyssinien ock 
Indien. 

Enskilda drag av »de båda brödernas» saga anträffas ofta. 
I början av den egyptiska sagan igänkänner man genast det 
ur bibeln bekanta Josefs-motivet, som även förekommer i den 
grekiska sagan om Bellerofon. Den egyptiska uppteckningen 
är dock den älsta av dessa. 

Jälten söker skydda sitt liv genom att lägga sitt järta på 
en akacieblomma ock dymedelst förbinda sitt liv med trädets. 
Detta påminner om den mycket spridda sagan »Jätten utan 
järta», jätten som för att vara säker för sitt liv dolt sitt järta 
på ett svåråtkomligt ställe, vilket slutligen förrådes av den 
kristna prinsessa, han håller fången. 

Krukan med drycken, som börjar att koka eller grumla 
sig, då något ont har hänt den ene brodern, har likaledes 
flera motstycken. Hos oss träffas liknande drag i de olika 
variationerna av »De bägge fosterbröderna». I »Silvervit ock 
Lillvacker» (HC. & St. s. 58) är det en källa, vars vatten blir 

1) II, nr 56 »Guldanden». En prinsessa älskar en riddare; men konungen, 
hännes fader, hatar ock förföljer de älskande. För att undgå detta tar 
riddaren skepnad av en häst; konungen låter döda den, men prinsessan 
har doppat sin förklädssnibb i blodet ock grävt ned denna. Därur upp-
står ett träd med guldäpplen; då detta nedhugges, kastar prinsessan tredje 
spånan i dammen, därav blir en guldand. Kungen vill skjuta denna, 
men hon får tillfälle att »lukta på» kungens svärd ock blir förvandlad 
till en prins, varefter allt slutar väl. 
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blodfärgat ock grumligt; i en variant från Östergötland, kallad 
»Den underbara gäddan» (a. a. s. 89), spelar en mjölkbytta 
samma roll; ock i en annan uppteckning, från Småland, en 
vattenflaska. 

Episoden med hårlocken, som äggar farao att efterforska 
egarinnan, erinrar om en episod ur den medeltida Tristansagan 
ock, fastän mera avlägset, även om Askungens lilla glassko. 
Till denna finnes dock ett mycket närmare motstycke i en 
annan, enligt uppgift egyptisk saga, som anföres av AELIANUS 
i tredje årh. e. Kr. ock handlar om den sköna kurtisanen 
Rodope. En gäng, då hon badade, blev hännes toffel bort-
rövad av en örn, som sedan lät den falla ned i faraos knä. 
Den av beundran intagne farao lät uppsöka toffelns egarinua 
ock gifte sig med hänne. 

»De bägge bröderna» är otvivelaktigt den mäst anmärk-
ningsvärda av de hittils kända egyptiska sagorna; men den är 
varken den enda eller den älsta. En ungefär lika gammal 
handlar om en prins, som blivit spådd, att han skall dödas av 
en krokodil, en orm eller en hund. Den är ofullständig, men 
egendomlig därigenom, att de egyptiska Hathors likasom 
feerna i moderna sagor uppträda vid den nyföddes vagga för 
att förutsäga hans framtida öde. Men redan från den 12:e 
dynastiens tid, d. v. s. från tiden före år 2000 f. Kr., ega 
vi i behåll ett par sagoartade berättelser ock ett fragment av 
en dylik. I samtliga dessa är emellertid det sagoartade ele-
mentet tämligen obetydligt, varemot de ha ett utomordentligt 
intresse såsom kulturbilder. 

Åtskilliga andra egyptiska sagor ock sagofragment från 
relativt senare tid ha också blivit upptäckta. Av större be-
tydelse är dock en egyptisk saga, som återgivits av greken 
HERODOTOS i 5:e århundradet före vår tidräkning. Den handlar 
om konung Rampsinits skattkammare ock behandlar samma 
ämne, som sedan under namnet »Skattetornet» blev bekant 
över hela Europa i en form, vilken ganska nära överensstämmer 
med den grekisk-egyptiska sagan. 

De älsta sagouppteckningar näst efter de tidigaste egyp-
tiska möta oss i bibeln, som innehåller en rik samling av värk-
ligt folkliga sagomotiv. Jag vill här endast erinra om Josefs 
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historia, som framträder i typisk sagoform: den yngre brodren, 
som missaktas ock förföljes av sina äldre bröder, men slut-
ligen ernår de högsta äreställen. Den bekanta episoden om 
Potifars hustru ingick, som vi sett, redan i den egyptiska sagan 
om de bägge bröderna. Den återkommer sedan ofta ock fanns 
åtminstone före år 1200 bland Västerlandets folkliga traditioner 
såsom moment i helt andra sagor. 

Den assyriska kilskriftslitteraturen har att uppvisa mot-
svarigheter till några av de hebreiska sagorna. 

Den indiska teoriens målsmän frånkände, såsom redan blivit 
framhållet, Västerlandet all förmåga av självständig sagobild-
ning ock ansåg°, att före sagovandringen från Indien inga 
europeiska folksagor funnits. Emellertid måste redan BENEEY 
göra ett undantag för djursagorna, vilka i de, åtminstone från 
6:e årh. f. Kr. kända, s. k. esopiska fablerna hade represen-
tanter, som bevisligen voro allra minst några sekel äldre än 
motsvarande indiska. Genom något egendomligt infall — så 
synes det åtminstone, ty sagan hör icke till de °omtvistat väster-
ländska — förklarade BENFEY även sagan om Kung Midas med 
åsneöronen för västerländsk; alla andra hade först senare 
kommit från Indien. COSQUIN säger sig också endast känna en 
saga, vars ursprung måste sökas i Västerlandet, men detta är 
icke Midas-sagan, utan APITLEJI bekanta saga om Amor ock 
Psyche. För övrigt avråda skolans målsmän bestämt från att 
söka hänföra några sagor till Västerlandet. 

Emellertid bevisa dessa ock dylika yttranden endast, att 
den gamla klassiska litteraturen icke varit folkloristerna nog 
bekant. Obekantskapen förefaller t. o. in. otrolig, för så vitt 
den är oavsiktlig. 

Odyss6n torde vara ett av världslitteraturens mäst kända 
värk. Det har funnits lärde som ansett hela denna dikt en-
dast vara en vävnad av folksagor. Även om detta icke kan 
vara riktigt, då den ju i varje fall väl snarare är grundad på 
sägner än på sagor, så innesluter den otvivelaktigt en del 
sagomotiv. Ett äkta sådant är t. ex. episoden om Odysseus 
ock hans kamrater hos den enögde jätten Polyfeni. Odysseus 
bländar jätten genom att köra en stång i hans enda öga ock 
undkommer därpå, tillika med sina kamrater, därigenom att 
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de hänga sig under buken på getterna, som släppas ut ur hålan. 
På Polyfems fråga efter hans namn kallar sig Odysseus »Ingen» 
(Oirrig), ock då jätten därefter kallar på jälp ock säger, att »Ingen» 
bländat honom, blir han naturligtvis endast föremål för åtlöje. 
En alldeles liknande folksaga finnes spridd över en stor del av 
Europa ock har bl. a. upptecknats även hos våra lappbönder. 
Den senare delen av sagan: jätten, som kallar sig Ingen (eller 
Själv eller dylikt) ock därigenom föranleder en missuppfattning, 
som avhåller den misshandlades kamrater från att jälpa honom, 
uppträder ofta som självständig saga ock är likaledes vida 
spridd. På drottning Kristinas tid upptecknades en synner-
ligen drastisk form därav av den lärde BURNUS i hans »Sumlen» 
(före 1651). Som folksaga förekommer den 'ännu i dag i Ålands 
skärgård. 

Även sådana episoder som Odysseus hos Circe ock hos 
fäakerna äro av sagoartad natur. 

Ett hos oss mycket vanligt sagomotiv är drakstriden, som 
i sin enklaste form förtäljer, huru en ung man — ofta med 
tilljälp av tre underbara hundar — dödar en drake ock där-
med räddar ock vinner en prinsessa, som blivit utlemnad åt 
draken. 1 Grekland ha vi motstycken härtill i Perseus- ock 
Teseus-myterna. Vanligen är dock motivet ytterligare utvecklat, 
så att jälten genast efter striden avlägsnar sig, sedan han först 
skurit tungorna ur drakens huvud. En annan, vanligen en hov-
man eller en kolare, som åtagit sig att rädda prinsessan, men 
under striden hållit sig fegt undan, kommer därefter fram, av-
hugger odjurets huvuden ock tvingar prinsessan att utgiva 
honom för sin räddare. När brölloppet skall firas, uppenbarar 
sig dock åter den värklige räddaren, uppvisar de i drak-
huvudena felande tungorna ock får prinsessan. I en närstående 
form förekommer samma saga hos PAUSANIAS ock APOLLONIOS 
från Rodos. De berätta, huru Alkatoos, Pelops' son, befriade 
konungens av Megara dotter. Ämnet måtte snart ha blivit om-
tyckt, ty redan före vikingatiden ock sannolikt före 800-talet 
hade det hunnit till Irland, där det finnes inflätat i berättelsen 
om »Tochmarc Emere». 

Andra sagomotiv, som påträffas i den klassiska litteraturen, 
ehuru stundom av senare datum, äro »Den starke gossen» (»Halv-
trollet», »Jean de l'ours»), »De tre ormbladen» (Grimm nr 16), 
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som även förekommer i en lai, Eliduc, av MARIE DE FRANCE, 
skämtsagan om »De orätta öuskningarna», samt dessutom en 
del numera utdöda sagomotiv, av vilka väl det måst kända 
är Tristan ock Isolde-sagan, som av PARTHENIIIS återges till 
alla sina huvuddrag, men berättad om Paris, Oenone ock 
Helena. 

Om man bortser från några av de här anförda klassiska 
sagorna av senare datum, äro alla de omnämnda sagouppteck-
ningarna bevisligen äldre än »de gamla vördnadsvärda indiska», 
som ju dock enligt den Benfeyska teorien borde ha varit källan 
till dem alla. Vi ha också sett, att — i motsats till vad BENFEY 
ock hans anhängare påstå — en betydlig sagoskatt förefanns i 
Västerlandet redan före korstågstiden ock det indiska infly-
tandets begynnelse. Vi skola sedan få ytterligare bevis därför. 

De indiska sagorna ha blivit oss bevarade i flera bety-
dande samlingsarbeten. Denna omständighet har sin grund i 
religiösa förhållanden, i det nämligen de buddhistiska predi-
kanterna — alldeles som våra präster under medeltiden — 
brukade begagna sig av belysande exempel för att kraftigare 
inskärpa sina läror ock bättre hålla sina åhörares uppmärk-
samhet vid makt. Till prästerskapets tjänst sammanfördes så 
småningom de mäst lämpliga exemplen till de större samlings-
värk, i vilka senare tider trott sig finna den mänskliga vishetens 
djupaste skatter ock urbilderna till alla dessa sagor ock även-
tyr, som sekel efter sekel utgjort den förnämsta näringen för 
de bredare folklagrens fantasivärksamhet. 

Den älsta ock med den största vördnaden betraktade av 
dessa samlingar är Pantjatantra. 1 den form vi nu ega detta 
värk, är det jämförelsevis sent, men det vilar på ett äldre, nu 
förlorat arbete, som enligt BENFEY uppstått tidigast i 2:a årli. 
före ock senast i 6:e efter Kristus. Detta original var buddhis-
tiskt ock bestod sannolikt av 13 avdelningar. När sedan 
brahmaismen åter utträngde Buddhas lära, omarbetades värket 
i brahmaistisk anda, fäm böcker uttogos särskilt ock bilda nu 
Pantjatantra, som just betyder »de Min böckerna». Arbetet 
översattes 1859 till tyska av den bekante orientalisten BENFEY, 
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som därtill fogade en inledning på en hel volym, varmed han 
lade den egentliga grunden till den indiska sagoteorien. 

Inledningen till Pantjatantra förtäljer, att kung Amarasakti 
hade tre ovanligt dumma söner, vilkas uppfostran gjorde honom 
mycket huvudbry. Den vise ock lärde brahmanen Visjnusarman 
åtog sig äntligen deras handledning ock utfäste sig att på säx 
månader göra de stackars prinsarna till de mäst väluppfostrade 
unge män i världen. Han lyckades också i detta vanskliga 
företag, ock detta huvudsakligen därigenom att han lät sina 
elever studera en bok, som han för detta ändamål samman-
skrev. Denna bok var Pantjatantra. 

Redan företalet anger således bokens syfte. Den skulle 
vara ett slags kungsväg till visheten, en lärobok för unga 
furstar i de stycken, som särskilt för sådana äro nödiga ock 
nyttiga att känna. Det egendomliga för den vise brahmanens 
bok, det som skulle underlätta dess inlärande, är att de goda 
råden ock levnadsreglerna åtföljas ock belysas av inskjutna 
berättelser. Det är ock genom dessa som den för oss har sin 
betydelse. Varje bok har vanligen en särskild berättelse som 
ram, inom vilken de andra inrymmas; men ofta flätas även 
sedan den ena historien in i den andra. Den levnadsvishet, som 
i Pantjatantra liksom i allmänhet i de indiska visdomsböckerna 
predikas, kan dock frän vår synpunkt icke alltid kallas mora-
lisk. Det är den österländska despotismens alla skuggsidor 
som bär träda oss till mötes: härskarens godtyckliga förfogande 
över sina undersåtars liv ock egendom, hov- ock ämbetsmän-
nens smicker ock kryperi inför monarken, ränker ock svek-
fullhet sinsemellan ock gemensamma tävlan i att utsuga folket — 
allt framställt såsom något som bör ock måste så vara. En 
särskild sida av det orientaliska uppfattningssättet är det förakt 
för kvinnan, som överallt med cynisk ohöljdhet framträder. 
Även inom den västerländska litteraturen under medeltiden 
visar sig vid sidan av en överdriven dyrkan av kvinnokönet 
ett lika oberättigat förkättrande, ock man har velat förklara 
denna företeelse genom inflytande från östern. Det är möjligt, 
att det ligger någon sanning i denna åsikt; men det är också 
visst, att man alldeles icke behövt gå så långt efter dylika 
förebilder. Den keltiska litteraturen ock särskilt den gamla iriska, 
vars oberoende av alla indiska inflytelser icke kan förnekas, 
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innehåller tillräckligt många vitnesbörd om ett dylikt ring-
aktande av kvinnan, vilket väl för övrigt är ett gemensamt 
drag rör alla folk, som ännu stå kvar på en lägre kulturstånd-
punkt, ett minne från den tid, då styrkans rätt var den enda 
bestämmande. 

Om det ursprungliga buddhistiska värket får man en före-
ställning genom de översättningar, som tidigt gjordes till andra 
språk: i 6:e seklet till det dåvarande persiska kulturspråket 
pehlvi ock från denna översättning åter till syriska, arabiska 
(»Kalilah ock Dimnah», så kallad efter två schakaler, som 
spela huvudrollen i första boken) ock hindostanska. Från en 
hebreisk bearbetning översattes det i andra hälften av 1200-
talet under namnet Directorium humane vite till latin av en 
kristnad jude, JOHAN AV CAPUA, ock gjorde därmed sitt in-
tåg i Västerlandet. Även en spansk, troligen från arabiskan 
gjord, översättning existerade redan på 1200-talet. 

BENFEYS översättning av Pantjatantra upptager tillsammans 
84 berättelser. I de flästa av dessa är det djur som uppträda 
för att bevisa riktigheten av någon viss levnadsregel. Sanno-
likt var detta en följd av den indiska despotismen. Det var 
nämligen vida mindre farligt att låta kameler, schakaler ock deras 
likar säga kung Läjon sanningens ord, än att lägga dessa i 
munnen på en undersåte, som talar till sin härskare. 

En samling, som stundom blivit förväxlad med Pantjatantra 
är Hitopadesa (»Det goda rådet»). Den är egentligen blott ett 
utdrag ur Pantjatantra ock fäster mindre avseende vid be-
rättelserna än vid själva tänkespråken, vadan den för oss är 
av mindre intresse. 

Från det 6:e århundradet av vår tideräkning daterar sig 
ett annat indiskt sagovärk VetalapantjavMsati, d. v. s. 25 be-
rättelser av en pvetäla», ett slags vampyrartat väsende. Dess 
ram är ytterst egendomlig. Av sanskrittäxten är föga tryckt, 
men den ingår även i SOMADEVAS nedan omnämnda samling. 
Av en mongolisk bearbetning, »Siddhi-Kur», äro ett tjugutal 
sagor utgivna. 

Möjligen lika gammal som Pantjatantra är en tredje sam-
ling, Sukasaptati, en papegojas sjuttio historier. En ung hustru 
kommer under mannens frånvaro i frestelse att bli honom 
otrogen, men en gammal hederlig papegoja förtäljer då för 
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hänne natt efter natt de mäst spännande historier ock förmår 
hänne därigenom att stanna hemma, tils mannen äntligen åter-
kommer. Originalet är outgivet ock arbetet bekant blott genom 
senare persiska ock turkiska bearbetningar. 

Slutligen ha vi kvar ännu ett dylikt värk, som, om det 
också ej blivit betraktat med så djup vördnad som Pantjatantra, 
dock spelat en vida större roll inom litteraturen ock sagan. 
Det är den under namnet De sju vise mästare kända sagosamlingen. 
Dess ålder är tämligen osäker. Den omnämnes först av araben 
MASUDI i 10:de århundradet ock härstammar efter all sanno-
likhet från ett indiskt ock buddhistiskt original. MASUDI anger 
en indisk vis Sendabad som dess författare, ock den hebreiska 
bearbetningen, som anses förete den mäst ursprungliga formen, 
förlägger handlingen till Indien. 

»De sju vise mästare» innerhåller flera av de sagor ock 
berättelser, som redan ingå i Pantjatantra ock dess bearbet-
ningar. I olikhet med dessa har den dock en ramhistoria av 
värkligt intresse. En konung har i sitt första äktenskap en 
son, som han låter uppfostra fjärran från hemmet. Slutligen 
låter han hämta honom till hovet. Men prinsens vårdare läser 
i stjärnorna, att denne hotas av en stor fara, som blott kan 
avvändas därigenom, att han under en viss tid (vanligen sju dagar) 
ställer sig stum. Styvmodern intages av kärlek till prinsen, 
men då han ståndaktigt avvisar hännes anbud, beskyller hon 
honom inför konungen för att ha velat våldföra hänne. Prinsen 
dömmes till döden. Hans uppfostrare (de sju vise mästare, i 
somliga versioner sju vesirer) förmå genom passande berättelser 
konungen att dag efter dag uppskjuta avrättningen, under det 
drottningen å sin sida genom andra berättelser söker påskynda 
densamma. Slutligen är den ödesdigra tysthetstiden förliden, 
prinsen får åter tala, bevisar sin oskuld, ock styvmodern blir 
straffad. 

Som synes, ingår i denna rara en form av samma motiv, sorti 
vi redan förut funnit i »De två bröderna» ock i den bibliska 
Josefssagan. 

Även detta värk är av övervägande sedelärande natur ock 
vill särskilt inprägla respekt för lärare ock uppfostrare, försik-
tighet i handel ock vandel ock — naturligtvis — vaksamhet 
mot kvinnornas list ock ränker. 
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Någon san skrithandskrift finnes ej kvar, men vi ega i be-
håll flera andra österländska versioner, som sannolikt alla utgått 
från någon arabisk bearbetning; vi ega vidare en hebreisk: 
Sandabar, en persisk: Sindebad Nameh, en syrisk: Sindban 
ock en arabisk: De sju vesirerna. Alla manuskripten äro ganska 
unga, men vi veta dock, att från den syriska översättningen 
omkring år 1100 gjordes en grekisk dylik, Syntipas. Från 
arabiskan översattes den 1253 på spanska: Libro de los engahos 
et assayamientos de las mugeres (Boken om kvinnornas list ock 
förslagenhet), ock sannolikt från den hebreiska Sandabar till 
latin: Historia de septem sapientibus Roma, varifrån på 1200-
talet gjordes flera franska översättningar både på värs ock prosa 
under namnen Les sept sages de Rome ock Dolopathos. Seder-
mera hava de flästa europeiska länder införlivat den med sin 
litteratur. I svenskt tryck, troligen översättning från danskan, 
har den funnits sedan 1600-talet. 

En viss SOMADEVA, SOM i 12:e århundradet levde vid hovet 
i Kaschmir, sammanförde slutligen ett stort antal indiska sagor 
till ett storartat värk Kätha-sarit-sagara, d. v. s. »Historie-
strömmarnas hav». I detta ingå bl. a. hela Pantjatantra ock 
Vetalapantjavinsati, men dessutom även en del för övrigt okända 
sagor ock sagosamlingar. Någon rättighet att utan särskilda 
bevis tillmäta dessa någon högre ålder ha vi naturligtvis icke. 

Dessa äro de viktigaste av de gamla indiska sagosamlingarna, 
ock från dem skulle alltså enligt den Benfeyska teorien sagorna, 
på direkt litterär väg, ha kommit över till Västerlandet. Som 
vi sett, ha emellertid de flästa av ovannämnda samlingsvärk 
först i senare tid av rent vetenskapligt intresse blivit över-
satta på europeiska tungomål. Under medeltiden voro endast 
tvänne kända i Europa, nämligen Pantjatantra genom »Directo-
rium humanae vita» ock — i en annan redaktion -- genom den 
spanska översättningen, samt De sju vise mästare genom latinska, 
franska ock spanska översättningar ock bearbetningar. 

Av de sagoämnen, som under medeltiden cirkulerade i Väster-
landet, känna vi genom latinska, franska ock tyska bearbetningar 
ett antal av omkring 400. Det vore då naturligt att vänta, att 
man bland dessa skulle återfinna åtminstone en god del av de i 
nämnda europeiska bearbetningar förvarade »indiska» sagorna. 
En undersökning lemnar emellertid följande resultat. Ur »Direc- 
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torium» träffas ett motiv, en historia om kvinnolist, som nu torde 
vara utdöd som folksaga, i en fransk fabliau ())Les tresses») 
ock en tysk dikt ock har sålunda kanske varit ett populärt 
sagomotiv. I medeltida exempelsamlingar — till begagnande 
vid predikningar gjorda samlingar av lämpliga berättelser, vilka 
ju utan gensägelse kunna vara lärda översättningar, men nog 
stundom även innesluta värkligen folkliga traditioner — an-
träffas den särskilt genom LAFONTAINES bearbetning (Fabler VII, 8) 
bekanta fabeln om »Perette» ock hännes mjölkkruka, samt en 
historia om några skälmar, som lura av en hedersman en jort 
genom att narra honom, att det är en hund — ett ännu levande 
sagomotiv. Dessutom har en allegorisk fabel sannolikt direkt 
övergått till litteraturen. Av de i »De sju vise mästare» förekom-
mande sagomotiven återfinnas såväl i franska som tyska medel-
tidsdikter »De tre puckelryggarna» ock »De orätta önskningarna», 
bägge ännu i senaste tid levande sagomotiv, ock dessutom i 
franska fabliauer ett par historier om listiga hustrur. I en 
exempelsamling finnes också den även som folksaga kända be-
rättelsen om »Enkan i Efesus» (»Den lättröstade enkan», se ovan), 
samt en historia om kvinnolist. 

Detta är allt. Men naturligtvis är härmed icke bevisat, att 
ens detta ringa antal kommit från Österlandet. Av de här an-
förda sagorna funnos två, nämligen »De orätta önskningarna» 
ock »Enkan i Efesus», redan i antiken, ock de av de övriga, 
som värkligen varit folkliga, kunna alltför väl även de hava 
västerländska förebilder. 

Härmed torde det påstådda direkta inflytandet från de in-
diska sagovärken vara reducerat om ej till intet, så åtminstone 
till en försvinnande obetydlighet. 

Visserligen återstår möjligheten, att sagorna kunnat genom 
muntlig tradition fortplantas från Indien. Men då, som vi 
ju funnit, Västerlandet självt redan från urälsta tider var i 
besittning av en egen rik sagoskatt, bortfaller det egentliga 
motivet för antagande av en dylik massinvandring. Att ett 
utbyte av sagor mellan Öster- ock Västerlandet egt ock ännu 
eger rum, kan naturligtvis ej förnekas; men av någon avgörande 
betydelse för Västerlandets sagoförråd har detta aldrig varit. 

Det återstår oss ännu att skärskåda några sagosamlingar, som 
till en del härstamma från Österlandet, möjligen även från Indien. 
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Disciplina clericalis, som har till uppgift att vara en slags 
anvisning för bildade människor (»clericus» hade i medeltiden 
denna betydelse) i avseende å handel ock vandel, författades i 
början av 1100-talet av en spansk, kristnad jude PETRUS AL-
PHONSUS ock har troligen huvudsakligen österländska, möjligen 
även judiska källor. Den innehåller några ock trättio fabler, be-
rättelser ock anekdoter, av vilka somliga igänfinnas i ovannämnda 
samlingar. En fransk översättning värkställdes i fjortonde år-
hundradet. Av dess berättelser anträffas ett par i den medel-
tida litteraturen. 

El conde Lucanor av Don Jost MANUEL, en spansk prins 
ock sonson av Ferdinand den helige, är författad i förra hälften 
av 1300-talet ock innehåller berättelser om ridderliga äventyr, 
djurfabler, legender ock sagor. Den har säkerligen till större delen 
arabiska ock österländska källor. Sitt huvudsakliga intresse får 
den därav, att den även innehåller en version av samma tema, 
som Shakespeare ock hans föregångare behandlat i »Taming of the 
(a) shrew» (»Så tuktas en argbigga»). För dessa ha dock otvivel-
aktigt ej Lueanor, utan ARIOSTOS »Gli suppositi» varit förebilden. 

Gesta romanorum var en för predikobruk av munkar gjord 
exempelsamling, som, påbörjad möjligen redan på 1200-talet, 
fick sin avslutade form först i 15:de seklet. Ehuru man skulle 
vänta sig en skildring av romarnes bedrifter, visar »Gesta» 
i stället en blandning av de mäst olikartade ock från skilda 
håll hämtade ämnen. Grekiska ock romerska historien, åtskilliga 
av de ovannämnda äldre samlingarna ock väl även den munt-
liga traditionen ha alla bidragit till detta värk. Det öster-
ländska elementet, där det finnes, är sålunda hämtat ur andra, 
redan kända samlingar. 

Slutligen ha vi ännu en stor österländsk sagosamling, som 
visserligen först mycket sent blivit bekant i Europa, men som dock 
kanske är den ryktbaraste av dem alla: Tusen ock en natt. 
Enligt nyaste åsikter består grundstommen till »Tusen ock en 
natt» av en persisk sagosamling, »Hezar afzane», d. v. s. De tusen 
sagorna, vilken anses härstamma från 8:e eller 9:e seklet. Denna 
överfördes till araberna, omredigerades av dessa ock tillökades 
betydligt först i Bagdad ock sedan ännu en gång i Egypten. 
Man kan därföre urskilja tre olika lager av sagor med var sina 
karaktäristiska kännetecken. Sin nuvarande form antas sam- 
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lingen ha fått omkring år 1300. Till Europa kom den först 
genom GALLANDS översättning 1704-1717, som väckte ett ofant-
ligt uppseende ock bidrog till att framkalla den entusiasm för 
sagor ock sagodiktning, som utmärkte denna tid. 

Vi lemna nu Orienten ock flytta oss åter till Västerlandet. 
Redan sedan urälsta tider egde, som vi sett, antiken en 

rikhaltig sagoskatt. Så snart det övriga Västerlandet hunnit 
fram till sin historiska epok, visar sig förhållandet där vara 
detsamma. 

I den litteratur, som mycket tidigt blomstrade hos kelterna 
ock särskilt på Irland, finnes en mängd sagor ock folkliga tradi-
tioner, mästadels dock av så speciellt keltisk natur, att de varit 
otillgängliga för övriga folkslag. Det stora inflytande på andra 
folks, speciellt fransmännens, medeltida saga ock diktning, som 
man förr tillskrivit kelterna, har av senare forskare blivit mycket 
reducerat eller t. o. m. alldeles förnekat. 

Liksom den klassiska har även den germanska mytologien 
en del drag av folksagoartad natur. Så ingår t. ex. svanjungfru-
motivet i Valundssagan, som för övrigt med all sannolikhet är 
ett lån från antiken (Vulcanus ock Dxdalus). I skildringen av 
Oden hos jätten Bölvärk har man velat se en erinran om »Den 
starke gossen». Även Grottekvarnen ock Tors strider med jättarna 
erbjuda likheter med ännu levande sagor. SAX0 GRAMMATICUS, 
som på 1100-talet efter gamla dikter, sidostycken till Edda-
dikterna, samt muntliga traditioner sammanskrev sin danska 
historia, lemnar däri bevis på tillvaron av några ännu levande 
sagor ock sagomotiv såsom »Prinsessan i jordkulan», »Flykten 
från häxan» (som ingår i flera sagor, t. ex. i »Konungasonen ock 
prinsessan Singorra», HC. & St. s. 227) ock det bekanta motivet 
om de i händerna fasttrollade ljusen, som finnes kvar i danska 
sagor. 

Men ännu tidigare eller redan i 11:e seklet kunna vi med 
bestämdhet påvisa tillvaron av en hel del sagor i Västerlandet. En 
gammal latinsk fabelsamling, vanligen kallad Romulus, som tidigt, 
troligen redan i nyssnämnda sekel, översattes till anglosaxiska, 
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tillökades därvid med ett säxtiotal i originalet ej förekommande 
fabler. En närmare granskning ger vid handen, att åtminstone 
omkring 40 av dessa måste vara hämtade ur den folkliga tradi-
tionen. Redan på 1000-talet funnos således fabelartade sagor i 
omlopp ända uppe i England ock naturligtvis då även i det 
övriga Västeuropa. Nämnda samling översattes sedan till franska 
av en högättad dam Marie, vanligen benämnd MARIE DE FRANCE, 
vilken i senare hälften av 1100-talet vistades i England, troligen 
som hovdam hos drottning Alienor. Bland de tillagda nya fab-
lerna märkas de bekanta skämtsagorna om »De orätta önsk-
ningarna» (»Korven») ock »Den motstridiga käringen», denna 
senare i två olika varianter: en motsvarande vår »Motvärlds-
käring», som påstod ängen vara klippt (Bondeson Sv. folks. 
nr  38), ock en annan svarande till vår »Strömkäring», som 
var så envis, att hon t. o. m. efter döden gick emot strömmen 
(Bondeson Sv. folks. nr  37). 

De flästa av de övriga äro djursagor. Redan mycket tidigt 
funnos sådana spridda i Västerlandet, där de ofta bearbetades i 
värsifierad form ock föredrogos av de redan förut omtalade 
jonglörerna. I det 12:e seklet sammanarbetades i norra Frankrike 
dessa kringlöpande djursagor till ett stort djurepos, som upp-
kallades efter Räven (»Renard»), vilken så småningom kommit att 
spela huvudrollen. I denna rävroman, som sedan översattes ock 
bearbetades på många främmande språk, förekomma flera av våra 
djursagor såsom t. ex. »Björnens olyckliga fiskafänge», »Vargen 
hämtar osten i brunnen» m. fl. 

Den nyss nämnda MARIE DE FRANCE har även en annan 
ock ännu större betydelse för sagohistorien. Hon har nämligen 
författat en samling »lais», d. v. s. små eleganta berättelser på 
värs, tillegnade en konung, sannolikt Henrik II av England, 
ock avsedda till förströelseläsning för de högsta kretsarna. 
Dessa »lais», som vanligen angiva sig vara bearbetningar av 
bretonska (d. v. s. från Bretagne härstammande) original, bestå 
visserligen till en del av bretonska släktsägner, men samman-
vävda med dem eller stundom även självständiga förekomma 
även värkliga undersagor. Dessa äro de första medeltida 
exempel på dylika, om man bortser från ett par i den iriska 
litteraturen direkt från antiken införda. Här finna vi i »Yonec» 
den första västerländska formen av »Fogel Blå» eller, som den 
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motsvarande sagan hos oss vanligen kallas, »Den gröne Riddaren»; 
i »Lanval» en visserligen urvattnad version av svanjungfrusagan; 
i »Le Freisne» en variant av »Den tålmodiga kvinnan» (Griseldis); 
i »Bisclavret» en varulvshistoria; slutligen i »Eliduc» ett intressant 
motstycke till »De tre ormbladen» (Grimm I, nr 16)1. Förutom 
MARIES »lais» känna vi även en del andra sådana, bland vilka 
»Tyolet» är en egendomlig variant av »Drakstriden», »Graelent», 
»Guingamor» ock Desirre» sidostycken till Lanval. Svanjungfru-
sagan har således uppenbarligen varit synnerligen omtyckt, ock 
de ganska väsentligt olika versioner därav, som möta oss dels 
i dessa lais dels i flera äventyrsromaner (Yvain, Partenopeus, 
Floriant ock Florette m. fl.), bevisa, att den långt före uppteck-
nandet levat ock utvecklats i den folkliga traditionen. 

Den under 13:e ock 14:e seklen blomstrande äventyrsromanen 
var även, sannolikt till vida större del än hittils antagits, 
byggd på folkliga motiv. Utom svanjungfru-motivet anträffas 
där även Eliduc-motivet ock flera andra. Många sagor, som 
nu äro utdöda, voro då ännu vid fullt liv. Så torde man t. ex. 
ej kunna förneka, att den välbekanta sagan om Tristan ock 
Isolde, som bevarats till oss i en mängd av varandra oberoende, 
såväl poetiska som prosaiska bearbetningar, på 1100- ock 1200-
talen haft karaktären av en värklig folksaga. Den har för 
övrigt, såsom redan nämnts, sina bestämda förebilder inom den 
klassiska litteraturen. 

Något senare än laislitteraturen ock ungefär samtidigt med 
äventyrsromanen uppkom i Frankrike en tredje, på nästan ute-
slutande folklig grund vilande diktart, de s. k. fa b li a u x. Det 
är de franska skämtsagorna som här i massa dragas fram i ljuset. 
Bland dessa anträffas åter versioner av »De orätta önskningarna» 
ock »Motvärldskäringen», som redan förut funnits i den anglo-
saxiska bearbetningen av »Romulus»2; vidare »De stekta orrarna» 
(Bondeson Sv. folks. nr  86; jfr folkboken »Den kloka Greta»), 

GRIMM ock andra efter honom synas hava förbisett, att även 
den förra delen av denna lai har sin motsvarighet i sagan. Samman-
ställningen av Eliduc ock Snövit (Nutt Folklore 1893) synes mig däremot 
föga tilltalande. 

Det torde förtjäna nämnas, att en tredje version av samma mot-
stridiga käring, motsvarande vår »Bisseknäcka» (Bondeson Sv. folks. 
nr  39), även förekommer tidigt nog, nämligen i den förut omtalade 
JACQUES DE VITRIN exempelsamling. 
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»De narrade tjuvarna» (jfr »Ond, -Värre, Värst» i Cederschiölds 
Medeltidsberätt. Sv. landsm. V. 6, s. 67 if.; i nyare sagor förekomma 
blott vissa detaljer), »Den dumme mannen» (som lät hustrun in-
billa sig, att han var död), »Doktorn mot sin vilja» m. fl. En stor 
del av dessa sagor äro av en så anstötlig natur, att ej ens 
namnen kunna här anföras. Också av ett par bland dem ha 
varianter anträffats hos oss. 

Att i Frankrike sagorna under medeltiden voro både tal-
rika ock omtyckta, bevisas f. ö. bäst därav, att det omtalas ett 
helt skrå, de s. k. kontörerna, vilkas uppgift var att roa sin 
publik med berättande av sagor ock historier. 

Även i Tyskland bearbetades samtidigt ock något senare 
de folkliga traditionerna i värsifierad form, mästadels samma 
ämnen som i den franska fabliaux-litteraturen. Här höllo sig 
emellertid dessa värsifierade skämtsagor längre uppe i allmän-
hetens gunst, ock ännu på 1500-talet öste Tysklands store mäster-
sångare HANS SACHS flitigt ur folksagans rikligt givande källa. 
Bland hans dikter träffa vi sålunda »Följet» (Bondeson Hall. 
sagor nr 11, Sv. folks. s. 19), »Döden fadder», »Kloka Greta», 
»Farfar ock barnbarn» (Grimm nr 78), »Broder Lustig», »Orätta 
önskningar», »De tre doktorerna» (Bondeson Sv. folks. nr  88, 
Djurklou s. 58: »Lärdom är bra, men lagom är bäst))) ock ett par 
av dessa tokhistorier 1, som i skilda länder tillämpas på åtskilliga 
småstadsborgare, hos oss som bekant vanligen på Tälgeborna, 
»Tälge tokar». Även en av episoderna ur Titta-Grå-sagan an-
träffas bland SACHS' dikter, nämligen »Titta Grå ock köpmannen» 
(Bondeson Historiegubbar s. 109: »Fan ock Tita Grå», slutet, ock 
Sv. folks. nr  59, slutet). En annan episod ur samma saga, som 
skildrar, huru Titta Grå stiftar oenighet mellan ett par äkta 
makar (Bondeson Sv. folks. nr  59, Djurklou s. 63), är behandlad 
i en tysk dikt från 1400-talet. Hos andra mästersångare finner 

1) Den ena av dessa är historien om skäran, som de enfaldiga 
stadsborna fingo se i en åker ock togo för ett fasligt odjur (»Det far-
liga djuret» Wigström Ur de nord. folkens lif, s. 87 ock flerestädes). 
Skäran kallas i de svenska sagorna stundom »krumbiss», vilket otvivel-
aktigt är en — ganska lyckad — folketymologisk omtydning av det 
tyska »kornbeiss» (ock »kornbeise»), såsom den benämnes hos SACHS. 
Månne detta antyder, att sagan inkommit mera direkt från tyskan, 
kanske rent av genom SACHS' dikt? 
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man en version av »Den listige drängen», en dylik av »Den 
lurade fan» (Bondeson Sv. folks. nr  50) m. fl. 

De i Italien kringlöpande folkliga berättelserna samlades så 
småningom under titeln ('ento novelle antiche eller Il novellino. 
De tidigaste uppteckningarna äro från 1300-talet. 

I medlet av samma århundrade diktade en av Italiens störste 
författare GIOVANNI BOCCACCIO sin Decamerone, »De 10 dagarna». 
Efter österländskt mönster sammanförde han här inom en gemen-
sam ram en mängd berättelser, vilkas stoff han (åtminstone till 
stor del) hämtade från den muntliga traditionen. Han var emel-
lertid för mycket självständig diktare för att nöja sig med ett 
blott samlande eller en formell överarbetning. Hans s. k. no-
veller äro genomarbetade ock finpolerade omskapningar av före-
bilderna, ock deras värde som bidrag till kännedomen om sagor-
nas dåvarande skick i Italien är därför jämförelsevis mindre. 
Hans bearbetning hade dessutom särskilt till syfte just att bort-
taga allt övernaturligt ock underbart, en böjelse för realism 
som man redan tidigare kan spåra hos franska bearbetare av 
»lais». Sannolikt valde han även sina ämnen bland dem, som 
lättast läto omdana sig till värklighetsskildringar från 1300-
talets Italien. 

BOCCACCIO fick mänga efterföljare bland sina landsmän; men 
då dessa mästadels endast bearbetade mästarens värk eller öste 
ur andra lärda källor, hava de för oss mindre intresse. Av större 
betydelse är en fransk efterbildning från början av 1500-talet, 
författad av drottning MARGARETA AV VALOIS. HällIleS Hepta-
meron eller »Drottning Margaretas sagor» innehåller inom en 
särskild ramhistoria 72 noveller, mästadels kärleksäventyr ock 
berättelser om munkarnas ock prästernas osedlighet, som nog 
till stor del hämtats ur dåtida folkliga traditioner, ehuru de nu-
mera ej förekomma som folksagor'. Prästen, som håller sig väl med 
bondens hustru ock tillsammans med hänne lurar den stackars 
mannen, förekommer dock redan här. Ävenså ett motstycke 
till den från fru LENNGRENS dikter kända anekdoten om en dam, 

1) Som en kuriositet kan anmärkas, att MARGARETA även ger oss 
till bästa ett fullkomligt motstycke till de på senare tiden så vanliga 
spökerihistorierna: en kammarjungfru på ett gammalt slott spelar spöke, 
örfilar upp de sovande, gör oväsen med bord ock bänkar etc., allt för 
att förjaga egarne ock få tillfälle att mera ostört träffa sin älskade. 
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vilken berättar en litet betänklig historia, som om den gällde 
en annan, men slutligen förråder sig genom att använda första 
personen. 

Drottning Margareta hade i sin tjänst som kammartjänare 
en viss BONAVENTITRE DES PERIERS, som efter sin höga matmoders 
exempel även sysselsatte sig med sagosamling. Genom sin 
samhällsställning kom han i närmare beröring med de lägre 
folklagren, ock hans samling har därföre en alltigenom mera 
folklig prägel. Bland hans sagor återfinnes den redan om-
nämnda fabeln om Perette ock hännes mjölkkruka. Där träffas 
även en berättelse om en normandisk bonde, som ville bli präst 
ock därför lärde sig några latinska fraser. När han med tilljälp 
av dessa skulle samtala med påven, ställde denne icke på 
honom de beräknade frågorna, ock bondens svar gåvo ingen 
eller helt annan mening — således ett motstycke till vår be-
kanta skämtsaga »God-dag!—Yxskaft». I en annan novell för-
täljer han om tre lata studenter, som likvisst, innan de återvände 
hem, lärde sig var sin latinska fras. På hemvägen anhållas 
de såsom misstänkta för mord. På tillfrågan, vem som begått 
mordet, svarar den förste med sin fras: »Nos tres clerici» (vi 
tre klärker); på frågan om orsaken den andre: »Pro bursa et 
pecunia» (för börsen ock pängarna); ock då de så dömmas till 
galgen, utbrister den tredje: »Dignum et justum est» (det är 
rätt ock billigt). Detta är, så vitt jag har mig bekant, första 
kända uppteckning av en ännu levande skämtsaga, som även 
finnes hos oss. Även »Peau diäne» (Åsnehud, Kråkpälsa) upp-
träder, men blott i en episod, som vanligen ej förekommer i 
den så benämnda sagan, nämligen »De tacksamma myrorna». 
För övrigt kan omnämnas, att här även träffas urförebilder 
till ett par av fru LENNGRENS stycken, nämligen »Vadet» ock 
»Kort var farbror Staffans skägg». 

Om såväl de italienska som de franska novellförfattarne 
gäller, att de i hög grad skatta åt tidens smak för det skabrösa. 
Men sådan var uppenbarligen tonen även i de högsta kretsar 
under denna tid — därpå måste drottning Margaretas sagor vara 
ett tillförlitligt intyg — ock vi ha ej rätt att lägga måttstocken 
av en senare tids strängare moral på dess alster. Snarare för-
höjes deras värde just därav, att de utgöra ett värkligt troget 
uttryck för tidsandan. 
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Om nu av det föregående framgått som ett faktum, att 
en rik skatt av folksagor redan från älsta tider förefunnits 
även i Västerlandet, så kan det å andra sidan ej förnekas, 
att dessa sagor i allmänhet varit andra än de nu levande, av 
vilka endast ett mindre antal kan påvisas inom medeltids-
litteraturen. 

Första gången vi möta en större mängd av våra nu levande 
sagor är i italienaren STRAPAROLAS Notti piacevoli, vars första 
upplaga utkom 1550 ock som under samma sekel upplevde 
ytterligare fämton upplagor. Bland dess 74 noveller finnes 
ett tjugotal värkliga folksagor. Här träffa vi sådana gamla 
bekanta som »Mästerkatten» (HO. & St. s. 179) — dock ännu 
utan stövlar —, »Pojken, som kunde förskapa sig till läjon, 
korp ock myra» (Bondeson Sv. folks. nr  22), »Lata Lasse» 
(Bondeson Sv. folks. nr  75 ock 76, Nordlander Folksagor s. 70 
m. fl.), »Talande fogeln, spelande trädet ock rinnande vattu-
källan» (Bondeson En saga från Dal, efter folkboken med samma 
namn), »Den förtrollade hästen» (vilken som huvudmotiv ingår 
i en hel del sagor), samt episoder ur »Stor-Klas ock Lill-Klas» 
(boskapsjorden från sjöbottnen) ock »Doktor Allvetande». 

STRAPAROLA var föregångaren ock den flitigt anlitade källan 
för en hel rad sagobearbetare i skilda land. Hans arbete över-
sattes redan på 1500-talet till franska ock till tyska i början 
av följande sekel'. 

Den första värkliga sagosamling i modern mening utgavs 
år 1637 eller möjligen något tidigare av GIOVANNI BASILE ock 
bär namnet Pentarnerone. Här upptagas endast värkliga sagor, 
till ett antal av fänitio, utan all lärd överarbetning ock med 
tydlig strävan att återgiva den okonstlade folktonen. De äro 
därför också skrivna på dialekt, en förträfflig neapolitanska. 

1) Ehuru det egentligen ej hör hit, torde jag dock få omnämna, att 
STRAPAROLA troligen haft ett direkt inflytande på vår litteratur. STJERN-
HIELMS bekanta »Gåta» om en viola di gamba synes nämligen vara över-
satt från en dylik i STRAPAROLAS No/Ii piacevoli. liven andra svenska 
författare av dylika gåtor — som isynnerhet fingo sin användning i 
bröllopskväden — ha efter allt att dömma hämtat ideer frän STRAPAROLAS 
värk eller översättningar därav. 
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Av dessa färntio sagor återfinnas icke mindre än trättiotre i 
GRIMMS samling. Bland dem märkas: »Bordet, åsnan ock knöl-
påken» (Wigström Sv. landsm. V. 1, s. 63), »Prinsessan Snö-
vit», »De tre små männen i skogen» (»Styvsystrarna»), »Kung 
Trastnäbb» (Bergström Sv. landsm. V. 2, s. 6; Wigström V. 1, 
s. 38 m. fl.), »Prinsessan i sovande skogen» ock »Den stekta 
trollpackan» (HO. & St. s. 11). BASILE hämtade sannolikt alla 
sina ämnen direkt från folkets läppar. Av hans värk utgavs 
i hemlandet en mängd upplagor, men egendomligt nog förblev 
det länge obekant tör den övriga världen ock har först senare 
i vetenskapligt syfte översatts till främmande språk. 

Från Italien spred sig den nyvaknade smaken för sagor 
till Frankrike. Den första sagosamlingen utgavs där 1697 av 
CHARLES PERRAULT, ock det är betecknande för den misstro, 
varmed han betraktade detta värk, som skulle föreviga hans 
namn, att han icke vågade riskera sitt rykte som författare 
ock medlem av akademien, utan lät sin då 11-årige son bära 
ansvaret för utgivandet. Samlingen bar titeln Contes de rna 
rnå-e l'Oye (»Gäsarnors sagor»), efter ett uttryck i en gammal 
fabliau. Sagorna äro i allmänhet enkelt berättade ock an-
sluta sig säkerligen ganska nära till den folkliga traditionen. 
Den första upplagan innehöll endast 8 sagor, men dessa tillhöra 
också, på ett undantag när, våra mäst kända. De äro nämligen: 
Feerna (variant av »Styvsystrarna»), Prinsessan i sovande skogen, 
Riddar Blåskägg, Lilla Rödluvau, Mästerkatten i stövlar, Ask-
ungen (Cendrillon), Riquet med tofsen (knappast folksaga, utan 
troligtvis uppfunnen av Perrault) ock Tummeliten. I senare 
upplagor tillkommo Åsnehud (Peau d'åne), Den listiga prin-
sessan (»Kloka Sofi», upptecknad även hos oss, men hittils out-
given) ock De löjliga önskningarna. 

Sagornas framgång var storartad, ock PERRAULT fick snart 
många efterföljare, måst damer, vilka dock saknade sin före-
bilds sinne för den folkligt enkla dikten ock i stället stoffe-
rade ut ock omarbetade de stackars sagorna för att göra dem 
värdiga att föredragas i de högaristokratiska salongerna. Deras 
sagor ha därför mindre betydelse för sagohistorien. Som oftast 
är även själva ämnet fritt uppfunnet, men utstyrt med åtskil-
liga, från olika folksagor hämtade drag. Mäst bekant ock be-
römd av dessa sagoförfattare var kanske grevinnan D'AULNOY, 
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som i ryktbarhet tävlade med PERRAULT. Om denna tids sätt 
att bearbeta folksagan kan man få en föreställning genom ett 
par av våra folkböcker, som äro översatta från grevinnan 
D'AULNOYS arbeten, nämligen »Fogel Blå» (»Den gröne riddaren») 
ock »Lycksalighetens ö». Bägge dessa ha som bekant åtnjutit 
äran av att bliva föremål för dramatisk behandling av en bland 
våra största skalder. 

Bland övrige sagodiktare från denna tid märkas grevinnan 
MURAT, fröken DE LA FORCE m. fl. 

I Tyskland väcktes intresset för sagorna först betydligt 
senare ock genom inflytande från Frankrike. Det första mera 
bekanta tyska sagovärket är MUS/EUS' Volksmärchen der Deut-
schen, som utgavs 1782. Det innehåller åtskilliga kända sagor, 
men omarbetade, utvidgade ock förlagda till medeltiden. 

Den romantiska skolan med sin förkärlek för medeltid 
ock mysticism fann naturligtvis stort behag i sagorna ock be-
arbetade ofta sådana i dramatisk form. Så omdiktade TIECK 
»Riddar Blåskägg» ock »Mästerkatten», ock hos oss har ATTERBOM 
följt sina tyska mästare i spåren. Någon annan betydelse än 
den att väcka ock liva intresset för folkdiktningens alster 
hade dessa strävanden naturligtvis icke. För romantiken voro 
sagorna ännu endast medlet, den yttre formen, vari de ingöto 
sin samtids ock framför allt sin skolas tänkesätt ock idéer. 

Emellertid började allt flera sagosamlingar utkomma, oftast 
med närmare anslutning till originalen. Så småningom be-
gynte man få en aning om att dessa sagor hade sitt eget 
inneboende värde ock ett vida större sådant, än det en enskild 
skald kunde förläna genom att omdana ock utsmycka dem 
efter sin personliga förmåga ock sin samtids smakfordringar, 
att de voro litterära ock kulturhistoriska dokument, som borde 
bevaras just sådana de hämtades från folkets läppar, därför 
att de blott på så sätt återgivna kunde vara oförfalskade, 
fullgiltiga vittnesbörd. 

De första, som efter denna fullt klart fattade grundsats 
insamlade ock utgåvo folksagor, voro bröderna JACOB ock WIL-
HELM GRIMM. Den första samlingen av deras Kinder- und 
Hausmärchen utkom 1812 ock innehöll 85 sagor; den andra, 
som innehöll ytterligare 70, år 1815. Emellertid drogs brodern 
JACOB snart av sina stora språkvetenskapliga arbeten bort från 



58 	 ÅHLSTRÖM, OM FOLKSAGORNA. 	 XI. 1 

sagostudiet, ock de följande upplagorna ombesörjdes nästan 
uteslutande av WILHELM GRIMM. Sagornas antal steg slutligen 
till över 200, ock det tillkommer som sagt bröderna äran av 
att ha åstadkommit den första på fullt vetenskapliga grunder 
utgivna sagosamling, en samling som tillika genom sin rikhal-
tighet möjliggjorde en överblick över ett helt lands sagoförråd. 
Genom en senare utgiven tredje del med varianter ock anmärk-
ningar lade WILHELM GRIMM grunden till den jämförande sago-
forskningen. 

Sedan bröderna GRIMM med detta sitt värk visat vägen, 
ha talrika sagosamlare inom alla länder hastat att rädda 
allt, vad som ännu återstod av folkdiktningens skatter. Att 
uppräkna namnen endast på de förnämsta skulle bli alldeles 
för vidlyftigt.' Jag vill här endast erinra om sådana bety-
dande värk SOM COSQUINS lotringiska sagor, GONZENBACHS Sici-
lianska, GRUNDTVIGS ock KuisTENsuNs danska samt ASBJORNSENS 
ock MOES norska, om alla de tidskrifter, som arbeta i den folk-
loristiska vetenskapens tjänst såsom »Folklore», »14Mlusine», 
landsmålsföreningarnas tidskrift ock flera andra, samt om sago-
kännare sådana som KÖHLER, LIEBRECHT, COSQUIN, KROHN m. fl. 

1) En redogörelse för viktigare, i olika länder under 19:e årli. in-
till 1880 utgivna sagosamlingar finnes i Sv. landsm. I, ss. 468-544 
(av Lundell). 



4. 

Det återstår slutligen att säga några ord om våra svenska 
folksagor. 

Att folksagor även hos oss förekommit från urälsta tider, 
är otvivelaktigt. Vi hava ännu i behåll jättesagor sådana som 
»Pojken, som stal jättens dyrbarheter», ock »Pojken, som tävlade 
med jätten i styrka», vilka säkerligen äro bland världens älsta 
sagor. Våra svenska varianter av dessa sagor äro dessutom 
märkliga såsom de renaste ock bästa, som finnas upptecknade. 
»Kvarnen, som malde allting», är en avläggare av samma stam, 
som givit upphov till Eddans Grottekvarn, ock har således 
anor från hednatiden. »Drakstriden» är sannolikt också ett av 
de allra älsta sagomotiven, ock att det var känt i Sverge 
ofantligt tidigt, bevisas av den sörmländska Sigurdsristningen. 
Sannolikt ha också hithörande sagor, om ock i enklare form, 
förefunnits hos oss sedan hedenhös. 

De legendariska sagorna, i vilka Jungfru Maria, Sankte 
Pär ock andra hälgon uppträda, ha naturligtvis i allmänhet 
inkommit under medeltiden. Dock får detta ej utan vidare 
tagas for avgjort beträffande varje saga. Särskilt kunna nog 
åtskilliga skämtsagor, i vilka Sankte Pär spelar en roll, även 
ha införts senare. Jungfru Maria förekommer numera knappast 
annat än i den bekanta sagan om »Jungfru Maria som gudmoder». 
I våra svenska uppteckningar har hon, såsom var att vänta, 
icke fått behålla sin karaktär, utan som oftast blivit förvandlad 
till en led trollkäring. Namnet har dock stundom bibehållits 
(»Stora Maja ock Lilla Maja» i HO. & St. samlingar), vilket 
bevisar, att dessa våra sagor ej, såsom man annars lätt skulle 
kunna förledas att tro, stå på en ursprungligare ståndpunkt, 
utan blott äro fördärvade former av den vanliga sagan. Så är 
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nog även förhållandet med »Gråkappan», den bekanta folkboken, 
vilken i en anteckning av HYLTtN-CAVALLIIIS har uppgivits 
vara ett ungdomsarbete av C. J. L. ALMQVIST. 

Jag tillåter mig här att anföra ett annat exempel på en 
dylik omdaning av en medeltida legend. I Mariasagan, en på 
Island under 1200- eller 1300-talet värkställd översättning från 
latinet, förekommer bland annat en legend om »Den skrivande 
djävulen», vilken i korthet lyder som följer: 

En from underdiakon i Toledo stod en dag under mässan framför 
altaret, då han plötsligt i ett fönster fick se den lede fienden själv i 
en apinjas (aphonas) skepnad, sysselsatt med att på ett pergament upp-
teckna allt ohöviskt tal, som fördes i kyrkan. Innan den lede hunnit 
anteckna allt, vad ett par kvinnor pratade, blev pergamentet fullt, ock 
för att tänja ut detta fattade han då i med tänder ock klor ock drog 
av alla krafter. Härvid tappade han likväl taget ock föll med stort 
dån ned i kyrkan. Underdiakonen kunde ej låta bli att högt skratta till, 
då han såg det gå människornas fiende så illa. Som emellertid ingen 
annan sett synen eller hört bullret, ansågs underdiakonen ha uppfört sig 
lättfärdigt i kyrkan, varför han blev avsatt ock föremål för allas förakt. 
Slutligen uppenbarade sig likväl jungfru Maria för den botfärdige ock 
lade på hans bröst det pergament, varpå han sett djävulen skriva i 
kyrkfönstret. Därmed blev hans oskuld bevisad, ock han återfick sitt 
ämbete ock sina medmänniskors aktning. 

Denna legend har även kommit över till Svergei ock fram-
träder nu dels i form av legendarisk sägen, dels som skämtsaga. 

I sin förra form har den blivit upptecknad på Tjörn, 
(Ljungman i Bidr. t. Göteb. o. Boh. forum. IV, s. 431). Härjulf, 
en man på Tjörn, som var så gudfruktig, att han kunde gå 
på vattnet, fick en söndag se, huru djävulen satt i ett hörn 
på läktaren ock tecknade upp alla dem, som sovo i kyrkan. 
Då han skulle tänja ut den skinnlapp, varpå han skrev, slunto 
tänderna, ock han slog huvudet i väggen. Härjulf skrattade, 
ock genom denna synd förlorade han föl mågan att gå på 
vattnet. Som försoning uppbyggde han en kyrka, den första 
på Tjörn. 

Som man ser, har jungfru Marias omedelbara ingripande, 
såsom oförenligt med god luthersk uppfattning, här blivit bort- 

1) En enklare form av legenden återfinnes redan i en svensk medel-
tidsskrift, järteckensbok (mskr. från 1385). Här narras dock prästen ej 
att skratta, utan blir endast så häpen, att han kommer av sig. De nu 
levande svenska sagorna kunna således ej härledas från denna version. 
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taget, men för övrigt har legenden i huvudsak bibehållits oför-
ändrad. 

Protestantismen ock en nyare tid i allmänhet ställer sig 
gärna litet skeptisk gentemot dylika heliga män, ock vad den 
Onde beträffar, har han i folksagan allt mera övergått till en 
rent komisk figur. Redan i legenden är det ju dessutom en 
lustig episod som sätter handlingens jul i rörelse, ock det låg 
därföre nära till hands att utveckla hela sagan i en dylik 
skämtsam riktning. Så här berättas den i korthet enligt uppteck-
ning av SVENSåN från Emådalen (Sv. landsm. II. 7, s. 7): 

En allvarsam ock gudfruktig bonde kom en söndag att titta under 
predikstolen ock fick då se, hur »självaste Knös» satt där ock skrev 
upp • på ett kalvskinn namnen på alla, som uppförde sig oskickligt i 
kyrkan. Kalvskinnet blev snart fullt, ock fan måste hugga i med 
tänderna för att töja ut det litet. Men skinnet sprack, ock »Knös» for 
baklänges ock slog hornen i, så det skrällde. Då kunde bonden inte 
låta bli att skratta — ock så skrev fan upp honom med. 

Finnes här ännu kvar någon liten påminnelse om att sagan 
ursprungligen varit av allvarlig natur, så är denna alldeles 
försvunnen i en annan version, som återfinnes i SWAHNS Sv. 
skämtlynne. Denna synes dock endast vara en bearbetning av 
SVENStN8 uppteckning. 

I början av 1600-talet anträffa vi hos oss de första på-
minnelserna om en i våra sagor ofta förekommande figur: 
»Titta» (»Tita») eller »Kitta Grå», ofta karaktäriserad som 
»Käringen värre än fan». 

Rektor ASTEROPHERUS i Arboga lät år 1610 sina skolgossar 
uppföra en »comedia om Thisbe». Dramats huvudstomme ut-
göres av den gamla klassiska Pyramus- ock Tisbe-sagan, mycket 
fritt behandlad. Emellan de allvarliga scenerna finnas dock 
inströdda åtskilliga komiska dylika mellan en djävul, som 
kallar sig Jarib, ock trollkäringen Holfred. Den senare skryter 
över sina bedrifter i det ondas tjänst ock berömmer sig sär-
skilt av att ha stiftat ovänskap mellan ett par äkta makar: 

I gåår iagh och till wäga kom, 
En bonde basade sin hustru om 

Medh en tiäretamp: thz fulvel togh. 
Åh, huru hierteligh iagh der åt logh 

I förgår lagade iagh och så weil, 
Den ene slogh den andra ihiel. 
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Det är tydligen samma historia, som ännu förekommer i 
våra sagor (Bondeson Sv. folks. nr  57: »Skam ock Kitta Grå», 
början; Djurklou s. 63: »Titta Grå», ock dessutom en upp-
teckning i HC. & St. samlingar). Som belöning för käringens 
tjänster ger Jarib hänne ett horn fullt med »ungerskt guld», 
som dock sedan förvandlar sig i tordyvlar, ock bjuder upp 
häpne till dans. Därunder sjunger han följande egendomliga 
sång: 

Käringen skulle till helfuetidh fahra: 
ty hon både redh och rände; 

när hon kom till helfuetidh fram, 
der mötte hon en sin frende, 

en lithen diefvull, han satt och greet: 
iagh wille, den käringen komme ey hyt; 

ty hon ähr werre än fanin. 

Även i en annan skolkomedi från samma tid uppträder 
ett dylikt par, nämligen i rektor RONDELETIIIS' »tragico-comeedia» 
Yudas Redivivus, som gavs av djäknarna i Tälke skola år 
1614. Djävulsfiguren har här en vida större roll än i Tisbe 
ock är den som egentligen håller dramats trådar i sin hand. 
Han kallas här Kariek ock käringan Glorela. Karick driver 
åtskilligt ofog med sin medjälperska, för vars ondska han dock 
själv nästan ryser tillbaka: 

Tu äst ey wärd at iagh seer tigh, 
Ty tu äst fast wärre än iagh. 

När Glorela på Karieks befallning förlett Judas att sticka 
ned sin tjänare Dromo, beklagar hon sig över att Karick ej 
vill närma sig hänne nog mycket för att ge hänne de som lön 
utlovade skorna. Troligtvis framställdes det så, att han räckte 
hänne skorna på en stång — såsom det ännu förtäljes i sagan 
(Bondeson Sv. folks. a. st., Segerstedt s. 48). 

Dessvärre kan man dock ej med säkerhet påstå, att dessa 
sagor redan på denna tid voro spridda i Sverge. Rektor ASTERO-
PHERITS hade hemfört åtminstone grundstommen till sin Tisbe 
från Tyskland. Man känner visserligen f. n. endast en tysk 
Tisbekomedi, ock denna erbjuder åtskilliga likheter med vår 
svenska, så att något slags samband dem emellan nog finnes, 
men i detta tyska drama saknas scenerna mellan Jarib ock 
Holfred. Däremot förekommer, såsom nämnt är, redan i en 
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tysk fabelsamling från 1400-talet historien om käringen, som 
narrar mannen att döda sin hustru ock därför av djävulen får 
ett par skor, framräckta på en stång. Även i den tyska dikten 
säger han till käringen: 

Du hist vii böser den ich. 

HANS SACHS har bearbetat en annan hithörande episod om 
»Käringen ock köpmannen» (jfr Bondeson Sv. folks. nr  59, 
slutet, Djurklou s. 71: »Skam å knallarn», Henriksson s. 58: 
»Skam ock Titta Grå», slutet). Kitta Grå var således redan 
på fämtonhundratalet en välbekant typ i Tyskland, ock det 
kan därföre tänkas, att ASTEROPHERIIS medfört därifrån, om ej 
hela dessa djävulsscener, så åtminstone idéerna därtill. Kanske 
är det ett minne från sagans tyska form, att Holfred får 
ungerskt guld som belöning. 

Till »Judas Redivivus» känner man ingen annan källa än 
den legend om förrädaren Judas, som med säkerhet funnits 
till sedan 13:e århundradet. I Judas förekomma dock åtskil-
liga andra folkliga element, som vittna om att författaren hade 
ögonen öppna för livet utom skolans ock studerkammarens 
trånga väggar ock som tala för möjligheten av att hans teckning 
av Glorela är grundad på en redan befintlig folklig tradition. 

Nästan samtidigt med att dessa lärde rektorer i sina skol-
komedier inflätade den gamla Kitta-Grå-sagan, gjorde en för 
övrigt okänd OLAUS LAURENTII CALMARIENSIS sagoforskningen 
en vida större tjänst genom att -- tydligen direkt efter muntlig 
berättelse — uppteckna större delen av en värklig undersaga. 
Denna vår första svenska sagouppteckuing har av SCHUCK blivit 
anträffad i slutet av en handskrift av Olaus Petris krönika, 
som 1612 tillhörde nämnde OLOF LARSSON. Den har blivit 
publicerad i Samlaren 1887, s. 176-179. Det synes mig dock, 
som om utg. icke gör upptecknaren ock hans värk full rättvisa. 
I stilistiskt avseende är detta visserligen behäftat med åtskil-
liga svagheter, men dessa snarare förhöja dess värde än tvärtom, 
då de tydligen bevisa, att här icke föreligger en lärd bearbet-
ning, utan en synnerligen trogen avbild av den muntliga be-
rättelsen. Någon svårighet att uppfatta sammanhanget finnes 
ej för den, som känner sagans övriga varianter. Med hän-
visning till Satecks ordagranna avtryck vill jag här återge 
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sagan i något lättlästare form, men med så nära anslutning 
till originalet som möjligt: 

Om en bonde, som hade en dotter ock en legodräng. 

En bonde hade en dotter ock en legodräng, ock han ville nödga 
dottern att ta legodrängen. Hon hade en oxe, ock en gång, då hon 
gav oxen äta, grät hon, ock oxen sporde hänne åt, varför hon grät. 
Hon sade: 

Min fader vill nödga mig att ta vår legodräng. 
Oxen svarade: 

Gråt icke! 
Ock de vilja ta dig till bröllopskost, sade flickan. 

Då sade oxen: 
I morgon skall du ta dina kläder ock gå ock ge mig äta. 

Då morgonen kom, gick hon till oxen ock sade: 
Nu vilja vi ge oss i väg. 

Hon satte sig på oxens rygg, ock de drogo åstad. Så kommo de 
till en alskog. Då sade oxen: 

Tag intet av dessa blad, ty om du det gör, gäller det våra liv. 
Men hon tog ett blad ock stoppade det i barmen. Då blev hon klädd 

i mässing. Med detsamma kom en varg löpande efter dem. Då sade 
oxen: 

Har du icke tagit ett blad av skogen? Nu gäller det vårt liv. 
Gå bort ett stycke härifrån ock låt mig se till, om jag kan värja mig. 

Så sprungo oxen ock vargen tillhopa, ock oxen rev ijäl vargen. 
Då sade oxen: 

Kom hit ock låt oss färdas! 
Så drogo de längre bort ock kommo till en hasselskog, ock oxen 

sade till hänne: 
Jag förbjuder dig att taga något av denna skog. 

Hon tog ett blad ock stoppade det i barmen. Då komme där två 
vargar löpande efter dem, ock oxen sade till hänne: 

Har du icke tagit blad av skogen? Gå bort! Det gäller vårt liv. 
Ock hon blev klädd i silver. Oxen ock vargarna sprungo tillhopa, 

ock oxen rev ijäl båda vargarna. Då sade oxen: 
Kom hit ock låt oss färdas! 

Så drogo de längre bort ock komme till en lindskog, ock oxen 
sade till hänne: 

Tag intet av denna! Om du tager härav, så gäller det vårt liv. 
Hon tog ett blad ock stoppade det i barmen ock blev klädd i guld. 

Då komna° tre vargar efter dem, ock oxen sade: 
Har du icke tagit ett blad av denna skogen? Nu gäller det 

mitt liv. När de hava rivit ijäl mig, så tag ock flå mig ock tag huden 
ock svep den om dig ock flå det vänstra hornet av huden ock göm dina 
kläder däruti! 
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Hon gjorde, som oxen bad, ock gick till kungsgården ock sade åt 
kocken: 

Får jag icke vara här uti köket? 
Jo, svarade han, du får väl gå här ock tvätta faten. 

Så led det till söndagen, ock alla gingo till kyrkan. Då sade hon 
till kocken: 

Låt 	 
Här avbrytes anteckningen. Slutet är emellertid lätt att 

komplettera. Flickan begär av kocken att få gå till kyrkan, 
ikläder sig sin mässingsklädning ock väcker sådant uppseende, 
att den unge kungen själv blir angelägen att få veta, vem 
den sköna okända månde vara. Hon skyndar likväl hem före 
kyrkfolket, byter dräkt ock sätter sig åter att diska. Andra 
söndagen upprepas samma äventyr, men hon är då iklädd 
silverdräkten. Tredje söndagen kläder hon sig i gulddräkten 
ock blir sedan upptäckt. Hur detta går till, kan ej säkert 
avgöras; men det sannolika är, att hon tappar sin guldsko, 
som sedan förråder hänne. 

Litet var har naturligtvis redan känt igän sagan. Det är 
helt enkelt en variant av »Fröken Skinnpäls» eller »De tre 
underskogarna». Uppteckningen är så mycket värdefullare, som 
det är den älsta kända av denna högeligen märkvärdiga saga», 
vilken framför de flästa andra vore förtjänt av ett mera in-
gående studium. En annan svensk variant, vars fortsättning 
dock löper ut i en annan riktning, finnes upptecknad av BONDE-
SON (Historiegubbar s. 192: »Flickan ock kon»; jfr med denna 
den franska sagan »Le poirier d'or», Cosquin I, 246). Ännu 
andra varianter anföras av HC. & St. s. 422: »Fröken Skinn-
päls rör i askan» (i en annan bearbetning hos Nordlander s. 44) 
ock s. 425: »Kråknäbbapälsen». Ett par goda uppteckningar an-
träffas även i deras outgivna samlingar, likasom ett par andra 
i SÄVES, tvänne i ERICSSONS ock en i fru WIGSTRÖMS outgivna 
samling. Den sistnämnda uppteckningen, »Trähätta», är in-
tressant så till vida, som den visar närmare släktskap med 
den 	norska, »Kan i Trfflstak» (Asbj. & Moe I, s. 110). För 
övrigt finnes sagan utom i Norge även i Danmark, Finnland 

1) BONAVENTURE DES PER1EES »Peau d'åne» (nr CXXIX) innehåller 
nämligen blott ett enda ock därtill oväsentligt ock missförstått drag ur 
sagan (»De jälpsamma myrorna»). 

Sv. landsm. XI. 1. 	 5 
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ock England ock, fastän sällsynt, jämväl annorstädes. Senare 
avläggare äro sannolikt såväl den vanliga Askunge-sagan som 
PERRAIILTS »Peau d'åne». 

Jag har ovan kompletterat uppteckningen med den i »Ask-
ungen» vanliga upplösningen, vilken synes här ha varit använd 
ock ofta förekommer i sagor av denna typ. En annan av-
slutning utan guldskomotivet torde möjligen vara ursprungligare. 

Även i andra avseenden är denna vår uppteckning mindre 
ursprunglig. Så är det sannolikt ett senare drag, att flickan 
får de olika dräkterna i underskogarna. I en del hithörande 
sagor växer ur den nedgrävda oxen (kon, gumsen) upp ett 
träd, som sedan skänker jältinnan de kostbara klädningarna 
eller strör över hänne silver, guld ock ädelstenar (jfr Bonde-
sons ovan anf. saga). I »Askungen», sådan den förekommer 
hos GRIMM, återfinnes detta träd, ehuru det där växer upp ur 
moderns grav. Detta stämmer också väl med vår saga. Oxen 
(kon, gumsen) är intet annat än en ny inkarnation av flickans 
mor, ock efter hans död övergår hännes själ i trädet ock 
fortfar att draga försorg om dottern. När man icke längre 
kunde fatta en dylik själavandring, sökte man förklara saken 
på annat sätt. Därav ha uppkommit sådana versioner som 
de, i vilka moderns själ under gestalt av en vit fogel tagit 
plats i trädet ock nedkastar dräkterna till dottern', ock andra 
dylika. Den enklaste ock mäst förflackade formen visar den 
franska »Cendrillon», där helt enkelt en fé, som naturligtvis är 
flickans gudmoder, får åtaga sig bestyret med hännes utrustning. 

Det är här ej lämpligt att närmare ingå på åtskilliga, om 
ån aldrig så intressanta detaljer. Emellertid torde det vara 
tydligt, att »Fröken Skinnpäls» ursprungligen är ett värkligt 
själavandringsmotiv, vars ålder kanske är lika vördnadsvärd 
som den gamla egyptiska sagans. 

I en Kungl. biblioteket i Stockholm tillhörig, i grått papp-
band bunden samlingsbok, som på främre pärmen bär årtalet 

1) Jfr GRIMM. Hans saga är intressant därför, att den bevarat 
även den äldre formen. Märk nämligen, att i värserna flickan anropar 
trädet att strö guld ock silver över hänne, ock detta drag har, be-
varat av den poetiska formen, kvarstått, även sedan de kostbara dräk-
terna fått en annan förklaring. 
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»1702 D. 24 Februarij», har jag nyligen funnit några sago-
uppteckningar, som åtminstone ännu kunna göra anspråk på 
att vara de älsta fullständiga uppteckningar av svenska under-
sagor. De äro till antalet fyra, av vilka dock den sista av-
brytes utan att föras till slut. 

Den första förtäljer, hurusom en landsflyktig konungason Alexander, 
till tack för att han emellan ett läjon, en björn, en hynda, en falk ock 
en myra delat en »bufel eller skougs-oxe», får förmågan att kunna för-
skapa sig till vilket av dessa fäm förstnämnda djur han behagar. Som 
falk flyger han sedan in i en prinsessas kammare, undgår som myra 
att bli upptäckt, ock vinner slutligen prinsessans hand. På en lustfärd 
råkar hon att komma under bar himmel ock blir då, i enlighet med en 
gammal spådom, plötsligen bortförd. Alexander flyger i en falks skep-
nad efter, kommer som myra in i ett bärg, som egentligen är ett för-
trollat slott, där hans maka sitter fången hos trollet, ock får veta, att 
det enda sättet att befria hänne är att mot bärget kasta en liten sten, 
som ligger i en duva, som i sin ordning finnes i en hare, som ligger 
i en vid staden Blais befintlig drake. Han flyger dit, besegrar i läjon-
skepnad draken, tager som hynda haren ock som falk duvan ock stenen, 
ock befriar prinsessan. Trollet, som endast var en förtrollad kungason, 
återtar sin rätta gestalt ock blir slutligen gift med Alexanders svägerska. 

Vi ha redan förut, hos STRAPAROLA, mött sagan om »Pojken, 
som kunde förskapa sig till läjon, falk ock myra». Det är 
emellertid endast första delen av de bägge sagorna, till ock 
med prinsens giftermål, som överensstämmer. Därefter följer 
hos STRAPAROLA en berättelse om jältens fångenskap hos ett 
sjötroll ock hur han genom sin makas harpospel ock sin för-
måga att förskapa sig till falk räddas därifrån. 

Från den italienska formen skiljer sig den svenska sagan 
även därigenom, att den låter jälten kunna förskapa sig till icke 
mindre än fäm djur — ett onödigt överflöd skulle man kunna 
tycka, eftersom han ej ens begagnar sig av sin förmåga att 
bli björn ock läjonet mycket väl kunde lösa även hyndans upp-
gift. LovitN berättar i sitt arbete Folklifvet i Skytts härad 
(s. 34) en saga om »De tolv feta galtarna», som på det allra 
närmaste överensstämmer med vår nyss anförda. Jälten får 
där i andra kampen med draken användning även för sin 
björnnatur. Slutet är i den nyare uppteckningen något ur-
sprungligare: jältinnan kvarhålles där hos ett värkligt troll, 
som omkommer, då 'förtrollningen genom stenens slungande 
mot bärget brytes. Emellertid är nog även detta en senare 
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omdaning av det bekanta motivet, att jätten har sitt järta 
förvarat på något svåråtkomligt ställe. Denna ursprungliga 
form återfinnes i en dansk saga (Grundtvig-Bergström s. 156: 
»Skomakarpojken»), som står mycket nära de nämnda svenska 
versionerna. Djurens antal har i sistförruälta saga inskränkts till 
fyra, i det att läjonet uteslutits. En svensk saga från Dal (Hen-
riksson s. 24) har ävenledes fyra djur (»Läjonet, vildhunden, falken 
ock myran»). Endast tre förekomma i en halländsk uppteckning 
(Bondeson Sv. folks. nr  22: »Läjon, korp, myra») ock i en annan 
uppteckning i AFZELII Sag-ohäfder (III, s. 143: »Läjon, varg, örn»). 

Dateringen av nästföljande saga ger vid handen, att vår 
nu i fråga varande uppteckning ej kan vara gjord senare än 
1701. Den får således förökat intresse därigenom, att den är 
den älsta uppteckningen av sagan näst efter STRAPAROLAS ock 
den allra älsta av denna särskilda variant. 

I formellt avseende är varken denna eller någon av de 
följande uppteckningarna av samma hand något mästervärk. 
Framställningssättet är tungt ock tillkrånglat med konstlade 
konstruktioner; särskilt märkes en övermåttan riklig använd-
ning av partieipier, som ofta hänga fritt i luften utan huvud-
ord att stödja sig vid. Ofta nog har även upptecknaren, innan 
han hunnit meningens slut, alldeles tappat bort början. Otvivel-
aktigt föreligger emellertid i vår saga en uppteckning efter 
muntlig tradition. En översättning, om ock aldrig så illa 
gjord, måste åtminstone så till vida få en mera städad form, 
att man alltid bör kunna urskilja bestämda ock avslutade 
meningar ock perioder. I våra uppteckningar är detta dock 
ofta omöjligt, berättelsen fortgår långa vägar så att säga i ett 
andetag utan avbrott, alldeles som förhållandet ofta plägar 
vara med det obildade muntliga föredraget. 

Av åtskilliga språkliga företeelser att dömma synes upp-
tecknaren ha varit sydsvensk ock sannolikt skåning, vilket 
också bidrager till att förklara den stora likheten mellan denna 
ock LOVENS likaledes i Skåne upptecknade saga. 

En mäktig konung — så berättar den andra av våra sagouppteck-
ningar — lät, då han låg på sitt yttersta, sina sju söner svärja, att 
de skulle gifta sig, endast för så vitt de kunde vinna sju systrar av 
kungligt blod. Efter faderns död bege sig prinsarna ut att söka sig 
brudar ock komma till en konung, som egt sju döttrar, vilka dock 
blivit bortrövade av en drake. Kungen har vid dödsstraff förbjudit 
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varje omnämnande av prinsessornas sorgliga öde; men den yngste prinsen 
lyckas likväl bringa frågan på tal, ock konungen utrustar åt bröderna 
ett präktigt skepp, varmed de ge sig ut på spaning. Slutligen finna 
de en ö, så otillgänglig att man icke kunde komma i land på annat sätt 
än genom att klättra upp i mastkorgen ock så hoppa över till klippan. 
Den yngste prinsen vågar försöket, kommer så till drakens slott, dödar 
honom ock för prinsessorna ned till skeppet. Emellertid har den yngsta 
glömt sin gullkrona, ock medan den yngste brodern återvänder till 
slottet för att hämta kronan, segla bröderna av. På ryggen av fogel 
Grip lyckas prinsen dock lemna ön ock kommer före bröderna åter till 
prinsessornas fädernerike. Här byter han kläder med en båtsman, går 
upp till slottet med hälsningar till konungen från hans döttrar ock blir 
naturligtvis för överträdelse av förbudet kastad i fängelse. Så hemföra 
bröderna de sju prinsessorna. Konungen finner, att han gjort båts-
mannen orätt, släpper honom lös ock gör honom till »öfversteleutnant 
öfver drabanterna». Såsom sådan följer han i bröllopståget efter konungen, 
ock då den yngsta prinsessan ännu klagar över sin förlorade krona, 
stiger han dristeligen fram ock säger: »Sij, här är din crona, min 
nådige fröken!» Prinsessan faller honom om halsen, ock allt uppenbaras. 
Den yngste prinsen får sin prinsessa ock jämte hänne svärfaderns rike, 
förlåter sina bröder ock gör de fyra yngre, som inga kungariken hade 
att få, »somblige till genraler och sornblige till corporaler», varmed de 
tils vidare fingo låta sig nöja i förhoppning på framtida avancemang. 

På den sista av de sidor, som upptagas av denna saga, 
följer »En gåta till giästerna», ett högst tarvligt opus, ock där-
efter nederst på sidan dateringen »D: 28 Septemb. A:o 1701». 

Något fullkomligt motstycke till denna intressanta saga är 
jag för närvarande ej i stånd att uppvisa. SEGERSTEDT S. 101 
anför dock en saga om »De tolv bortrövade prinsessorna», vars 
början noga överensstämmer med denna, men som sedan över-
går i »Jätten utan järta». En av fru WIGSTRÖM (Sv. landsin. 
V. 1, s. 67) meddelad saga, »Den underbare hästen», har också 
några med denna gemensamma drag. Att den yngre brodern 
uträttar storvärk, under det att de äldre bröderna icke våga 
eller misslyckas, men sedan på ett svekfullt sätt tillvälla sig 
äran av företaget, är likväl ett ofta återkommande ock på många 
sätt varierat motiv, som bl. a. ingår i folkboken om »Guldfogel», 
i »Kungen av England ock hans söner» ock i flera andra. 

»Een historia ynkelig och på sidstone mycket lustig att 
läsa» benämner upptecknaren den tredje av sina sagor. 

Konungen av England låg sjuk ock kunde bliva botad endast genom 
fogeln Fenix' sång. Den älste sonen beger sig ut för att uppsöka 
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fogeln, men förledes i Paris till ett lustigt leverne ock höres ej vidare 
av. Samma öde får den andre sonen. Slutligen ger sig den yngste i 
väg, träffar sina bröder, men motstår frestelsen ock beger sig till 
Arabien. På en härrgård får han en åsna, som råder ock jälper honom, 
så att han, under det allt i slottet låg försänkt i trollsömn, lyckas in-
tränga till prinsessan ock bemäktiga sig Fenix. Dessutom finner han 
ock tager med sig en bit limpa som aldrig tar slut, en vinflaska som 
aldrig blir tom, ock ett svärd som städse bringar seger, varjämte han 
sover i prinsessans famn. På hemvägen lånar han ut sin brödbit åt en 
konung, vars folk led hungersnöd, sin vinflaska åt käjsaren i ett land, 
där stor vattenbrist rådde, ock sin värja åt franske kungen för befri-
ande av det belägrade Paris, allt med villkor att monarkerna efter viss 
tid skulle personligen återställa dyrbarheterna till konungen i England. 
I Paris återfinner han sina bröder, de taga ifrån honom Fenix ock 
nödga honom att svärja, det han ej förr än på särskild kallelse skall 
återvända till hemmet. Prinsarna föra så Fenix till sin fader; men 
fogeln sjunger icke, ock konungen blir icke bättre. 

Prinsessan av Arabien har emellertid fått en son; ock när denne 
blir två år gammal, beger hon sig ut på spaning efter hans fader. 
Då hon på den omtalta härregården får veta, att en engelsk prins vid 
ifrågavarande tid varit i trakten, beger hon sig till England ock träffar 
på vägen de tre hulpna monarkerna, som just stodo i begrepp att fara 
till London för att återlemna de lånade klenoderna. I deras sällskap 
ankommer hon till London ock skickar efter prinsarna. De bägge älste 
avvisas snöpligt, ock slutligen måste de sända bud efter den yngste; 
han återkommer, hälsar oförskräckt på prinsessan ock blir väl emottagen. 
Fenix börjar sjunga, kungen blir botad, de falska bröderna sättas in i 
fängelse att svälta ijäl, ock kungasonen får sin prinsessa ock desslikes 
både hännes ock sin fars kungarike. 

Sagan är daterad »d. 5 october A:o 1701». 
Ämnet är mycket bekant, vanligast under namnet »Konungen 

av England ock hans söner». En dansk värsifierad bearbetning 
därav utkom några år, innan vår uppteckning gjordes, under 
titel »En herlig ny Historie om Konning Edvardo af Engeland, 
som var udi en u12ege1ig Sygdom geraaden, men dog af en viis 
Qvindes Raad blef cureret; og det formedelst Kongens yngste 
Son Prints Arti Friemodighed, som havde sin syge Fader saa 
Kjxr, at han rejste tu l den rige Dronning af Arabia, hvor han 
med Liste bekom hennes Klenodier, og forde Dronningens 
dyrebare Fugl Phoenix hjem med sig, dog paa det sidste efter 
megen Gjenvordighed, som Plints Artus havde udstanden, bekom 

	

han 	Dronningen tu l fflgte. Lystig at bese. Af hollandsk paa 
danske Rim udsat af P. J. H. Kjobenhavn 1696». 
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Om något holländskt original funnits, har det åtminstone ännu 
ej anträffats. Den danska folkboken gav upphov åt en svensk 
översättning, vars första kända upplaga utkom 1745. Äldre än 
den danska är emellertid en närstående isländsk version i ett 
manuskript av 16911, som dock är en avskrift av ett äldre sådant. 

Vår saga står den omnämnda folkboken mycket nära. Den 
kan emellertid svårligen vara en direkt bearbetning därav. 
Sannolikare synes då vara, att folkboken rimmats efter en när-
besläktad version. Vår uppteckning är nämligen i vissa delar vid-
lyftigare än folkboken, ock det vill synas, som om dessa partier 
ursprungligen tillhörde sagan. Detta gäller särskilt slutet med 
dess skildring av prinsessans ankomst till London ock möten 
med prinsarna, varuti uppteckningen eger drag, som bibehållit 
sig i senare hithörande folksagor. 

Slutet av sagan återfinnes i fru WIGSTRÖMS saga om »Den 
underbare hästen» (Sv. landsm. V. 1, s, 76). För övrigt finnas 
knappast hos oss några denna variant av ämnet närmare stå-
ende sagor. Besläktade äro däremot sagorna om »Ungdoms-
landet» (HC. & St. 19, s. 151), folkboken ock sagorna om »Guld-
fogeln eller Riddaren på räfven» (Bondeson Historiegubbar s. 
319, SvensU. Ny ill. tidn. 1888, s. 429) ock andra. 

Slutligen den sista uppteckningen. 
En bonde

' 
 så förtäljer denna, hade i skogen träffat samman med 

en dvärginna (»gervinna»). Vid skilsmässan medtager hon bondens yxa. 
Åtskilliga år därefter återfinner bonden sin yxa i kyrkans vapenhus, ock 
då han vill ta den med sig, kommer en gosse, som kallar sig Cnees, 
ock gör anspråk på att vara hans son. Gossen både åt ock arbetade 
för tolv, så att bonden snart icke förmådde föda honom. Cnees får då 
plats på kungsgården, kör åt skogen efter ved, ock då en björn kommer 
ock tar bort en dragoxe, tar Cnees fast björnen ock sätter honom i 
oxens ställe. Därpå drar han ut mot fienderna försedd med en järn-
klubba på 20 Sk, en järnpiska på 10 Sk  T6 ock en matsäck av 24 par 
oxar jämte motsvarande brödportion ock har snart gjort slut på fienderna 
till sista man. När kungen fick höra detta, blev han illa tillfreds — 
slutar sagan. 

Fortsättningen har naturligtvis innehållit, huru konungen, 
som började frukta för Cnees' styrka, vill bringa honom om livet. 

1) Kungl. bibl. Isl. mskr. folio nr 47. Den isländska sagan an-
sluter sig närmare till den svenska sagan än till folkboken. Den av-
brytes dock, innan den hunnit till slut, ock sista delen är betydligt 
förändrad. 
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Det vanligast förekommande sättet är, att man narrar honom 
ned i en brunn ock försöker slå ijäl honom genom att kasta ned 
en kvarnsten, som han tar för en halskrage, ock en kyrkklocka, 
den han begagnar som mössa. 

»Pojken, som åt för tolv ock arbetade för tolv», är ett sago-
motiv som spåras långt upp i tiden. I Sverge är det mycket 
spritt. Det förekommer i HENRIKSSONS, NORDLANDERS, LINDHOLM 
ock SvENstivs sagosamlingar ock i ett stort antal outgivna upp-
teckningar. 

HYLTKN-CAVALLIUS & STEPHENS' saga om »Halvtrollet eller 
De tre svärden» har en från denna saga hämtad början, som 
är rätt lik vår uppteckning. Gossens övernaturliga styrka får 
annars ofta helt andra förklaringar än hans börd såsom hälften 
människa, hälften troll. 

Om undersagorna från 1600- ock 1700-talen äro högst säll-
synta, träffar man däremot ofta nog på samlingar av anekdoter 
ock skämtsagor. I allmänhet synas dock dessa förskriva sig 
direkt från utländska källor. Den kanske mäst kända samlingen 
av dylikt slag är SAMUEL COLUMBUS' Mål-Roo eller Roo-Mål, 
bestående af allehanda rolige frågor och svar, snack och sagor, 
pusser och äfventyr, språk och kortvill. COLUMBUS antyder 
själv (jfr s. 272 i Hansellis upplaga), att han hämtat åtskilligt 
från inhemska traditioner. 

Så torde vara förhållandet med den gamla kända historien 
om bonden, som tog prästens ord, att vår Härre ger 20-falt 
igän, ad notam: han gav prästen sin skällko i förhoppning att 
få ytterligare 20 kor, vilket mycket riktigt inträffade, därigenom 
att prästens kor följde den nya skällkon efter till hännes ladu-
gård (a. a. s. 267; jfr Wigström Nord. folkens lif s. 92, Seger-
stedt s. 114). 

En annan dylik historia (a. a. s. 285) om en flicka, som 
icke ville ta emot någon annan än döden själv ock blev be-
dragen av en man, som klätt sig i vita linnekläder ock gav 
sig ut för döden, påminner starkt om en av fru WIGSTRÖM 
berättad saga. 

Dessutom förekommer i Roo-Mål även en saga om en främ-
ling, som en gång kom till Uppsala för att göra bekantskap 
med därvarande berömda universitet. Som han inte ville tala 
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latin ock ej kunde svenska, ville han disputera med någon för-
medelst tecken. Vederbörande, som måtte ha känt sig mindre 
säkra på sin sak, skickade då fram en smed, i vars enkla 
teckenspråk den främmande lärde lyckades finna en synnerligen 
djupsinnig mening: det höglärda konsistoriets ära blev lyck-
ligen räddad, tack vare smedens värksamma bistånd. Det är 
en lokalisering av en gammal historia, som tidigast berättas om 
en romare, vilken sänts till Grekland för att få låna Solons 
lagbok, ock tyckes ha varit vanlig under medeltiden. Den finnes 
bl. a. även på isländska (Cederschiöld i Sv. landsm. V. 6, s. 141). 

Även till en ganska spridd saga, »Adam ock Eva» (Bonde-
son Hall, sagor nr 35), finnes ett motstycke i Roo-Mål. Sagan 
handlar om ett gift folk, som ej nog kunde klandra våra första 
föräldrar, men, försatta i en liknande situation, själva duka 
under för nyfikenhetens frestelse. 

Arbetet torde vara författat mot slutet av CoLumm levnad 
(författaren omtalar bl. a. ett av TIIRENNE år 1675 skrivet brev). 
De här omnämnda sagouppteckningarna måste därföre förskriva 
sig från åren mellan 1676 ock 1679, då skalden avled. 

En annan skald, något senare än CoLumBus, har även lemnat 
oss ett litet bevis på existensen av en ännu levande skämt-
saga. 

»Aldrig trodde jag, som munken, 
At jag födt en brokig koff», 

sjunger i början av 1700-talet Burnus i visan »Till en min cousine» 
(Hansellis uppl. s. 157). Det är tydligen en hänsyftning på den 
mycket drastiska skämtsaga, som förekommer hos fru WIGSTRÖM 
(Sv. landsm. V. 1, s. 26) under namnet »Den stackars prosten». I 
ERICSSONS samlingar från Södermanland finnes en utförligare 
variant, som tillika innehåller en förklaring av huru prästen 
(i detta fall västgöten) kunde få en så befängd föreställning. 
Den lämpar sig dock alldeles icke att här förtäljas. 

Ännu ett par uppteckningar av skämtsagor, sannolikt från 
förra hälften av 1700-talet finnas i en i Uppsala bibliotek befintlig 
samlingsbok (Nordin 4:o 1172). Den ena är en tämligen oredig 
memoaruppteckning av en bra nog grovkornig bondhistoria, som 
ingår i slutet av »Den hönsblinde prästen» (Wigström Sv. landsm. 
V. 1, s. 83; finnes även i NORDLANDERS samlingar från Norrland). 
Den andra är en utförligare, men om möjligt ännu djärvare historia 
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om »Prästen, bondhustrun ock den listige drängen». Även till 
denna finnes ett motstycke i NORDLANDERS samling.1  

I nämnda samlingsbok förekommer en djursaga: »Ordsaken 
hvarför haren blifvit harmunt eller har klufwen läpp». Orsaken 
var den, att han lyckades skrämma en fårskock, vilket han 
fann så övermåttan lustigt, att han skrattade, tils läppen sprack. 
Sagan är försedd med en av upptecknaren påhängd sens moral, 
som, föga djupsinnig för övrigt, tillika grundar sig på en miss-
uppfattning av anledningen till harens löje (jfr bihanget). Sagan 
är daterad 17106. 

Den första svenåka sagouppteckning i samtida tryck före-
ligger i prologen till en av ERIK WRANGEL författad dramatisk 
dikt Fröken Snökwits Tragedin, uppförd i december 1737 
ock tryckt år 1739. Denna prolog, vilken som vanligt är avsedd 
att sätta åskådarne in i det ämne, som i själva dramat skall 
avhandlas, är en något ofullständig, men dock god variant av 
»Prinsessan i jordkulan» (HO. & St. s. 264). Även de i denna 
saga inskjutna värserna förekomma där till en del ock i så fall 
nästan ordagrant lika med dem, som upptecknades hundra år 
senare — ett bevis på den muntliga traditionens seghet. I själva 
dramat äro de sagoartade elementen reducerade högst betydligt, 
ock en lärd klassisk apparat förtar nästan ~je spår av folk-
lighet. Att sagan torde vara gammal på nordisk botten, har 
redan förut omnämnts. Den förekommer nämligen redan hos 
SAX0 ock är väl ursprungligen endast en sägen. 

Den smak för f'sagor.  , som utmärker 1700-talets Frankrike, 
gjorde sig enligt samtida vittnesbörd även gällande i vårt land. 
Emellertid tog sig detta intresse endast uttryck i åtskilliga 
översättningar, särskilt av PERBAULTS ock madame D'AULNOYS 
bästa sagor. Våra egna folksagor blevo ännu icke föremål för 
någon uppmärksamhet. Den nyromantiska skolan svärmade 
visserligen för folkdiktningen, ock dess främste banerförare, ATTER-
BOM, bearbetade tvänne av våra folkböcker, »Lycksalighetens ö» 

1) Genom en latinsk anteckning (Palmsk. XXII) intygas tillvaron 
redan under 1600-talet av en nu mycket spridd skämthistoria. Anteck-
ningen lyder så: »De monacho sub lecto abbatis cubante; tympana dei, 
Mons Sinai, vallis Jo(saphati)». Sagan finnes i flera outgivna uppteck-
ningar från senare tid. 
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ock »Fogel Blå», i dramatisk form. Insamlandet av våra egna 
sagor började dock först senare. 

Den förste, som offentliggjorde av honom själv upptecknade 
sagor, var A. A. AFZELIUS, som egentligen gjort sig ett namn 
genom den samling av våra svenska folkvisor, han tillsammans 
med E. G. GEIJER åvägabragte ock utgav. I sitt stora värk 
Svenska folkets sagohäfder, vars första del utkom 1839, har 
han bland en mängd värdefulla sägner ock en del mera tvivel-
aktigt historiskt material även inflätat åtskilliga folksagor. 

En i stor skala anlagd sagoinsamling börjades ävenledes 
omkring 1840 av G. 0. HYLTtN-CAVALLIIIS ock G. STEPHENS. 
Resultaten av denna framlades endast till en del i tryck under 
titeln Svenska folk-sagor och äfventyr I. 1-2, Sthm 1844, 
1849. Man har haft mycket att anmärka mot den form, ut-
givarne ansett sig böra giva åt sagorna, en eftergjord ålder-
domlig stil med en mängd nu obrukliga ord ock vändningar, 
avsedd att väcka en förnimmelse av något riktigt uråldrigt ock 
vördnadsbjudande. En sådan med konst anbragt dräkt är all-
deles främmande för den levande muntliga traditionen, kom icke 
förfogar över annat än det samtida talspråkets ordförråd ock 
språkformer. I de ännu outgivna samlingarna finnes en mängd 
av allmogehand gjorda originaluppteckningar, som naturligtvis 
icke hava det talade ordets enkla naturlighet — ty att skriva 
enkelt ock rättframt, som det vanliga osökta talet, är en svår 
konst — men som dock icke visa någon som hälst frändskap i 
stilen med de utgivna sagorna. Tyvärr finnas originalen till 
de senare icke i behåll; men man måste likväl tro utgivarn° 
på deras ord, att den omarbetning, de företagit, endast berört 
språkformen, ej handlingens gång. 

En del sagor ur de samlingar, som upphovsmännen själva 
ej fingo tillfälle att offentliggöra, återfinnes i ett ofta tämligen 
starkt bearbetat skick i J. NORDLANDERS Svenska folksagor 
(Sthm 1892). 

HYLTtN-CAVALLIIIS ock STEPHENS hämtade det ojämförligt 
största antalet av sina sagor från Småland ock mäst från södra 
delen av detta landskap. Tämligen väl representerade äro även 
Uppland ock Östergötland, ock dessutom förekomma spridda 
uppteckningar från södra ock mellersta Sverges landskap samt en 
ock annan från Norrland utan närmare angivande av lokal. 
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Från slutet av 1840-talet finnas även några förträffliga 
skånska sagor meddelade av Lovtiv (»Nicolovius») i hans skildring 
av Folklifvet i Skytts härad i Skåne (1847). 

Sedermera tyckes ivern för sagosamlingen ha minskats, tils 
den inpå 1870-talet åter väcktes till liv i sammanhang med det 
förnyade intresse för folkets liv, språk ock diktning, som då 
började göra sig gällande särskilt vid universiteten ock där 
fick sitt uttryck i »landsmålsföreningarna» ock deras tidskrift 
(från 1878). De förnämsta sagosamlarne under denna period 
hava varit AUGUST BONDESON ock fru EVA WIGSTRÖM. BONDESON 
utgav 1880 sina Halländska sagor (på bygdemål), som sedan 
(1882) efterföljdes av Svenska folksagor från skilda landskap 
(nästan halva antalet från Halland, åtskilliga från Småland ock 
Västergötland, några spridda från andra landskap i mellersta 
ock södra Sverge) ock (1886) av Historiegubbar på Dal, som 
utom sagor även innehåller en del sägner jämte förträffliga 
karaktäristiker av sagoberättarne ock skildringar av deras levnads-
omständigheter. Fru WIGSTRÖM har riktat sin uppmärksamhet 
uteslutande på Skåne. Samma år som BONDESONS »Halländska 
sagor» utkommo även hännes första samlingar av folklore: Folk-
diktning [I] ock Skånska visor, sagor och sägner, bägge inne-
hållande jämte mycket annat även en del sagor. Följde så 
1882 i Nordiska museets publikation »Ur de nordiska folkens 
liv» Skämtsägner från Skåne ock Skämtsägner på skånska 
bygdemål, samt en särskild saga; ock slutligen i Sv. landsm. 
V. 1 (1884) ännu en samling Sagor och äfventyr upptecknade i 
Skåne, varförutom den flitiga utgivarinnan även i åtskilliga 
kalendrar ock tidskrifter utstrött frukterna av sitt samlarenit. 
Ock ändock finnes en värdefull ännu outgiven samling i lands-
målstidskriftens arkiv. — Fäm sagor från Skåne ingå i den av 
Skånska landsmålsföreningen i Lund utgivna samlingen Teck-
ningar och toner (1889). 

G. DJURKLOU, likaledes en av våra främste sagoforskare, har 
i Sagor och äfventyr berättade på svenska landsmål (1885) 
samlat Närikes sagor ock några från Värmland. Från den senare 
provinsen härstamma väl ock de flästa sagorna i ALBREKT SEGER- 
STEDTS Svenska folksagor och äfventyr (1884). E. SVENSEN 
har bidragit till kännedomen om Smålands sagor genom sina 
Sagor från Emådalen (Sv. landsm. II. 7, 1882) ock Gubben Lönns 
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sagor (Ny ill. tidn. 1888). Från Dalsland har även J. HENRIKS-
SON under titeln Pläg-seder och skrock bland Dalslands allmoge 
(1889) utgivit åtskilliga sagor. Västgöta landsmålsförening i 
Uppsala har genom K. V. TELLANDER, offentliggjort en samling 
folklore från hembygden, vari även förekomma några sagor. I 
Sv. landsm. V. 2 ha NORDLANDER ock BERGSTRÖM meddelat en 
samling sagor, bland vilka märkas åtskilliga från Ångermanland 
ock Lappmarken. Ock slutligen har LINDHOLM (Bland lappbönder 
1884) återgivit åtskilliga dylika insamlade bland de norrländska 
nybyggarne. Några skämtsagor från Norrland ha publicerats 
på tyska i Kpur-racoc. I de norska samlingarna av lapska 
sagor (utg. av FRIIS samt av QVIGSTAD ock SANDBERG) torde nog 
också förekomma några från den svenska Lappmarken. 

För övrigt anträffas enstaka sagor spridda i tidningar, 
kalendrar ock tidskrifter, framför allt naturligtvis i landsmåls-
föreningarnas tidskrift. 

Outgivna samlingar finnas, utom HYLTEN-OAVALLIUS' & STE-
PHENS' ock fru WIGSTRÖMS förut omnämnda, av P. A. SÄVE från 
Gottland, en högst värdefull samling av omkr. 200 n:r sagor, en 
annan dylik av ERICSSON från Södermanland, ock en mindre sam-
ling skämtsagor från Norrland av NORDLANDER. 

En närmare undersökning av den sagoskatt, vi i nyss an-
förda tryckta arbeten ock samlingar ega förvarad, kan natur-
ligtvis ej här komma i fråga. Jag vill därför endast i största 
korthet nämna några ord därom. 

Beträffande antalet sagor stå vi säkerligen i någon mån 
efter kontinentens folk. Det har redan blivit nämnt, att en del 
även av de vanligaste folksagorna saknas hos oss, ock denna 
brist ersättes knappast till fullo därav, att ett eller annat sago-
ämne utvecklats på så skilda sätt, att man lämpligen bör betrakta 
de särskilda versionerna som olika sagor. Att uppge något 
bestämt antal är icke lätt; mycket beror härvid på var man 
drar gränsen mellan variant ock självständig saga. Tämligen 
lågt räknat kunna vi emellertid anse oss ega omkring 300 sago-
ämnen, av vilka dock ej alla återfinnas bland de tryckta sagorna. 
Rikligast representerade äro undersagorna ock historierna. 
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Djursagorna tyckas hos oss knappast ha åtnjutit någon större 
popularitet, eller åtminstone var denna vid sagornas uppteck-
ning redan i starkt tillbakagående. Det senare är troligast, 
enär Finnland eger en massa från Sverge importerade djursagor. 
Legenderna, som icke ha någon rätt god jordmån i de prote-
stantiska länderna, voro redan, då våra första sagosamlare började 
sin värksamhet, mycket fåtaliga. De som bibehållit sig, ha 
ofta omdanats till skämtsagor. 

Ser man i stället på det kvalitativa värdet av våra sagor, 
måste de enligt mitt förmenande sättas synnerligen högt. Härvid-
lag vållar dock uppteckningarnas ålder en betydlig olikhet 
mellan 1840-talets uppteckningar ock våra dagars. Numera 
upptecknas alltmera övervägande historier ock skämtsagor, 
ock de få undersagor, som ännu kunna anträffas, äro vanligen 
ganska illa medfarna. Det torde däremot knappast vara för 
djärvt att påstå, det HYLTEN- C AVALLIUS' & STEPHENS' undersagor 
— bortsett från den olyckliga formen hos de publicerade — höra 
till de renaste ock bästa, som något land eger; ja det är t. o. m. 
fråga om huruvida icke åtskilliga av dem intaga de allra 
främsta platserna bland alla uppteckningar av samma sagor. 
De svenska sagorna hade tydligen ännu på 1840-talet bibehållit 
en friskhet ock ursprunglighet vida större än den, som t. ex. 
Tysklands sagor egde 20-30 år tidigare, då de upptecknades av 
bröderna GRIMM. Man jämföre endast de svenska sagorna om 
»Jungfrun, som såg på sin käresta vid ljus», »Fosterbröderna», 
»Havsfrun» (»Andreas ock Messeria»,) m. fl. med motsvarande i 
Gunums samling! Till vår förträffliga saga om »Pojken, som 
stal jättens dyrgripar», finnas — med undantag för Norge — 
endast ytterst få ock svaga utländska varianter. Å andra sidan 
finnes det även sagor, av vilka vi ha endast senare former att 
uppvisa, såsom t. ex. »Snövit», »Jungfru Maria som gudmoder» 
ock andra. 

1) Det är egendomligt, att nästan alltid jältinnan, stundom även 
jälten namngives i denna saga, vilket annars ej brukar vara fallet hos oss, 
särskilt ej i undersagor. Hon kallas i två svenska uppteckningar Messeria, 
dessutom även Miserimej (ock Anesidej), Anna Diver (ock Mester Mimer 
— omkastning av namnen); i norska sagor Mestermo. En annan form 
av namnet är Singorra, Santaura, Santara. Skulle man kanske bär ha 
ett ursprungligt Signora Miserrima? De italienska sagorna namngiva 
nästan alltid sina jältar ock jältinnor. 
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Om undersagorna hos oss äro stadda i utdöende eller så 
gott som redan försvunna, hava därembt historierna bibehållit 
sig tämligen väl, vilket framgår av fru WIGSTRÖMS storartade 
samlingar under 1880-talet. Även dessa historier, som ofta före-
falla genuina nog, äro till allra största delen gemensam egendom 
för många folk. Dock förekomma bland dem också åtskilliga 
originella„ som — åtminstone efter vad man hittils känner — 
ej ega främmande motstycken. Våra svenska historier utmärka 
sig vanligen för en god form ock ett ofta synnerligen humo-
ristiskt framställningssätt — det senare väl stundom att skriva 
på återgivarens konto, såsom förhållandet torde vara med DJUR-
KLOUS sagor. 

Huru ha nu dessa våra sagor hit inkommit? 
En del av de nu kvarlevande, särskilt de egentliga jätte-

sagorna, ha sannolikt införts hit redan av de första invandrarne. 
För den stora massan måste man dock antaga, att en senare 
överflyttning egt rum. Såsom redan blivit framhållet, har det 
skrivna eller tryckta ordet härvidlag spelat en högst obetydlig 
roll, ock jag har särskilt förut omnämnt, att en undersökning av 
förhållandet mellan våra svenska sagor ock våra folkböcker ger 
vid handen, att de förra så gott som alltid äro både äldre än 
ock opåvärkade av de senare. Sagorna måste således ha kommit 
till oss huvudsakligen på muntlig väg, ock det ligger natur-
ligtvis närmast till hands att antaga, det denna väg gått över 
Danmark. Riktigheten av en sådan förmodan intygas av en 
jämförelse mellan de tyska, danska ock svenska formerna av 
åtskilliga sagor. 

För att bestyrka detta skola vi något närmare skärskåda 
ett par svenska sagor samt deras tyska ock danska motstycken. 

Vi göra början med »Den stekta trollpackan». HC. & St. 
upptaga två fullständiga uppteckningar: »Jättestugan, vars tak 
bestod av bara korvar» (s. 12), från södra Småland, ock »Stugan, 
vars tak bestod av bara ostar» (s. 16), från Uppland, samt en 
variant från Uppland, en från Småland ock en från Värmland, 
dessutom en bearbetad sådan från Östergötland. Sagan före-
kommer även hos BONDESON (SV. folks. s. 162): »Stugan med pann-
kakstaket» från Uppland, samt i en mycket förändrad form hos 
LINDHOLM s. 118: »Jätten ock de två lappbarnen». En outgiven 
uppteckning finnes i SÄVES samlingar (II nr 75): »Pannkakehuset»; 
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en annan med samma namn i fru WIGSTRÖMS outgivna samling 
innehåller blott början av sagan. Dessutom ingår motivet, att 
jättekäringen genom pojkens list blir stekt — stundom även 
»nackad» — i en del varianter till sagan om »Pojken, som stal 
jättens dyrbarheter», ock även i några andra kombinationer, vilka 
dock här äro av underordnat intresse. 

Mäst typisk för våra svenska uppteckningar synes den 
uppländska »Stugan, vars tak bestod av bara ostar», vara. Den 
lyder i största korthet så: 

Två fattiga barn kommo till en stuga, vars tak bestod av bara 
ostar. Pojken kröp upp på taket, käringen frågade: »Vem är det som 
knaprar på mitt tak?» Pojken svarade med späd röst: »Det är bara 
Guds små änglar.» -- »Knapra då i frid!» Andra dagen ville flickan 
med upp på taket. På trollpackans fråga svarade pojken som förut, 
men flickati tillade: »Ock jag, jag.» Taket brast. Trollpackan frågade 
så barnen, huru deras mor slaktade sina svin ock gödde sina svin: 
flickan svarade dumt, men pojken ställde det till rätta. Då så käringen 
skulle pröva, om de voro feta nog, ville flickan räcka ut fingret, men pojken 
knuffade undan hänne ock sköt i stället fram först en trädpinne ock andra 
gången en kålstjälk. Flickan ville sedan på käringens uppmaning sätta 
sig på brödspaden, men pojken hindrade hänne, narrade slutligen käringen 
att själv sätta sig på densamma ock skjutsade så in hänne i ugnen. 

Sagan förekommer hos oss även i folkboken »Den stekta 
trollpackan», en förkortad bearbetning av GRIMMS »Hänsel und 
Grethel». En sammanställning av våra svenska sagor, GRIMMS 
saga ock folkboken visar dock till fullo, att den senare ej kunnat 
förmedla sagans övergång till Sverge. Den saknar nämligen 
åtskilliga detaljer, som äro gemensamma för de svenska ock 
tyska sagorna. Då syskonen stigit upp på taket ock börjat 
snaska på godsakerna, frågar häxan enligt GRIMM: 

Knuper, knuper, kneischen, 
wer knupert an meinern häuschen? 

varpå barnen svara: 
Der wind, der wind, 
das himmlische kind! 

Folkboken upptager blott häxans fråga, i en något egendomlig 
översättning: 

Knasper, knasper, knitt, 
vem knaspar taket mitt? 

Barnens svar saknas här. 
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I de bättre svenska uppteckningarna förekommer däremot så-
väl frågan som svaret'. I den ovan anförda säger gossen, att det 
bara är Guds små änglar, i andra att det är »en liten fogel» 
,(HC. & St. II A) eller »lille Blå-Fogel» (Säve). 

Även i avseende å häxans sätt att bedömma gödningens 
fortgång överensstämma de svenska ock tyska versionerna gent-
emot folkboken. Enligt den senare »besåg» hon blott gossen, 
enligt sagorna ville hon pröva fetman genom att skära i ett 
finger, varvid gossen sträcker fram en benknota (Grimm) eller 
trädpinne ock kålstjälk eller dylikt. 

Från folkboken kunna således våra svenska sagor ej hava 
kommit. 

Vad som förnämligast skiljer de svenska sagorna från de 
tyska — som icke äro så talrika ock som i allmänhet stå nära 
GRIMMS — är den olika roll, som de bägge syskonen spela. 
Hos GRIMM är det flickan som är den duktiga ock som slut-
ligen, under det brodern sitter inspärrad, skjutsar in häxan i 
ugnen. I de svenska sagorna däremot är det alltid gossen som 
genom sin förslagenhet ock rådighet räddar situationen; däremot 
är flickan en enfaldig stackare, som genom sitt tal eller flin 
förråder dem för häxan, genom sina svar gör sitt öde ännu 
sämre ock slutligen godvilligt vill sätta sig på grisslan. Enligt 
GRIMM blir endast gossen satt på gödning, varemot våra sagor 
vanligen låta båda barnen röna detta öde. Undantag göra de 
bägge versionerna från Småland, där flickan springer sin väg 
ock lemnar gossen att efter bästa förmåga rädda sig ur trollets 
våld; därigenom kommer sagan att närma sig »Pojken, som stal 
jättens dyrbarheter», med vilken den ju ofta plägar förbindas. I 
den gottländska tas flickan först ut ur gödstigan, men pojken får 
tillfälle att viska åt hänne några förhållningsorder, varigenom hon 
på vanligt sätt lurar häxan, ock sedan han själv tagit sig ut, jälpas 
de bägge åt att skjutsa in häxan i ugnen. Denna gottländska 

1) Fru WIGSTRNIS otryckta uppteckning från Skåne tyckes ha folk-
bokens vårs: 

Knix, knax, knitt! 
Vem knispar huset mitt? 

För övrigt synes dock denna, mycket fördärvade, uppteckning icke ha 
något gemensamt med folkboken. 

Sv. landsm. XI. 1. 	 6 
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form står således närmare intill de tyska än våra övriga svenska. 
En annan tydlig mellanlänk ha vi i den älsta danska uppteck-
ningen (Winther, Danske folkeeventyr 1823, s. 1), »Pandkage-
huset». Här bli visserligen båda barnen instängda, men då 
häxan för andra gången kom ock bad dem sticka ut fingrarna, 
lydde Greta ock blev såsom tillräckligt fet uttagen ur gödburen. 
Hans däremot gav häxan en trädpinne att klämma på, ock först 
då han ledsnade på att sitta instängd, räckte han ut fingret 
ock blev befriad ur fängelset för att stekas. Häxan ville därpå 
sätta bägge barnen samtidigt på ugnspannan; Greta var besked-
lig ock låg vackert stilla, men Hans trillade oupphörligt i golvet. 
Häxan måste till slut lyfta bort Greta ock själv visa, hur det 
skulle gå till, varpå Hans lät hänne resa in i ugnen. 

I en annan dansk uppteckning (Bristensen V, s. 147 »Pand-
kagehuset») blir endast gossen instängd, ock det är även han 
som sedan lurar häxan att vippa ned i ett kar med kokande 
vatten. 

Den danska sagan står således tydligen mitt emellan de 
tyska ock de svenska fastlandsformerna. Därav torde man 
kunna sluta sig till att sagan över Danmark inkommit till 
Sverge. Den gottländska formen står betydligt närmare den 
danska än den svenska typen, vilket tyckes antyda, att den 
inkommit direkt från Danmark. Då Gottland under gamla tider 
var förenat med Danmark ock stod i den livligaste förbindelse 
med huvudlandet, ligger däri intet överraskande. En närmare 
undersökning skall med all sannolikhet ge vid handen, att för-
hållandet är detsamma med större delen av de äldre gottländska 
sagorna. Denna omständighet har sitt ganska stora intresse icke 
blott som bidrag till den allmänna kännedomen om öns sagor, 
utan ock därför att den ger oss möjligheten att bestämma en, 
om ock sen, tidpunkt före vilken sagorna måste ha invandrat ock 
vid vilken de sålunda bevisligen varit spridda i Skandinavien. 

Ännu en dylik jämförelse. 
»Prinsessan Snövit ock de sju dvärgarna» är väl i sin tyska 

form alltför känd även i Sverge, för att en närmare redogörelse 
för innehållet skulle vara nödvändig. Genom folkboken »De sju 
dvärgarna ock den talande spegeln» har sedan 1824 Guimms 
»Sneewittchen» blivit bekant hos oss i vida kretsar. En dansk 
version av sagan återfinnes i WINTHERS förut omnämnda samling 
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(s. 40 »Snehvide»). Mindre bekant torde det vara, att av sagan 
även finnes en självständig svensk form. Först på senare tid har 
den utgivits av NORDLANDER (S. 39), »Rosend' Snövit», efter manu-
skript från Gottland i HC. & St:s samlingar. Dessa innehålla 
dessutom fyra andra uppteckningar, nämligen en av HYLTPN-
CAVALLIIIS från Tveta, en mycket kortfattad memoaruppteckning 
av STEPHENS ock en utförligare uppteckning av densamme, alla 
dessa från Småland, samt en originaluppteckning från Värmland. 
Av dessa ha de båda sistnämnda undergått högst betydliga om-
formningar. 

Den tyska sagan hos GRIMM låter drottningen sitta ock sy 
vid fönstret ock sticka sig i fingret, så att några bloddroppar 
falla ned i snön, ock därvid önska sig ett barn så vitt som 
snö, så rött som blod ock så svart som fönstrets ebenholtskarm. 
En annan av GRIMM anförd variant har likaledes de tre nämnda 
färgerna, fastän annorlunda förklarade. I den danska sagan 
får drottningen under en spatsertur på sjön ett häftigt anfall av 
näsblod, ock då hon ser det röda blodet på. den vita snön, ger 
detta hänne anledning att önska sig en dotter likaså röd ock vit. 
De två sist anförda svenska uppteckningarna ansluta sig nära till 
den danska sagan, ock episoden förekommer dessutom i samma 
form som inledning till en helt annan svensk saga. Uppteck-
ningen från Tveta berättar, att då konungen ock drottningen en 
gäng voro ute för att spatsera, började hännes finger att blöda. 
De bägge återstående uppteckningarna sakna denna episod. 

GRIMMS »Sneewittchen» omnämner endast i korthet, att 
konungen gifte om sig med en skön kvinna, som sedan befinnes 
vara en led trollpacka. Avundsjuk på Snövits skönhet ock vred 
över att ha blivit överträffad förföljer hon hänne sedan ock ger 
hänne personligen de förgiftade föremålen. Förhållandet är lik-
nande i andra av GRIMM omnämnda tyska varianter. I BEell-
STEINS »Schneewittchen» säges hon visserligen ha en dotter, men 
denna ingriper på intet sätt i handlingen. 

Den danska sagan däremot har en mycket vidlyftigare in-
ledning. Då drottningen dog, i det hon gav Snövit livet, blev 
konungen mycket bedrövad ock lovade att ej gifta om sig, förrän 
dottern själv kunde välja sig styvmoder. Prinsessan valde till 
sist sin gamla amma, som hade tre fula döttrar. Kungen var 
just inte böjd för detta äktenskap ock sade sig ej vilja sam- 

4. 
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tycka, förrän det växte gräs på drottningens grav. Amman 
strödde då dit »häxmjöl», så att där växte upp en mängd sköna 
blommor, ock kungen, som häri såg ett uttryck av gillande från 
den dödas sida, gav efter ock gifte sig med amman. Samtidigt 
friade en främmande prins till den nu fämtonåriga Snövit, ock 
trolovning skedde genast. 

I två av de svenska uppteckningarna från Småland säges 
uttryckligen, att det var prinsessan själv som valde sig styv-
moder, ock den tredje, memoaruppteckningen, synes haft samma 
drag, ehuru detta genom kortheten ock otydligheten i uppteck-
ningen ej fullt kan avgöras. Styvmodern tituleras där ock för 
»guvernantska». Den värmländska ock den gottländska upp-
teckningen omtala, att drottningen hade tre döttrar, i den senare 
uppkallade med de från en annan saga bekanta namnen Enöga, 
Tvåöga ock Treöga. De två utförligare småländska låta drott-
ningen ha en dotter. Den ena av dessa omnämner även Snövits 
förlovning med den främmande prinsen, trollspegeln har för-
svunnit, ock drottningens förföljelse av Snövit motiveras uttryck-
ligen därmed, att hon vill ha Snövits fästman för sin egen 
dotters räkning. Även den småländska memoaruppteckningen 
känner till Snövits förlovning med prinsen. I samtliga de svenska 
versionerna liksom i den danska skickar den onda drottningen 
sina döttrar eller sin dotter till Snövit med de ödesdigra gåvorna. 

Den danska sagan visar oss således tydligt det förstadium, 
från vilket de svenska utgått. 

Dylika undersökningar beträffande andra danska ock svenska 
sagor leda till liknande resultat. Tyvärr föreligga dock de 
flästa danska sagor endast i tämligen sena ock föga ursprung-
liga former. 

Man torde således vara berättigad att påstå, det våra svenska 
sagor i allmänhet inkommit från Danmark. 

Möjligen skulle man ock kunna förmoda, att den under-
stundom livliga samfärdseln med Nordtyskland — dels under 
vissa perioder av medeltiden, dels under vår storhetstid — skulle 
ha gynnat det direkta införandet av åtskilliga sagor. Jag har 
i ock för denna fråga undersökt så mycket, som varit mig till-
gängligt av de nordtyska, särskilt de pommerska ock riigenska 
sagorna. En ock annan överensstämmelse har nog påträffats, 
men någon större betydelse har dock ej kunnat tillmätas dessa. 
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Här tränger sig ovillkorligen den frågan på oss: har då 
vårt land mottagit hela sitt sagoförråd från annat håll, har ej 
vårt folk också gjort sin insats i den allmänna sagodaningen? 
I anslutning till vad förut (s. 28) blivit yttrat, måste vi besvara 
den sista frågan med ett obetingat j o. Men det har också redan 
framhållits, huru ofantligt vanskligt det är att komma till några 
bestämda resultat angående enskilda sagors uppkomstort. K. KROHN 
har dock i sina studier över djursagorna dragit fram en mängd 
omständigheter, som tala för att en hel serie av de omkring 
björnen ock räven grupperade sagorna (Björnens fiskafänge m. fl.) 
värkligen utgått från den skandinaviska halvön. 

Slutligen bör nämnas, att liksom Sverge fått mottaga sina 
sagor från andra land, så har det ock i sin ordning fört dem 
vidare. Finnlands sagoförråd härstammar nämligen till större 
delen från Sverge. För studiet av de svenska sagorna äro så-
ledes även F in n 1 an d s — de finska såväl som de svensk-finska — 
av betydelse. En betydande samling av svensk-finska sagor 
från Nyland är utgiven av ÅBERG, en av RANCKEN hopbragt 
samling från Österbotten förberedes till utgivning i landsmåls-
föreningarnas tidskrift. För så vitt man av dessa samlingar 
kan dömma, äro emellertid de svensk-finska sagorna betydligt 
mera urvattnade ock förvanskade än våra äldre svenska upp-
teckningar. Även Ryssland har, mycket tidigt, från oss hämtat 
en del av sitt sagoförråd, särskilt åtskilliga djursagor. 

Den synnerligen intressanta frågan om de norska sagornas 
ställning till de svenska har ännu ej blivit föremål för någon 
undersökning. 

Härmed avslutar jag dessa mina föreläsningar över folk-
sagorna. Yad jag med dem åsyftat är, som sagt, blott att 
ägga intresset, att ge en inledning till studiet av sagorna ock 
lägga en grund, på vilken sedan envar kan bygga vidare. 
Tiden har ej medgivit mig att närmare ingå på en del frågor, 
som det skulle varit av både vikt ock intresse att söka närmare 
utreda. Jag skulle velat ha mera tillfälle att antyda folksagornas 
ofantliga betydelse för litteraturen, icke blott på det direkta 
sättet, att en eller annan saga fått tjäna till underlag för den 
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enskilde diktarens fautasivärksamhet, utan på det mera indi-
rekta, som är långt svårare att i detalj påvisa: att dessa folk-
sagor under årtusendens lopp utgjort en samlad skatt, ur vilken 
alla världens författare, medvetet eller omedvetet, hämtat idéer 
ock intryck, en skatt av vishet ock en skatt av poesi, icke in-
diernas vishet, icke italienarnes eller fransmännens poesi, utan 
hela världens. Ock denna invärkan på litteraturen är dock blott 
en — ock förvisso icke den viktigaste sidan — av folksagornas 
betydelse. Sitt egentliga liv ha de gamla sagorna levat på 
folkets läppar ock i folkets järtan. De ha, som vi sett, av 
egyptiska faraoner ansetts värdiga att förvaras åt eftervärlden; 
de ha berättats i israeliternas ökentält; de ha ljudit vid grekernas 
gästabud ock föredragits på de stolta riddarnes borgar; ock de 
ha framför allt under långa tider varit de förnämsta gästerna 
vid det egentliga folkets gillen ock vilostunder. De ha tillika 
med de enklaste religiösa föreställningarna — ock ofta invävda 
bland dessa — utgjort det väsentliga andliga innehållet hos 
folken i de svunna tider, då dagens id ock ävlan ännu ej så 
uteslutande tog människans alla krafter i anspråk, då känslan 
ock fantasien ännu stodo jämbördiga bredvid eller t. o. m. över 
det praktiska förståndet. Sagornas historia är därför en viktig 
sida av människosläktets. Ock kännedomen om vårt lands sagor 
är av särskild betydelse icke blott därför, att den skänker oss 
en inblick i de ämnen, som vid olika tidsskeden fyllde vårt folks 
fantasi, utan ock därför att det är en nödvändig länk i sagornas 
utvecklings- ock vandringshistoria. 

Måtte jag genom dessa konturteckningar av folksagorna ock 
deras öden ha förmått att hos en eller annan väcka till liv ett 
intresse, som bidrager till att från förintelsen ock glömskan rädda 
åtminstone en del av vad som ännu återstår av våra gamla 
sagominnen. 



Bihang. 

Efterföljande sagor äro avtryckta efter i Riksbiblioteket 
ock Uppsala Universitetsbibliotek förvarade handskrifter. Ut-
givarens åtgöranden hava inskränkt sig till att utsätta skilje-
tecken, vilka i de fyra första uppteckningarna högst sparsamt 
förekomma, ock citationstecken, ordna bruket av stor bokstav 
ock teckningen av sammansatta ord efter nu gängse skrivsed, 
dela upp handskriftens sammanhängande täxt i stycken samt 
här ock där, för att underlätta uppfattningen, göra några tillägg 
eller uteslutningar (de förra utmärkas med hakar, de senare 
äro ställda inom parenteser). De med »latinsk» stil skrivna orden 
återgivas i tryck spärrade. Upplösta förkortningar ock otydliga 
bokstäver tryckas med kursiv. I handskriften återgivas y ock 
ij med samma tecken. 

Avsikten har naturligtvis ej varit att genomgående återföra 
uppteckningarna till korrekt skriftspråk, ock hällre än att vid-
taga några större omgestaltningar har jag låtit originalets ofull-
komliga uttryckssätt kvarstå. Korrekturet är läst av prof. Lux-
DELL, ock får jag därföre hembära honom min tacksamhet. 

A. A. 
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Kungl. Biblioteket i Stockholm tillhörig samlingsbok, märkt 
å främre pärmen A:o 1702 24 Februarij Hindrick 

A. 

Een Historia [om konungasonen, som kunde förskapa 
sig till läjon, björn, hynda, falk ock myra]. 

På den tijden konungh Alexander Mangnus eller dhen 
Stoora förde krigh och bemächtigat sig 3:de dhelen af wärden, 
hafwer han och uthjagat een konung af samma nampn, Alexander 
wijd nampn, hwilcken då han flyckten togh, kom utij willande 
skougen, derest han wistades så länge, att hans håår wart 
såssom öhrneflädrar och dess näglar som öhrneklor,' träffan-
des wed sitt een sörjande wandring utij willemareken 5 st. 
underlige diuur, hwilcke een bufel el/er skougzoxe dräpit, 
åstundandes densamma sålunda byta, att hwar och een pro-
p ortionaliter sin förnöijelse kunna bekomma. Det 1 diuret 
war ett leij on, det and[r]a een björn, den 3:die een hynda, 4:de 
een falck och det 5:te een myra. Desse ofwantahlte diuur när 
Alexander bleef warse, watt han förskräckt, tänckiandes weedh 
sig siälf: »Så snart oxen är förtärdh, lärer dhe antasta mig». 
Derföre [han] som hastigast smygade sig bort utij skougen, 
emällan dhe stoora där på orten wäxande trän. Men hyndan, 
som utaf naturen medh särdeles a ffectio n menniskior under-
kastadt är, tilltahlar 1 eij one t medh sådana ordh: 

1) Namnet överstruket. Samma namn — Hinrioh Nohrijn ock 
Hinrioh Norijn — ock samma datum finnas på det papper, som ligger 
ini omslaget, synbarligen skrivna av samma hand som täxten; initialerna 
H. N. även efter andra sagan. 
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»Min konung, denne oxe, som för oss dödh ligger, kunde 
ingen bätre dheela, att hwar sin förnöijelse finge, som dhess stoor-
kok kräfwer, än dhenne nu nyligen förbijgående mannen.» 

Hwartill leijonet swarade: »Det är sant. Spring derföre 
effter honom som hastigast, effter du wäderkorn hafwer, och bedh 
honom komma hijdt och offta bemälte oxe oss sarnptl. emälan 
skifta, att hwar och een af oss sin fullkommlige och beskiedde 
dheel bekommandes hwarder!» 

Hyndan springer åstadh och intet långt derifrån träffar 
Alexander, hälsandes honom ifrån sin konung lejonet, be-
rättandes, huruledes hon war uthskickat att bedja honom komma 
tillbakas och skoggzoxen dheela, att hwar och een proportio-
naliter kan få sin dheel och hwadh dhem i synderheet bäst 
tiänte och anstode. Konung Alexander bleef i dhet förstonde för-
skräckt, tänckiandes wedh sig siälf: Nu hafwe dhe upslukat oxen, 
menandes honom sedan af daga taga. Dock fatar [han] modh, föllier 
hyndan effter, till dess han wij sin ankomst bleef ombudin af 
leijonet oxen emellan ofwanbemeate diur, som då tillstädes woro, 
partera och dheela. Konung Alexander neckade intet der-
till, utan uthrycker sin p u niortl, huggandes oxen hufwudet af, 
fläckandes honom sedan i twå stycken. Sedan klyfwer [han] honom 
i fyra st., kastandes innälforne der bredewijdh, tager eett baacklåår 
och 1 framlår och gifwer thet åt leijonet, hwarmedh han war 
heel förnögd, sedan gifwer [han] biörnen ett baklåår, hyndan ett 
framlåår. Falcken beder han emottaga jnälfworne medh sådana 
-ordh, att dhen maten honom bäst anstodh. Sidst lefwerrerade han 
hufwudet till myran, säjandes: »Min lilla myra, denne spijs tjänar 
tigh bäst. Du är lijtet c re atur och utij dhetta hufwudh kan tu 
in krypa, och således både hwadh utan och innan är kan tu dhär-
sf din förnöijelse hafwa». Leij onet medh dhe andra biskade 
huar på sitt, och Alexander tog sitt afskiedh dhärifrån, gång-
andes som tillförende utij skougen. 

När desse diuur wore mättade, tilltahlar hyndan af dess 
naturlige affection leijonet (till) sålunda: »Min herre 
konungh! Dhenne karl, som oss oxen emellan bytt, hafwer det 
så wähl giordt, att han är icke allenast beröm wärdt, utan 
borde ihugkommas medh wedergiällning för dhetsamma.» 

1) Dolk (poignard). 



XI. 1 	 LÄJON, BJÖRN, HYNDA, FALK OCK MYRA. 	 91 

L eij on e t swarade: »Det är sant»; befalte för den skull hyndan 
att kalla Alexander tillbakars, hwilcket och straxt bleef efter-
kommit. Män Alexander bleef förfärät mehr ähn tillförende, 
tänckiändes wijdh sig siälf: »Nu räcker oxen intet till, utan min 
kropp skall ofras»; tordes dock lijckwähl intet neecka, utan, sedan 
han befalt sig gudarna, fö(r)llier hyndan tillbakars. Och wijdh dess 
tillbackarskompst bleef [han] wänligen för dess skiftande skull 
af leijonet prisat och berömbdh, uthbristandes leijonet utij 
sådana ordh: »Efter du för oss omack haft och så lätt dheelt 
oxen oss emellan, så skall tig frijt ståå att önska och begiära, 
hwat du will». 

Alexander tackade, förgi[ä]tandes önska sig utij sitt fädernes-
landh, uthan [önskade,] att han kunde bytas utij alla 5 diurens 
gestalt och skapnadt, när han behagade, hwilcket straxt bleef 
honom försäckrat, då han bödh farwähl. 

Och när han kom eet stycke derifrån, önskade han sig att 
blifwa een falck, hwilcket straxt skiedde, flygandes sedan ikring, 
till dess han kommer uppå eett ganska högt bergh, hwarest han 
bleef warse een kåstelig stadh långt dhärifrån ligga. Och sedan 
han någet hwilat sigh, sätter han flygandes till samma stadh 
och önskade sig blifwa Alexander, marcherade sedan utij 
staden, upletandes ett wärdzhuus, hwarest han begiärar cammare 
och sängh, item låter afskiära sitt långa håår och afraka sitt 
långa skiägg, tillrustar sig medh kläder, dock dölliandes sig för 
wärden, hwem han war. Och (som) hans kammarfönster war 
åth slotet, hwarest konungen een öfwermåtan deijellig princessa 
eller dotter hade, hwilcken medh fruntimbret som oftast uplät 
fönstret och åthskillige tijdhfördrif medh hwarandra hade. Detta 
åskådade Alexander så mycket kiärare, som han war ogift, 
och feck een särdehlees affection till samma princessa 
derigennom. Men hwadh hände? Upwackta[n]de tijden een 
gång när princessan förgat fönstret igenlåta och hennes fruun-
timber vore hwar till sitt rum weekne, önskar Alexander sig till 
een falck, flög för den skull till princessans fönster, hoppandes 
sedan in, finnandes henne wara nyss insomnat, önskande sig 
wara Alexander, och gieck till sängen, hwarest princessan 
lågh, sachta opwäckiandes henne, dhär hon lågh, säijandes: 
»Nådige princessa, lätt mig få någet medh eder tahla!» 
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Innan och knapt desse ordh worde uthtahlte, begynner 
princessan af förskräckelse ropa och skrija, att konungen 
medh heela wackten kom till henne 1: då Alexander skapade sig 
till een myra och kröp under sängen :1, tillfrågandes konungen sin 
dotter, hwadh på färde war, då hon swarade sig hafwa sedt een 
man ståå wid sängen och henne tilltahlt. Hwarföre de begynte 
medh lycktor och linas så wähl under sängen som andra rumm 
leeta, men fans ingen. Hwarpå konungen geck uth och sade 
alenast: »Princessan hafwer drömpt», hadh sin dotter god natt 
och badh henne gifwa sig till fredz. 

Alexander, som då myreskapnadt hade, då han tå:lekt 
princessan war insomnat, kommer uthkrypandes af sitt för-
dolda rum och bleef straxt effter önskan Alexander, gieck 
straxt till sängen, sackte upwäckiandes henne och sade wijdh 
[dess] upwacknande sålunda (tilltahler): »Allernådigste prin - 
cessa, höör mig eett ordh! Jag är intet något spöke, utan är 
menniskia.» 

Desse ordh blefwe och knapt uthtahlte, för än af hennes 
roop konungen medh förtörnelse såsom tillförende måste medh 
sitt föllie komma till henne, då hon sammaledes swarade: »Een 
man wäckte up mig och mig några ordh tilltahlte.» 

Konungen bleef af sådant wreedh, effter ingen utij huset 
fans, badh sin dotter medh slickt afståå(r), eliest skulle han 
ett annat rum uthwälia. Konungen gåår därmedh sin wägh, 
och princessan tredje gången insomnar. 

Alexander försummade intet tijden, utan nu som tillförende 
kommer uth under sängen, giorde sig till Alexander, wäckte 
upp princessan, badh henne för gudharna skull, att hon 
wille höra hans tahl, läggiandes detta därtill: »Iagh är een 
menniskia. Tagh utij min han, ing hafwer kiött och blodh, men 
spöcken och andra hafwa det intet.» 

Princessan hörde alt härupä och torde nu för sin fader 
eij mehra roopa, utan tilltahlar Alexander, frågandes, hwadh 
hans begeran war. Alexander oprepade ifrån begynnelsen 
och till ändan, huruledes han want krönter till konung och 
medelst Alexandri Mangni wåldsammheet uthur sitt landh 
drijfwen, huru han gådt wilse i skogen, huru han af eet leijon 
haar bekommit dhen godheeten, att han kan skapa sig utij 5 
diurs hambnar och lijcknelser, och [på] sidstone berättar, hwarest 
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han logerar och huru han utij een falcks lijcknelse öfwer-
flugit, derest han då war. Princessan frågar, hwadh hans 
begiäran war. 

Swarade Alexander: »Jag är af kiärleeck till Min nådige 
princessa så uptändh, att ingen an än döden skall åtbskillia 
oss. Dessutan haar iag giärna åstundat tahla medh Hans Maij:t 
men af medellösheet att hälla dhen staat[?], min person anståår 
och tjänar, blifwit därifrån hindrat». 

Princessan, beweeckt af Al exan dr i ynckliga tillståndh, 
lefwerrerar honom sin nyckel till [ett] skattull, derest han uthtogh 
så många ducater, honom hälst behagade, tagandes sitt höf-
liga afträde medh särdheles, sådanna personer anständige kiär-
leekz medel och fängnat. liwareffter Alexander förfärdigade 
sig wangnar och tiänare med li bri e och princessan öfwer een 
midag2måhltijdh för sin H:r fader konungen förtälde, det 
hon förnumit een främmande ung konungh wara i staden och 
logerandes hoos een tracteur. 

Hwartill konungen swarade: »Det kan iag aldrig troo, 
utan om så wore, naåte han till det ringaste mig påhälsat.» 

Att sådant ährfahra wara utij sanning, skickade konungen 
effter honom medh sin egen wangn och la queier, bindandes, 
der een sådan skulle finnas hoos bemälte tracteur, skulle [han] 
komma in för konungen. Alexander war straxt redbogen utij 
wangen stuka, och så snart han kom på ko[n]ungzhuuset, bleef 
han hälsader och af konungen emottagen medh stoor solle-
nitet och prächtigheet, straxt befodrad tu l måhltijdh, därest 
och princessan sig effter wahnligheeten instälte. Dock ingen 
af dem lotz kiänna hwarandra. 

Under måhltijden tahlar Alexander konungen till, säjan-
des: »Eders Kongl. Maij:tt! Om gudarna så skulle behaga, så 
begiärar iag till min gemåhl ingen annan utij heela wärlden 
än Eders Kongl. Maij:tt dotter.» 

Hwartill konungen swarade: »Det är mitt eendaste barn, 
weet och icke 1: effter hon då bårto war :i att hon till sådant 
consentera skulle.» 

Dessutan berättade [han], huru hans dotter princessan 
utij dess barndom want förtrållat, att så snart hon skulle 
komma under baar himmel, skulle hon af tråll bårttagas, »hwar-
af iag een hiärtelig sorg skulle hafwa». 
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Alexander swarade sådant intet wara af wärde, uthan 
så snart hon blefwe försörgdh rnedh een man, haar slijckt 
tråldom och häxerij intet att betyda. Konungen omsijder 
slööth, derest dottren skulle samtyckia till detsamma, han då 
intet dess willia enrotståå wille [står: willia]. 

På färska gerningen gåår Alexander till princessan, 
oppenbarandes henne dhet tahl, konungen och honom [emellan]: 
om princessan war fallet [står: fallen], hwarom han wijdare 
wille hafwa sluuth. Princessan samtyckte straxt, hwarpå 
Alexander niedh swahr gieck till konungen, och konungen 
intet långt dereffter medh alles så wähl högas som nedrigas 
gottfinnande berammade dagen, på hwileken [står: hwilcket—
brölopet skulle skie, hwilcket på förrsatte dag skiedde niedh 
stoor prackt och härligheet i många dagar. 

Denne Alexander, sedan han nredh sin getnåhl utij all 
som största kiärleek många månader wistades, åstundar han 
reesa för plasir skuldh uthom staden, hwartill kom konungns. 
wang niedh laqueier. Men Alexandri gemåhl intet afstodh, 
för än hon rnedh sin aldrabästa wänn skulle få giöra sälskap, 
hwartill han bejaekade, satte sig för den skull rnedh sin drott-
ning utij wanguen [och] reeste een mijhl uthom staden. Och 
då dhe kommo på een slät och wacker skougzängh, fåår drott-
ningen see een haara [och] tillsporde sin man Alexandrum, 
wadh det war för ett diur. 

Han swarade: »Een haara, min wänn. Will tu, så skall 
iag taga •honom fast.» 

Swarade hon: »Giör teth, min wänn!» 
Straxt på stunden skapar Alexander sig till een hynda, 

jagandes effter haaran, hwilcken han och fasttogh, men wijdh 
första angripandet tager lijka som utij eett wäder och feek 
ingen hara. Emedlertijdh haar drotningen stigit uthur wang-
nen, och så snart hon under baar himmel kom, bleef [hon] 
bortagen, att ingen wiste, liwarest hon lände. 

Alexander kommer igen i mening sin bästa wänn sökia 
och finner sin drottning af tiänarnes berättelse lijka som utaf 
eett wäder wara bordtfördt, hwarföre han rnedh gråtande 
tårar börjar påminna sig sin förra uthstånnde möda och beswähr. 
Item dhet tahl, hans swährfader hade till honom om dess ifrån 
barendonamen tillspådda olycka. Befalte för den skull laque- 
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i ern a helsa konungen sin swäbrfader och referera, huruledeg 
tillgångit war, tagandes medh ynckligheet sitt afskiedh, att ingen 
sig ifrån tårar kunde hålla. När nu detta inför konungen kom, 
bleef han så af sorgh betagen, att han måste liggia till sängz, 
i många åhr. 

Alexander wedh sitt afträde lofwade uth, om han än 
een gång större olycka skulle uthstå än tillförende, skall han 
ändå sin drottning igenfinna och upsöckia. Straxt giör [han] sig 
till falek, flygandes hijdt och tijdt i många dagar, till dess om-
sijder han råkat på eet högt berg, hwilcket tillförende ett 
kongl. palatz want. Derest hwilade han sig, hörde emedler-
tijdh lijcka som ett ec h o eller igenliudh uthur bärget af folckz. 
tahlande linda, hwarföre falcken hoppa(n)de(s) liijdt och tidt i 
tanckar att finna någen ingång, men alt förgiäfwes. [Han] finner 
lijekwähl omsijder een sprynga utij bärget, män så smahl, att 
ingen falek kunde där inkrypa. Skapade sig för den skull till een: 
myra, och i samma spricka sig begifwer, hwileken alt längere och 
längere bleef, dhelss af arbetante, deelss det han sin kiäraste 
eij ännu påråkat. Men dhen som söcker, han finner. Ty rätt 
som bäst Alexander, som då war myra, war utij största 
elendigheet, sorg och bekiymer, slap han dhärifrån och råkade 
utij eet stoort palatz, kosteligen wähl tillpyntat, hwarest 
han• finner sin drottning, som war nödgat af trollet siälf att 
lyska [det]. Alexander eller myran krypandes fram, till 
dess han kom till sin drottningz been, derest myran stack 
henne utij beenet, då drottningen för dess stickande skull 
uppwäckte trollet. Men drottningen af een ringa mijn [upp-
väckt] till kiärleeken, hon hade till honom, klappade trollet 
på kinbenet, att han åtter igen sompnade. Myran kleef opföre, 
till dess hon stannar wijd öhrat, frågandes sin gemåhl, om hon 
tiänner sin lilla myra igen. Drottningen af sådan beskaffenheet 
bleef först illa tillfredz, men omsijder af hjärtat ihugkom 
sin myra. Myran begiärte, på det han medh sin drottning 
kunde fä tahla dess säckrare, det hon wille söfwa honom [n. b. 
trollet] och sedan widh dess upwacknande skicka honom på 
dhet ställe effter maat, som war af hennes egen faders bord 
tagen, på det myran dess bättere niedh sin wänn kunde con-
ferera och afgiöra. När trollet upwacknade, sade drottninge[n], 
det hon längtade effter maat ifrån sin faders bordh, wijste- 
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sig och någet glalynter än tillförende. På stunden hafwer han 
det förskaffat och drog bårt. Emedlertijdh beer myran, att 
hon intet skulle återwända bedja trollet säija, om någet medel 
skulle finnas, att detta bärgh kunde komma i sitt förra esse igen. 

Trollet war intet länge bårto, men rätt så snart han medh 
maaten och duucken inkom, på det hon frijare tahl medh 
sin wänn måtte hafwa, längtar hon dricka ifrån een annan 
,ordt, hwilcket han straxt war benägen att skaffa. Emedlertijdh 
beer myran åter igen, det hon intet skulle afstå, förän han skulle 
säija, om någet medhel skulle finnas, att detta bergh kunde 
komma, som det tillförende want, till ett kongl. palatz, då 
Alexander lofwade all fiijth anwända så wähl trollet som 
sin drottning hiälpa. 

När nu trållet kom igen, åth och drack hon gladelig, och 
weedh hon feck sig maat, frågade hon och sade: »Finnes intet 
boot, att detta bergh kan komma utij sitt förriga skick?» 

Dertill swarade trollet: »Ja, nog finnes därtill läkedom, 
men det kan ändå aldrig låta giöra sig, ty det är ett omöje-
Eget ting.» 

Då sade hon åter: »Min gode wänn 1: på det han dess 
bättere mehr glädie skulle få :1 säij då för mig, huru och på 
kwadh sätt detta kan låta sig giöra!» 

Och som trållet mycket wähl behagade, det han-feck heeta 
gode wänn, det aldrig tillförne war skiedt, bleef han så gleittig 
och kiärleeckzfull, att han effterfölljande refererat: »Min wän 
och aldra förtrognaste wänn, jag kan för Eder intet tijga, att 
utij een stadh widh nampeu Blais ligger een drake, utij samma 
drake ligger een haara, utij haaran een dufwa och utij dufwan 
een lijten steen, och om dhen steen kommo uppå detta berg, 
skulle det komma som det någensin tillförende want utij wähl-
ståndh. Konungen utij samma stadh måste dageligen spijsa 
draken med 300 swijn, hwaregennom landet och staden stoor 
skada tager. Och om draken sin dheel eij fåår, bet ruckta dhe 
stadzens r u i n.» 

Myran widh sin gode wänns öhra hörde desse orden, 
sachte wiskandes: »Far nu wähl, min kiäraste! Achta tig wähl 
för trållet, att han icke waanhedrar tig! Innan kort skall 
iag komma igen, lijfwet wåga, men omsijder dig, min söte wän, 
frälsa.» 
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Myran kryper neder och den wäg hon inkom tillbaka 
:söker. När hon kom på bärget, skapade Alexander sig till 
een falek, syfftandes till samma stadh, som ganska långt där-
ifrån lågh. Ornsijdher effter långt flygande hinner [han] fram, 
önskar sig blifwa Alexander, spasserar utij staden, finner 
wara sant, som trållet för sin kiäraste refererat, att der fans 
een draka, som dagel. spijsas medh 300 swijn. Hwarföre 
geck Alexander till konungen där i staden, begiärandes 
tjänst, ock effter frågan, hwadh tjänst han wille hafwa, åstundar 
Alexander wara swijnfougde och deröfwer wachtare. Konungen 
tyckte, det war een anför ringa tjänst för een sådan man, 
satte för den skull honom till een regent öfwer swijnfougdarna 
medh befallning, han skulle ingalunda förgiäta draaken sin 
beskiedda dheel gifwa. 

Första dagen Alexander sin tjänst tillträdde, bödh han 
sina underhafwande, det inga swijn skulle gifwas åth draken. 
Dhe effter befallning giorde. Draken widh den tijden [geck] 
uthur sitt läger, som mat plägade effter wanligheeten wancka. 
[Då han] geck mijste om [den], rijstade draken hufwudet, sedan 
kröp i sitt håål igen. 

Andra dagen befalte äfwenwähl Alexander, det ingen 
maat skulle draken gifwas. Draken kom samma dagh och effter 
wahnligheeten tänckte få sig maat. Då skapar Alexander 
sig till eett leijon, hafwandes derjämpte een biörns starkleek, 
rusar uppå draken, då dhe stridde, så länge draken måste 
taga flyckten och krypa i sitt håål igen. Leijonet war strast 
Alexander, gåår till sina swinfougdar, frågandes dhem, hwadh 
tlhe tyckte om den leeken. Dhe, häpna och förskräckta, swa-
rade intet, men han bödh, det ingen skulle sådant konungen 
förtällja, säijandes dertill: »Hade iag hafft 1 flaska wijn och 
1 simbla, så skulle han intet medh lijfwet denne gången aflöpa. 
Män han kommer fuller i morgon igen». 

Draken af hunger nödsakades 3:die gången wedh wahn-
lige stunden uthkomma. Alexander, utij leijonskapnadt, war 
intet seenfootat gåå emoot dracken och innom een kort stundh 
honom nederlade. Under samma kiämpande kom een af dess 
underhafwande, som emot dess befallning gifwit konungen 
sådant tillkiänna, hafwandes medh sig 1 flaska wijn och 
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1 simbla brödh, hwarmedh Alexander sig styrckte, åtter 
springer på draken och fullkombligen lijfwet afskiär och 
honom (löder på samma minut oprister medh sina kloor 
drakens buuk, då straxt een haara uthspringer. Alexander 
skapade sig till een hynda, fasttog haran, reef straxt dess 
buuk sönder, hwarifrån een dufwa uthflöög. Alexander bleef 
straxt een falck, flöög effter dufwan, finnandes henne i lufften, 
men af längtan och åtrå till sin goda wänn intet hade tijdh 
dufwan till marken föra, utan reef henne sönder. Steenen föll 
uth, och Alexander war nu i största twifwelsmåhl kommen, 
tänckiandes, dher steenen skulle wara bärto, war och all 
ospard möda om intet, letandes för den skull först i egen person, 
men sedan för wäderkornet skull skapar sig till een hynda, 
och som steen liggiat utij dufwekropen, derföre snarare skulle 
igenfinnas. Alexander wädrar op steenen och seedan kommer 
till sina igen mycket glader. 

Konungen utij staden, sedan han förnumit draken af daga 
wara tagen, frögdar sig så högeligen, att han utij egen person på-
hällsar Alexander, bindandes honom för een sådan beprijselig 
och berömd tapperheet icke allenast till mähltijdh, utan offe - 
rerar honom skiä,neker af cl enodi er. Alexander tackade 
konungen, tyckte ingenting i wärlden honom större cl en odium 
behaga een den lilla steenen, hwarmedh han kunde frälssa sin 
gemåhl. Tager lickwähl sitt afskedh effter måhltijden och straxt 
utan drögzmåhl förfougar sig på reesan, dock bleef af konun-
gens wangn igenom staden uthfördh. Men Alexander hade 
längere intet tijdh att åka i wangn, utan gaf sig till footh, till 
dess han ifrån föllieslagarnas ålisyn korn, bleef straxt een 
falck och medh stoor mödha och beswähr hinner till bemete 
bergh, hwarest hans kiäraste, som fången satt, medh 100000 
ängzligheeter förwäntade förlossning. Alexander förgiätandes 
ingalunda, hwadh dhen lilla steen efter trolletz utsuga hade 
att betyda, (utan) uphöijer sig utij falcks lijknelse så högt upi 
skyn mitt öfwer samma bergh, som han någensin kunde, fällandes 
sedan steenen neder på bärget. Och falken medh största fly-
gande flyger så långt hårt, att ingen skräll skulle höras. Och 
då han kom tillbakars, finner han berget utij så härliget till-
ståndh och positeur wara stadd, salar medh obeskrifwellige 
uthstofferning af åthskillige figurer, trägårdarne medh alle- 
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handa fruckter och bärande trään beprydde, stallgården och 
fähuusen opfylte niedh hästar och booskap, cliuurgården medh 
otalige råådiuur och hjortar, äfwensom tillförende detta slott 
och Kongl. huuss war, innan det af trollerij bleef förgiord[t]. 
°förmodandes såsom detta skiedde, och sådant fördölt war för 
trollet, som een konungzson tillförende want, medh hwadh 
medel sådant utij sin rätta form haar kommit, ty feck han 
een menniskios förståndh och bleef een menniskia, ledsagandes 
drottningen utij dess kåstelige palatz och utij alla loge-
menter så wähl trägårdar som der tillhörige lusthuus, fång-
nandes drottningen sig, berömandes af dess otalige rijke-
dommar. 

Wijd dhe så spasserade, lätt Alexander see sig utij 
hyndeskapnadh, och så snart drottningen hyndan bleef warse, 
roopade hon: »Ach min hynda, min hynda!» 

Straxt skapar [han] sig till Alexander, gåår dristigt fram, 
tagandes sin gemåhl i fambn, kyssandes henne och tilltahlar 
hennes föllieslagare sålunda: »Min wän, iag hafwer mycket ont 
uthstådt, innan iag denne min gemåhl återfångit, och som 
hon min kiäraste är, så tager iag min gemåhl igen, ty iag är 
dhen samma, som både eder och min kiäraste ifrån fängelse 
befrijat. Dock weet iag», säger Alexander, »att min swä,hr-
fader, konung Antiochius, hafwer een syster, som eder kan 
utij all ting tjänlig wara.» 

Hwarniedh han måste beroo och wara tillfredz, reesandes 
för den skull alla tillsamman till konungen, Alexandri swähr-
fader, af hwilcket besöckiande han af glädje lijka som ung 
bleef, frögdandes sig öfwer sin mågz och dotters oförmodeliga 
hemkomst. Den som tillförende troll waritt, feck konungens 
syster, Alexander bleef konung i sin swärfaders ställe, och 
dhen som troll want reeste hem utij sitt palatz, Loch] [efde 
[de] sedan wähl i alla sina dagar på begge sijdor. 
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B. 

Een lustig Historia [om sju prinsar ock sju prinsessor]. 

Dett hafwer sig een gång tilldragit utij wärlden, att een 
mächtig konung hafwer hafft medh sin gemåhl 7 söhner. Och 
när samma konung låg på sitt ytersta, hafwer han för sig 
kalla låtit sina 7 söhner, förmanandes dhem, dhe sig emellan 
intet skulle kijfwa, och så länge dhe enhällige wore, skulle 
ingen fiende dhem attaquera, begärandes därhoos, att dhe 
honom medh eedh wille lofwa och försäekra, dhet ingendehra 
af dhe 7 bröderna skulle gifta sig, medh mindre dhe skulle få 
hwar sin syster, som af kon[un]gzlig blodh och af een fader och 
moder födde äro. Denne konungens begiäran lofwade dhe 
medh afsagd eedh skulle hållas. Konungen, mätt af ålder, tog 
dermädh sitt afskied från dhenne wärlden. 

Efter några åhrs förlopp hafwa desse 7 printzer, som då 
till den åldren komne wore, tänckt på sin faders sidsta ordh 
och huru dhe honom lofwat ingen hustru taga, medh mindre 
dhe systrar skulle wara, som förr är sagt. Wore nu om-
tänekte att sökia hwar sin maka, hafwandes för den skull till 
deronikring liggiande potentater afskickat sina envoij er 
och gesanter att uthspana och uthforska, om någen konung 
skulle finnas som skulle hafwa 7 döttrar. Men effter noga 
sökiande kommo [gesanterna] igen och fiskat fåfängt. 

Alt för den skull hafwa desse unga printzer stält sitt konunge-
rijke utij sine rijkzrådz händer att styra och regera, fattan-
des dhe tankar, fast skiönt dhe heela wärlden skulle igennom 
wandra, skolle dhe ändå intet återwända, för än dhe skulle sin 
åstundan och åtrå tillfyllest winna, gifwandes sig för den skull 
åstadh, reesandes icke allenast igennom dhe landzändar, som 
dheras sänningebodh tillförende want, utan continuerligen 
så länge intet återwände, förr änn dhe feck kunskap, att een 
konung hafwer hafft 7 döttrar, hwilke een gång för plesir 
skull hafwa utij een eekelundh medh sina eron or på hufwudet 
sigh förlustat och in m om en to af een stygg och fuhl drake 
medh 7 hufwuden bortförde, att ingen wiste, hwarest dhe wägen 
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tagit. hwarigennom konungen, dheras fader, een outhseijelig 
sorgh bekom, att han, på dhet ingen skulle genom någen på-
minnelse beswähra honom medh widare sorgh, hafwer låtit kring 
hella sitt rijke på prädikstohlarna publicera och lysa, att 
hwilken och eho dhet wara må som skulle påminna konungen om 
dhesse döttrar, dhen samma skulle döö. Detta taahl prin tzan a 
intet achtade, utan reeste in utij konungens landh, och så snart 
dhe framhinte till konungen, angofwe dhe sigh wara konunge-
söhner ifrån P oslagonia, begiärandes tjänst utij konungens 
hof, hwilke och straxt finge dhen den tiensten, dhen andra 
een annan och så alt fort. Men den yngste tog konungen till 
sin cammartiänare, som både af och på konungen skulle 
kläda. 

Desse 7 bröder wore hoos konungen ett heelt åhr, tordes 
intet drista sig någen påminnelse om pri n cessorne giöra. 
Dock feck den yngste sohn aldrig pågen roligheet för sine 
bröder, utan dhen eena då, den sedan, ehwar dhe råkades, 
säger till sin yngste broder sålunda: »Min broder, du fåår 
lägenheet hwar dag med!' konungen tahla, uthsäg wårt ährende!» 

Den yngste sohnen, som intet feck wara tillfredz för sina 
bröder, suckade eengång rätt af hiärtat, när han om een affton 
afklädde konungen och ledzsagade honom till sängs, då konun-
gen säijer: »llwij suckar du, min sohn? Säij, hwadh dig fattas!» 

Printzen swarade: »Allernådigste konung, iag töör intet 
min ängslan uthsä,ija.» 

Konungen swarade: »Jag swähr wedh mitt septer, spira, 
swärdh, nyckel och äple, tig intet ont skall wederfahras, uthan 
säij frit uti) din åhliggiande nödh!» 

Printz en begynner sin tahlan sålunda: »Allernådigste 
konung, wij äro sju stycken bröder, alle tjäna wij utij Eders 
Kongl. Maij:tts hoff. Wår sahl: fader, då han skulle gå wärl-
denes wägh igennom, befalte oss, det wij intet skulle j någet 
ecktenskap någen inträda, för än wij skulle få hwar och een 
konungedöttrar af een fader och moder uthkombne, hafwandes 
för den skull hört, det Eders Kongl. Maij:tt hafft 7 döttrar, som 
skohle af en stygg drake wara bortförde.» 

Konungen blef af detta illa tillfredz, tänekiandes så wähl 
på sitt uthgångne placat som på dhen eedh, han wedh sina 
regalia giorde, frågandes honom, hwadh han derinedh wille. 
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Swarade printz en: »Min och mina bröders willia och 
begiäran är att få af Eders Maij:tt ett rustat skiepp medh 
folck och proviant, så wihll iag medh mina bröder intet åter-
wända, fastskiönt lijf och godz skall wågas, förr än wij skolle 
princess orn e igenfinna, och sedan effter åhldren hwar och 
een till wåra hustrur taga.» 

Detta tahl behagade konungen, lätt uthrusta derföre ett 
kosteliget skiepp niedh folk och proviant och hwadh dhet 
dhär tillhör(ige), bindandes konungen farwähl, och konungen 
fölgde dhem till skieppet, önskandes lycka till sitt förehaf-
wande. 

Desse 7 p rintze r reeste heela hafwet ikring, finnandes intet, 
utan nödgades taga sin koosa tillbakars, fastän dhe ingen ööd 
eller ödeplatz försummat [att] sina k. wänner igenfinna. Straxt 
wedh bakagångandet blifwer den yngste sohnen warse een 
öödh, hwilken så underlig(et) honom föreföll, tahlandes sina 
bröder till sålunda: »Denne öödh, som är kringfluten, hafwer 
wij intet visiterat, hon seer mig så underlig uth. Lätt oss 
läggia till medh skieppet dhärsammastädes och sökia!» 

Dhe läggia till medh skieppet dbärsammastädes till öön, 
finner ingen opgäng eller tillfälle medh skieppet, uthan berget 
war af naturen så skapat, att ingen kunde opkomma, medh 
mindre han måste klijfwa i mastkorgen och sedan på berget 
hoppa. När således skieppet war stadnat och tillfäst, bleef 
träta emellan bröderna, hwern skulle klijfwa opp, och den yngsta 
sohn såg ingen wille klijfwa opp. Ty tager han sin sahl: faders 
slagzswärdh på sig, spetandes sig upp utij mastkorgen, sedan 
hoppar på berget, gåår sedan af och an på öön, till des han 
kommer till eet träsk och moras, hwarest han finner röör, sådane 
som kiörekegubbarne bruuka att opwäckia folck medh i kiörc-
kian, tager dhem, giör sig kiärfwar af och simmer dermedh öfwer, 
intet utan stoor möda och beswähr. När han på andra sijdan itt 
stycke wägh kommen war, bleef han warse ett slott medh inga 
fönster utij, uthan små gluggar. Ditt spasserar printzen, 
hafwandes eett yöör medh sig, stickandes röret utij een glugg 
och säger: »Är här Konungedöttrar inna?» 

Een princessa då swarade: »Min wänn, min wänn, gå 
bort! Det är nogh, att wij äro fångne.» 
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Draken låg då och soff och hade eet hufwud utij hwar-
dera jungfruns knää, som lyskade honom Han frågade gennom 
.sitt röör, hwarest ingången war. 

»1 fiärdingzwägh härifrån, där ståår 2:ne leopold er, 2:ne 
leijon och 2:ne björnar wacht, att så snart någen kommer 
-och dhe det ringsta röör sig, upwäkes draken och i tillijka 
med oss blifwer fångna.» 

Denne printz af den åstundade kierleek, att frälsa prin- 
cessor n e ifrån ooket, opleeter holet el/er ingången, finner där 
-samma diur bundne utij drakens hufwuden, men han uthdrager 
sitt swärdh, huggandes dhe gryme diuren hufwuden af, lagan-
des dhe fölle tillbakars, att dhe intet skulle ryckia på strängen 
-och sin husbonde opwäckia. Pr ince n gåår in, finner prin-
.cessorn a hwar och 1 sitt hufwudh på dheras knä sofwa och 
draken lyska. Dhe fuller winkade, han skulle göra aftreide, 
men denne unge printz stiger fram och utij eet skiärande 
afskaar alla 7 hufwuden, att blodet öfwerflödade dhem till knän 
-och kläderna wore medh blodh öfwerstänckte. Öfwer dhenna 
gerning blefwe princessorn e så glada, att intet beskrifwas 
kan, begynnandes sina ock drakens (af) äthskillige saker af 
gull och edle steenar ihoopsambla. Och sedan printz en 
medhfölgde desse p rincessor. 

Då dhe komme till träsket, hade konungzsohu så mycket 
inedh dhem att arbeta, innan han feck een alt i sänder på sin 
af röör tillförende gjorde kiärfwa, och sedan [de] der medh sina 
itgodehlar wore öfwerkombne, begifwandes han [sig] tnedh sitt klär-
kombne föllie till skieppet, då han begynte vi cto ri a, victori a 
ropa. Och så snart hans bröder denne sin broders röst hörde, 
kommo dhe opklijfwandes den eena effter dhen andra utij mast-
korgen, hoppandes sedan på berget. Dhen älste emottager 
dhen älste princessan, och så alt fort till den yngste, medh 
niödha och beswähr, seden på särdeles wijs bel[o]rdrade dhern 
med på skieppet. 

Når nu alle samptl. wore kombne neder, begynner dhen 
yngste princessan jämber/ehgen ropa och beklaga sig, huru 
hon försummat sin crona medh sig taga ifrån detta stygga 
fängelse. , Den yngste princen war intet seen, frågar hwarest 
hon låg, och sedan när han derom kunskap bekommit, klijfwer 
op i. mastkorgen, begifwer sig på berget, skyndar sig till 
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träsket, där han bleef medh sin röörkiärfwa hulpen öfwer, 
förfougar sig till slottet, igenfinner sin liufwa wäns krona, 
tager dhen medh sig, [medh] största beswähr kommer öfwer 
träsket, sedan begifwer sig till skieppet. Män, hwadh händer! 
När han kommer dit, hafwer hans bröder, i mehning att in-
läggia någet beröm, som skohlat dhe all möda och beswär an—
lagt [att] princessorne frälsa, och att alt intet skulle in puteras 
dheras yngste broders flijt, hist sitt segel opp och wore nu eett 
tämblig stycke ifrån berget utij hafwet kombne. Den yngste son 
begynte ropa: »Kom tillbakars, iag haar cronan!» Men dhe 
detta oachtandes ginge sin gång. Den yngste prinssessan 
satt wijdh masten, fållandes 1000:de 1000:de tårar, och att stilla 
hennes sorgh skrämde dhe henne seijandes, om hon medh 
sörijande, klagande, ropande intet wille afstå, skulle dhe hänna 
öfwer bordh kasta. Hon faller deraf förskräcktes, män baar 
sin hiärtans sorg under eett tyst hjärta. 

Den yngste son, som af sina bröder så falskeligen bleef 
bedragen, lam e nterar ike allenast öfwer sin eensligheet, han 
då utij stadder war, uthan fast mehra öfwer sin kiärasta, dhen han 
både lijf och wählfärdh wågat hafwer före. Spassera(n)de(s> 
nu hijdt och tijdt, stundom i dhe tankar, stundom i andra tankar, 
till dess omsijder han bleef warse een stoor häst, som draken  
tillförende rijdet uppå. Denne häst hugger han hufwudet af 
medh sitt slagzswärdh, flåår sedan huden af, giör sig på 
eet bequämbliget rum ett tält däraf, låtandes kiöttgärden uth 
och håårgården utaf huden wara- in, skiärandes åthskillige 
små ruutor, hwarigennom han skulle beskåda dagzsens huns,. 
hafwandes af dhe fruktbare trän, där å orten wäxande, sitt 
uppehälle, del ecte randes och förlustandes sig af otalige små 
fouglars hackande och pickande på huden, tagandes somblige 
fast, men straxt dhem löössläpper. Rätt som konungesohn sitter 
utij sine m e lan coli ske tanckar, nederslår på huden eller 
tältet een grij p, hwarigenom huden eller tältet föll kull och 
p rin ts en förskräckt begifwer sig uthur tältet och finner gs i j p e n 
nede[r]sl[a]git: af den orsak der skulle någet wanka till bästa, 
män war allenast af skinnet bedragen. [Prinsen] tar derföre fohgel 
grijp i halsen, ledsagar honom till si[ä]lwa döde kroppen, derest 
han, som hungrug war, begynner äta. Emedlertijdh giör pri n tz en 
sig på honom stegböglor af hans fjädrar, sätter sig på honom, 
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tänckiandes för sig siälf: »När du haar fått din förnöijelse, lärer 
du wisserligen på eett annat ställe tig försökia, allenast iag 
kan komma utij den orth och på dhen platz, iag mig medh 
folek fångna kan.» 

Gripen, så snart han fått sig math, flocker op medh wingarna, 
flyger öfwer hafwet och mitt öfwer skieppet, derest hans 
kiäraste satt wedh masten sorgfull. Konungesohn war i sinnet 
att kasta sig af gripen, män tänckte: »Faller iag i sjön, så 
blifwer iag där; faller iag i skieppet, så slåår iag mig i hiä1.› 
Fölgde för den skull medh gripen, till dess han kom till landz 
och nederslog på een läfwandes häst, som geck i beet, då 
konungzson afkleef, buckandes och tackandes för godh skiutz. 
Grij p er flaxade medh wingarna, tackade därmedh tillbakars„ 
att han tillförende gifwit honom maat. Konungesohn, som 
nu intet wiste, hwarest han stadder war, skillde dhärmedh 
sig ifrån gr ijpen, finner ett lijtet torp, som låg wedh siö-
stranden, derest bodde een bådzman. Honom tillspöör han, 
hwadh det landskapet hette. Då feck han till swars det nampnet; 
att han war utij det konungerijket, hwarifrån princessorn a 
wore borttagne. Konungesohn lätt sig intet bemärkia, utan 
begiär byta kläder medh båtzman. 

»Det är tämlig oligt», sade båtzman. 
»Lätt då skie!» säger yngste sohnen. »Är iag nögd, så skall 

du wähl blifwa nögd medh det byte». 
Frågar, huru långt det war till konungens res i dentz; swa-

ras: allenast några mijhl. Sedan han hade fådt båtzmans kläder 
på sig, gåår han till footz, till dess han kommer fram till. 
konungens residentz, då han lätt förmähla sig willia medh 
konungen tahla. Tienarne och underhafwande tyckte fuller, 
det war någet dristigt, att een båtzman skulle så dristigt fram-
komma och medh konungen wille tahla. Men båtzman intet. 
afstodh, förr änn dhe måste konungen tillkiännagifwa, effter han 
intet wille uthsäija, hwadh han wille, att een sådan person wille 
änteligen medh konungen tahla. Så snart konungen sådant för-
nahm, låter han kalla båtzman till sig, frågandes hwadh hans be-
giäran war. Tå swarade båtzman: »Jag skall hälsa Eders Maij:tt 
ifrån sina döttrar», säijandes: »eendera dagen komma dhe heem». 

Konungen kom i hug sitt uthgående placat, tänckiandes 
hwarken på sina döttrar eller mågar, befalte straxt sättia honom 
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utij wärsta fängelse, derest ormar och drakar och schorpioner 
hade sitt tillhåll. Medh hwadh tou[r]tur denne unga printz 
utij detta fängelse satt, är ett outhsäijelliget wärck, dock 
tröstade [han] sig, att [han] wedh princessornas hemkompst 
skulle blifwa förlossat. 

Een tijdh däreffter kommo prin cess orn a hemm medh sine 
föllieslagare, blefwe ophämptade medh särdehles pomp och 
härligheet, ledsagandes och hwar och een fölljandes och ledan-
des sin maka. Den yngste gåår allena, men medh hwadh 
tanckar, lembnas läsaren begrunda. Konungen af sådan glädje, 
att han sine döttrar igenbekommit, tillstälte ett panquet, 
bindandes sine Kongl. rådh, landzhöfdingar medh dess för-
nämbste herrar till måhltijdh, dherest dhe tillijka medh konun-
gen hwarandra blefwo fäste och förlofwade. Konungen under 
måhltijden frågar, hwarest dhen yngsta sohnen war. Swarade 
dhe honom wara dhödh och öfwer bordh kastadt. Beramrnades 
derföre dagen, när brölopet skulle skie, och då panquetet 
war öfwerståndit, hwar och een wore till sitt kombne, påminner 
sig konungen säijandes: »Een båtzman berättade för mig och 
lätt hälsa mig, mina döttrar wara på wägen och innan kort 

-wäntas hemm, hwarföre iag lätt sättia honom utij fängelse.» 
Befalt[e] för den skull sine underhafwande, dhe genast skohle 

effterfråga, om han lefwandes wore, och sedan låta honom till 
sig komma. Hwilcken så snart dhesse konungens uthskickade 
kommo dijt, finner icke allenast båtzmannen wedh godh hälssa, 
uthan och straxt låter honom till konungen komma, hwilcken 
så snart konungen honom feck see, säijer konungen: »Min 
sohn, iag hafwer tig orätt tillfogat, och för sanningen du tahlt 
will iag gifwa tig een tienst utij mitt hoof, ehwadh du begiärar.» 

Konungssohn tackade och ödhmiukade sig, begiärandes 
blifwa drabant. Konungen tyckte, det war någet gemeent, 
satte honom till öfwerste leutnant öfwer drabanterne, gif-
wandes honom kläder [och] penningar att hålla sig frisk medh. 

När nu bröloppet skulle skie, giorde denna öfwerst lent-
nant sin tjänst, fölliandes ntij ordning konungen effter. Prin-
tessorna ginge utij sitt positeur, undantagandes den yngste, 
hwileken i opmarchen, dherest brölopet skulle stå, bekla-
ga(n)de(s) medh högt liudh ock roopa(n)de(s): »Ach min crona, 
min crona!» 
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Straxt swarar drabanten tillbakars: »Sij här är din er ona, 
min nådige fröken!» 

När hon feck see sin crona, tager hon mannen om halsen, 
kysser honom, säijandes ingen wara hennes kiärsta utan dhen, 
som hänne sin crona tillstälte. Konungen medh samptel. där 
närwarande förundrade sig öfwer sådana ordh och bleef för 
den skull intet brölop af den: dagen. Konungen lätt förhöra 
sin dotter, item examinera drabanten. Så feek han höra 
sanningen ifrån täpp och till tåå. Doch tillstånde konungen 
hwar och een sin kiärsta taga, som förr är nämpt; men dhen 
unge printzen öfwergaf han den macht och myndigheet att 
effter sitt samweete döma och straffa sina bröder, som dhe 
förtiänt hafwa. Sedan när dhe wore wigde och copulerade, 
reeser dhen älsta hemm utij sitt fäderneslandh att dersamä-
städes blifwa konung, den yngste medh sin kiäraste blifwer 
konung utij sin swärfaders ställe. Dhe andra bröderna r e-
ec, m enderade han somblige till genraler och somblige till 
corporaler, hwarmedh dhe måste låta sig nöija, till dess 
han wijdare dhem ihugkom medh högere avangemente. 

Härefter följer »Een gåta till giästerna» ock nederst på sidan datum: 
D: 28 Septemb. A:o 1701, H: N: 

C. 

Een Historia ynkelig och på. sidstone mycket lustig 
att läsa [om konungen av England ock hans söner]. 

Uthi Engeland hafwer en konung legat siuk, som hafft 
3:ne söhner, alle till dess manlige ålder kombne, att dhe kunde, 
hwadh dhem befaltes, den eena på dhen orten, den andra å andra 
orter, effter konungens befallning sine ährender expediera 
och berätta. Fadren, som lågh sink, sökte alla doctores, som 
fans utij Hollandh, Franckrijke och Spanien till sin siukdoms 
lättande, men åhr effter åhr fant [sig] af dheras besökande wara 
ohulpen. 

Otusijder angifwer sig utij Kong!. hofwet een gammal 
kiäring, hwilken sitt tald sålunda förde: »Jag fattig gumma 
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hafwer sport wår konung wara sjuk, hafwer och hört konungen 
söekt alla midici we do ctoris ifrån näst kringliggiande land-
skaper till sig kalla och [är] ohulpen derifrån kommen. Men min 
åstundan ähr, om migh dhen nåden medhgufwes, att iag finge 
dhen ähran att see hans Kongl. Maij:tt, skulle iag åminstone 
säija, om Hans Maij:tt skulle af dhen sjukdom blifwa till hälssan.» 

Af den orsaken skull, så snart detta bleef konungen be-
rättat, bleef samma gumma uppkallat, och så snart hon konungen 
feck see, derest ban ganska s[i]ukelig lågh, säijer hon detta: 
»Allernådigste konung, af denna sjukdom döö i intet, uthan 
om i finge höra fougel Phenis sjungande, skall i straxt till 
hälsan komma.» 

Kiäringen feck betahlning för sitt beswähr, men dhen älste 
konungesohn framträder till sin fader medh sådane ordh: 
»Min H:r Fader, iag will wåga lijf och blodh, mödha och be-
swähr, och omsiönt iag skall reesa heela wärlden igennom, skall 
iag intet återwända eller någen roligheet hafwa, förr än iag 
fougel Phenis igensöker och honom medh sitt sjungande min 
H:r Fader till hälsan förhjälpa Jätte!» Fadren eller konungen 
i förstonde nekade härtill, men som sjukdomen alt mehr och 
mar förökades, beder han sin sohn reesa åstadh, dertill han 
straxt willig war, uthrustandes honom medh skiepp och dher-
till behörige skieppsfolck, medel och laqueijer, att intet 
honom fattas skulle på många åhr. 

Dhenne solin tager ett sohnliget afträde ifrån sin sjuke 
fader, begifwer sig till Hollandh medh dess skiepp och raedh-
fölgde båtzmän och drängar. Derifrån gaaf han sig till Paris 
utij Frankrijke, hwarest, så snart han dijt kom, [han] kom 
i sälskap hoos wakert fruntimber, hållandes sig der samma-
städes så länge, till dess han af jungfrunas söte, smikrande 
taahl icke allenast reesan försatte och försumade, uthan sin 
sinko fader alldeles uthur sinnet uthslöth, bleef öfwertahlat 
af sitt cammratskap och hooswistande fruntimber, dhet ingen 
sådan fougel utij heela wärlden finnes, hwarföre [han] och af 
dheras tahlan bleef qwar, lefwandes i goda dagar, till dess 
konungens andra sohn intet afstodh förr hoos sin fader, att 
icke allenast fougel Phenis till sin faders hälsas restitution 
igenskaffa, utan anhåller, fast skiönt lijfwet skulle hållas ospardt, 
skulle han så wähl fougel Phenis som sin broder, som då 
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öfwer eett heelt ähr bårte want, igensökia. Feck omsijder 
af konungen, som låg utij samma älländigheet sink, lof och 
tillstädielse, bleef medh samma c o m od i t e te r ifrån L on d en af-
färdat, som dhen älste brodren tillförende åthniutit, reeser åstadh 
igennom samma platzer, som brodren tillförende wandrat, och 
omsijder träffar sin äldste broder utij Frankrijke och Paris 
stadh, finner honom på sådana kåstelige och siöna spelhuus 
medh otahlige qwinkiön leekandes och dantzandes. Brodren 
hä[l]ssar älsta brodren ifrån sin fader, förhållandes honom, huru 
fadren utij sin sjukdom längtar effter icke allenast fougel 
Phenix till hälssans restituerande, uthan och sin sohn saknat, 
»hwarföre iag är nödtwungen effter reesa, fougelen skaffa och 
dig, min broder, till rätta skaffa». 

Älste konungsohn swarar sålunda: »Min k. broder, een 
sådan fougel finnes intet uthij heela wärden, och här finnes 
deijelige och skiöne dam oijselles, allehanda och obeskrifwe-
lige deläcatesser, hwarföre blif här! Tu skalt få här af 
hwadh tig hälst behagar och effter tin åstundan längtar och,  
tränktar.» 

Denne printz, lydande sin älste broders rådh, lätt öfwer-
tabla sig, bleef qwar, niutandes och tagandes till godo samma 
tracttamenter, som dess broder på åthskilliget sätt till godo 
niutit, stadnade medh sitt folck och medhföllie dhersarnmastädes, 
ingen kunskap ifrån sig gifwandes, hwaraf fadren, som utij 
samma bedröfwelige och sörgelige tillståndh lågh sink, feck een 
hiärtans sorgh och bedröfwelse så wähl effter fougel Phenix 
Ruffige sång, att deriginom förwänta sin hälsa, som och dhet 
ban ingen kunskap bekom ifrån sina söhner. 

Utij dhenne bedröfwelsen framträder konungens yngsta sohn, 
utij allerrniukaste ödmiukheet böönfallandes, det måtte hans 
H. Fader konungen effterlåta honom icke allenast P b eni x igen-
sökia, uthan och aldrig återwända, förr än han skulle hafwa 
kunskap om sina bröders tillståndh och hwarest dhe sitt till-
ståndh hade. Konungen neekar utij förstonde härtill, täneki-
andes: »Reeser nu min yngste sohn bordt, hwem skall då förestå 
rijket?» Dhen yngste sohn intet återwänder, förr än konungen 
förorsakdes dhenne hans reesa bejaka. Sohnen upmuntrader 
reeser åstadh och faar samma wäg, som bröderna tillförende 
reest, till dess han kommer till Paris. Straxt igenfan [han] sina 
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bröder, hälsandes dhern ifrån dheras sjuke fader, frågande& 
orsaken till dheras så länge bårtowarande, och huru medh deras 
beställning war beskaffat. Begge bröderna swarade medh eett 
tahl: »Wår broor, utij heela wärlden finnes ingen sådan fougel, 
derföre synnes oss bättre här vers era, ty hwadh hwårt hiärta 
lyster, blifwer det effterkommit.» 

Dhen yngste sohn straffade icke allenast dheras stoora 
försummelse och stoora fauter, dhe giordt emoth dheras sjuke 
fader, uthan medh sådana ordh uthbrister: »Om siönt jag ganska 
wärlden skall igennom reesa, så skall iag intet återstå, förr 
än iag Phenix igenfinner och igennom hans sång min fader 
till hälsan förhiälper.» Reeser för den skull medh sitt följe åstadh 
rnånge landskaper igennom, begifwer sig till Arabien, hwarest 
han hafwer hördt een sådan fougel finnes — allenast een, hwilken 
poeterna föregifwa, så snart dhenne fougel till sin ålder 
kommer, flyger han så när solilen, att han till pulver blifwer 
bränd, hwaraf straxt en sådan fougel jgen kommer — lijdan-
des dher utij dhe arabiske ödemarker een sådan obeskrifwe-
lig hunger och törst, att hästarna icke allenast blefwo döde, 
uthan alt hanss medhföllie, att han allena qwar bleef. [Han] uphölt 
sig några dagar dock, det längsta han kunde, drijfwandes nu 
hijt nu tijt, tänckiandes altijdh fahra samma wägh, som hans 
tjänare farit, blifwer onisijder warse ett högt bergh, tänckiandes: 
»Så snart iag hinner opp, will iag nedhstörta mig uthför bärget 
och således min jämmer och äländigheet sluta.» Widh första 
dhess ankompst på bärget [blifwer han] warsse röökia lijksorn 
uthaf een korsten, begifwer sig straxt neder och finner dher een 
koija, hwarest bodde een gammal gubbe och een kiäring, 
hwilken förundrade sig öfwer konungesons tillkommelse, sär-
dheles dhe på 60 åhrs tijdh ingen menniskia hoos sig sedt. 
Konungeson war gladh, att han fant folck; frågar, om dhe 
hade någet till bästa, hwarföre dhe framsatte sådan maat, som 
dheras ringa tillståndh förmåtte. Konungesohn bleef dher-
igennöm styrckt, hwilade sig dersammastädes några dagar. 

Emedlertijdh frågar [han] dhe gamble folcken, om dhe 
hafwa någensin hört taldas om een fougel widh nampn Phenix. 
Dhertill swarade dhe: »Ja, dhen samma fougel är alenast 
några mijhl härifrån, sitter fången utij ett slott, hwarest een 
princessa boor, hafwandes intet folek, uthan 'allena dhet- 
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samma beboor, men stark wacht, som beståår af 2:ne leijon, 
2:ne leoparder och 2:ne björnar. Dhenne fougel, rätt så 
snart kl. tålt' slår, begynner sjunga, då straxt princessan 
medh heela opnämbde wachten insombnar och een heel tima 
sofwa.» 

Konungesohn bleef deröfwer hjärtans gladh, gaf dhem pen-
ningar, frågar wijdare wägen till samma slått, då desse gamla 
folek sade: »Mit emellan slottet ligger ett herrehof, hwilcket [står 
hwilcken] ingen kan förbijreesa, medh mindere [han] dhetsamma 
skall gennomreesa och sedan referera, hwart han skall taga 
wägen, warandes utij samma hot' 3:ne jungfrur och sin faders en-
daste döttrar. När dhe blifwa warse eder, willia dhe, i skohlen 
blifwa qwar öfwer natten, och sedan dhen eena effter dhen andra 
tillbiudandes sig blifwa eder sängelag, hwilket i måste aldheles 
neeka till, kunnandes i förebära, då i reesan fullbordat, skall 
sådant eij förgiätas och i glömsko ställas. Sedan när natten 
är förbij, komme samme jungfrur till eder, offer eran des 
eder att uthwällia at' dheras stall hästar, som medh kåstelige 
salar och pistoler borderade wore, een häst till eder resandes. 
fortsättiande. Men om i willen lyda wårt rådh, skohlen i utij 
något anseende (hwarken) till(se) hästärnas medh dheras scha-
braquer och pistoler, af' gull och edle steenar prydande 
och glimmande icke dhen ringste åtrå hafwa, uthan allenast 
begiära dhen åsna, som wijdh dören ståår. Begiär dhen att 
edert ährende uthrätta medh!» 

Konungesohn fattar desse tankar och tyckte, han wähl 
war tillfredz, åstundandes ju förr ju häller reesan antaga, och 
derföre straxt, sedan han medh störste förnöijelse betahlning 
till dile gamle folken ehrlade, på reesan sig begifwer och kom-
mer omsijder till det store hoff, som dhe gamle folcken till-
förende spott honom och förkunnat, hwarest konungesohn 
alt sam mans utij sanning finner, hwadh som hälst at' dhe gamble-
folcken honom war sagt. [Han] bleef dersammastädes, sedan han 
sin hälsning aflagt, medh kåstelige traetam en ter fängnat 
och infördt, om afftonen tillbiudandes den älste jungfrun sig 
hwijhla wille hoos konungesohn, dertill han swarade: »Min 
siöne jungfru, till detta woore iag så wähl willig som skyldig, 
men [är] trött af reesan och beeder om [ur]säckt, till dess iag 
henne förrättat och tillbaka komme.» 
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Sedan den älste medh sådant swar wore afwist, framkom 
dhen melderste på samma sätt, men bleef och rnedh samma 
nnaneer affärdad. Den sidste försumade sig eij eller intet, men 
måste afspijsas medh samma swar. 

Om morgonen sedan dhe på bästa sättet framsätte maat 
och drika och konungesohn wille bjuda farwähl, tahlar jung-
frurna sålunda: »Det skulle wara oss een stoor skam, [om] 
een sådan hög herre skulle ifrån oss till footh gånga», beder 
för den skull, det honom wille behaga föllia dhern utij stallet, 
bwarest han finner präcktigare wara beskaffat medh åtskillige 
slagz obeskrifwelige munderingar, ähn dhe gamle folket för honom 
berättade. [Han] finner och etssnan wijdh dören. Hafwandes lof 
att uthwällia, hwileken häst och muntering honom best b[e]-
hagade, denne konungesohn betackar dhem på det kiärligaste 
och badh att få allenast åsnan, hwaröfwer dhe sähr d eles sig 
admi r er ad e. Men som konungesohn intet wille någen annan 
häst taga, ty måste dhe till denna hans begeran cons en tera 
och sam tyckia. 

Effter een wänlig och kiärlig å alles sijdor tagen afskiedh 
sätter han sig på åssnan, hwilken åssna, så snart hon kom på 
wägen, begynner tahla, säljer: »Din begiäran är mig bekant, 
wägen weet iag och skall dig till det p alatz och slott öfwer-
föra, som din trängtan och åstundan är till och till warit.» 
Åssnan förer honom åstadh, säijandes till konungesohn: 
»Iagh skall laga, att när iag kommer till slottet, det måtte då 
skie kl. 12. Då begynner dhen wackt, som beståår af 2:ne 
leij o n, 2:ne leoparder, 2:ne biörnar, tillijka medh sin prin-
eessa utij een söth sömbn infalla. Fougel Phenix siunger 
een heel tima rumm, och rätt så snart kl. slog 12, begynner 
på sitt shvigande.» 

Och åsnan beder konungsohn binda sig och sedan sin 
beställning förrätta, som allenast på een tima rums stundh 
war at påstå. Konungssohn reeser åstadh, finner wachten 
sofwa, m ar chera ndes trapporna upföre, hwarest han hörde 
Phenix röst. inråkar utij samma sahl, derest fougel Phenix 
satt utij en kostelig buur fången. Princessan [hade] lagt sig 
på sin dyrbara och kostelige säng att sofwa, uplyfftandes sina 
kläder wijdh insompnandet, att det syntes hennes hwijte och 
kåstelige låhr. Denne konungesohn feck utij hennes p alatz see 
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ett stycke af een lijmpa, dhen tager han och bijter utij — war 
och hungrug — men fans lijka mycket af brödbijten. Konunge-
sohn tänckte på sin hunger och älländigheet, bewarar hoos 
sig denne brödbijt. Blifwer dher straxt warse een flaska, uthur 
hwilcken han drack, men intet af flaskan förminskades, dhen 
äfwen och boos sig förwahrar. Feck dernäst see på wäggen 
een kostelig wärja hängia, hwilcken han nedertog, ryckiandes 
henne uth, finner på henne skrefne sådana ordh: »Ehoo som 
mig bäär, skall aldrig någen fiende öfwerwinna». Såg nu sidst 
på princessan, hwilcken lågh, som tillförende är sagt, lägger 
sig när henne och sin willia uthrättar. 

Så snart dhetta war bestält, tager konungesohn buhren 
medh P h e nix, och knapt för tijdzens kortheet skull kom [han] förr 
på sin åssna, ähn diuren worn upwacknade. Jungfrun el/er 
princessan upwaknade, fant sin Phenix wara bårto, i tern 
sin brödzbijth, sin flaska och wäria, undrandes på hwilcken 
så dristig skulle wara, som tordes een sådan wacht igennomgå, 
wettandes intet, på hwadh sätt sådant skiedt war. Konungz-
sohn reeser intet samma wägen tillbakars, som han kom ifrån, 
uthan igennom åssnans inrådande, fastän dhet siönt längere 
wore, skulle dhet honom bättere båta. Dhetta rådh behagade 
konungzsohn wähl, [han] rijder Lundh henne många landzorter 
igenom, till dess dhe hinte till ett konungerijke, hwarest een 
sådan hunger war, att ingen kunde för penningar få köpa ett 
stycke brödh. Konungesohn lätt wijdh sin ditkompst, när 
han sådant utij sanning förnahm, förmähla, det han hade een 
brödzbijt, som han dermedh kunde heela rijket mätta. Detta 
bleef för konungen kungiort, och konungen lätt straxt till sig 
kalla dhen yngste konungesohn, då han framwijser sitt brödh, 
finnandes att, ehuru åffta dhet aftagit, så war dhet ändå lijka 
stort. Konungen war hiärtans gladh dheröfwer; tillbiuder konunge-
sohn een betahlning för samma brödh, och hwadh honom de[r]-
före hälst behagade att begiära. Konungesohn wille dhenna 
brödzbijt intet sällia, uthan swarar: »Om Eders Maijtt: behagar 
till att läna honom på 3 åhrs tijdh ifrån dhen dagen [och] 
Eders Maijtt: lefwererar honom utij L on den i Engelandh hoos 
min fader, skall dhet Eders Kl. Maij:tt frijstånda. 

Sv. land8m.X7.1. 	 8 
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Konungesohn bleef fängnat, tager sitt afskiedh ifrån 
konungen medh sin Ph[e]nix och kommer sedan utij keijsar-
dömet, hwarest een sådan swår och starck hetta war, att alla 
wijndrufwor utij heela keijserlige rijket wore af hetta och 
torkan borttorkade och afbrände; ja een sådan hetta, att 
strömar och floder w[o]re nästan uthödde och intet watten fans 
hwarken i kiällor eller brunnar. [Han] gifwer sig utij dhet 
keijserlige rijket ann, som skulle han een sådan flaska medh 
wijn hafwa, som skulle heela rijket ifrån torst befrija och be-
wara. När keijsaren sådant förnahmm, lätt han i lijka måhl 
tillskaffa och till sig kalla konungesohn, frågandes honom, 
sedan han förstådt flaskans dygd och krafft, om han wille dhen 
flaskan för penningar föryttra. Konungesohn swarar: »Denne 
flaskan sällier jag intet, men till Eders Keijserlige Maij:tt vill 
jagh ifrån detta dato lähna (honom) flaskan medh dhen con-
dition, att (hon at) Eders Keijserlige Maij:tt wedh 3 åhrs 
förlop själf perssonligen denne flaska utij bonden (hoos) min 
fader tillställer.» 

Keijsaren war gladh, att dess underhafwande skulle intet 
lijda någon torst, och effter tractamenter tog [konungssohn] 
sitt afskiedh derifrån, stadnandes intet derifrån, förr än han 
kom till Franckrijke, finnandes då Paris stadh wara be-
lagd. Men konungesohn detta intet achtade, tager uth sin 
wärja, slåår sig igennom fienderna och kommer in utij staden, 
straxt glorierandes öfwer sin wärja, läggandes detta der-
till, om konungen skulle hafwa een sådan wärja, skall han och 
kunna fienderna ifrån sig jaga och ifrån sitt lanskap. Konun-
gen feck sådant höra, kallandes honom straxt till sig, begiä-
randes först samma wärja att see och beskåda, och wedh uth-
ryckiandet bleef warse, hwadh på skrifwit stodh, begiärandes 
sammaledes som dhe andre till sig handla. 

Konungzsohn swarade dhem: »Jag sällier henne intet. 
Men om Eders Kongl. Maij:tt behagar att låna henna och mig 
effter datum siälf personligen wärjan hoos min fader konun-
gen i Englandh lefwerrera, skall det frijwilligt honom stå öpet». 

Konungen tackade, lofwade hans begiäran fullkomnia, tager 
emot wädan, jagar alla fienderna bort, slår dhern på flyckten, 
att dhe intet tordes een sådan dristigheet sedan emot Frank-
rijke öfwa. 
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Etnedlertijdh gåår dhen yngste konungesohn upleetandes 
sine bröder, hwilka han igenfantt utij samma duns och snus, 
som han ifrån dhem skilldes, hälssandes dhem, wijiandes sig 
hafwa Phenix medh sig, som hwar middag liuffligen siunger. 
Öfwer sådant bleef hans bröder så otålige och förbittrade, att 
dhe straxt wille sin yngste broder dräpa, och togo Fenix ifrån 
honom. Den yngste sohn faller på sina bara knä, begiärar 
lijf och swähr, att »Om lijfwet förskonas, will iag tjäna eder, 
mina bröder, för een slaf j all min lifztijdh». Bröderna war 
dermedh tillfreds, rakade af honom håret, klädde honom som 
sina drängiar lijka utij librie. [De] reeser sedan till Enge-
landh, framförandes Phenix inför dheras H:r fader. 1: Men 
detta är att observera: fougel Phenix sjunger intet, sedan 
dhen yngste sohn bleef afraakat håret. :1 Feck alt för den skull 
konungens söner ingen hungnat eller glädie af sin beställning. 
Konungen lågh utij lijka elendighet som tillförende. 

Princessan haar een gång gått uthur sitt slott, hafwan-
des sina wachter medh sig, hwilke trää, [s]teenar och stubbar 
för henne uthur wägen röide, kommer till herrehofwet, derest 
konungesohn feck åssnan till läns, hwarest hon begynner be-
klaga, att hon icke allenast hafwande war och ingen barn-
fader weet uthaf, uthan och 3:ne dyrbara ting bortmist. Jung-
frurna berättade rör princessan, dhet een konungesohn haar 
wedh den och den tijden ifrån Engelandh want hoos dhem, 
hwilken dhe medh een åssna, effter han gick till footh, försedde, 
men kom sedan intet igen. Princessan reeser wijdare och 
feck samma kunskap hoos dhe gambla folcken, hwilcke be-
rättade uhr tåpp och i tå, huru konungzsohn ifrån Enge-
landh dher want, frågat effter Phenix, då straxt princessan 
tänckte honom att wara barnman till så wähl att hon haf-
wande wore som till brödets, winetz och wärjans borttagande. 
Reeser medh sitt föllie till sitt slått och war dher, till dess 
hon födt een lijten sohn. Och när gåssen bleef '2 åhr gammal, 
haar prin[c]ess an medh sin wackt In a reherat till det konunge-
rijke, hwarest konungesohn brödzbijten bårtlänt. Konungen 
stodh tillredz medh ,3000 .man att igenlefwerera brödzbijten, 
utij hwilcket sällskap princessan och kom, kiände igen sitt 
brödh. Reeser wijdare, till dess dhe komma medh heela sitt 
föllie till keijserdömet. Keijsaren war då tillredhz .medh 6000 
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man att reesa till England och lefwerera effter lofwen wijn-
flaskan, hlyilken kom i sälskap medh dhe andra, och således 
utij ett föllie anlende till Fran c k rij ke och Paris stadh, hwarest 
konungen dhersarumastädes lågh tillredz med 3000 man att lefwer-
rera igen wärjan. Alle desse w[o]re utij eet föllie och omsijder 
anlende till bonden utij Engelandh, dherest dhe uthom staden 
på een slätt och stoor wijd platz sloge sitt lägere, sättiandes 
princessan på een hög stohl mitt utij lägret, hwilcken stohl 
stodh på ett skarlakan, skickandes sedan effter dhen älste 
printzen, hwilcken sig på det aldrabästa uthstofferade och 
skulle aldraförst princessan påhälsa, hwilken satt och hade 
sin lilla sohn i sitt siöte eller knä. Då han feck see [henne], 
bleef han förwandlat utij sitt ansichte, hwiste intet, hwadh 
slijckt hade att betyda, serdeles een så stoor myckenheet af 
allehanda slagz folck fanss. Alt för den skull rätt som han tog 
princessan i handh, säger hon åt sin sohn: »Intet är denne 
din fader, min son.» Badh för den skull, han wille kalla fram 
sin andra broder. Denne printz feck ett stakot och kort 
swar, gåår dermedh sin wägh, beder sin andra broder komma 
uth och princessan påhäll[s]a. 

Den medlersta sohn pryder sigh kåsteligen till, men widh 
han skulle taga princessan utij handh, bleef medh samma 
swar afwijst, talandes [hon] sin lilla sohn till: »Intet är denne din 
fader.» Badh för den skull, den yngste sohn skulle komma uth, 
dertill han neekade sig eij fleera bröder wara. Då swarade 
princessan: »Om i intet skaffen hijdt uth eder 3:e broder, 
skall jag ruinera staden och eder allesamman, som inne boor.» 
Denne melersta sohn bleef förskräckt af sädanne ordh, co n-
sulerade medh sin älsta broder, huru dhe skohla bijlägga 
saaken, nödgades för den skull uthstoffera sin yngsta broder, som 
ännu dhem för dräng upwacktade alt dertill. Denne yngsta 
konungesohn framträder igennom staden ifrån slottet, wähl 
wettandes, hwadh sådan myckenheet af folek hade att betyda. 
Spasseran d es dristigt fram till princessan, tager [han] henne 
i fambn, kysser henne, beder om uhrsäckt [för] hwadh han 
giordt, will och derföre swara. »Si», sade princessan, »denne 
är din fader, min sohn!» 

Och straxt kom keysaren medh wärjan, dhe andre konan-
garne medh brödet och wijnflaskan, lefwereradedhemtillkonunge- 
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sohn, tackandes för godt bijståndh och låhn. Sedan tog konunge-
sohn princessan under armen och sambtelige föllier upå slottet 
att besökia dhen gambla konungen, som sink lågh. Och så 
snart konungesohn kom in till sin fader medh princessan 
och konungarne, begynte Phenix siunga, konungen steeg straxt 
af sängen, bleef så frisk som han någensin utij wärlden want. 
Gamble konungen begynner fångna sina oförmodeliga ankombne 
giäster. Straxt framträder dhen yngsta sohn till sin fader, giöör 
een kostelig oration, uprepeterandes ifrån begynnelsen till 
ändan, huru många konungerijken han genornwandrat, huru 
han Phenix skaffat, och huru hans bröder hafwa sig emot 
honom betedt, sidst huru han dhem tient och intet tordes sig 
angifwa wara konungens sohn förr än nu. Konungen lätt straxt 
sina 2:ne älsta söhner utij itt swårt fängelse insättia, derest 
dhe swålto ihäl, lätt straxt tillreeda ett kåsteliget giästabodh 
utij keijsarens närwahro och dhe andra konungarnas, och för-
ordnade sin yngste sohn till konungh effter hans dödh och 
princessan till drottning och den lilla printzen till deras 
rätta arfwinge. Sedan när brölopet utij många dagar stådt, 
tager keijsaren och konungarna sitt afskiedh ifrån Londen 
och reeser hwar heem till sitt rijke. Desse unga brudefolck 
lefde kiärligen och wähl tillsammans, och bleef han konung 
effter sin faders dödh och princessan drottning, styrde sitt 
rijke wähl, att samptelige undersåtarne hade sin hungnat och för-
nöijelse, aflade medh sin drottning fleere barn, oh lefde bägge 
tillsamman liufligen och kiärligen i många många åhr. 

Ände. 

D. 5 october A:o 1701. 

D. 
Een lustig historia [om starke Knes]. 

Det war een gång een bonde, han gick bitiga uth om mårgon 
utij skougen, tagandes sin yxa med sig. Och när han kom 
didt, bleef han warse een gervinna, gåendes dersammastädes, 
den mycket deijelig war. Den feck han behag till och geck 
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till henne och fullbordade sin willia med hennel och gieck 
sedan ifrån henne och förrättade sitt dageliga arbete utij skougen. 
Och om affton gieck [han] hemm, tänckiandes intet mehr deruppå. 

Når tijden war förbijgången, födde bemälte ger uinn a een 
sohn. Den kallade hon Cnees. Och hon föde honom up, och 
när han biet' stoor, förmått hon intet föda honom för hans gruf-
lige ätande skull. Och hon sade till sin son: »Cn e e s , gak 
till denna kiörka, som här uthmed ligger, och tag denne yxa 
med dig och sätt henne utij wåkenhuset, der de andra bönderna 
sättia sina kiäppar. Och när dhe komma uth, den som då 
kiäns wed yxan, den är din rätta fader. Och säg åth honom, 
at han föder dig, så länge jag ha[r] födt dig!» 

Och Cnees skildes ifrån sin moder och gaf sig på wägen 
och giorde effter modrens befallning och satte sin yxa utij 
wåkenhuset ibland böndernas kiäppar, och Cnees stog uthmed. 
Och bönderna komo och togo sina kiäppar. Bland annat feck 
bonden see sin yxa. Han tog den samma i handen. 

Då sade Cn e es: »Yxan hörer mig till». 
»Neij», sade bonden, »yxan är min». 
Då sade Cnees: »Flörer yxan dig till, så är du min rätta fader». 
»Neij», sade bonden, »yxan kiäns jag wähl wed, men dig 

kiäns iag intet wed». 
Ändtelig så måste Cnees föllia bonden hem. Och Cne e s 

war hoos sin fader een tijdh och arbetade så styft, att fadren 
på sidstonne intet hade att sätta för honom. Men han åt och-
så deremot så mycket som 12 karlar, att bonden intet kunde 
hafwa eller föda honom mehr. 

Så gieck bonden till staden, och Cnees fölgde med och 
gieck in uppå slottet och frågade konungen, om han behöfde 
någen arbetsdräng. 

Konungen sade: »Hwar är han?» 
Och bonden badh Cnees komma opp. Och konungen 

frågade, hwad hans nampen war. 
»Cn e es heter iag.» 
1: Och bonden gieck sin wäg och war gladh, att han wart 

åt' med Cnees. :1 Och konungen bad, att han skulle gå och 
arbeta ibland dhe andra sina drängar. 

1) Tillägg i margen: och yxan tog gervi n nan. 
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Och Cnees sade: »Äta först!» 
Konungen sade: ,»Äta skalt du få.» 
Och när han hade ätit, gieck han staa och arbetade med 

dhe andra drängarna. 
Och andra dagen sade konungen till Cnees: »Kiör idag i 

skougen I» 
Cnees sade: »Äta först!» 
»Äta skalt du få.» 
Och när han hade ätit, sade konungen: »Kiör nu i skon-

gen effter 1 lass wedh!» 
Cnees sade: »Hwad spijsar 1 lass? 12 lass will jag kiöra 

heem.» 
Och han bad, att han konungen wille gifwa honom 12 par-

wangnar och 12 par oxar och 11 drängar, så wille han dra åt 
skougen. Och han feck så, Och han drog åsta till skougen, 
och han begynte på till att hugga, så att dhe 11 drängiar feck 
intet annat giöra än bära på wangnarna. Och rätt som bäst 
Cnees stog och högg, kom een biörn och tog bärdt den eena 
oxen för den wangen, som Cnees kiörde, och reef sönder 
honom och ärnade äta opp honom. Dermedh så sprang Cnees 
effter biörn och tog honom fast och spente honom före wangen 
uthined den eena oxen. Och kiörde så hem igen. 

Och när han kom helt, gieck han opp till konungen. Och 
konungen frågade honom: »Hwar är weden, som du hafwer want 
effter ?» 

»Äta först!» sade Cnees. 
»Äta skalt du få», sade konungen. 
Och när han hade ätit, frägade konungen sammaledes. 
Då sade Cnees: »Jag war åt skougen, och rätt som jagh 

hade huggit och lade på weden, så kom een katta uthur skougen 
springandes och tog hårt den eena kalfwen, som stog för wangen, 
och derföre så tog jag fatt på kattan och satte för wangen 
och kiörde så hem. Gack neder på gården, så får du sij!» 

Och när konungen kom neder på gården, feck han se 
een stoor björn stog för wangen med den andra oxen. Och 
konungen tog biörn, och Cnees feck mycket penningar och 
kläder, så mycket han behöfde een lång tijdh bårtåt. 

Een tijdh dereffter korn fienden utij bemelte konungz-
landh, och Konungen sade till Cnees: »Kan du skaffa båren 
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fienderna uthur mitt land, så skall jag gifwa dig mycket 
penningar». 

Onees sade: »Äta först!» 
»Äta skalt du få.» 
Och när han hafwer ätit, kom konungen in. Och Cnees 

sade till konungen: »Du skalt låta giöra een klubba utaf järn, 
som skalt wäga 20 Sk, och een piska, som wäger 10 Sk». 
Och [han sade,] att konungen skulle slackta 12 par oxar, och 6 
par skulle steekas och 6 par skulle kokas, och dhe 24 oxehudar 
skulle sys tillsammans och giöras een matsäck utaf, och [man 
skulle] lägga de 24 oxar sampt brödh [den]. 

Och konungen lät straxt slachta 12 par oxar och lätt 
läggia kiöttet utij denne skinsäken uthaf oxehudarne samman-
sydde. Och Cnees wille gifwa sig på wägen. Då frågade 
konungen C n ees, om han skulle willa hafwa några 100 man 
med sig. 

Cnees swarade: »Neij, iag går wähl allena». 
Och så gaf Cnees sig på wägen, hafwandes sin klubba 

och piska på den eena axlen och sin matsäk på den andra 
axlen och m ar ch er a d e så sin wäg. Och effter långt gående 
hindte [han] fram. Och när han kom een fierndels nujhl ifrån 
fiendens läger, der slåår han sin. matsäck sampt klubban och 
piskan utij marken, att det hördes till findens lägger, : då dhe 
straxt. meente, sin finde skulle komma, och giorde sig reedo och 
kommo dit, [där] Cnees satt, och giorde een ring rundt ikring och 
undrade på honom. :1 Och [han] uplöste sin matsäck och satte 
sigh till att äta. Och när han hade ätit, så lade han in sina 
öfwerläfwor och knöth så igen matsäcken och reeste sig upp 
och togh klubban utij den eena handen och piskan utij den 
andra och slog så länge, att [= som] een rörde sig ifrån jorden. 
Och [Cnees] tog sin matsäck upå, den eena axlan och klubban 
och piskan på den andra och m ar che rade sin wägh, och effter 
mycket gående hindte [han] hernäth. Och när han kom hem, 
gieck han uppå slottet och in till konungen. Och konungen 
frågade, huru det hafwer gådt honom. 

Då sade Cnees: »Äta först.» 
»Ja äta skalt du få.» 
Och han åth, och när ban hade ätit, frägade konungen, 

huru det hafwer gådt honom. 
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Cnees swarade: »Jo det geck bra. Jag råkade ehop med 
dhem och slog dhem allesamman jhiäl. Wil tu intet troo, 
så gak åstadh och sij åth, så får du sij, at det är sandt». 

När konungen detta feck höra, bleef han illa tillfredz. 
Härefter följa i hskr. värser över Karl XII:s segrar, dat. 16 okt. 1702. 

Något blad fattas icke. 

Nordinska saml. i Upps. univ.-bibl. 4:o, 1172. Dat. 17f56. 

E. 
Ordsak, hvarföre haren blifvit harmunt eller har kluf- 

ven läpp. 

Sedan en menlös hare af några fiendteliga jagthundar 
blifwit jagad måst hela dagen och han för deras stränga efter-
sättjande måst giöra ett krumsprång och äntel. fick hwila 
sin uttröttade kropp uti en buska, korn mot aftonen en räf, 
som så lömskt framsmög i grannskapet af harens hydda eller 
giömsle. Då den enfaldiga och rädda haren blef räfwen warse, 
biet* han bestört och tänkte, att hans fiender eller tyranner 
kommo, sökandes effter honom; men han dierfdes dock icke 
låta märka sig, utan satt hel tyst: han wägade sig icke en 
gång att hosta, i fruchtan att räfwen skulle få hörat. Men 
Mikel gjorde många omswep, ty han såg, i hwilken busken haren 
låg. Han wille wäl plåckat hans gås; men han såg ochså, at 
efter haren hade tjockt buskage omkring sig, så woro det 
swårt att kunna gripa honom. 

Nu som räfwen såg en stor skara af får på et slätt fält 
nära wid en grind och han wiste, att haren war godtrogen; 
ty betiäner han sig likwäl af tilfället, stiger så Bror Jöns något 
närmare och gier sig i wänligt tal med honom I: ty då kunde 
all kreatur tala :I säijandes tu l honom: »K. slächteman, jag är 
som du et wildt kreatur, underkastad många swåra äfwentyr; 
måste ochså ofta lida hungersnöd. Kom, wi wilje hielpas åt 
at nu skaffa oss aftonmåltid tilsamman». Då swarade haren 
med darrande röst: »Min wän, jag kiänner dig icke, utan jag 
fruchter, at du will förråda mig». Mickel sade: »Å du narr, 

Sv. landsm. XI.!. 	 9 
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kiänner du intet mig, som wid sista riksdag för en och annan 
lapprissak blef af wår öfwerhet så ofta dömd tu l döden, och 
war ochså en och annan gång på galgeplatsen? Jutet må du 
fruchta för mig, ty jag är som du, min såta bror, enfallig som 
ett lamb. Här går, intet långt borta, en rik bondes stora och 
feta fårahiord. Du skall tro, at et af den 1: nb. et  får :1 woro 
en stnakelig stek». Haren swarar: »Jag kan intet äta sådan mat, 
ty jag är derwid intet upfödd; men icke dess mindre, dig tul 
wiljes, allenast du är mig trogen, skall jag följa med». 

Derpå kryper Jöns ur busken, och sedan han med Mikel 
swurit trohet, gifwer Mickel den godtrogna wåpen sådan j n-
stru ctio n: »Du», säger räfwen tu, haren, »ser, at utmed den 
grinden, som är framemot gården, hwaräst den wähnående 
bonden bor, är en liten buske. Om du går förut dit och sätter 
dig, skall du få se på god ing». Haren gjorde så. Derefter 
kommer räfwen med sin yfwiga swantz, den han sätter mellan 
benen, på det han intet skulle synas, och 'smyger alt närmer och 
närmer fåraskåcken. När fåren blefwo honom warse, begiynner 
de at springa, och som de wiste, hwartut deras hemwist war, 
så löper de åt grinden. Räfwen skiyndar sig efter, och då fåren 
kommo tu l grinden, der haren satt, då de tänkte sig måst wara 
bärgde, efter de woro inwid• sin husbondes gård, så springer 
Jöns up ur busken, då de förra af räddhoga med hast giorde 
en wändning, och i samma omswep tog räfwen ett .får och 
gick dermed sin kos. 

Haren, som såg detta, satte sig strax ned och skrattade der-
öfwer så hierteligt, att dess läpp sprack up, som icke allenast han 
hade tu l dödedag, utan ochså alla dess efterkommande fått ärfwa. 

Man finner dylika exempel bland menniskiorna nu för 
tiden; ty fast en del folck äro enfaldige och menlöse, blifwa 
de dock af den räfagtiga och arga hopen, bland hwilka de 
wistas, ofta förledde tu l odygder. Men deras lön blir giemenl. 
som den godtrogna harens, hwilken för sitt wälmenande giöro-
mål intet fick smaka det kosteliga fårarofwet, utan i stället, 
då han' roade sig af räfwens illfundiga konst, fick ett lyte, 
som fölgde honom til grafwen. 

*s~ 
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Tillägg. 

Sid. 53. Här borde kanske ha omnämnts en fransk sam-
ling från 1400-talet, Cent nouvelles nouvelles, till stor del be-
handlande samma motiv som fablåerna. 

Sid. 59. Att en del sagor, särskilt djursagor, förekommit 
den skandinaviska norden redan före år 1000, bevisas — såsom 

KROHN påpekat -- av de ryska, från norden med varjagerna 
inkomna sagorna. 

Sid. 77. Även BONDESON eger en betydlig, ännu outgiven 
samling av sagor från skilda landskap, bland vilka särskilt 
märkas skämtsagor från Uppland ock Helsingland. 
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Inledning. 

Allt sedan ELIAS BRENNERS (f  1717) ock MATTHIAS HAL-
LENIUS' (t  1748) dagar' har det varit en känd sak, att finska 
språket använder en mängd ord, som återfinnas i en nära över-
ensstämmande form uti gotiska ock fornnordiska språk. Det är 
ju naturligt, att detta intressanta faktum skulle tilldraga sig 
språkforskarenas uppmärksamhet. Lika naturligt är det, att 
olika åsikter i frågan skulle uttalas, ock detta isynnerhet under 
en tid, då språkforskningen ej ännu stod på den punkt som för 
närvarande. Därför kan det ej häller förvåna oss, att så be-
römda män som IHRE ock RASK voro av den åsikt, att de ifråga-
varande orden vore i svenskan lånade från finskan.2  Först 
genom THOMSENS arbete Den gotiske sprogklasses indflydelse 
på den finske bragtes full klarhet i frågan. Författaren ådaga-
lägger där på ett övertygande sätt, icke blott att de i de finska 
ock germanska språken gemensamma orden äro nästan samtliga 
lånade i finskan, utan även dessa lånords ålder ock betydelse 
för vetenskapen (närmast språkvetenskapen, men även historien 
ock kulturhistorien). Vi få sålunda veta, att finnarna redan för 
ungefär 1,500 år sedan kommo i beröring med germanska folk-
stammar. Denna beröring fortfor sedan under århundradens 
förlopp ock blev isynnerhet märkbar, då svenska kolonister bör-
jade flytta över ock bosätta sig i Finnland. 

Men från denna tid börjar även finska språket småningom, 
om ock till en början högst obetydligt, utöva inflytande på de i 
Finnland bosatta svenskarnas språk. 

SETÅLÄ, Lisiä suomalais-ugrilaisen kielentutkimuksen historiaan 
(Suomi III: 5, s. 259 f.). 

Thoms. GSI: s. 4. 
Sv. landsm. XL 3. 	 1 
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Svenskarna stodo som känt på en högre kulturståndpunkt 
ock behövde därför ej av finnarna låna några kulturord. Men 
ju mer svensk befolkning vann terräng på av finnar förut be-
bodda orter, dess mera började i deras språk intränga ortnamn 
av finsk upprinnelse. Dessa finska ortnamn äro i allmänhet de 
älsta ock därför de intressantaste finska lånord, som kunna upp-
visas i de östsvenska dialekterna. Sedan svenskarna en gång 
blivit bofasta i landet, vidtog utan tvivel en ganska livlig be-
röring mellan dem ock deras finska talande grannar. Därav 
blev följden, att finska lånord började upptagas i de svenska 
dialekterna. Ock detta finska inflytande stannade ej därvid, 
utan är även märkbart i de östsvenska dialekternas ordbildning, 
akcent- ock kvantitetsförhållanden. 

Ämnet har mig veterligen ej förut i ett sammanhang be-
handlats, men finska lånord finnas nog omnämnda i de flästa 
östsvenska dialektundersökningar ock ordböcker. 

Den älsta mera betydande dialektavhandling, som möter oss, 
är HIPPINGS Om svenska språkdialekten i Nyland (1846, uti Acta 
Societatis scient. fenn. II), där några tiotal finska lånord an-
föras (s. 1084 f.), av vilka likväl många såsom icke lånade böra 
utgå. Jfr Thoms. GSI. s. 40 not samt LINDSTRÖM (1866) i Suomi 
II: 6 s. 303 not, som till de av HIPPING uppräknade lånorden 
lägger åtta av honom ej omnämnda. 

Bland nyare dialektforskare, som i sina arbeten upptagit 
finska lånord, märkas främst FREUDENTIIAL ock VENDELL. Isyn-
nerhet ingår en mycket stor mängd estniska ord uti den av dessa 
författare gemensamt utgivna ordboken över estländsk-svenska 
dialekterna. De estniska orden äro i allmänhet rätt återgivna; 
vissa enstaka skrivfel förekomma dock här ock där. Så t. ex. 
skrives det estn. ö-ljudet alltid med ö (löks, körv, ötsuma, 
vömmal för löks, körv, ötsuma, vömmal m. fl.); muljerings-
tecknet lemnas stundom bort, t. ex. mön för mön'. Bland 
övriga av dessa författares arbeten, som i detta avseende kunna 
hava intresse, må nämnas FREuDENTHALs Bidrag till ordbok öfver 
Närpesmålet (1878) ock hans avhandling om Vöråmålet (1889), 
VENDELLS undersökningar om Runmålet (1882-87) ock Pedersöre-
Purmo-målen (grammatik 1892 ock ordbok 1895), Östsvenska 
monografier (1890) ock Ordlista öfver Finnbymålet (1890). Även 
i smärre uppsatser av honom uti Svenska Literatursällskapets i 
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Finnland Förhandlingar och uppsatser beröras hithörande frågor. 
Tyvärr äro de finska orden ofta orätt skrivna. Så t. ex. vill 
jag anföra ur ÖM. s. 3 pyyttää för pyytää (det kausativa värbet 
avses icke), s. 61 nurka för nurkka, s. 83 muja för muija, s. 100 
estn. tulispask för tålispask. I Fbym. s. 74 omnämnes ett finskt 
värb hotuella (rör hototella? — åtminstone finnes ej Uti LÖNN-
ROTS lexikon någon sådan form, som den av V11 anförda). ÖM. 
s. 17 anföres ett fl. värb parkkua, som jag ej häller funnit hos 
LÖNNROT. I ordboken över nyländska dialekterna påpekar förf. ej 
de finska lånorden, men i stället finnes en del av dem anförda 
av KORSSTRÖM i hans granskning av arbetet i Sv. landsm. VI, s. lj. 
Även i FAGERLIINDS Anteckningar om Korpo och Houtskärs socknar 
(Bidr. t. känn. af  Finl. nat. o. folk, 28:de h. 1878) ock HAGFORS' 
avhandling om Gamlakarlebymålet (1891) kan man finna finska 
lånord, ock denne sistnämnde författare har dessutom, liksom 
V11 i PPm., särskilt behandlat de finska diftongernas utveckling 
i dialekten. 

Utom hos dessa dialektforskare finnas enstaka svenska 
dialektord av finskt ursprung påpekade i TIMMENS arbeten Den 
gotiske sprogklasses inclhdelse på den finske (1869) ock Be-
röringer mellem de finske og de baltiske (littaui sk-lettiske) sprog-
(1890), uti AHLQVIST'S De vestfinska språkens kulturord (1871) 
ock i MIKKOLAS Beriihrungen zwischen den westfinnischen und 
slav:* schen sprachen (1894). 

De lånord, som i de nu anförda arbetena omnämnas, äro 
naturligtvis nästan uteslutande hämtade ur de östsvenska dia-
lekterna. Men också i norrländska landsmål hava finska ord 
börjat intränga. Vi kunna därför även i undersökningar av 
dessa mål finna ett ock annat finskt lånord, så t. ex. uti följande 
arbeten: 
SIDENBLADII, Allmogemålet i norra Ångermanland (1867); 
UNANDER, Allmogemålet i södre delen af Vesterbottens län (1857); 
WIDMARK, Bidrag till kännedomen om Vesterbottens landskaps-

mål (1863); 
ÅSTRÖM, Språkhistoriska studier öfver Deg-erforsmålets ljudlära 

(1888, Sv. landsm. VI. 6); 
LINDGREN, Burträskmålets grammatik (1890, Sv. landsm. XII. 1). 

Ännu böra vi fästa oss vid RIETZ' Ordbok öfver svenska 
allmogespråket, vari talrika lånord påträffas. Övriga arbeten i 
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vilka blott ett eller par ord av finsk upprinnelse äro omtalade, 
anser jag överflödigt här uppräkna, då jag längre fram blir i 
tillfälle att hänvisa till dem. 

De lånord, som nu i de ovan anförda arbetena äro anförda, 
utgöra likväl ej ens närmelsevis alla ock giva ej, omnämnda 
här ock där, någon totalbild av det finska språkets inflytande 
på det svenska (i Finnland). Utom de av de skilda författarne 
påpekade lånorden har jag trott mig finna en hel mängd förut 
ej beaktade lån ifrån finskan. En mycket givande källa hava 
Landsmålsföreningens i Helsingfors handskrivna samlingar även 
i detta avseende varit. 

I det föregående har jag ej inlåtit mig på bedömmande av 
de av olika författare gjorda sammanställningar av svenska ock 
finska ord, emedan jag i ordförteckningen kommer att redogöra 
för min mening angående varje enstaka ord. Då jag stundom 
kommit till annat resultat angående ordens etymologi än före-
gående forskare, skall sådant påpekas. Däremot anser jag det 
vara onödigt att vid varje lätt gjord sammanställning uppräkna 
alla de föregående författare, som uttalat samma mening. 

Men ej allenast appellativa lånord hava inkommit i de öst-
svenska dialekterna. Såsom redan påpekats, finnas i svenska 
trakter en mycket talrik skara av finska ortnamn, som än i 
dag bära vittne om en äldre finsk befolkning. Då dessa namn 
redan mycket tidigt blevo upptagna av svenskarna, hava de, 
underkastade språkets ljudlagar såsom andra ord, under tidernas 
lopp till den grad ändrat utseende, att den ursprungliga finska 
formen ofta är mycket svår att återfinna. Ja, stundom kan man 
stanna i villrådighet, om man har att göra med ett svenskt eller ett 
finskt ord. Lyckligtvis kan man i äldre urkunder påträffa några 
av dessa svårförstådda namn ock därigenom ledas till en rätt 
tolkning av desamma. Detta gäller dock blott ett ringa fåtal; 
vid de flästa måste man inlåta sig på gissningarnas vida fält. 
Ock att gissningen blott sällan är riktig, lär oss erfarenheten. 
Jag har därför i det följande huvudsakligast behandlat sådana 
hithörande ortnamn, av vilka åtminstone en äldre form kan upp-
visas, om ej den finska formen är känd. Denna behandling har 
dessutom skett förnämligast ur språkhistorisk synpunkt; blott 
då en antaglig etymologi kunnat uppställas, har jag inlåtit 
mig därpå. 
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Bland äldre arbeten, som berört frågan om dessa ursprung-
ligen finska ortnamn, vill jag anföra följande. 

Det älsta bland dem är väl P. N. MATHESIUS' Disputatio 
geographica de Ostrobotnia (1734), varav en översättning till 
svenskan ingår i Suomi 1843. Förf. söker här giva en härled-
ning av några österbottniska sockennamn ss. Närpes, Vörå, 
Malaks ock Solf. Hans förklaring av Närpes 	fl. närä 1  4- 
pää) kan ej vara riktig därför, att namnet redan 1331 skrives 
Nearpis ock synkopen ej har så tidigt i denna dialekt genom-
förts (jfr nedan § 5). Utan att själv kunna framkomma med 
något nytt, vill jag blott hänvisa till EUROP/EUS Suomi II: 7, s. 
183 ock NORDLUND Suomi II: 5, s. 27 f. Härledningen av namnet 
Solf från fl. snika fjäder (jfr t. ex. gen. sulvan, nom, pl. sulvat), 
som även finnes hos ASPELIN SI101Di II: 6, s. 131, kan ej försvara 
sig, då »förmildringen» av k till v i sluten stavelse är en mycket 
ung företeelse. Ännu hos AGRICOLA finna vi t. ex. werghan 
(= veran), alghusta (= alusta).2  

Efter MATHESIns hava en mängd yngre författare behandlat 
ämnet. I allmänhet äro visserligen hithörande uppsatser redan 
föråldrade; sitt värde såsom materialsamlingar hava de likväl, 
så länge ej någon fullständig sådan finnes. I Tidningar utgifna 
af ett sällskap i Åbo för år 1773 mo 2 ock i Åbo tidningar 
1792 n:o 15 härledas ortnamnen Afvensor (Ko.), Kålekå (Iniö), 
Keistiö 	Jumo (Iniö) ock Vörå ur finska Ahvensaari, 
Kolkka, Kivistö ock Wääräjoki (jfr angående i3lt sistnämnda 
§ 15, II b). I ELMGRENS beskrivning över Pargas socken (Suomi 
1847) finner man en mängd finska ortnamn från denna trakt, 
ock i liknande skildringar över Närpes socken av NORDSTRÖM 
(se ovan) ock över Malaks socken av ASPELIN (Suomi II: 6) redo-
göres även för några sådana namns ursprung. Ett mycket rik-
haltigt material ingår i LINDSTRÖMS Undersökningar om svenska 
befolkningen i Nyland (Suomi II: 6, 1866), ehuru hans etymologier 
ofta nog ej äro tillförlitliga. Såsom materialsamling förtjänar 
även GYLÅNS redogörelse för Finnlands åar ock älvar (Suomi 
II: 1) att omnämnas, ehuru den naturligtvis ej är skriven ur språk-
vetenskaplig synpunkt. Från tidskriften Suomi (II: 7) kunna 

Något ord nära i betydelsen »massur» har jag ej funnit hos 
LÖNNROT. Möjligen avser förf. näre ung gran, ung tall. 

Se Setälä ÄH. s. 22 f. 
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ännu anföras två uppsatser av EUROPIEUS 1  ock CALAMNIUS 2, som 
även vidrört några till ämnet hörande ortnamn. 

FREUDENTHAL har i sina arbeten om ortnamnen i Nyland, 
Åland, Eg. Finnland ock Österbotten behandlat nästan uteslutande 
de svenska ortnamnen, de finska blott i undantagsfall. Däremot 
finner man i de flästa dialektavhandlingar förteckningar över 
byarnas nuvarande namn. Sådana förteckningar ingå t. ex. i 
arbeten av FREUDENTHAL, VENDELL, FAGERLUND ock HAGFORS. 
Finska ortnamn i Norrland finnas anförda av NORDLINDER i 
Förteckning öfver Lule-socknarnas person- ock ortnamn (Sv. 
landsm. VI. 3). Slutligen bör här omnämnas den i AHLMAN-
FORSMANS svensk-finska ordbok intagna förteckningen över finn-
ländska ortnamn. 

Om ock material sålunda står att få ur en mängd källor, 
så är dock antalet av de ortnamn, som på detta sätt kunna 
hopsamlas, blott en ringa bråkdel av de otaliga ortnamn av 
finskt ursprung, som finnas i våra svenska bygder. För att i 
någon mån öka antalet har jag å olika orter gjort insamlingar 
av hithörande ord. Huvudsakligast skedde detta under en som-
maren 1893 med ur »Fiscus rectoris» beviljade medel företagen 
stipendiatfärd i östra Nyland, Eg. Finnland ock Österbotten. 
Dessutom har jag att tacka många för saken intresserade per-
soner för erhållna uppgifter ock förteckningar över ortnamn. 
Det material, som på detta sätt hopkommit, är visserligen icke 
uttömmande, men i alla fall ganska rikt. 

Men det är ej nog med att känna till ortnamnens nuvarande 
form. Intressanta bliva en mängd av dem först, då tidigare 
former kunna uppvisas ur äldre handlingar. För mitt ändamål 
har jag därför genomgått en mängd både tryckta ock otryckta 
källor. Bland de tryckta märkas: 
Åbo Domkyrkas Svartbok, Helsingfors 1890; 
ARWIDSSON, Handlingar till upplysning af Finlands häfder, I—X, 

Stockholm 1846-58; 
ElAusEN, Bidrag till Finlands historia1,11: 1, Helsingfors 1881-94; 
GRÖNBLAD, Nya källor till Finlands medeltidshistoria I, Köpen-

hamn 1857; 

Tietoja suomalais-ångarilaisten muinaisista olopoikoista. 
Muinais-tiedustuksia Pohjanperiltä. 
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WAARANEN, Handlingar upplysande Finlands historia I—V, 
Helsingfors 1863-66; 

JESPER MATTSSON Knus' Undersökningar om Finska adelns gods 
och ätter (utg. av W. G. LAGUS 1859); 

Diarium Gyllenianum, utg. Av HAUSEN, Helsingfors 1880-82; 
RYDBERG, Sveriges traktater med främmande makter 1-11, 

Stockholm 1877-83; 
STYFFE, Skandinavien under unionstiden (2:a uppl.), Stockholm 

1880; 
Svenska Riks-archivets per gamentsbref 1—III (1351-1400), Stock-

holm 1866-72; 
Svenskt diplomatarium I—V; ny följd, 1—Hl, Stockholm 1829-92; 
ZIEGLER, Schondia, 1532 (i Antropol. sällsk. tidskr. I). 

Slutligen må här även nämnas en i LANGEBEKS Scriptores 
rerum danicarum, t. V, intagen reseberättelse med titel Navi-
gatio ex Dania per mare occidentale orientem versus från om-
kring 1270. 

Å statsarkivet i Helsingfors har jag varit i tillfälle att 
genomgå följande otryckta källor 

för Österbotten: 

jordeboken n:o 4536 av år 1549 jordeboken n:o 4617 av år 1560 
» » 4539 » » 1550 » » 4645 » » 1562 
» » 4542 » » 1551 » » 4716 » » 1570 
» » 4554 » » 1554 » » 4758 » » 1580 
» » 1991 » » 1556 » » 4936 » » 1620, 
» » 4562 » » 1556 

samt jordeböckerna av åren 1651, 1700, 1749 ock 1805; 

för Egentliga Finnland: 

jordeboken n:o 485 av år 1540 jordeboken n:o 1282 av år 1575 
491 » » 1542 » 	» 	1587 	» 	» 1600, 
593 » » 1555 samt jordeboken av år 1651; 

för Åland: 

jordeboken n:o 2598 av år 1531 jordeboken n:o 2729 av år 1561 
» 2606 » » 1545 	» 	» 2826 » » 1602; 
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för Nyland: 

jordeboken n:o 2920 av år 1540 jordeboken n:o 3027 av år 1554 
» 5002 » » 1544 » » 3495 » » 1601 
» 	• 2924 » »1541 » » 3497» »1601, 
» 3015 » » 1553(?) 

samt jordeböckerna av år 1651 ock 1701. 



SYSTEMATISK OVERSIKT. 
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Udd- ock inljudslagar. 

A. Kvantiteten. 
§ 1. Såsom bekant stå de östsvenska dialekterna med hän-

syn till kvantiteten å en ålderdomligare ståndpunkt än nsv. 
riksspråket ock den finnländska högsvenskan. I enlighet med 
fornspråket kunna nämligen dessa dialekter i samma stavelse tåla 
såväl kort vok. + kort kons. som lång vok. + lång kons. eller 
kons.-förbindelse. Dialekternas kvantitetsförhållanden stämma så-
lunda överens med det finska språkets, ock de kunna därför även i 
lånord trognare än hsv. bevara den ursprungliga kvantiteten. Ex. 

fl. etu 	-› etu 	est. häda 	-± &yta 
horata 	hora 	 kabi 	kabz 
kela 	kela 	 karjas 	kans 

f huikkaan -> hink 	fl. roukku -› rayku 
kaakkuri 	kakur 	viitta 	vita 
laukku 	lauku 	raiskaan razska 
puukko pi.i10 	haaskata hask. 

Likväl finnes det ett ej ringa antal lånord, i vilka den 
långa konsonanten förkortats efter lång vokal (isynnerhet efter 
diftong), t. ex. 

fl. kuuppu 	-› kaupu 	fl. koikkaa -› koik 
pdykkiö p6tuku 	moittia moyt 
hoikka hoika 	moukka mouk. 

I de flästa dylika fall kan den korta konsonanten dock 
hava inkommit från en finsk form, där den långa konsonanten 
genom »förmildring» förkortats. 

Giva vi närmare akt på de ovan uppräknade exemplen 
med bibehållet kvantitetsförhållande, så finna vi bland dem en 
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hel mängd med lång vok. + långt k-ljud, en kvantitetskombina-
tion som ej förekom i fornspråket ock som därför uteslutande 
måste tillskrivas finskt inflytande (jfr Frth. Vöm. s. 41). Detta 
ursprungligen finska kvantitetsförhållande har så småningom 
vunnit allt mera terräng, så att vi kunna finna det även i rent 
svenska ord, t. ex. hyk huka Vö., luko lucka ÖN. Då finskt 
inflytande sålunda i detta avseende utan tvivel gjort sig gäl-
lande, vore man frestad att antaga, att detsamma också bidragit 
till bevarandet av äldre långt konsonantljud efter en lång vokal. 
Det synes desto mera sannolikt, som denna äldre kvantitets-
kombination numera ej påträffas annorstädes än i de finni. ock 
estsv. dialekterna, ej ens i de ålderdomliga gottländska målen 
(L11 Alf. s. 142, Frändsk. s. 21). Jfr härmed Noreen, Lång 
vok. + lång kons. s. 12. 

Förlängning av kort vokal förekommer framför vissa kon-
sonantförbindelser: 
framför rt uti NVet. karto 	fl. karttu, PPm. kart vb. 	fl. 

karttaal; 
framför rd i estsv. kocl, nyl. koro 	est. kord; 
framför rn i estsv. vin 	est. virn. 2  

§ 2. Helt annorlunda gestaltar sig förhållandet i hsv. Men 
då vi här hava endast få lånord, är det isynnerhet ortnamnen 
som erbjuda något intresse. Vad nu först beträffar ljudförbin-
delsen kort vok. + kort kons., så upphörde densamma i fsv. 
riksspråket redan under 14:de ock 15:de århundradena, i det att 
vokalen förlängdes i huvudtonig stavelse, konsonanten 

Jag anser denna härledning sannolikare än den av VII PPm. Ordb. 
s. 160 gjorda (<-• fl. kaartaa), som på grund av olikhet i betydelse 
ej gärna är tänkbar. 

Jfr beträffande ljudförlängningen i de två sista orden bl. a. 
Frth. Vöm. § 95,2 a & b; V11 PPm. § 17,2 P; Kock Fsv. 1j. s. 396, 404; 
Nor. i GPhil. § 147 a; Hultm. östsv. dial. § 1,28. Angående för-
längningen av a uti kgrto jfr Hagf. GKb. § 15,2, där sju ord med 
lång vokal framför rt uppräknas, samt samma arbete § 61, där gkb. o 
ljudlagsenligt säges svara mot isl. fsv. ö (2) framför rt. Att dömma 
av ovannämnda karto ock det av HAGFORS anförda karta 	hsv. karta), 
vilka ej kunna vara beroende på hsv. inflytande, synes även förläng-
ningen av a framför rt i målet vara ljudlagsenlig (jfr Nor. GPhil. 
§ 147 a samt VII PPm. § 10,1) 
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efter en starkt bitonig kort vokal.' Samma förfaringssätt 
finna vi i de finska ortnamn, som erhållit en hsv. form, t. ex. 

fl. Karja -> Karis 	fl. Pohja 	-> Pöjo 
Pernaja Pilrnå 	 Tenhola Tönala 
Lohja 	Löjo 	 Navo 	Nägu. 2  

Att denna förlängning i Finnland inträffade ungefär sam-
tidigt med den i rspr., synes framgå av äldre handlingar. Så 
t. ex. finna vi under 1300-talet alltid Vanes (1329, 1330, 1333, 
1352), men Vaanö 1449. 

Ej häller i västerbottniska mål förekommer numera den gamla 
kombinationen kort vok. + kort kons. Därför har också uti 
finska lånord i dessa dialekter en kort vokal förlängts i kort 
öppen stavelse, t. ex. fl. tfiaton -› tlto, fl. hyvä -> hyva (Lindgr. 
Btrm. § 7). 

Mot ovan anförda regel, att vokalen förlänges i kort öppen 
huvudtonig stavelse, strida skenbart några ortnamn, i det att i 
dem ej vokalen, utan konsonanten blivit förlängd, t. ex. 

fl. Lapua 	-> Lappo 	fl. Akaa 	--> Aekas 
Jepua 	Jeppo 	Juka 	Jockas 
Vetelä Vettil3 	Jokioinen Jockis 
Tytärsaari Tytterskär Pyterlaksi P3rtterlax. 

Dessa ord utgöra dock ej undantag från regeln, utan äro 
exempel på dess senare del: konsonantens förlängning måste väl 
anses beroende på mindre betonad ställning. Flera av de an-
förda orden uppfattades såsom sammansatta ock hade troligen 
fordom senare kompositionsleden huvudtonig (jfr härom nedan 
§ 3), t. ex. Lapp-å (dessutom association med ordet lapp), Jepp-å. 
Namnen Ackas, Jockas (1442 Jokas) ock Jockis (1439 Jokis) 
kunna naturligtvis ej hava uppfattats såsom sammansatta. Den 

Nor. GPhil. § 147, § 166 b. Jfr däremot Kock Fsv. ljud!. 
s. 382 f. 

Ex. på förlängning av konsonanten anföras längre ned på sidan. 
Så i äldre jordeböcker, nu Vetil. Den ovan givna härledningen av 

namnet (jfr Leinberg, Finl. terr. förs. ålder s. 57) anser jag vara 
sannolik, emedan namnet t. ex. 1596 skrives Vetelä, Nedhervethelä, 
Öffuervetelä. Formen Vettil är att förklara så, att ordet blev bi-
tonigt i de antitetiskt betonade Övervettil, Nedervettil. Den nu 
brukliga formen Vetil har utvecklats såsom självständigt ord, ock såsom 
sådant skrives även i äldre tider alltid Vetil. 
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långa konsonanten har väl inkommit ur juxtapositioner som 
t. ex. Joekas socken. 

Ljudförbindelsen lång vok. + lång kons. åter har behandlats 
i enlighet med den av NOREEN (Lång vok. + lång kons. s. 2, 
GPhil. § 167 a) fastställda ljudlagen, att vokalen förkortas i 
sluten stavelse, konsonanten emellan en lång huvud-
tonig ock en bitonig voka1,1  t. ex. 

fl. Raippaluoto -> Rep(p)lot2 	fl. Piikkiö -> Pikis 
Iitti 	 Itis 	 luokk a 	lök a 
Kiikka 	Kika 	 muikku mujka. 

Jfr dock beträffande ljudvärdet av en på lång vokal 
följande klusil i finnländsk hsv. PIPPING, Nystav. IV, s. 135, 
som säger, att en tonlös klusil i denna ställning är längre än 
en tonande. Detta uttal sammanhänger naturligtvis med det 
förhållande, att de finn!. klusilerna i motsats till riksspråkets 
äro aspirationsfria. Om det finnl. uttalet är ursprungligt eller 
i senare tid uppkommet (genom finsk invärkan?), torde vara 
svårt att utreda. Att det är ganska gammalt, synes framgå av 
den omständighet, att den svenska explosivan motsvaras i svenska 
lånord i finskan av ett långt ljud, t. ex. sv. båt -> fl. paatti, sv. 
not —> fl. nuotta. Därpå tyder också skrivsättet saaeken 1547 
(Arw. Handl. II). 

Framför flera konsonanter förkortas vokalen alltid, t. ex. 
fl. haaskata —> haska, fl. priiskoittaa -> priska.3  

Såsom PIPPING anf. st. s. 133 påpekat, har hsv. redan till 
den grad rönt finskt inflytande, att det ingalunda stöter örat 
att även i rent svenska ord uttala en betonad stavelse med idel 
korta. Jag för min del är benägen att tro, att isynnerhet finska 
person- ock ortnamn i hög grad bidragit härtill. I Finnland 
har man väl sedan lång tid tillbaka ej till den grad tillämpat 
riksspråkets ljudlagar, att man skulle uttala t. ex. setäiä, Ro-
nimus med långt e, o (Sötälä, Rönimus4), vilket uttal man 

En annan mening är uttalad av Hultm. östsv. dial. § 2,16. 
På 1500-talet Reiplooth. 

8) Upptaget ss. hsv. vid Landsmålsföreningens sammanträde 5/3  18 94. 
Ordet är ryskt (upmeRaTb), men då det är allmänt i sv. dialekter i olika 
delar av landet, bar det möjligen inkommit genom finsk bemedling. 

4) Namnet är ej urspr. finskt, men jag har valt detta exempel, 
emedan jag i Sverge själv hört det anförda uttalet. 



XL 3 	 KVANTITETEN. 	 19 

städse får höra i Sverge. Följden härav har blivit den, att de 
fl. formerna för ortnamnen allt mer ock mer börjat uttränga de 
i äldre tid, då finskt inflytande ej än i samma grad gjort sig 
gällande, bildade hsv. Härtill kommer ännu, att man även 
direkt börjat motarbeta alla svenska ombildningar av finska 
ortnamn. Se det av Sällskapet för Finnlands geografi till all-
mänheten riktade uppropet (1893). 

Anmärkningsvärd är vokalförlängningen framför ra uti ort-
namnen fl. Vehmaa -> Vömo, fl. Lemu -> Lömo (se Nor. GPhil. 
§ 147 c samt nedan § 55). Jag tror, att det långa e är att 
förklara på följande sätt. Fi. Vehmaa blev på grund av h:et 
av svenskarna utläst ock sedan uttalat med långt e, ock i ana-
logi med detta ortnamn fick även fl. Lemu i sin sv. form 
ett långt e. Dock kan detta även vara en dialektisk egen-
domlighet (jfr Hultm. Östsv. dial. § 1,81). 

Förändringar av konsonanternas kvantitet komma att be-
handlas nedan i sammanhang med övriga förändringar av med-
ljuden. 

§ 3. I obetonad stavelse förkortas de långa voka-
lerna regelbundet, t. ex. 

	

fl. Ika(a)linen —> Ikalis 	fl. Kankaantaka -> Kangantaka 
Keuruu 	Keuru 	talkoo 	talk°, 

samt alla de talrika ortnamn, i vilka fl. -saari, Anoto, -maa 
ingå ss. senare kompositionsled, t. ex. Vassor, Runsor, Replot, 
Socklot, Maxmo, Petsmo 0. s. v. Vokalen o i -sor, -mo an-
giver dock, att vokalen ännu var lång vid ljudövergången -* å 
ock att den först senare förkortats. Detta framgår även av 
gamla handlingar, i vilka vokalens längd mycket ofta är ut-
märkt genom dubbelskrivning: -soor, -såår, -loot(h), -1ååt(h), 
-1åått, -moo, -må& Vi finna detta isynnerhet i jordeböcker 
från mitten av 1500-talet; i slutet av detta århundrade före-
kommer dubbelskrivning redan ganska sällan ock i början av 
1600-talet endast undantagsvis. På grund härav tror jag 
mig kunna draga den slutsats, att vokalförkortningen 
i dessa ord var genomförd ungefär 1550. De fall från 
tiden efter detta årtal, som uppvisa dubbelskrivning, kunna 
tänkas bero därpå, att man vid nödskrivandet av jordeböckerna 
följde någon äldre urkund, vars ortografi därvid troligen ofta 
återgavs. 
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Frågar man efter orsaken till denna förkortning, anser jag 
mig kunna svara, att den berodde på en akcentförflyttning, 
d. v. s. jag antager, att dessa ursprungligen samman-
satta finska ortnamn tidigare uttalats med fortis på 
senare kompositionsleden, men att en förändring häri 
inträffade under 1 5 0 0-talet, så att akcenten flyttades på första 
stavelsen. Senast omkring 1550 måste det nya akcentue-
ringssättet vara genomfört. Sannolikheten för detta resone-
mangs riktighet blir desto större, då vi ihågkomma, att kom-
posita i fsv. mycket ofta hade senare leden akcentuerad (se 
Kock Sv. akc. II, s. 247 f. ock 328 f.) ock detta ej blott i inhemska 
ord utan även i lånord (Kock anf. st. s. 366 f.). I norrländska 
dialekter uttalades komposita ofta på detta sätt ännu omkring 
år 1700, ock detsamma är ännu fallet i Över- ock Nederkalixmålen 
samt i ångermanländskan (Kock Sv. ake. s. 302 f.). Även VEN-
DELL tyckes för Pedersöremålet antaga en sådan äldre akcen-
tuering av komposita (se PPm. § 11,3). 

Häremot kan visserligen invändas, att svenskarna föga 
visste, att dessa ortnamn voro sammansatta. Men att denna in-
vändning ej kan tillmätas någon betydelse, framgår redan därav, 
att några finska ortnamn än i dag uttalas i rspr. med upptakt. 
Sådana äro t. ex. Haparånda, Satakånda. Så uttalas orden 
ofta i Sverge även av personer, som ej förut hört namnen ock 
som ej känna ett ord finska. 

Dessutom kunna vi ofta i de ifrågavarande ortnamnen finna 
direkta bevis för mitt antagande. Första sammansättningsleden 
har nämligen i en del av dessa namn varit underkastad ljud-
förändringar, som tyda på, att densamma saknat huvudton. Eller 
huru skulle man eljes förklara ortnamn sådana som 
Vittsor(GKb.)÷. fl. Viitasaari Pollmett(Pg.)‹-fi.Puolamettä 
Hoppsal (Kr.) 	Haapasalo Lötlaks (Vö.) 	Luotolaksi 
Kockböle(P0j0) Kauk(böle)1  Kövjok(NKb.) Kauhavanjoki 2. 

Utan tvivel är vokalens förkortning ock konsonantens för-
längning beroende på deras ställning i bitonig stavelse (jfr 
Nor. GPhil. §§ 148 b, 166 b). Detsamma gäller om au 	o 
(jfr § 241/2). 

Från 1572 (Lindström Suomi II: 6, s. 282). 
Jfr § 241/2. Möjligen även Vittjärv (Vb.) 	fl. Viitajärvi. 

Jfr Nordlinder i Sv. landsin. VI. 3, s. 14. 
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Även i några appellativa lånord måste vokalförkortningen 
bero härpå, t. ex. naranap 	naarannappi, tultspask 	est. 
tillispask. Den korta vokalen i pank 	est. peerg har in- 
kommit ur sammansättningar ss. pankien, pankhedd, pankstoka, 
där det är helt naturligt, att den mera variabla delen blir huvud- 
tonig.1  I värbet kata fl. kaataa kan vokalen hava förkortats 
t. ex. i juxtapositionen kata-ov. 

Denna akcentflyttning var naturligtvis ej inskränkt till dessa 
finska ortnamn, utan måste i dem hava skett i sammanhang med 
en liknande förskjutning av fortis även i rent svenska ortnamn 
.ock appellativa komposita, som nu, i motsats till fornspråket, hava 
första leden huvudtonig. Såsom ex. på inhemska ortnamn må 
nämnas Jungsund äldre Juneksundh, Junekersundh, Bergö 

äldre Berekö (1580), böreköö (1549), i vilka övergången k --> g 
troligen måste bero på k:s ställning i bitonig stavelse.2  

Jfr Tamm Nysv. sammans. s. 1 (uti Språkvet. sällsk. förh. 
1888-91), Behaghel i GPhil. I, s. 552. 

Jfr Kock Sv. ske. I, 120; Fsv. ljudl. s. 35 f.; Tffil. NR. III, 249; 
Språkhist. s. 19 f. Prof. NOREEN har å föreläsningar uttalat den mening, 
att ordet fredag troligen fordom haft fortis på senare leden (jfr 
Lindgr. Btrm. s. 40). Om så varit fallet, kunde kanske fl. perjantai 
därigenom vinna sin förklaring. Då första kompositionsleden blev svag-
tonig, så inträffade däri omkastning av r ock e enligt den fsv. ljudlag, 
att i ljudförbindelsen r 	vok. + kons. metates av r ock vokalen in- 
träffar i svagtonig stavelse. Jag anför detta blott med reservation, emedan 
jag anser den av Mikkola BVS. s. 60 not givna förklaringen (att ordet 
vore lånat vid den tid, då svarabhaktivokal insköts mellan ett 1 eller r 
eck föregående eller efterföljande konsonant) för ganska sannolik. Det 
riktiga svaret på frågan är beroende på lånordets ålder, ock alltför 
gammalt är det väl ej, då det ej finnes i andra västfinska språk. Se 
Thoms. GSI. s. 140. Att finskt p motsvarar fno. f ännu under en 
ganska sen tid, framgår av lånordet paasto 	fno. fasta. Möjligt 
är dock även, att ingendera förklaringen är riktig, utan att fl. per-
jantai utgår från en germanisk form, som stått i samband med fht. 
pferintao (se Kluge Wb.5  s. 118). Anmärkas bör även, att sv. tors- 
dag på finska heter såväl tuorstai 	loorstai) som torstai. Tyder 
detta på att även detta ord dialektiskt eller fakultativt kunnat akcen-
tuera senare kompositionsleden? Då härtill ännu kommer, att vi 1538 
(Haus. Bidrag I) finna logerdag, i vilken form o (<-- au) kan tänkas 
beroende på ställning i mindre betonad stavelse (om ej o blott är ett 
skrivfel för ö), så är det kanske möjligt, att alla dagarnas namn åt-
minstone dialektiskt kunnat uttalas med fortis på senare leden. 

Sv. landsm 27.3. 	 2 
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Av 1500-talets jordeböcker framgår, att det nya akcent-
systemet i det närmaste samtidigt blev tillämpat i Österbotten 
ock det Egentliga Finnland (kanske något tidigare i Eg. Finn-
land, emedan exemplen därifrån ej äro så vanliga som från 
Österbotten). I Nyland synes däremot förhållandet hava varit 
ett annat, ty icke ens de älsta jordeböckerna (från 1540-talet) 
uppvisa dubbelskrivning i liknande fall (några enstaka undantag 
kunna väl förekomma). Även här måste emellertid åtminstone 
en del av dessa ortnamn haft fortis på senare leden, vilket 
framgår av de talrika ortnamnen på -sår (Porsår, Rosår, Korp-
sår, Jynsär m. fl.). Flera av dessa tecknas dock under 1500-
talet -sar, varför det är troligt, att de ej alla haft senare leden 
huvudtonig. Då de nu utgå på -sår, så beror detta på ana-
logiskt inflytande. Det är därför troligt, att i Nyland akcen-
tueringen av senare leden ej varit så allmän som i övriga trakter 
av Finnland, eller att akcentflyttningen där inträffat tidigare. 

Likväl fä vi ej häller antaga, att akcentueringen av senare 
leden använts i alla ortnamn i Egentliga Finnland ock Öster-
botten. Ex. kunna nog uppletas, i vilka ljudbehandlingen be-
visar motsatsen, t. ex. Högsar (Nagu)<- äldre Houghsar, Houek-
sar (-<-- fl. Haukkasaari 1. Haukisaari), Houtåsär, Houttsår (Ko.) 
<- fl. (?)Hautasaari. I det första av dessa exempel förefaller 
dock k -› g, i det senare aa -> å något besynnerligt. 

Man skulle möjligen tänka, att den senare ljudövergången 
kunnat inträffa även uti starkt bitonig stavelse såsom uti fLondi 

ftandi, frcemmonde frEeramande, fem-ton fm-tan; men 
en massa andra exempel tala häremot (jfr Nor. Ark. VI, 332). 
Då det första exemplet 1464 skrives Hogsale (Hans. Bidr. I), 
så är det kanske tänkbart, att dessa ortnamn kunde fakultativt 
akcentuera första eller andra kompositionsleden (jfr Kock Sv. 
akc. II, s. 349). Den olika ljudbehandling av kompositions-
lederna, som härav blev följden, kunde sedan hava alstrat kon-
taminationsformer. För detta förklaringssätt tala även några 
andra ortnamn, t. ex. Låekonäs ock Lökanäs hos Krus (= 
Laukinais); Klöekskog (1606 hos Krus), Klöesko (1553) ock 
Klög(h)skog(h) (1601, 1651), samt Kabskogh (1701, = fl. Klauk-
kala, nsv. Klövskog); Tåsiö (1709 hos Wallin, Suomen maantiet 
s. 49) ock Tessjö (= fl. Taasia). 
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B. Synkope. 
I trestaviga lånord med kort penultima finna vi denna 

stavelse ofta synkoperad enligt den av Nor. GPhil. § 150 b, 
fastställda regeln, att av två på en högtonig stavelse följande 
obetonade stavelser den förra synkoperas. Ex. 

fl. hapero 	hav Zo 	fl. pulikka 
jutella 	 jaga 	 salakka 	sallsa 
katiska, katitsa katfa,katsal 	kiikkerä 	pz kZu(?) 
kuper(käikka) kavla' 	est. ageräkk 	ha kr 
papela 	pavlor 	kazukas 	kask 
pärettä 	lisv. pärta2 	kiilimitt 	ktlmat 3.  
Likväl gäller denna regel icke undantagslöst. Det finnes 

nämligen även ex. på att penultima ej synkoperats. Sådana 
fall äro: 

fl. turilo 	--> turtlo 	fl. kilisee 	-› ktlzsa 
jasikka 	 jasiba 	mutikas 	muttior 
k alikko 	kaliko 	 palikka 	paliko 
karsina 	karszna 	tasikko 	taszlso 

m. fl. Jag kan ej förklara dessa ord på annat sätt, än att de 
äro yngre lån. 

En liknande synkopering har inträffat i en mängd 
ursprungligen sammansatta finska ortnamn, t. ex. 

fl. Raippaluoto -> Replot 	fl. Maksamaa -> Maksmo 
Vaskiluoto 4 	Vasklot 	Koivulahti 	Kvellax 
Sukalotu (1424) Soklot 	Porolammi 	PorloM 5  
Mudansalo(?) Munsala 	Leppälaksi Leplax 
Houtosår (1540) Houtskär 	Pirttinuora 6  Portnor 

m. fl. m. fl. 
Men innan vokalen synkoperats i denna ställning, har den 

först reducerats till e (tecknas stundom även i). Detta framgår 
Kock Språkhist. s. 60. 
Jfr nedan § 69,5. 
Ru. barn& 
Eller Vasikkaluoto. 
1540 Porlam, därav Porlom i analogi med övriga i Nyland 

vanliga ortnamn på -om (den gamla dat. pl.): Rudom, Haddom o. s. v. 
Pyrthonora 1422. 
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a,v äldre urkunder, i vilka synkope ej än inträtt. Såsom exempel 
må nämnas: 

Hapesal, Håpesal, senare Hapsal, Håpsall +- fl. Haapasalo 
Virilax 	fl. Virolaksi, nu Vederlax 
Läppelax fl. Leppälaksi, nu Leplax 
Mustesare 	fl. Mustasaari, efter synkoperingens inträ- 

dande Mussar, Museer 
kylmelooth fl. Kylmäluoto 
Thovesala 	Taivassalo, nu Töffsala 
Pettejärv, nu Pettjärv 
Rithema 	fl. Riitamaa, 
Candelax 	fl. Kantalaksi 0. S. v.1  
Att denna försvagning begynte redan under 1300-talet, fram-

går av några ex. från detta århundrade: Thovesala 1350, 1373, 
1475 (m. fl.), Virilax 1370, Hapesahis) 1351, Rithema 1323, 
Candelax 1323. Tack vare våra äldre urkunder kunna vi även 
med tämlig visshet bestämma tiden för synkoperingens inträdande 
i dessa ortnamn. Då jag från tiden före 1540 ej funnit många 
säkra ex. på synkope,2  men i jordeböckerna från mitten av 
1500-talet synkoperade ock osynkoperade former om varandra, 
så framgår ju härav tydligt, att synkope inträdde om- 
kring 1550, i Nyland möjligen litet tidigare än i andra 
trakter, emedan här de synkoperade formerna redan på 1540- 
talet äro talrikare än de osynkoperade. I Eg. Finnland ock 
Österbotten börja former med inträdd synkope först omkring 
1560-1570 bliva vanligare. 

Jag har antecknat följande ex. från 
Nyl. 1540: Haplax, Perkierf, Piglax, Veckosk, Varlax, 

Porlom, Kolsar m. fl., men även Idelax, Serkelax, Saruelax; 
Eg. Finnl. 1540: Korselax, Roskelax, Houtosår, Innimo, 

Hylkelax, Hirffuelax m. fl., men även (ehuru mera sällsynt) 
Houttsoor, Haucksaar, Mustsal, Pendia.; 

Österb. 1550: Leppelax, Korpelax, Larissmo, Quiffuimo, 
Lotelax, Iskimo, Pettismo, Hanekimo, Maximo, Vassensor, 

Jfr Bock Sv. ake. 11, 388 if., 498 f.; Nor. GPhil. § 145. 
De få exempel, som kunna uppvisas, t. ex. Kustu 1295 (-E-fl. 

Kuusisto), Haiku 1330, Halko 1405 (= fl. Halikko), Ersten 1488 
fl. Airisto), äro troligen hsv., i vilket språk synkopen sannolikt 

inträdde tidigare. 
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Kerkelax, men redan på 1560-1alet Läpplax, Larsmo, Qvimä, 
Lootlax, Vassäär, Iskmo, Petzmo, Hanehmo samt Mustsar 
1545 (Hans. Bidr. I) m. fl. 

Varpå berodde nu detta regelbundna inträdande av synkope 
i alla dessa ortnamn? Svaret ligger i det föregående. Ovan 
(§ 3) kommo vi till det resultat, att vokalen i senare komposi-
tionsleden av dessa ortnamn förkortades omkring 1550, vilket 
berodde på en akcentförflyttning från andra till första samman-
sättningsleden. Sista stavelsen blev därigenom tonlös, varför i 
dessa ord uppträdde två obetonade stavelser efter en betonad, 
d. v. s. orden blevo till sin form enkla ock utsatta för den ovan 
§ 4 omtalade fsv. synkoperingslagen. Enligt Kock Sv. akc. I, 
122 f., II, 399 f., Fsv. ljudl. II, 361 if. hade enkla trestaviga ord 
vid denna tid visserligen ännu levis på penultima, som först under 
senare hälften av 1600-talet flyttades till ultima. Hade detta 
varit fallet i de finnländska dialekterna, så hade väl även dessa 
ord fått samma uttal. Dessa lånord utgöra därför enligt min 
mening ett ytterligare bevis för att de finni. dialekterna ej vid 
denna tid ock troligen aldrig haft levis i sådana ord (jfr Kock 
Sv. alio. I, 136, 147, 153). Detsamma gäller även de estsv. 
dialekterna, ty lånordet ktlmat (-<-- est. kiiiimitt) kan uppvisas 
redan ifrån år 1545 (kiimeth). Möjligen har synkope här in-
trätt tidigare än i Finnland, ty vi finna den synkoperade formen 
Narghöen från 1509, men Narigöö 1506, 1507. 

När den fsv. synkoperingslagen i de östsvenska dialekterna 
började göra sig gällande, är dock en fråga som härigenom 
icke blivit utredd. 

Vi kommo visserligen ovan till den slutsats, att synkope i 
dessa ortnamn inträdde ungefär vid mitten av 1500-talet, ock 
funno den naturliga orsaken därtill. Men att samma lag kunnat 
vara gällande långt förut, är både möjligt ock troligt. Det enda 
vi kunna sluta oss till är, att densamma vid ifrågavarande tid 
ej ännu var slutförd. När detta inträffade, kunna vi ej häller 
säga. Så mycket är dock klart, att lagen ej mera gällde, då 
de i § 4 omnämnda undantagen lånades. 

Det finnes emellertid även några ortnamn, i vilka ovan-
nämnda synkopering ej inträtt. Orsaken härtill kan jag meren-
dels ej angiva. Sådana äro: Veekelax (<— fl. Vehkalahti), 
Kirilax (Gkb.), Petalax (socken), Enapära (Inapära, Ped.), Ini- 
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korp (Ko.). Möjligt är, att de bero på invärkan från skriften. 
Av det förstnämnda ordet påträffas år 1601 den synkoperade 
formen Vecklax. 

1 lånordet naranap (fi naarannappi) har a bibehållits i 
analogi med komposita av typen vadatre. 

('. Svarabhakti. 

Svarabhaktivokal är inskjuten i 
estsv. taZug 	est. terg 

vcembuZ 	 (gen.) vembla 
pasum 	 pasm. 

Att vi i de två första ex. måste antaga svarabhaktivokal, 
kan väl ej betvivlas, då i ON.-målet, varifrån alla dessa ord 
äro tagna, ett u utvecklat sig framför stavelsebildande r, även 
i inhemska ord (se Hultm. Östsv. dial. § 64). Osäkert synes 
däremot, om u i pasum kan anses för uppkommet genom 
svarabhakti, isynnerhet som ordet förekommer även i Wich-
terpal. 

Uti estsv. laga ±- est. lagel (ock några andra, se § 10) beror 
e —> a på analogi från ord med svarabhaktivokalen a framför Z, 
t. ex. nagaZ (se Hultm. Östsv. dial. § 2,2). Enligt Nor. GPhil." 
§ 149,2 inträdde svarabhakti framför 1 efter 1400, enligt Beckm. 
Sv. landsm. XIII. 3, 15 först omkring 1500. 

1). Vokalernas behandling. 

a) Enkla vokaler. 

I. a) Fi. est. a —> sv. a, t. ex. fl. akkuna 	aku, 
fl. kakari —> kakar, est. karias 	karjas. 

Fi. a 	sv. a, t. ex. fl. Karja -› Karis (se anm. 3), fl. 
Navo Nägu (se ovan § 2). 

Est. a —› sv. a, t. ex. est. par's —> pass (jfr VII ON. 
§ 22). 
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II. a) Fi. aa, est. ä -> sv. 	t. ex. fl. haaskata -> hask 
(men hav. haska på grund av § 2), est. kårima -> kar. 

Fi. aa -> sv. å (a, o), t. ex. fl. haapio -> hap, fl. kaalata 
-› kol (hav. käla), fl. Haapasalo -> Fläpsala -> Floppsal (Ped.), 

Haapalaksi -> Håplax -> Hoplax (Helsinge, se anm. 3), fl. 
-saari, -maa -> -sar, -må 	-sor, -mo (se § 3). 

Fi. aa, est. ä -> sv. a: fl. naarannappi -> naranap, est. 
nåskel -> naskar. 

Det korta a i naranap kan väl förklaras så, att ordet uppfattats 
;såsom ett kompositum (varför också a i andra stavelsen ej för-
svagats till e, jfr § 5) ock haft senare leden akcentuerad med fortis. 
Formen naskar har väl inkommit från någon sammansättning. 

I fsv. riksspråket genomfördes ljudlagen a -> å fullständigt 
under förra hälften av 1400-talet enligt Kock Fsv. ljudl. II, 407 IT., 
'Tamm Fon. känn. s. 52. Enligt Nor. GPhil. § 126 b var den all-
mänt genomförd redan omkring 1400. Ungefär samtidigt synes 
den även i Finnland hava gjort sig gällande. Redan 
.år 1414 finna vi typen å i ortnamnet Mustesår (Arw. Handl. 
VII). I andra ortnamn finna _ vi ej å-ljudet betecknat förrän 
mot slutet av 1400-talet: Vaano 1449, men Von ee 1483, Von» 
1484. Detta beror väl på att man följde ett äldre skrivsätt, 
:även sedan uttalet förändrats. Fi. formen av detta ord är vanaja 
med kort antepenultima. Då den svenska formen nu har Vånå, 
så beror detta å kanske på att svenskarna redan före övergången 

-> å uttalade namnet Väne jämte Vane, vilket senare uttal 
framgår av äldre former (se s. 17). Om det förra uttalet åter 
grundar sig på association med något svenskt ord eller förut-
sätter en finsk biform Vaanaja, kan jag ej avgöra. 

Anm. 1. På Runö motsvaras est. å av dift. uct: est. tär -> Nar, 
fl. Haapasalo (1334 hapesalum) -> huapsuZ. Jfr VII Ru. § 53, 
Hultm. östsv. dial. § 67. 

Anm. 2. I ortnamnet Malax 	fl. Maa1aksi) skulle vi vänta oss 
å för a. Det långa a måste väl bero på att det uppkommit av ett 
kort a. Man kan nämligen tänka, att a förkortats i bitonig stavelse 
i de vanliga Över-, Yttermalax, som troligen akcentuerades antitetiskt 
med fortis på första leden. Dock är det även möjligt, att den finska 
formen av ordet ursprungligen haft kort vokal. Ordet skrives i äldre 
urkunder även Mahalax. Jfr härmed Kahalax (nu Kalax), Wähalax 
(nu Valax) hos Krus (1618). 

Anm. 3. Bland ex. har jag även upptagit Karis ock Hoplax i strid 
'not FREUDENTHALS förklaring av dessa ortnamn (Sv. ortnamn i Nyl. s. 5, 
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Nyi. alb. V). Vad först namnet Karls beträffar, så förefaller hans 
förklaring osannolik därför, att fno. hade långt a i namnet Kari 1. 
Kar; varför vi skulle vänta oss a. Jfr Kårböle, Kärnas (se Falk-
man Ortnamnen i Skåne s. 154). För det andra kan ej den fl. formen 
av namnet förklaras, i fall F:s förklaring vore riktig. Invändningen, att 
fl. Karja (boskap) på grund av sin betydelse ej kunde vara det ursprungliga 
namnet, torde ej hava något skäl för sig. Ordet kan ju tänkas hava 
varit första sammansättningsled i ett ortnamn (jfr t. ex. Karjalohja), 
vars senare kompositionsled småningom nötts bort. Enligt FORSMAN 
(Pakan. nirn. s. 229 f.) är ett sådant förfaringssätt med finska ortnamn 
mycket vanligt. Dessutom är det möjligt, att vi i detta ortnamn ej 
alls hava fl. karja boskap, då ordet böjes: Karja, gen. Karjaan, 
adess. Karjaalla o. s. v. Det är därför måhända icke otänkbart, att 
-s uti sv. Karis är en kvarleva av en äldre finsk nominativändelse 
(Karj as). Jfr § 69,6. 

Än mindre kan jag förena mig om FREUDENTHALS förklaring av bya-
namnet Hoplax (E- fno. h6p liten vik + fl. laksi). Ordets finska ursprung 
framgår otvetydigt av äldre urkunder: 1417 Hapalax (Svartb.), 1547 
Haplas (Arw. Handl. I), 1618 Håpelax (Krus). Om 0 för å jfr Tamil', 
Fon. känn. II, § 4. 

§ 8. 1) Om a:s försvagning till e i obetonad stavelse se 
§ 5. Hit hör väl ock ortnamnet Växär fl. Velikasaari (Snpt.). 
Overgången a -› ä tyckes vara ganska ung; ordet skrevs ännu 
t. ex. 1553 Veekesar. 

I detta sammanhang må övergången a --> o omnämnas. 
utiortnamnen Sastmola (<-- äldre Sastamala), Rahkmola (<- äldre-
Raekamala, i Vemo),,  ehuru det är högst tvivelaktigt, om den 
inträffat i mindre betonad ställning. Då en sådan övergång ej, 
torde kunna förklaras enligt finska ljudlagar, anser jag det vara, 
troligt, att senare delen av orden associerades med svenska ortnamn 
på -mala (--> -måla, se Falkman Ortn. i Skåne, s. 73). Stavelsen 
-ma- uttalades då antagligen med huvudton, ehuru denna senare 
sedan åter flyttats till första stavelsen. Häri finna vi då även 
förklaringen till det långa a:s förkortning i första stavelsen av 
Sastamala, ifall ordet bör sammanställas med finska saasta-
molnen: Hancken Sastamala s. 9. 

Fi. aa -›- å: fl. Vana(j)a --> Vånå. Här kan å likväl ej 
ljudlagsenligt hava utvecklats ur fl. aa, utan är troligen av 
senare datum, beror kanske på inflytande från det föregående å. 

1) Här bör anmärkas, att i jordeboken n:o 1282 (år 1575) talas. 
om  »Vemå finskt socken» ock »Vemö, svenskt socken». 
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Namnet skrevs i äldre tider: Vano 1329, 1330, 1333, 1352, Vane 
1352, Von ce 1483 o. s. v. Då formerna med ø äro de älsta, hava 
vi troligen här exempel på fa --> e i obetonad stavelse.' Huru här-
med än må förhålla sig, så är det väl klart, att aa å (jfr s. 27) 
ej ljudlagsenligt kunnat utveckla sig i båda stavelserna, ifall 
man ej vill antaga, att ordet uppfattades såsom sammansatt ock 
hade fakultativt första eller senare leden huvudtonig. I förra 
fallet fick man Våne, i senare Vanå, varav genom kompromiss 
Vånå. Ett liknande fall hava vi kanske i sockennamnet Pärnå, 
(+- fl. Perna[j]a), som på 1300-talet skrives såväl Pernse (med 
huvudton på första stavelsen?) som Pernaa (med huvudton på 
andra stavelsen?). Då fl. Lohtaja nu på svenska heter Lokteå, 
så har väl denna form uppstått så: Lohta(j)a -› *Lokte, varav 
sedan bildades Lokteå i analogi med Torneå, Umeå, Skellefteå. 
m. fl. Även Luleå vore enligt Europ2eus Suomi II: 7, s. 36 
lånat från fl. Luulaja. Detta är kanske möjligt, då i det öst-
ligaste Finnland finnes en flod med samma namn 2. Av finskt 
ursprung är kanske också Piteå (±- fl. pitä(j)ä socken, se 
Ahlqv. VSK. s. 199). Alla dessa ortnamn förutsätta finska for-
mer: Vanaa, Pernaa, Lohtaa, Luulaa, vilka kanske därför i 
äldre tider vore allmännare än de nu brukliga: Vanaja, Pernaja 
0. s. v. 

§ 9. I. a) Fi. est. e motsvarar till sitt ljudvärde ungefär 
hsv. öppet e-ljud 3  samt dialekternas a. Det är därför naturligt, 
att fl. e i betonad stavelse aldrig motsvaras av svenskt e. I 
landsmålsföreningens (i Helsingfors) handskrivna samlingar före- 
komma visserligen några ex. med e: meno 	fl. mena, mek 

mekko, likaså i nyl. ordboken: resla 	fl. reala, i KHo. 
kela 	fl. kela, på Runö pe,stetak 	fl. persejalka o. a. d.; 
men i alla dessa utgör väl e en grövre beteckning för a. Om 

Se Bugge Ark. IV, s. 128; Bock Ark. II, s. 177 ock V, s. 
96 not. 

Just då detta sändes att tryckas, märker jag, att WIKLUND (Sv. 
landsm. VI. 3) anser namnet vara lapskt. 

Se VASENIUS, Hjälpreda  vid uttalsundervisning, s. 18. Den av 
honom använda benämningen »öppet a-ljud» har jag på uppmaning av 
prof. NOREEN såsom mindre lämplig ock vilseledande utbytt mot ut-
trycket öppet e-ljud. Om den finni. högsvenskans ä- ock e-ljud se 
Pipping Nystav. IV, s. 127 f.; Uschakoff, Fi. tidskr. 1883, s. 285. 
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det i estsv. ordboken använda e:s ljudvärde säges, att det mot-
svarar landsmålsalfabetets e--a (Frth. & V11 Ordb. s. 7). I övriga 
fall motsvaras fl. e alltid av sv. a, 	t. ex. 

fl. kela -> j§eZa 	fl. teia 	-> tala 
est. pett 	peetar 	est. sepel 	sapal 

eksima ceksnas 	metsis 	matsts. 
De östnordiska språken tyckas i allmänhet föredraga ä framför 
e i en betonad stavelse. Redan mot slutet av vikingatiden över-
gick e till se i denna ställning (Nor. GPhil. § 130 a). 

Framför r (ock supradentaler) antager det öppa e-ljudet i 
Finnland ock en mängd andra trakter ett än öppnare (bredare) 
uttal, vilket även redan i fsv. lär hava varit fallet.' Såsom ex. 
på e -› ce, a framför r må nämnas: 

est. keris -> karest 	fl. perkele -> pcerkel 2  
pere pare 	 erämaa äremark 

fl. 	perso pcersot 	merta 	filo. nuerdm.fi. 
Fi. est. e -> sv. u, t. ex. fl. koka --> Inceks, fl. merta --> mjärde 

(jfr nedan §§ 37, 39). 
fl. e -> sv. I, t. ex. fl. Kemiö -> Kimito (jfr nedan § 14 d). 

II. 	Est. é -> sv. a, a ,t. ex. södelk --> sadelk ock est. peerg 
pank (Ru. park) framför r (jfr ovan inom. 1 samt § 3). 

Anm. Enligt Nor. GPhil. § 131, II b övergick ett yngre, genom 
kontraktion av wi uppkommet ö till ö framför v i fda. ock sydsv. 
munarter. Enligt denna ljudlag låter även ljudövergången i Töffsala 

fl. Taivassalo förklara sig. Jag tänker mig, att ljudutvecklingen 
varit följande: fl. Taivassalo —› 'Tteivassala 	*Tövasala --> Tovesala 
(1350, 1375 m. fl. gånger) -± =sala. På annat sätt kan jag ej 
förklara den svenska formen ur den finska, ehuru det måste anses för 
högst osäkert, om nämnda ljudlag värkligen gjort sig gällande i Finnland. 
Dessutom skrives ordet även Thowesalw 1350, towesala 1450, Thowe-
sala 1464, vilka former kanske tala för en annan utveckling av ordet. 
Dr FORSMAN meddelar mig, att han anser formen Taivassalo vara en 
folketymologisk ombildning av ett äldre *Toivonsalo, härlett ur person-
namnet Toivo (jfr Forsman Pakan. nim. s. 161). Om riktigheten av 
denna härledning vill jag ej uttala mig, men önskar blott få påpeka, 
att den svenska formen svårligen kan härledas ur denna postulerade 
finska. I äldre lånord övergår fl. oj till vi (ve). Se § 31 c. 

Se Lyttk.-Wulff Ljudl. s. 50 f., Kock Ark. IX, 51. 
Åven perkel hös Rz, vilket troligen ej är någon fullt uttals-

enlig beteckning; likaså i hsv. ofta perta för pärta. 
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Det förtjänar även omnämnas, att namnet Severin i Grönblads 
Källor I påträffas under formen Söfwerin, Soffrin (år 1508). Dessa 
former hava dock kunnat komma från danskan. 

I obetonad stavelse förändras e på olika sätt, 
än till i: fl. Vetelä -> Vetil; 
än till ce, a (a framför r ock kakuminaler): est. sinkel -> stgkaZ, 

est. siber -> stbaZ (jfr § 6), fl. hopero -> hopcel; 
än till a: est. sepel -> sepcd, fl. pokero -> pokarl; 
än synkoperas det: fl. julkea -> julko (jfr ovan §§ 4 ock 5). Se 

Tamm Fon. känn. I, § 5. 
I. a) FL est. i -> sv. z, t. ex. 
hilla -> hilu 	est. kilu -> ktlu 
kinata jpna 	kirm 	ktrm o. s. v. 

b) Fi. i -›- sv. y (-± o), se nedan § 14,1 c. 
e) Fi. est. i -> sv. a, t. ex:.  est. hirmus, hirmutama --> estsv. 

hanmus, hanmuta (se Hultm. stsv. dial. § 9,). 
Denna ljudlag är väl att sammanställa med den av Kock 

Ark. IX, s. 247 f. omtalade ljudlagen, att supradentaler dialektiskt 
utövade det inflytande på ett föregående kort i-ljud, att det 
övergick lill e. I riksspråket åter har i mellan v ock följande 
tautosyllabisk supradental (1, n samt kanske r) utvecklats till ä. 
Ex. härpå är fl. Virolaksi 	Verelax (1380), Verlax (1540) -> 
Vederlax (se § 14 anm. 2). Märk, att även ZIEGLER i sin 
Schondia (1532) skriver Vermo (= Virmo), samt att Virtsanoja 
1556 skrives Werssanåija 	Suomen maantiet s. 53). 

Såsom ex. på ljudövergången i -> a uti inhemska ord må ur 
estsv. nämnas katsber fsv. kirsebär, ganutan fsv. girugher. 

Fi. est. i 	sv. i, t. ex. fl. tilaton -> tibto, est. virn -> 
vin, (jfr ovan § 1,2). 

Fi. i 	sv. e, a: fl. kinata -> kana (Nkb.), fl. pino 
pana (PPm.), fl. ripuli -> rapa Z (PPm.), fl. Inari -> Enare. 

Ljudövergången i -> a uti kinata -> kana, pino ->pana är bero-
ende på den även för södra ock mellersta Österbotten gällande 
ljudlagen, att i övergår till e i urspr. korta starktoniga stavelser 
efterföljda av a, t. ex. batan isl. ack. bitann (se Hultm. Östsv. 

1) Ljudväxlingen e -> a i detta ord är troligen beroende på ana-
logi från orden på -ar(e), ty den fno. övergången av e till a framför 
r uti obetonad stavelse (se Nor. Lång vok. + lång kons. s. 8 not 1) 
kan ej mera hava värkat, då detta ord lånades. 



32 	SAXEN, FINSKA LÅNORD I ÖSTSV. DIALEKTER. 	XL 3 

dial. § 21).1  Ljudövergången i -> e uti Enare synes oklar. Då 
ordet redan 1323 (Rydberg I) skrives Enera, kan e ej bero på 
den fsv., i starktonig öppen stavelse gällande ljudlagen i -> e 
(Nor. GPhil. § 132 d)s. 

0 Fi. i erhåller konsonantisk funktion i obetonad stavelse 
uti följande ord: fl. ahkio -> alcja, fl. kammio -> kanijo, fl. laitio 
--> lattjo. 

II. a) Fi. est. ii, 	-> sv. g, t. ex. 
fl. kiima 	-> lamas 	est. kil 	-> kil 
est. kik 	kik 	 kisk 	kask o. s. v. 

Est. i -> u (Ra.): est. hir -> hur. Jfr V11 Ru. § 34,2; 
Hultm. Östsv. dial. § 67. 

Fi. est. ii, j -> sv. 2: fl. Viitasaari -> Vittsor, fl. Vifta-
järvi(?) -> Vittjärv, est. kurbits -> kurpits. V okalförkortn ingen 
är naturligtvis beroende på svagtonighet (jfr § 3). 

I. a) Fi. est. o (öppet o-ljud) -> sv. o, 	t. ex. 
fl. horata 	-> /tara 	fl. kontti 	-> kont(?) 

homppa 	honipo 	est. kott 	ko. 
b) Est. o 	sv. u: est. soksetama -> suks, suk, est. nokk 

--> nuk framför tenuisgeminata på samma sätt som t. ex. stuk 
(<-- stock) ra. fl. (se VII ON. § 19,4, Hultm. Östsv. dial. § 9,7 b). 

e) Fi. o -> sv. a: fl. Tenhola -> Tenala (hsv.), Tenall (dial.). 
Denna ljudövergång kan möjligen bero på ställning i relativt 
oakeentuerad stavelses, men formen Tenall kan även hava bildats 
i analogi med ortnamn sådana som Thotall, Konall (jfr Frth. 
Sv. ortnamn i Nyl. s. 5). 

II. Est. ö -> sv. o, t. ex. est. nörik -> nonie. 
I. a) Fi. est. u (slutet o-ljud) -> sv. u, t. ex. 

fl. 	hukassa -> hukas est. kubjas -> kubias 
kur va kurvo kula kuk 

est. mutt mut fl. 	luntuta lunt. 

tir vårbet pana har a sedan inkommit uti subst. panu. Men 
huru skall man förklara i 	a uti rapa? Är HULTMANS formulering 
för trång? 

Först sedan detta var skrivet, har jag observerat, att det jämte 
Inari förekommer en finsk form Enari. 

Jfr Nor. Sv. landsm. I, s. 734; Kock Sv. altc. II, 412 f., Språk-
hist. s. 70 f., Skand. arch. I, s. 40; Brate Ä.Vest. 1j. s. 21 not; Schag. 
Fruktn. på -on s. 11. 
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Det sistnämnda ex. måste vara ett jämförelsevis ungt lån, 
upptaget efter den samöstsvenska övergången u 	o i sådan 
ställning (Hultm. Östsv. dial. § 1,48; jfr dock nedan mom. c). 

Fi. u —› sv. o: 

	

fl. *Juka 	 Jockas I 	fl. huttu 	-->- hoto(gar) 
Sukaloto 1424 Socklot 	hurmata 	hormo 
Pukaro 	Pockar 	nurkka 3 	nork 
Jumala 	Jomala 	kuroa 	kora 
Sulva 	 Solf 2 	nuhrata 	nora 
jutelia 	ola 	nuhku 	noka.4  

Ljudövergången u o uti Jookas, Socklot, Pockar är be-
roende på nysvenskans benägenhet att använda o i rotstavelsen 
framför långt k-ljud (se Kock Ark. IX, s. 246 not 1). Redan i 
fsv. förekom växling mellan u ock o i denna ställning (Brate 
Ä.Vest. ljudl. s. 21). Därför finner man redan så tidigt som 1442 
Jokas. Däremot skrives Socklot ännu 1424 Sukalotu. 

Det öppna o-ljudet i Solf beror väl på att 1 varit supra-
dentalt ock därigenom framkallat ljudövergången (se Kock Ark. 
IX, s. 244 f.). Även om ordet urspr. icke är finskt, återger väl 
dock fl. Suiva ett äldre uttal. Angående u 	o i hornio, nork 
jfr Nor. GPhil. § 138 a, Kock anf. st. 

Då det öppna o-ljudet i Jomala är svårt att förstå, så får 
man kanske antaga, att namnet i dialekten förut uttalats med 
långt m-ljud (märk 1544 Iwmmala, Iwmmal: Haus. Bidrag II: 1), 
då ljudövergången u -› o är ljudlagsenlig (Hultm. Östsv. dial. 
§ 1,48). 

Est. u 	sv. ii (d. v. s. ett ljud »mellan kort u ock y»: 
Frth. & V11 Ordb. s. 8), t. ex. 

	

est. nui 	nät 	est. juttuma 	—> vitt 

	

putk 	piitk 	 udu 	tita 
pudu 	piidu 	 kul'p 	kali) o. s. v.5  

I exemplet est. lont /iint hava vi övergången o ii även 
i annan ställning än framför tenuisgeminata (jfr ovan § 12,1 b). 
Jag anser det därför vara möjligt, att ljudövergången o -› u 

Se Päivälehti 1893, nr 243: »Vielä paikallisnimistä». 
Jfr inledningen s. 9. 
Est. nurk. 
Jfr VII PPm s. 32. 
Jfr VII ON. § 18. 
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gjort sig gällande även framför n + konsonant. HULTMANS (ÖStSV. 
dial. § 9,7) formulering av ljudlagen (o 	u dels framför kort 
konsonant, som omedelbart efterföljes av a, dels framför tennis-
geminata) vore således för trång. Härigenom skulle det av 
Hultm. § 1,48 anm. ock not 4 påpekade överraskande förhållandet, 
att i Östersjöprovinserna u regelbundet står i st. f. väntat å framför 
nn, nd, förklaras. Även ordet kunst fsv. konster kan kanske 
anföras såsom exempel på regeln. Man behöver ej därför med 
Frth. & V11 Ordb. s. 117 antaga lån ifrån tyskan (märkas bör 
likvisst även, att redan fsv. hade kunnist). Dock vill jag ännu 
tillägga, att jag anser det vara högst osäkert, om man med 
HULTMAN anf. st. får antaga ljudövergången u 	å »framför n 
ock m, då dessa äro långa eller efterföljas av en annan konso-
nant» vara samöstsvensk. Sådana nordösterbottniska former som 
t. ex. drunt, luntur, hund2u, pumpu m. fl. kunna väl ej gärna 
tänkas beroende på högsvenskt inflytande (jfr ovan mom. a). 

Den ovan anförda formen titt kan även hava lånats direkte 
från estniskan. Det est. ordet skrevs nämligen i början av 
1600-talet: ifittelda, ifitleb (se Setälä ÄH. s. 440). 

d) u har fått konsonantisk funktion uti lawa 	fl. lajuaa. 
II. a) Fi. uu, est. ii -> sv. u, o, t. ex. 

puukko -->- pub (1. poko) 	est. pfituma ---> pit 
kuuppo kopu 	 tfilitama tut. 

I de dialekter, där den nya diftongen ou motsvarar ett äldre 
o, finna vi även denna diftong i st. f. finskt uu, t. ex. f. kuuppo 
--> Vd. kaupu. Om dift. ou:s förekomst se Hultm. Östsv. dial. 
§ 8,1, 24, 34. 

b) Est. 177. -> sv. u: est. tfilispask --> tubspask (se § 3). 
§ 14. I. a) Fi. y 	sv. y, t. ex. fl. kytöä --> hsv. kytta 

(Lsytu dial.), fl. rykäistä -->- ryksta, fl. Pyhtää --> Pyttis. 
b) Est. ii -> sv. z, t. ex. est. priigi -> prige, est. kiiiimitt -› 

kzlmat, est. iimbrik -> anrik, o. s. v. 
Ljudövergången y -> i är vanlig i alla estsvenska dialekter'. 

Huru gammal denna ljudlag är, kan jag ej avgöra; men märkas 
bör, att ordet kantat redan 1545 skrives kilmeth. Lj udlage n 
har sålunda genomförts senast under förra hälften av 
1500-talet. 

1) Se Frth. RWm. § 7, 1II; V11 ON. § 12,5, Ru. § 19,7; Hultm. 
östav. dial. § 9,8. 
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Jfr y —> i även i helsingskan under 1500-talet (se Nord-
lander Sv. form.-för. tidskr. 7, s. 174). 

c) Fi. y -> sv. ö, a, t. ex. 
fl. kylmä 	-> "e§oZmu 

Hylki(luoto?) Hölk(löt) 
I en mängd andra ortnamn har den finska formen blivit 

den segrande, ehuru vi i äldre handlingar finna, att de varit 
utsatta för ljudövergången. Så t. ex. skrives på 1400-talet all- 
tid: Törffues 	fl. Tyrvää), Törffuende, Törffuen 	fl. Tyr- 
väntö), 1393 Sövälax 	fl. Syvälaksi, ännu 1609 Söffuelax), 
1609 Römettelä 	fl. Rymättylä), 1555 Sösma (<— fl. Sysmä), 
1469 Höffueköla, 1618 Höwikyle 	fl. Hyvikkylä), 1440 Paris- 
köla fl. Paarskylä).1  Anmärkningsvärt är byanamnet Pyrkenäs 
(Ped.), som ännu allmänt förekommer jämte det regelrättaPörkenäs. 

Enligt Kock Ark. IX, s. 50 f., 235 f. har östnordiskt kort 
y-ljud behandlats så i svenskan, att det övergått till ö framför 
supradentaler (r, 1, n ), nasalerna n, m ock frikativorna 5, gh, 
v, s. I övriga fall kvarstår det (se om denna övergång i de 
östsvenska dialekterna Hultm. Östsv. dial. § 1,11, 74 : framför 
r ock kakum. Z; dock ej framför r, när detta närmast efter-
följas av i, j). I denna övergång har också deltagit det y, som 
utvecklats ur ett äldre i. Enligt Kock Språkhist. 22 f. har näm-
ligen i fsv. rspr. kort i uti ljudförbindelsen kir- utvecklats till y. 
»Dessutom har i fsv. riksspråket i åtskilliga ord kort i fått en 
fast utveckling till y, när förstnämnda vokal omgavs av två 
tautosyllabiska konsonanter, båda labiala eller den ena labial, 
den andra labialiserad». Hit hör t. ex. det av Kock anf st. s. 23, 
Ark. IX s. 240 omnämnda fl. pirtti 	fsv. pyrte —> nsv. pörte. 
Detta ord skulle enligt KOCK kunna uppvisas först från början 
av 1500-talet. Det påträffas dock i Åbo domkyrkas Svartbok redan 
år 1468 (pyrthe) samt år 1422 i ortnamnen: Monapyrtte (<— fl. 
Munapirtti = nsv. Mogenpört), Pyrthonorce 	fl. Pirttinuora 
= nsv. Pört(e)nor). Först i början av 1500-talet är formen pörte 
den oftare förekommande, men påträffas redan 1469 (Hans. 
Bidrag I). På grund härav kan man väl antaga, att över-
gången y -> ö var genomförd ungefär vid mitten av 
1400-talet. Jfr Nor. GPhil. § 17, 140 b, som säger, att tal- 

fl. Tyrnävä, 	-> Törnä,vii 
Myrskylä 	Mörskom. 

1) Se Svartb., Arw. Handl. III, Waar. Handl. III. 
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rika exempel på övergången finnas redan före 1350. Ex. Sövä-
lax från 1393 synes också tyda på att ljudlagen även i Finn-
land börjat redan under 1300-talet. 

Vad åter beträffar ljudövergången i 	y ock dess ålder, 
må nämnas, att i Svartboken under år 1374 träffas ortnamnet Pirte 
(»oppidum» i Norrland), men från samma år i Arw. Hand!. II 
Pyrkenola (= Pirkenoja i Lampis) samt från år 1336 (se FVS. 
Bidrag 44, s. 203) Vyrlax (= fl. Virolaksi). Även mellan h 
ock r påträffas ofta y för i uti finska ortnamn, t. ex. 1338 
Hyrvisalo, 1393 Hyrvesalo 	fl. Hirvisalo), 1340 Hyrfäla 

Hirvala), alla i Svartboken, 1405 Hyrwompa,(+- fl. Hirvenpää, 
i Grönblads Källor I). Jfr om I->yi fsv. mellan h ock r 
Kock Språkhist. s. 25. Ovisst synes mig dock, om typen y här 
värkligen betecknar ett y-ljud eller om det icke möjligen blott 
är en ortografisk egenhet, likasom det utan tvivel är förhållandet 
med uddljudande y i en mängd finska ortnamn från 1400- ock 
1509-talen, t. ex. Yhalempis, Yhalikas, Yhamäki, Ykajala, 
Ykänen, Ylpoi, Ytenkorppi ra. fl. (1508, 1507, 1481, 1463 i 
Haus. Bidrag I). Jag anser, att man därför ej mycket kan 
bygga på de ovan anförda exemplen vid bestämmandet av tiden 
för övergången i -› y, samt att det är tvivel underkastat, om 
man får antaga densamma vara så gammal, som de ovannämnda 
Vyrlax, Hyrfala o. d. angiva. Osäket är det väl även, om 
fl. Virolaksi någonsin i sv. uttalats Vyriax (se nedan anm. 1). 
Då övergången i 	y i alla fall måste vara äldre än y 	ö, 
vilken troligen var genomförd redan 1450, så måste densamma 
dock senast under förra hälften av 1400-talet hava genomförts. 

Då ordet pörte nu kan uppvisas så tidigt, så väntade man 
sig, att i hade förlängts framför rt + sonant, ifall även pala-
tala vokaler varit underkastade denna förlängning. Då detta 
ej inträffat, så synes den av Kock Ark. IX, s. 240 antydda 
möjligheten, att palatala vokaler ej förlängdes i ifrågavarande 
ställning vinna ett stöd (jfr Nor. GPhil. § 147). 

d) Ljudövergången y -› i uti fl. Rymättylä Rimito är 
anmärkningsvärd. I äldre handlingar skrives namnet: 1385 
Rcemittelce, 1423 Rimittare, 1437 Rymitta3ree, 1450 Rymitta, 
1609 Römetteltil. Enligt mom. c ovan skulle vi uti första sta- 

1) Se Svartb., Arw. Hand!. II, III, Waar. Hand!. III. 
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velsen av ordet vänta oss ö för i (så uti den anförda formen 
Römettelä av 1609)1. Möjligen kunde i här tänkas uppkommet 
av y- genom regressivt i-omljud, då i (<--- ä) kan uppvisas redan 
år 1385 (Roomittelea). Det är dock mindre troligt, emedan 
detta omljud allmänt genomfördes blott uti icke-huvudtonig sta-
velse (Kock Ark. IV, s. 163f., Noreen GPhil. § 140 a). Då 
namnet även eljes så nära överensstämmer med namnet på en 
närbelägen socken: Kimito, så anser jag analogin där hava 
medvärkat. Men även formen Kimito 	fl. Kemiö (<--- äldre 
*Kemido) är något dunkel. Ljudövergången ko -> kl kunde 
tänkas sammanhänga med den av Kock Ark. VI, s. 17 om-
talade liknande övergången (km —> kl) »framför i i ord med 
kort rotstavelse». Detta är dock ej möjligt, emedan e -> i i 
ordet visar sig vara äldre: redan 1329 kimittu, kimitto (Sv. dipl. 
III). Men då namnet dädämte i äldre handlingar mycket ofta 
skrives med y i antepenultima, t. ex. 1325 Kyraittee, 1344 ky-
mitto (Sv. dipl. III & V), 1347 Kymitho (Styffe), 1498 Kymittha 
(Arw. Handl. I) o. s. v., så vore det kanske tänkbart, att 
om y ej blott är en ortografisk beteckning för i2, den svenska 
formen uppkommit ur ett äldre fl. *Kymido. Jfr de bägge flod-
namnen Kemi ock Kymi (eg. flod?), som av Donner VW. nr  
334 anses för samma ord. Ljudövergången y —> i vore då bero-
ende på regressivt i-omljuds. För denna förklaring talar den 
omständighet, att det i Snappertuna finnes ett ortnamn Kjemits-
vik, vars första kompositionsled troligen måste sammanställas 
med det ifrågavarande Kimito; Kjemit(svik) utginge då från 
ett finskt *Kemido. Mot densamma talar åter det faktum, att 
även Kemi i äldre handlingar skrives såväl Kimi, Kim 1323 
(Rydberg I), 1335 (Styffe) o. s. v., som Kym 1329 (Sv. dipl. IV). 
Vid sådant förhållande ser jag mig ej i stånd att angiva en 
tillfredsställande förklaring av sammanhanget mellan det svenska 
ock det finska ordet. 

Jag anser därför denna form för en senare försvenskning av 
fl. Rymättylä. 

Märk dock, att y förekommer så ofta ock ännu så sent som 
1514, 1540. Se Frth. Sv. ortnamn i Eg. Finl. s. 3. 

3)1 så fall skulle ordet icke haft huvudtonen på första stavelsen. 
Härför talar också bibehållandet av o uti ultima. Jfr nedan § 66 anm. 2. 

Sv. landarm. Xl. 3. 	 3 
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e) Uti fl. kytö -> »ot hava vi en i nordfinnländska dia-
lekter vanlig ljudövergång av y till 0 i sluten stavelse. Jfr 
t. ex. ftjot ----- skytt (se Hultm. Östsv. dial. § 28). 

Fi. y, est. ii -> sv. tfi, to: fl. H3rvelä -> Julböle, fl. pyyliä 
->? prtd, est. kiilimitt -> laohnt, est. tippima --> Milps (jfr § 38). 

g) Fi. y ---> Sv. y: fl. hyvä —> hyva (jfr § 2). 
Anm. 1. Då, såsom ovan § 11,1 c anförts, formen Verelax (redan 

1380) är fullt ljudlagsenlig (<-- fl. Virolaksi), så talar ju också detta 
för att ordet ej under 1300-talet hade uttalat V3rrlax, ehuru det natur-
ligtvis är tänkbart, att ordet i olika dialekter kunnat utveckla sig på 
olika sätt. Den hav, formen Vederlax anser jag bero på missförstånd: 
ordet skrevs ss. nämnt redan 1380 Verelax, på 1500-talet veriax ock 
uttalades väl då (se § 11 1 c) Värlax, varigenom första kompositions-
leden blev associerad med dialektordet mer väder, ock då låg det ju 
nära till hands att bilda ett hsv. Vaderlax 1. 

Anm. 2. Beträffande sockennamnet Mörskom (fl. Myrskylä) är 
jag av annan åsikt än prof. FREUDENTHAL (SV. ortnamn i Nyl. s. 8). 
Jag anser hans förklaring (Mörskom 	Mörkum, dat. pl. av mörk, 
med ett inskjutet s emellan r ock k på samma sätt som i t. ex. mar(s)ken 
uti Helsinglandsdialekten) vara omöjlig, emedan inskott av ett s 
mellan r ock k ej kan eljes uppvisas i nyl. dialekten. Den finska 
formen av namnet blir dessutom sålunda oförklarad. Jag anser därför 
även här fl. M3rrskylä vara det ursprungliga namnet på socknen ock 
det sv. Mörskom en regelrätt försvenskning av detsamma. Beträffande 
ändelsen -om, som kan väcka något tvivel, jfr fl. Pirttikylä —> Pörtom. 
Då ortnamn på -om i Nyland äro vanliga, så tillade man ex analogia 
denna ändelse även till rent finska namn. Fi. Myrskylä är väl en 
härledning av det fornfinska personnamnet *Myrsky (se Forsman Pakan. 
nim. s. 250). 

II. 	Fi. yy -> sv. y, t. ex. fl. pyytää -> pyta Öb. 
b) Fi. yy, est. ii. -> sv. 	t. ex. fl. pyytää, est. piidma -> 

pta Br., pt estsv. (jfr Hultm. Östsv. dial. § 38, V11 ON. § 26,7, 
Ra. § 22,6). 

§ 15. I. a) Fi. est. ä -> sv. ce, a, t. ex. 
est. häda 	--> hceta 	fl. härsyttä 

pär'g 	pang 	 päre 
jar'g 	ung 	 räme 

b) Fi. ä -> sv. e (a), t. ex. 
fl. Käkisalmi --> Kexholm2 

	
Pälkjärvi -> Pelgjärvi 

Kälviä 	Kelviå 
	 Ätseri 	Etseri 

hcers 
pärta 
net«. 

En liknande hypersvecism hava vi i geväder <— ty. gewehr. 
1603 Käkisholm. 
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o. s. v., i vilka vokalen ljudlagsenligt borde betecknas med a 
likasom i t. ex. fl. päivä --> pava (sa), Br. Kö., fl. mähä --> 
maha Vö. Jfr härmed § 9 I a. 

	

c) Est. ä 	sv. tce: est. käpp -> Incep (jfr § 39). 
II. a) Fi. ää -> sv. tv: fl. määrä -> mcpre, Po. Ten. 

	

b) Fi. ää 	sv. ö: fl. Vääräjoki 	Värk ifall denna etymo- 
logi av ordet är riktig (se Suomi 1843, s. 260). Därpå tyder 
kanske skrivsättet Veröö, Veroo (1549, 1550), som tillika kanske 
angiver, att vokalförändringen (ä --> ö) skett i obetonad stavelse 
(i vilken händelse detta fall bort hänföras under följande §). 

I stavelser utan huvudton övergår ä regelbundet till 
z (z, e) såväl i enkla ord, t. ex. 

	

fl. Pyhtää 	-> Pyttis 	fl. käpäle 	--> Ica,p1 

	

Tyrvää 	Tyrvis 	Mäntsälä 	Mäntselä 
Rymättylä Rimito 	Myttälä 	Möttelä 1, 

som också i sammansatta, t. ex. fl. erä(maa) -> äre(mark), fl. 
Tytärsaari --> Tytterskär. Jfr härom § 5 ock 10 samt Nor. 
GPhil. § 127 b p, Wadstein Fno. hora. ljudl. § 3 e y. 

I Pyttis tecknas den reducerade vokalen ständigt med i 
(dock 1452 pytthes), men Tyrvis skrives ofta ännu på 1500-
talet Törffues, Tyrffues. Detta beror väl på att Pyttis, som 
är ett mycket gammalt lånord (jfr nedan § 59,2) hunnit vara 
med om den i vissa fsv. handskrifter rådande vokalharmonin, 
som sålunda troligen även gällt för nyländska dialekten (se Kock 
Fsv. lj. s. 145 f.). 

Fi. ö -> sv. o, t. ex. 
fl. höpelö 	-> hopeZ 	fl. pöllö 	-> pol 

pöperö 	popar 	pönttö 	ponto. 
I Kimito 	fl. Kemiö (<- "Kemido, jfr nedan § 50) 

ock Kjulå 	fl. Köyliö motsvaras fl. ö i obetonad stavelse av o. 
Man skulle i de svenska formerna vänta sig ett ö i ultima. 
Särskilt skulle man vänta sig ett *Kimitö, då denna socken ut-
göres av en stor ö. Dessutom finner man ofta även finska ort-
namn, som ej sluta på denna vokal, associerade med sv. ö, t. ex. 
Vano 1329, Vanoo 1483, Håkö (fl. Haikko). Om namnet Kjulå 
(fl. Köyliö) jfr även § 29,3 ock om Kimito (fl. Kemiö) § 50, 
där jag uttalat den åsikt, att dessa ord troligen äro mycket 

1) Träffas i äldre handlingar (se Brus s. 377). 
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gamla lån. Troligt är även, att vokalharmonin i dem ej ännu 
var genomförd, då de lånades till svenskan: därav o för ö. 

Även några andra lånord synas vara upptagna, innan denna 
ljudlag hunnit värka, t. ex. Incero 	fl. määrti, para fl. perä, 
hyva 	hyvä, p oytu 	fl. pöyhtö m. fl. (jfr nedan § 67,4). 
Likväl vill jag tillägga, att jag anser vokalharmonin i sådana 
finska ord som de sistnämnda exemplen för yngre än i de två 
första. Jag gör det dels emedan de sist uppräknade lånorden 
ej kunna vara alltför gamla, dels emedan vi ännu i finskan 
hava t. ex. perä, men merta. 

1) Est. ö --> sv. e, a, t. ex. 
est. kärv 	-->- korv 	est. ötsuma 

b) Diftonger. 

Bland diftongerna fästa vi oss först vid fl. le, uo, yö, vilka 
i allmänhet ej förekomma i de östsvenska dialekterna. Undantag 
göra blott Petalax(?) i Österbotten, Kimito ock Finnby i Eg. 
Finnland, Sjundeå, Väjby i Lojo samt Pyttis i Nyland (se Hultm. 
Östsv. dial. § 31, 42, 46, 49; jfr dessutom Frth. Närpd. § 22, 
RWm. § 16, anm.). 

Pi. ie motsvaras av 
sv. je: 

fl. pieksut 	pjaksor 	fl. pieni 	—> Pi el 
mins 	(atka)nvas 	Niemis(en kylä) Njemis (Ingå) 

sv. e: 
fl. 	pienil -->- pet 	fl. Pienisaari(?) --> Pensor (Korpo) 

plestä(?) post 	 Pietniemi 	Penäs (Ulvsby). 
Da. peen, no. Fen. 

htqt9  
tald 	told 	 löks 	/Oks 
pörutama poruta 	mörr 

På grund av ö-ljudets natur (se Sätälä ÄH. II, s. 448) 
kan man dock vänta sig, att det samma ej alltid skall mot-
svaras av sv. ö. Det finns också några ord, i vilka est. ö över-
gått till ce: 

est. völ'w 	-› vce/ 	est. töuk 	tceuk 
aöbrustama steb,ar (sa) 	vömmal 	vcembu. 

Det sistnämnda estsv. ordet kan dock även utgå från est. vemmal. 
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Då diftongen behandlats på två olika sätt, så måste väl 
detta hava sin orsak. Jag anser det ej omöjligt, att 
de under b upptagna lånorden äro lånade under en 
tid, då det långa ee i finskan ej ännu diftongerats 
till tveljudet ie. De ifrågavarande lånorden måste i så fall 
vara mycket gamla, ty vi finna -je- (<-- fl. ie ) redan i några 
finska ortnamn i rent svenska trakter, t. ex. Njemis i Ingå (se 
ovan), Pjelas i Närpes. 

§ 21. Fi. uo motsvaras av 
sv. o, t. ex. fl. luokka -> loka, fl. Kuokka (hemmans- 

namn i Gkb.) —> kolsa, fl. luoma 	loma. 
Då denna diftong för svenska språket är fullkomligt främ-

mande (utom i ovannämnda socknar), så är det endast med 
svårighet den rätt kan uttalas av svenskar. Man hör därför 
även bildade personer mycket ofta tala om Kopio, Rona i st. f. 
Kuopio, Ruona. I allmänhet tyckes det finska tveljudet såsom 
i dessa exx. bliva ett slutet långt o. Likväl omtalar V11 PPm. 
§ 30,3, att fl. uo vid uttal av sådana ord som suola, kuoli mot-
svaras av o (öppet o-ljud). Såsom förf. senare muntligen med-
delat mig, förekommer dock därjämte uttal med Q. 

sv. å (a), t. ex. i tuomiset -> tamts, fl. ruoppa -> rapa, 
fl. juoni -> 'anor, fl. -luoto (såsom kompositionsled i en mängd 
ortnamn) —> -1ååt (ända till ungefär 1550, se § 3) —> -lot. 

Denna olika behandling av fl. uo kunde ju bero på den 
ovan påpekade omständigheten, att detta tveljud än i dag kan 
av svenskar uttalas på båda sätten. Men då vi i äldre lån (spe-
ciellt i ortnamn med fl. -blot° såsom kompositionsled) städse 
finna det öppna o-ljudetl i alla delar av landet, så är det väl 
alldeles påtagligt, att dessa ord förutsätta ett fl. oo. 
Ljudövergången uo oo kan ej vara synnerligen gammal, om 
man får dömma av skrivsättet i äldre handlingar. I st. f. uo 
tecknas nämligen alltid oo 1. o, t. ex. 1442 wasikalotho, 1462 
willelooto, 1512 kylmeloothe, 1439 Ronakallio, 1439 Rokala, 
1410 Rotzelaynen o. s. v. En så regelrätt beteckning vore väl 

1) Ett enda undantag har jag påträffat, nämligen namnet Vasklot 
fi. Vaskiluoto (1. Vasikkaluoto). Dock anser jag, att 0-ljudet i 

detta ord beror på invärkan av skriften. ön ligger alldeles invid Vasa 
ock har därföre oftare, speciellt i tidningsprässen, blivit omnämnd. 



42 	SAXIN, FINSKA LÅNORD I ÖSTV. DIALEKTER. 	XI. 3 

knappt tänkbar, om den ej något så när noggrant återgåve det 
värkliga uttalet. 

ou finna vi uti fl. juoni -› jounur (Ped.). Då Pedersöre-
dialekten ej hör till dem, i vilka ett långt o övergått till oy, så är 
det antagligt; att den nämnda formen beror på analogi från det 
fl. lånordet joyku. 

Fi. uo motsvaras av uo i de dialekter, som hava denna 
dift., t. ex. fl. muona(mies) —> muona(k(r) Py. 

Fi. yö motsvaras av sv. o ock y uti fl. kyökkä -› »ok 
ock kyökkä -› Isyjp1. 

Om den senare sammanställningen är riktig, så hava kanske 
dessa ord lånats under olika tider: det förra innan det långa öö i 
finskan diftongiserats till yö, det senare efter denna utveckling. 

På grund av det, som i föregående §§ anförts, anser jag 
det vara möjligt, att finskan vid den tid, då de älsta lån-
orden i svenskan upptogos, hade långa e-, o- ock ö-ljud 
i st. f. de nuvarande diftongerna jo, uo, yö. Alldeles 
säkert kan detta antagas åtminstone om o-ljudet. 

Fi. est. au  motsvaras av 
a) sv. dial. ou, om, ceu, au, hsv. ö, t. ex. 

fl. hautoa 	—> haut, houtl 
hauskata hemsk 
hautera 	ktutar 
laukata 	? /6kut 
laukku 	Nuku 
Kaustari kotastar 
Kaustila kotustby 

b) sv. au, t. ex. fl. 
fl. kaunikki -› kayntk. 

fl. 	maukku 	--> ? »Iceuk 
Sau.ko 2 
	Seuko 

Rauta 	Reut(vöyk) 3  
est. laul 
	 lcetd 

fl. 	Klaukkala 4 
	

?Klövskog 
Laukkoski (Bo) Lövkosk 5  
Kauplahti 	? Köklax (Kal.); 

haukata 	hals, fl. laukku --> layko, 

Var ock en torde genast vid första påseende medgiva, att 
bibehållandet av au i de under b upptagna orden beror på att 
de äro alldeles nya lån. De under a upptagna måste däremot 
anses för äldre. Såsom bekant egde även det urnordiska språket 
dift. au, som dock redan i urnordisk tid övergick till QU 
(Nor. GPhil. § 40 a). Denna senare diftong åter monoftongise- 

1) Hsv. hota. 	 2) <- *Savikko. 
Se Norc.11inder Sv. landsin. VI. 3, s. 11. 
1 Nurmij; 1606 Klöokskog. 
Äldre Löckosk. 
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rades till fa redan omkring 1200 i de dialekter, som ligga till 
grund för de älsta fsv. handskrifterna (Nor. anf. st. § 142 b). 
Detta kan dock ej hava varit fallet i de östsvenska munarterna, 
alldenstund fno. au  (211) än i dag uti dem motsvaras av något 
tveljud (61y, au, ceu, au: Hultm. Östsv. dial. § 2,1, 54, 64, 67). 
Dift. 211 måste sålunda här hava bibehållit sig vida längre. 
Det samma har också Kock Fsv. 1j. s. 493, 495 sökt göra tro-
ligt. Han säger bland annat: »Om vi från denna tid, då rspr. 
ännu ej gjort sig väsentligen gällande, haft i behåll någon lag 
skriven speciellt för t. ex. Finnland, så skulle denna troligen 
visat oss åtskilliga fall av de gamla diftongernas bevarande i 
skrift» (jfr även Rydqv. IV, s. 152 f.). Sannolikt är därför även, 
att den gamla diftongen ej ännu utvecklat sig till au (o. s. v.), 
när de under a upptagna orden lånades. Om densamma under 
denna tid hade ljudvärdet 211., så måste man antaga, att svens-
karna i lånorden substituerade denna diftong i st. f. fl. au, som 
för dem var okänt. 

Emellertid synes det mig, som om några omständigheter 
skulle tala emot detta antagande. I alla äldre lån, som de finska 
språken mottagit av något »gotiskt» tungomål, finna vi den fno. 
diftongen återgiven med au (aldrig med ou, jfr nedan § 24 
anm. 1), ehuru de ej alla kunna vara lånade före den sam-
nordiska ljudövergången au -› Qu. Jfr Thoms. GSI. s. 50, där 
det uppräknas en mängd lånord med denna diftong. Dessa ord åt-
följas av följande anmärkning: »For ovrigt hore de her opregnede 
exempler neppe alle tu l den ffildre gruppe». Taga vi t. ex. 
auskari (öskar), så kunna vi ej gärna antaga, att det vore ett så 
urgammalt lån. Även ånamnet Auradoki)1  ock hemmansnamnet 
Laupaus 1. Laupunen (i Gustavs kapell = sv. Löpö)2  tyckas 
tyda på att svenskarna vid sin ankomst till Finnland egde dif-
tongen au. Man kunde väl även här antaga, att finnarna 
substituerat au (i st. f. sv. 2u). Detta förefaller dock högst 
osannolikt, då finska språket även eger diftongen ou ock då 
denna diftong träffas i yngre lånord, som utgå från svenska 
former, vilka värkligen egt detta tveljud (oura, se nedan § 24 

fno. aurr (se VII ÖM. s. 108). Mindre sannolik anser jag 
härledningen från Avarajoki (Leinberg Finl. terr. förs, ålder s. 4). 

Eller är det fl. namnet det ursprungliga? (se Fi. fornm.-för. 
tidskr. VII, s. 204). 
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anm. 1). Högst besynnerligt vore det ju även, om svenskarna 
vid lånandet av finska ord alltid hade substituerat ou (-<- fl. au), 
finnarna däremot alltid au (<- sv. 2u). På grund av allt detta 
anser jag det för högst sannolikt, att svenskarna vid 
sin ankomst till Finnland egde ett tveljud med ljud-
värdet au (a + u). 

Om nu NOREENS påstående, att au --> 2u är samnordiskt, 
är riktigt, så måste man väl då i de östsvenska, eller i de dia-
lekter, på vilka de östsv. utgöra en fortsättning, antaga en 
återgång QU -9- au på samma sätt som i forngutniskan (Nor. 
GPhil. § 142 a; Söderberg Forng. ljudl. s. 21 f.). Föga skäl finnes 
för antagandet, att Finnlands nu levande svenska befolkning 
skulle vara så gammal, att den kommit hit redan i urnordisk tid. 
Jfr härom ytterligare under avdelningen »Återblick». 

§ 24. Diftongen ou förekommer i några östsvenska dia-
lekter: i Österbotten fr. o. m. Jeppo ock Munsala t. o. m. Replot 
ock norra Mustasaari, i Satakunta, i södra Finnland öster om 
Nagu samt på Nargö (Hultm. Östsv. dial. § 24). Där den före-
kommer, är den mycket ung, uppkommen av ett äldre o. Endast 
på Runö återgår ou på den fno. diftongen 2u (se föreg. §, Hultm. 
Ostsv. dial. § 67). I övriga dialekter synes den vara blott ett 
par hundra år gammal. Att dömma av sådana i jordeböcker 
förekommande skrivsätt som Grabskoug, Kftpskoug, Andskoug 
(Pojo), Harparskoug (Ten.), Granskough (Np. 1701, 1700), 
vilka ännu 1651 alla skrivas -skogh, synes ljudlagen o -> ou 
hava genomförts under senare hälften av 1600-talet. 

Vad nu den fl. diftongen ou vidkommer, så har den i de 
flästa fall ock även i de dialekter, som hava den nya dift. ou, 
övergått till ou, ceu, t. ex. 

fl. houru 	houru 	fl. roukku --> r0talcu 
joutaa 	 j6Lutas 	toukka 	kvick 
roukkaa royk 	 moukka mouk 

ock fl. Savikko 	Bouka 1553 --> Seuko. 
Då vi finna ou 	ou även i de dialekter, som nu uppvisa 

ditt. ou (.<-- o), så måste vi antaga, att dessa lånord upptagits 
förr, än ljudlagen o --> ou gjorde sig gällande. Likväl finns det 
några ord, som ej varit delaktiga i ljudövergången ou --> ou ock 
som därför måste vara helt unga lån. Ex. raulsu Vö. 	fl. 
roukku (Ped. rotuku), joyko Ped. 	fl. joukko. 



XI. 3 	 DIFTONGER: au, ou. 	 45 

Om mitt ovan gjorda antagande om ljudvärdet av dift. au  
är riktigt, så böra vi dock tänka oss, att denna diftong, innan 
den erhållit sitt nuvarande ljudvärde tsw, måste hava genomgått 
mellanstadiet ou. Därav förklaras, varför de finska diftongerna 
au ock ou blivit behandlade på samma sätt. Se vi efter i äldre 
jordeböcker ock andra urkunder, så synes av dem framgå, att 
de finnländska dialekterna ännu under förra hälften 
av 1500-talet eller åtminstone mot slutet av 1400-talet 
hade diftongen ou, motsvarande fno. au. 

Det ovannämnda kozustar (6- fl. Kaustari i Gkb.) skrives 
1549 & 1550 Kaustår, men sedan i alla följande jordeböcker, t. ex. 
från åren 1554, 1556, 1570, 1580, 1613, 1620, 1650, 1700, 1749 
Koustar, Coustar, Kowstar. Ifrån år 1805 möter åter den hsv. 
formen Kaustar. Även en mängd andra ursprungligen fl. ort-
namn skrives under 1500-1600-talen än med au, än med ou, 
t. ex. 1540 Haucksaar, 1542 Hauckisoor, men 1575 Houcksår, 
1600 Houcksår & Floughsår, 1651 Höghsaar (= Högsar i Nagu, 

fl. Flaukkasaari 1. Haukisaari); 1540 Kouekala, 1555 Kaue-
kala, 1600 Kouchall (i Pargas); 1553 Kaukola & Koukola (i 
Espå); 1553 Kouckola, 1554 Kouckala (i Sjundeå); 1549 Kou-
silax, 1550 Kausilax (i Vörå); 1553 Soukal, nu Seuko i Tenala; 
1618 Koupila (-= Kauppila i Reso, hos Krus); 1542 Louchnes, 
1575 Loucknes, 1600 Loucknäs (= Laukinais i Lundå; skrives 
även Läekonäs, Lökanäs, se Krus.; 1325 lokantes: Sv. dipl. III); 
i Pyttis finnes 1543, 1575 o. s. v. en by vid namn Koupebaeka, 
Koupebaekeby, vars första kompositionsled troligen är fno. kaupr 
1. fl. kauppa; Ulasaari (Ulvsby) skrives 1604 Vlasouröö, där our 
troligen är = fno. aurr. Hit räknar jag ock namnet Houtskär, som 
skrives 1540, 1542, 1555 Houtosår, 1651 Hautsari (-<- fl. Hauta-
saari?).2  I de flästa nu uppräknade ord har den finska formen 
dock segrat ock blivit den allmänt förhärskande i högsvenskan, 
så t. ex. Kaustar, Kauppila, Kaukola. Det forna Houtosår 
var, sedan det utbytt senare sammansättningsleden mot det 

I än äldre handlingar enligt Lindström Suomi II: 6 Savikko; 
således Savikko -› *Sank° 	Souka 	Seuko; i Tenala motsvaras 
fno. au  av än, se V11 Nyl. alb. VII. 

Osäkert är dock, om detta namn betecknar Houtskär eller 
Houtsala (se Fagerlund KHo. s. 331). Detta senare namn skrives 1463 
howedsale i Hansens Bidr. I. 
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svenska -skär (jfr Tytärsaari --> Tytterskär), till formen ett 
svenskt ord, som genom högsvenskans inflytande bibehållit sig 
ända till våra dagar. 

Då i de nu anförda exemplen diftongen ou vid mitten av 
1500-talet synes vara så allmän, så anser jag det vara högst 
sannolikt, att de finnländska dialekterna vid denna tid värkligen 
egde denna diftong. Sannolikheten härför blir än större, då vi 
veta, att den fno. diftongen au på 1500-talet kvarlevde under 
formen åu även i Jämtland, vilket framgår av den tidens jorde-
böcker (se Nordlander Sv. fornm.-fören. tidskr. 7, s. 173 f.). Det 
av Buamus i Sumlen s. 39 anförda dialektordet ouring (= öring, 
laxör) från Ångermanland synes tala för att diftongen ännu vid 
början av 1600-talet fanns kvar under samma form. 

Då vi ovan kommo till det resultat, att svenskarna vid sin 
ankomst till Finnland egde diftongen au, så framställer sig 
frågan: när övergick au till ou? Då vi ytterligare veta, att 
ou sedan utvecklat sig till au (cou), så måste vi ock fråga oss: 
när övergick ou till au? Eller för att förena båda frågorna: 
huru länge hade den fno. diftongen au ljudvärdet ou i 
de finnländska dialekterna?,  På dessa frågor anser jag mig 
dock ej kunna giva några fullt tillförlitliga svar. Så mycket 
är väl säkert, att au -->- ou inträffat åtminstone i några 
dialekter redan i slutet av 1400-talet, vilket framgår av 
skrivsättet kowstere (Kimito) år 1482. Då au ofta påträffas 
ännu vid mitten av 1500-talet, så är detta utan tvivel beroende 
på inflytande från den finska formen. Å andra sidan måste 
ou -› au hava genomförts senast under förra hälften av 
1600-talet. Detta framgår därav, att den nya diftongen ou 
(<- o) ej varit delaktig i denna ljudövergång; ock att o 	ou 
inträffat senast under 1600-talets senare hälft, sökte vi ovan 
göra troligt. Likväl är det möjligt, att ou -› au genomfördes 
redan tidigare. Jag anser det nämligen vara sannolikt, att 
denna diftong under en jämförelsevis kort tid hade ljud-
värdet ou, ock detta på den grund, att vi i finskan ej finna 
några nordiska lånord med detta tveljud. Medan vi i alla äldre 

1) Härvid måste jag helt ock hållet lemna de estsvenska dialek-
terna ur sikte, emedan jag ej ur dem har några exempel från äldre 
tider. Troligt är dock, att ljudutvecklingarna i dem inträffat ungefär 
samtidigt med de finnländska dialekternas. 
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lån finna au (se ovan), i yngre åter öy (se Thoms. GSI. s. 51, till 
de där anförda orden kunna ännu läggas många), har jag funnit 
blott ett enda säkert exempel med dift. ou: ortnamnet Oura(n 
saaristo) 	filo. aurr i Sastmola ock Vittisbofjärd.1  

I äldre urkunder har jag ej funnit några säkra hållpunkter 
för bestämmandet av tidpunkten för övergången ou —> ou. Nämnas 
kan dock, att vi redan 1549 finna Seuke (nu Seuko i Tenala), 
som dock vid mitten av 1500-talet oftare skrives Souka; Teugmo 
by i Vörå skrives 1550 Tou.gmo, 1560 Töumo (ordets etymologi 
obekant). På grund av dessa två, till sin härledning osäkra 
exempel kan man väl ej draga den slutsats, att ou ou skulle 
inträffat redan omkring 1500. Då vi 1540 finna Löfkoskeby, 
1553 Klöcksko, så är väl ö i dem beroende på högsvenskt 
inflytande. Jag måste därför nöja mig med att konstatera, att 
den fno. diftongen au i de finnländska dialekterna 
erhållit ljudvärdet ou senast vid slutet av 1400-talet, 
ock att detta ljudvärde under intet villkor bibehållit 
sig längre än senast till förra hälften av 1600-talet. 

Anm. 1. I den utdöende dialekten i Sastrnola ock Vittisbofjärd 
ljuder den gamla diftongen au (2u) än i dag ou uti det ena ordet 
our, vilket förekommer både såsom självständigt appellativ ock som 
kompositionsled i en mängd ortnamn. I alla övriga ord motsvaras Qu 
av 020. Detta egendomliga förhållande kunde kanske tänkas bero på 
att den förra komponenten i dift. ou till sitt ljudvärde motsvaras varken 
av 0 I. 0, utan av något ljud däremellan (kanske e), vadan det än kunde 
uppfattas som 0, än som 0. Denna dialekt skulle då i detta avseende 
stå på ett övergångsstadium mellan ou ock Ou. Sannolikare anser jag 
det dock vara, att dift. ou uti detta ord beror på finskt inflytande. 
Såsom ovan nämndes, förekommer ordet i en mängd ortnamn, som på 
finska utgå på -oura, -ouri, t. ex. Tyykoura., Millanoura, Meitotud 
o. s. v.3  Då svenskarna nu i dessa trakter äro så gott som undan-
trängda av finnarna, så är det väl ej oantagligt, att de finska formerna 
av ortnamnen invärkat på de svenska. De förra åter representera säker-
ligen den form, dessa ortnamn hade i den svenska dialekten vid fin-
narnas ankomst till dessa trakter.4  När finsk befolkning här började 

i) Ett annat ex. vore fl. kousa (jfr sv. dial. kousa), om ej lånet 
möjligen gått i motsatt riktning. Se Mikkola BVS. s. 121 f. 

Meddelat av mag. HULTmAN ur 1. SMEDS' anteckningar. 
Former sådana som Gåsåra, Termisåra, Gumandåra äro att 

anse för hsv. Jfr angående å, <— au Tamm Fon. känn. II § 4. 
De talrika svenska ortnamnen angiva, att dessa socknar fordom 

haft en vida manstarkare svensk befolkning. 
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bosätta sig, är ej utrett. Så mycket kan dock anses för säkert, att 
Vittisbofjärd erhållit sina finska talande inbyggare från Vittis, Sastmola 
sina från Karkku.1  

Först omkr. år 1640 blev Sastmola eget pastorat, till följd av att 
socknens befolkning genom finsk inflyttning starkt tillvuxit, Vittisbofjärd 
åter blev kapell år 1691 (Leinberg anf. arb.). Sannolikt förefaller det 
därför, att denna inflyttning begynte tidigast under 1500-talet, om ock 
finnar i ock för fiske sommartid möjligen redan tidigare besökt dessa 
trakter. I så fall återgiva väl de finska formerna av ortnamnen det 
svenska uttalet av desamma under 1500-talet. Vi komma sålunda även 
på denna väg till det resultat, att den fno. diftongen au i denna 
dialekt ännu under 1500-talet troligen hade ljudvärdet ou. 

Anm. 2. Att Kronobymålet under PORTHANS tid hade dift. 132G, 
framgår av "tas 	fl. joutaa): se Frth. Förh. & upps. 6, s. 53. 

§ 241/2. I svagtonig stavelse hava vi fl. au  -> sv. o, t. ex. 
Kauka(böle) -> Koek(böle), fl. Kauhavanjoki -> Kovjok 2  

(jfr GylUn Suomi II: 1, s. 86), fl. Kaukaluoto 	Koklot. 
Även fl. ou blir i denna ställning troligen o, ehuru jag 

härpå ej kan uppvisa flera ex. än det osäkra socklot 	Souk- 
kaluoto. Då ortnamnet 1424 skrives Sukalotu, kan man ifråga-
sätta denna härledning av detsamma (jfr GyldCn anf. st.). 

Est. au -> sv. ceu: töuk -> teuk. 
Pi. eu -> sv. tok: fl. peuro -->- pour, fl. leuto --> 

Nutut, fl. neuvot --> nuur, notavur. Alla dessa sammanställ-
ningar äro dock osäkra. 

1) Pi. est. ju -> sv. ut (ju), t. ex. 
fl. 	piustaa -> pusta 	est. tiuksuma -> huks (äv tios) 

kiusata 	Uttas 	fl. tiukka 	Isuka 
est. kiunama ktun 	est. piuksuma puts. 

Jfr Hultm. Östsv. dial. § 4,2. 
2) Fi. 1u -> sv. jö: fl. Tiukka -> Tjöok (i Lappfjärd).3  

Se Leinberg Finnl. terr. förs. ålder s. 27; Killinen FVS. Bidr. 
33, s. 34-35, 155-159; Rancken Sastamala. De av KILLINEN 
omnämnda finska orden rakli (blindskär) ock strikka (liten fors) 
äro lånade från svenskan. Rakli kan kanske sammanställas med isl. 
hrakligr »saadan at man deraf har fortrd, skade» (Fritzu.2), eller 
rättare dess svenska motsvarighet. Ordet strikka är vanligt i svenska 
dialekter (se Rz. 685). Jfr även Thoms. Ryska rikets grundl. s. 63. 

Utvecklingen har väl varit: Kauhavanjoki —> *Kohevjok --> 
*Kohvjok —> Kovjok. Redan 1549 skrives Koujooki. 

Se Rancken Sastamala s. 15, 16. 
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Enligt Nor. GPhil. § 134 a övergick o i starktonig stavelse 
uti förbindelsen jo till o utom framför rd, rt, ng, nk redan 
omkring 1350. Efter t, p inträdde denna övergång blott dia-
lektiskt. Jfr härmed den olika formulering av ljudlagen, som 
givits av HULTMAN (Östsv. dial. § 1,9 ock not 1). Utom i ovan 
anförda exempel har o omljutts efter t även i ortnamnet Kökar 
‹— äldre Tiokars, Tioekarna. 

I de finnländska dialekterna måste dock ljudöver-
gången förläggas till en vida senare tid än i fsv. rspr. 

Byanamnet Tjöek skrives ännu 1556 Tijoeko, Tiocko, 
men Tiök först år 1651. Likaså påträffas av Kökar de äldre 
formerna Tiokars, Tiokarle ännu 1512, Tiockarna 1526, men 1531 
Tijöckar, 1538 Työökar, 1544 Tiökar, Tiökkar, 1561 Tiöckar 1  
(+- Thiyekmkarla = de tjocka karlarnas bygd). Vore denna här-
ledning riktig, så förvånar det oss, att det progressiva i-omljudet 
genomförts uti detta ord, ehuru det enkla nsv. tjock uppvisar 
oomljudd vokal. Även eljes förefaller denna etymologi osannolik. 

3) Est. ju 	sv. tau: est. kiuksuma —> hauks,. Jfr härmed 
fliauga i forngutniskan (Nor. GPhil. § 144 a). 

Anm. Något exempel på den fsv. ljudövergången in --> y efter r 
(ock 1, då detta föregås av en labial eller guttural) har jag ej funnit.2  
Nämnas kan dock, att Livala (i Sagu) 1618 skrevs Ljufwala. Märk, 
att i östra delen av Ålands härad ett y (urspr. 1. uppkommet av iii) 
övergått till i (Hultm. östsv. dial. § 38). Dock anser jag det knappt 
troligt, att namnet haft denna utveckling. 

Fi. äy —› sv. 	fl. mäykky (maukku? jfr § 23,1) 
mceuk. 

1) Fi. öy -> sv. go, ou, &ut, t. ex. 
fl. pöyhtö -> poytu 	fl. höyry 	—> hotro, hum- 

pöykkiö pouku, poukar 	möyrästää mOuGnSt. 
Fi. öy —> 02: fl. pöytyri -> pott Np. 

Fi. öy har således i målet blivit behandlat som den gamla dift. 
ey-gsy (se Frth. Närpd. § 24). Lånet är därför troligen gammalt. 

Fi. öy motsvaras av sv. ju (äldre iu) uti fl. Köyliö Kjulä. 
Likväl få vi ej här antaga, att den svenska formen utgår 

från den nuvarande finska. Den finska diftongen öy har säker-
ligen utvecklats ur ett äldre ey, som ännu förekommer i Kale- 

') Om detta namns etymologi se Frth. Ålands ortnamn s. 31. 
2) Se Kock Sv. landsm. II. 12, s. 1 f., Fsv. 1j. s. 465, Ark. VI, 42 f.; 

Hultm. östsv. dial. § 4,1. 
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vala (märk leyhkä löyhkä). Hos ÅGRICOLA finner man t. ex. 
neuro 	nöyrä), se Virittäjä II, s. 177. Vi få sålunda förutsätta 
ett äldre *Keyliö 1. Keylio (jfr § 18), som i svenskan fick formen 
*Keuloi, varav sedan blev Kiulo 1392 (Styffe), Kiuke 1392 
(Svartb.). Osäkert synes dock, om detta ortnamn kunnat upptagas 
av svenskarna under en tid, då deras eget språk hade dift. eu. 
Enligt Nor. GPhil. § 43 a, Aisl. gr.2  § 59 övergick nämligen 
denna redan i urnordisk tid till ju, men finnes ännu bevarad i 
gamla urnordiska inskrifter. 

Riktigheten av mitt antagande rörande dift. öy:s utveckling 
bekräftas även av det nordiska lånordet pöytä, som troligen 
utgått ur ett nordiskt *boa- (got. bjuds, jfr Thoms. GSI. s. 141). 
Då vi i finsk folkpoesi träffa formen Kiuulo, så är denna troligen 
lånad från svenskan.2  

§ 30. Fi. est. ai  motsvaras av 
sv. e, az: 

fl. Paimio --> Pemar 	fl. Laitiala 	Letala 
RaiSiO 3 	Reso 	Raip p alu oto 	Replot 4  j 

fl. aisa 	amor (även esor hos Rz s. 116 a). Om Töffsala fl. 
Taivassa10 se § 9 anm. 1. 

sv. ca, az, aj, t. ex. 
fl. aika 	--> adca 	est. pai 	--> pai 

aisa 	ajsor 	 raibe 	rop 
kaima 	kaima(n)5 	val 	 vat. 

I de under mom. a upptagna orden har sålunda den finska 
dift. ai  varit underkastad samma ljudutveckling som den fno. 
Enligt Nor. GPhil. § 38 a övergick denna redan under sam-
nordisk tid till cei (el), som åter i sin tur något efter 1200 
monoftongiserades till ett långt e. I forngutniskan blev cei 
åter ai redan i förlitterär tid. Huru var det nu med de öst-
svenska dialekterna, då de under a upptagna lånorden inkommo 
i språket? Ovan § 23 funno vi åtskilliga skäl tala för an- 

I) Formen Keule påträffas visserligen, men först år 1556 (Wallin 
Soumen maantiet s. 45). 

Se Piispa Henrikin surmavirsijulkaissut E. N. SETALÅ, ss. 8, 13. 
Se Europteus Suomi II: 7, s. 183. 
Jfr § 2. Namnet kunde även tänkas uppkommet ur ett finskt 

Repoluoto. Detta är dock mindre troligt, då det i äldre tider skrevs 
Reiplooth (1560). 

Även ATman, se Lindgr. Btrm. § 49 anm. 6. 
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tagandet, att svenskarna vid sin ankomst till Finnland hade ditt. 
au, som sålunda i den dialekt, vilken utgör den närmaste källan 
för de östsvenska, erhållit detta ljudvärde genom en återgång 
QU -› au. Om nu detta värkligen är riktigt, så ligger det ju 
nära till hands att antaga, att detsamma varit fallet med ad, 
att således svenskarna vid sin inflyttning hit egt diftongen ai. 

Jag skyndar mig dock genast att tillägga, att jag anser 
detta vara föga troligt. Huvudskälet för vårt antagande an-
gående au, dess förekomst uti jämförelsevis unga lånord i finskan, 
förefinnes ej beträffande ai, ity att alla de nordiska lånord, i 
vilka denna diftong är bevarad, förete en mycket hög ålder (se 
Thoms. GSI. s. 49). Det enda ord, som talar för en motsatt 
åsikt, är ortnamnet Airisto = sv. Erstan (invid Åbo). Detta 
ord är möjligen av nordisk upprinnelse; jfr t. ex. Erstavik invid 
Stockholm, som 1411 skrives- 2Eristaviik (Sv. dipl. II), varför 
det troligen är att härleda ur ett */Erikstaper. Ehuru det så-
lunda förefaller mycket lockande att sammanställa dessa två 
ortnamn, synes det mig dock något vågat att göra det. Jag 
anser det nämligen vara högst tvivelaktigt, om ett svenskt 
2firikstaper så tidigt kan hava till den grad avnötts, att finnarna 
därav bildat ett Airisto. Om nu ordet värkligen är nordiskt, 
så måste det hava haft diftongen ai, då det upptogs av finnarna, 
ty i detta ord kan man ej antaga ett substituerande i finskan 
av ai. Enligt Nor. GPhil. § 38 b övergick nämligen ai ej till 
tei framför r; det blev i stället där ett långt a (således arista, 
varav genom i-omljud terista, sedan tersta). Måhända är ljud-
övergången al -> cei äldre än ai -> a.1  

1) Ett annat ortnamn, som möjligen kunde bevisa tillvaron av dift. 
ad, är Haiko (Bo) ‹— fl. Haikko. Härav förekommer nämligen även 
formen HåkÖ (Krus s. 440, Lindström Suomi II: 6, s. 281), vilken 
vore att förklara på följande sätt, om den kunde antagas för ljudlags-
enlig. Av fl. Haikko blev först *Hål° med fortis på ultima (enl. Kock 
Sv. akc. II, s. 341, Ark. VII, s. 179; Nor. Aisl. gr.2  § 57,4a), varav 
sedan ~ö (jfr § 18). Då denna form ej träffas i äldre handlingar, 
anser jag, att den ej kan antagas för ljudlagsenlig. De älsta kända 
formerna av namnet äro Hayokft (1382), Hayka (1451), Haijka (1480), 
vilka godhetsfullt blivit mig meddelade av past. A. NEOVIUS. Däremot 
kunde det finska namnet på Vittisbofjärd Ahlais vara ett bevis för 
förekomsten av dift. ai  under en finnländsk-svensk tid. Jag anser det 
vara möjligt, att det utgår från ett nordiskt "Aslai(f)s (gen. till fno. 
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Då detta ena ord i alla fall ej kan bevisa vare sig det ena 
eller det andra, så länge dess etymologi är okänd, så måste vi 
väl antaga, att den dialekt, i vilken de under a upptagna orden 
lånades, egde diftongen ej. Denna diftong substituerades sedan 
även i dessa lånord. Att fl. ai  värkligen genomgått detta mellan-
stadium, framgår av medeltida urkunder. Vi finna t. ex. 1306 
Reisum (Svartb.), 1373 Peymarum (Svartb.), 1405 Peymara 
(Styffe).1  Märk, att även Laikko (i Kumo) 1362 skrives Leyko 
(Svartb.). Då Lesöra 1432 träffas under formen laysara (Arv. 
Handl. II), så beror väl denna form på avskrift av någon äldre 
urkund. Talar även detta exempel för förekomsten av ai ännu 
under en finnländsk-svensk tid? 

Om ock sålunda enstaka former med diftongen ej kunna 
påträffas, så äro dessa dock undantag. I de flästa fall före-
kommer redan i de älsta urkunder e, t. ex. Resa, Reso 1324, 
1325 (Svartb.), Pemera 1346, Pemeeren 1345 (Svartb.) o. s. v. 
Då sålunda formerna med e redan i 1300-talets början äro van-
ligare än de med ej, ser det ut, som om monoftongiseringen i 
dessa ord inträtt redan under 1200-talet eller i det närmaste 
lika tidigt som i de dialekter, vilka legat till grund för rspr. 
Men då de östsv. dialekterna än i dag hava denna diftong 
(Hultm. Östsv. dial. § 1,69), så skulle dessa ortnamn förutsätta 
följande utveckling: ai -› 93i --> e -> ai.2  Ljudövergången e-* ej 
vore då äldre än i --> e (Nor. GPhil. § 132 d, Hultm. Östsv. 
dial. § 1,72). Jag tror dock ej, att man har tillräckligt skäl för 
detta antagande, ty då vi under 1300-talet finna former med 
bevarad diftong, anser jag, att dessa värkligen återgiva det 
dialektala uttalet i Finnland, medan de med e åter äro bildade 
genom riksspråkets inflytande. Det är ju troligt, att de per-
soner, som nedskrivit dessa älsta urkunder, voro svenskar eller 
personer som i Sverge fått sin bildning, varigenom språket, så-
dant det talades i de dialekter, ur vilka skriftspråket framgått, 

personnamnet As(t)heifr; se Nor. Aisl. gr.2  § 247,1 d). Om si -›- hl 
jämför t. ex. fno. gisl -± fl. kihla, fno. geisli -> fl. kaihla 	kaisla). 
Se Thoms. GSI. s. 66. 

I Pargas finns en fjärd, som av befolkningen kallas pa"ary, 
(hsv. Pemarn). 

Jfr härmed Olseni SLugg. ljudl. § 165, Billing Åsbom. ljudl., allm. 
anm. till § 153-159, samt Hultm. anf. st. Se även Rydqv. IV, s. 143. 
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även här följdes, också om man ej än under denna tid kan tala 
om ett särskilt riksspråk (se Kock Fsv. 1j. s. 492 E, Beckman 
Sv. landsm. XIII. 3, s. 48). 

§ 31. Fi. oi motsvaras av: 
sv. ot, oj, t. ex. fl. poika -> pojke, fl. koikata -> kozk, 

fl. hoikata -> hozka o. s. v. Jfr Tamm Fon. känn. I § 2. 
sv. oy i Gkb. ock Ped., t. ex. fl. moittia —> moyt, fl. koet-

taa -> koyto, fl. koipi -> kozo. Se Hagfors Gkbm. § 93, VII 
PPm. § 57. 

sv. ve (<-- äldre vi) uti fl. Koivulaksi -> Kvevlax. 
Här måste man kanske förutsätta en övergång oj -> ut' 

då utvecklingen hade varit: Koivulaksi -> 'Kuivelaks, Qviffuelax 
(1549), Qviffuilax (1550) -> *Kvevelaks (enl. § 32,3 nedan ock 
Nor. GPhil. § 132 d) -> Kvevlaks. Dock är det troligt, att 
ej blott u framför vokal blev v (se Wadstein Fno. horn. ljudl. 
§ 13 a p), utan att detsamma kunnat vara fallet även med o. 
En god parallel hava vi därtill i nordiska språk uti övergången 

-> j framför vokal (se Wadstein amt. st. § 3 i; Nor. Aisl. gr.2  
§ 103). Ett annat exempel på nu ifrågavarande ljudutveckling 
utgör kanske ortnamnet fl. Soinila ->? Svensby (nära Björne-
borg). Hade vi att utgå från den svenska formen, så kunde vi 
ej gärna därav få ett finskt Soinila. 

§ 32. Fi. est. ui motsvaras av: 
sv. ut, t. ex. 
huikata -> huds 	fl. huilata -> huti 
kuikistaa 	kuik 	 huiskata 	huzsk o. s. v.; 
sv. tu, t. ex. est. nui -> nib; 

e) sv. vt, t. ex. fl. Huittinen -> Hvittis (= nits), samt en hel 
mängd ursprungligen finska ortnamn i svenska trakter, ehuru 
jag för de fiästa av dem ej kan med säkerhet uppgiva den finska 
formen: Kvicklax (i Maxmo) 	fl.(?) Kuikkalaksi (= lom- 
vik); Kvimo (i Vörå) 	fi.(?) Kuivamaa (= det torra landet, 
skrives i medlet av 1500-talet ofta Quiffuimo, varav genom 
synkope *Qvivmo -> Qvimo); Kvikant (i Gkb.), äldre Quickart 

1) Märk, att GylUn Suomi II: 1, s. 86 skriver Kuivalaksi. Kanske 
detta varit ortens finska namn? 

Sv. landsm. XL 3. 	 4 
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(t. ex. år 1615) <-- fi.(?) Kuikkakarta 	lomskär).1  Jfr även 
ovan § 31 c. 

Kock Fsv. lj. s. 1-34 har ådagalagt, att w, som på 1400-
talet begagnades efter ett till samma stavelse hörande s, th, d, 
h, q, var en labiolabial halvvokal. Denna halvvokal hade dock 
redan vid slutet av 1600-talet fått konsonantisk funktion utom 
i förbindelsen hy, varest den vid slutet av 1600- ock ännu vid 
mitten av 1700-talet »uttalades med ett mera vokaliskt (u-lik-
nande) ljud än i andra ställningar» (jfr Nor. GPhil. § 170,7 b, 
Gering PBB. XIII, 209). I några dialekter påträffas än i dag 
w för ett äldre liv. Se L11 Frändsk. s. 14, Hultm. Östsv. dial. 
§ 4,3. 

Angående ljudlagens ålder i Finnland har jag förgäves för-
sökt komma till något resultat genom undersökning av äldre 
urkunder. Tecknen w, v ock u tyckas förekomma så regellöst, 
att jag ej kunnat finna någon norm, enligt vilken de skulle 
använts. Måhända kunde man genom ett noggrant undersökande 
av varje urkund för sig komma till något slags resultat, men en 
sådan undersökning har jag ej nu varit i tillfälle att göra. 

De i mom. 1 upptagna lånorden äro naturligtvis lånade 
först sedan u i denna ställning i rent svenska ord blivit en 
labiodental frikativa, ock äro således alla mycket nya. 

Anm. Även av svenska lånord i finska ock lapska språk framgår, 
att nsv. v uti ifrågavarande ställning uti äldre tider haft vokaliskt 
ljudvärde, t. ex. 

fl. kuja 	sv. kyl 	fl. kuiskata 	sv. hviska2  
huilata 	hylla 	lap. gurdit 	kvida 
huivi 	hvif 	 kuina 	kvinna 3  

0. S. v. Hade v i dessa ord haft konsonantiskt ljudvärde den tiden, 
då orden lånades, så skulle de finska formerna nu heta *vilata, *viskata 

4 0. 5. V. 

Fi. karta (= grund, skär) ingår väl ock i byanamnet Merikart 
i Mustasaari. 

Troligen lånat från någon dialekt, där hy övergått till kv. V11 
ÖM. s. 39 anför vb. kviskra från Po., Ten., Brf., Fb.; no. kviskra. 
Jfr L11 Frändsk. s. 44, Hultm. Östsv. dial. § 6,2. 

Se Thoms. GSI. s. 59, Qvigstad NL. s. 182. 
Vokalisk ljudklang hade v även framför a, såsom synes av lån-

orden: suoveri ‹— svåger, Suosmeren(kylä) Svasmark (Vittisbofj.). 
De finska holvi (sv. valv), sorvata (sv. svarva) förutsätta nordiska 
biformer holv (se detta ord hos Vigfusson) ock *soffa, som väl kan 
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d) sv. y: fl. huijata --->2 hy, ifall sammanställningen är riktig 
<se ordlistan). 

§ 33. Fi. est. äi -> sv. cei, w , t. ex. fl. päivä ->pazva (sa), 
est. täib 	tcetp, est. käikuma -> kcetkO. 

Fi. est. ej 	sv. at, cet, t. ex. fl. Heikki -->- huk, 
-fi. seipi 	sep, est. prel -> prets. 

c) Omljud. 

1) Regressivt i-omljud har möjligen framkallat 
.övergången a -> e uti fl. Taasia -> Täsio 1529 (Arw. Handl. 
II), Tesio 1540 (Jb.) 	(nu) Tessjö i Pyttis. Detta antagande 
.är mycket djärvt; men jag anser det dock ej vara så otänkbart, 
att någon enstaka inflyttning skett till Finnland redan så tidigt, 
att det urnordiska i-omljudet ej än var slutfört. Måhända är 
det ej blott en tillfällighet, att även ortnamnet Pyttis (där 
'Tessjö ligger) synes vara upptaget innan vikingatidens slut 
(jfr.  .§ 59,2). På annat sätt kan jag ej förklara ljudövergången 
a --> e. Ett annat bevis på svenskarnas ankomst till Finnland, 
innan i-omljudet genomförts, är kanske ortnamnet Skörböle (nära 
Björneborg) jämfört med fl. Kuorila (<- "Koorila 1. Skoorila). 
Namnet härledes kanske från personnamnet Skårer (jfr Nor. 
Aisl. gr.2  § 306). Då man i äldre handlingar finner formen 
Bkördeböle, beror denna antagligen på folketymologi. 

Man kunde möjligen tänka på ett slags yngre i-omljud av 
a till ä, som förekommer i östsvenska dialekter (t. ex. gälin 
galen, nätjin naken), men detta omljud är känt blott i den 
nordfinnländska gruppen (se Hultm. Östsv. dial. § 7,1). Att an-
-taga en äldre större utbredning av denna företeelse är också 
svårt. Enligt denna ljudlag bör däremot ortnamnet Härpö 

tänkas ss. biform till sverfa (sorfinn) på samma sätt som horfa till 
Iverfa (horfinn). Från en nordisk form med o 	va) utgår också 
fl. kortteli 	ev. kvarter). Jfr härmed, att kort a även i starktonig 
stavelse i förening med ett föregående w utvecklat sig till å. i några 
estsvenska dialekter: Hultrn. östsv. dial. § 55, 63 (t. ex. Map valp). 
Jfr även Rydqv. IV, s. 66. 
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(Ulvsby) 	fl. Harjunpää förklaras. Ordet skrives i äldre hand- 
lingar Harripä, Häreppä, Härepby.1  Ett annat exempel på 
denna ljudlag finna vi i byanamnet Merikart (Must.), ifall man får 
lita på skrivsättet Marikardh (Waaranen V). Namnet utginge 
då från ett fl. Marjakarta (= bärskäret). Beträffande namnet 
Tessjö må här ännu anmärkas, att jag påträffat det under 
formen Tåsio 1709 (Wallin, Suom. maantiet s. 49). Då jag tils 
vidare ej funnit denna form flera gånger, kan den kanske 
bero på felskrivning. Men om en sådan form i äldre tider värk-
ligen kan uppvisas, så anser jag den vara ett senare lån frånl 
fl. Taasia. Eller skulle detta exempel tyda på att det s. k.. 
yngre i-omljudet egt rum blott i bitonig ställning? Att Tessjö. 
fordom uttalats med fortis på senare stavelsen, framgår ju av 
vokalförkortningen i penultima. Formen Tåsio skulle däremot 
förutsätta ett äldre uttalssätt med fortis på första stavelsen 2. 
Då exemplen äro så osäkra, vågar jag likväl ej av dem draga 
några slutsatser. Om fl. Airisto, sv. Erstan se § 30. 

Angående det nordfinnländska i-omljudets ålder kunna 
vi av exemplet Härpö sluta oss till att det är äldre än 1550. 
Enligt § 5 borde synkopen i detta ord hava inträffat ungefär 
vid denna tid, måhända något tidigare; men redan dessförinnan 
måste övergången a -± ä hava genomförts. 

I Kimito hava vi kanske ett exempel på regressivt i-omljud 
av y (se § 14d). 

2) Ett fall av vokalförändring förorsakat av progressivt, 
1-omljud omtalades § 27,2 (iu -› is3). Den på ett sådant i-omljud 
beroende ljudövergången 	103 har jag ej funnit i något lån- 
ord. Denna ljudlag är också äldre än den nyssnämnda; spår 

Senare märker jag, att de älsta formerna av namnet tyckas-
vara: hcerwnpw 1456 (Arw. Handl. IV), härenpä 1456 (Arw. Handl. 
VII), Herrempm 1481 (Arw. Handl. V), varför det kanske är möjligt,. 
att det svenska Härpö utgår från ett finskt Häränpää. Mot detta kan 
dock invändas, att det är svårt att förstå, huru den finska formen 
Harjunpää i så fall bildats. Däremot kan man tänka, att de nämnda 
äldre formerna vore etymologiska ombildningar av ett dialektiskt Häripä.. 
I så fall vore ljudövergången 	a äldre än 1450. 

Jfr Kock Ark. X, s. 331 f., PBB. XVIII, s. 458, 464; Wad-
stein Sv. landsm. XIII. 5, s. 27 f., Hum. vet.-samf. skrift. III. 5, s. 5f.; 
Nor. Aisl. gr.2  § 66,3; samt ovan § 3, slutet. 
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av densamma visa sig redan i runskrift från 1100-talet'. Möj-
ligen kan dock ljudutvecklingen i fl. Karjala -> Karölen tänkas 
förorsakad av i-omljud. Ordet hade då genomgått följande ut-
vecklingsskeden: fl. Karjala -> Cariali (1250) —> *KariEelen -> 
Karelen. Bortfallet av i efter r kan väl tänkas likasom t. ex. 
uti nsv. frälsa <— frialsa, men däremot skulle man uti penultima 
vänta sig ee för e. Formerna med e påträffas redan mycket 
tidigt, t. ex. 1230 Carelia, Karelia, Carell (det sista = kareler); 
1313, 1348 Karelia; 1329 carelia.2  Dock skrives ordet 1250 
Cariali samt år 1316 Carilie, vilken sistnämnda form kanske 
antyder en annan utveckling: Karjala -> Cariali (1250), Carilie 
(1316) --> Karelen. Men även denna härledning mötes av svårig- 
heten att förstå övergången i 	e, som ju i så fall inträffat 
långt tidigare än den från 1400-talet kända övergången av i till 
43 uti öppen stavelse. Här må slutligen erinras om att ort-
namnet även är känt i isländska sagor ock där förekommer 
under formerna Karjtaa, Kirjäla ock Kyrialand (se t. ex. Rafn, 
Fornaldar sögur Nordrlanda I, s. 371). 

I detta sammanhang kan även anföras en ljudutveckling 
ja 	i (0, ehuru den säkerligen ej kan tänkas beroende på 
progressivt i-omljud: fl. Karja -> Karis3, est. karjas -> kans. 
Härtill kan ännu läggas, att Karjas kylä (i Uskela) 1468 skrives 
Karls kylä (Svartb.). Man kunde kanske tänka, att denna 
företeelse stode i något sammanhang med det i finnländska 
'dialekter även i svagtonig ställning förekommande i-omljudet 
(se Kock Fsv. lj. s. 128 f.). Att ett sådant antagande ej har 
skäl för sig, framgår dock därav, att formen Karls kan uppvisas 
redan från 1352 (Styffe). 

Anm. Ljudväxlingen ja 	uti kon (sup. korja) 	5. korjata 
beror naturligtvis på analogi från svenska värb ss. n3rb (nytja) 0. s. v. 
(L11 Frändsk. s. 20). 

§ 36. II-omljud. Något exempel på gammalt u-omljud 
har jag ej funnit. Då denna ljudlag Ii fsv. ej synes hava värkat 

Biate Ant. tidskr. X, s. 23. Se för övrigt om detta omljud 
Kock Ark. V, B. 371 f.; Nor. GPhil. § 125, 134; Tamm Upsala-
studier s. 25. 

Beläggställen hos Rydberg I ock Sv. dipl. III. 
Jfr § 7 anm. 3. ikr 1392 skrives ordet Kahin, vilket tro-

ligen är att uppfatta ss. en latinsk ablativ (Riksark. perg.-bref). 
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i samma utsträckning som i isländskan, så är det väl även 
att antaga, att den ej mera var värksam vid den tid, då svens-
karna gjorde bekantskap med de finska ortnamnen. 

Såsom bekant förekommer i de östsvenska dialekterna ett 
slags yngre u-omljud, d. v. s• en övergång av kort a till cc i 
urspr. kort rotstavelse, då följande stavelse innehållit u (se Hultm. 
Östsv. dial. § 1,42; jfr även Kock Ark. X, s. 322 f.). Enligt denna 
ljudlag är övergången a --> e att förklara uti ortnamnet Leppa 
(-by, -kobben, invid Lappo ås mynning) ‹- fl. Lapua. Namnet 
uttalades troligen lapo likasom än i dag lapo. I äldre hand-
lingar träffas såväl Leppo som Lappo (Suomi II: 9, s. 218). 

Anm. Även namnet Tana(älv) 	Teno(joki), lapp. Daadno har 
kanske denna ljudlag att tacka för sin tillvaro enligt analogin ladu : lada 
= Teno : Tana. Denna form hade i så fall bildats, innan oblikformen 
förallmänligades hos svaga substantiv (jfr Hultm. Östav. dial. 1,43 anm.). 
Detta bekräftas av att formen Teno mycket ofta användes i äldre ur—
kunder, t. ex. Theno 1551 (Arw. Handl. VIII), Teno 1602, 160& 
(Waaranen Handl. II). Formen Dann (d troligen beroende på inflytande. 
av det lapska ordet) skall enligt meddelande av WIKLUND påträffas första 
gången 1560. Det enda som talar emot denna förklaring av formen 
Tana är, att man i norska dialekter, där namnet troligen först upptogs,. 
ej känner till någon ljudväxling a 	e, men väl a 	o (Aas. Gram.). 

d) Brytning. 

Då a-brytningen är så gammal, kunna vi ej gärna 
vänta att finna den i finska lånord. Det till sin etymologi dunkla 
ordet fisl. moar6, fsv. miearpe (ock mearpe), nsv. mjärde vore-
det enda exemplet härpå, om det kunde anses för lånat från finskan. 
När vi i fsv. finna såväl miearpe som mmrpe i nominativen,. 
beror det naturligtvis på analogisk utjämning (eg. nom. meerpe, 
gen. miarpa). 

Den vida yngre brytningen av y till ju (io) är tro- 
ligen representerad uti band (Ru.) 	est. kfilimitt, ttillps- 
(estsv.) <- est. tillpima. På något annat sätt kan jag ej förklara 
ljudövergången i dessa ord. Att med VENDELL (Fiirh. o. upps. 1, 
s. 50) antaga, att 	uti kugmt vore tecken till begynnande- 
palatalisering av konsonanten, går väl ej gärna för sig. Bör 
diftongen 214 (20) åter anses uppkommen genom brytning, så har 
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denna i dialekten inträffat framför 1 (Z1) + kons., vilket i fsv. 
rspr. förekom blott sällan (Nor. GPhil. 140 c, Ark. VI, s. 333). 
Uti norska dialekter lär brytning i denna ställning däremot vara 
vanligare (Nor. Nord. språken s. 23; Storm Norv. I, s. 104, 106). 

Då 1 ock ra uti killimitt sammanstötte först efter synkopens 
genomförande (varom se § 5), så måste övergången y -> 20 uti 
ktamt hava inträffat under en betydligt senare tid än den 
ovannämnda fsv. ljudlagen. Dock är det möjligt, att bryt-
ning i östsvenskan inträffat även framför ensamt 1. Härför tala 

pyyliä --> 1)M, fl. Hyvelä -> Jfilböle (nära Björneborg). 
Namnet, som 1545 skrives Hiuhlböhle, är intressant även där-
utinnan, att det uppvisar bortfall av v (w) framför L Vi hava 
därför troligen här åter ett ortnamn, som upptagits redan under 
vikingatiden. Se Nor. Aisl. gr.2  § 244 ock jfr t. ex. nsv. sil 
med fl. 

Ifall dessa exempel nu äro rätt förklarade, så får man väl 
förutsätta, att brytningen y --> ju varit samöstsvensk. Besynner-
ligt förefaller det, att densamma ej kan uppvisas i inhemska 
ord, kanske beroende på inflytande från högsvenskan. Jfr dock 
Ru. mad med fno. m§ll. (den förra formen kan mellertid utgå 
från ett urn. "mivuu.). 

E. Konsonanterna. 
a) I uddljud. 

§ 39. Bland klusilerna fästa vi oss först vid k. Denna 
klusil har såsom bekant framför palatal vokal palataliserats till 
ti [ja], U. Dock kvarstår k i denna ställning ännu som sådant 
i några sydfinnländska ock i de baltiska dialekterna (Hultm. 
Östsv. dial. §,6,3, LI1 Frändsk. s. 16 f.). 

I de finsla lånorden har k i enlighet härmed behandlats 
olika i de skilda dialekterna, t. ex. 

fl. kenkä 	-> hsv. känga 2 	fl. kiskoa -> Utsk 
ki(l)kkerä j§zigN 	 kippa 
kiusata Units 	 kyökkä hsgk 
kehä 	'paha o. s. v.; 

2 )  = mega. 1) Se § 52 anm. 2. 
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men est. kilu 	--> /cdu 	fl. kytöä 	—> kytal 

kir'm 	kirm 	 kinata 	kota 2.  
kil 	liii 

VENDELL har i Förh. o. upps. 1, s. 48 f. försökt göra troligt, 
att de estsvenska dialekterna i detta avseende befunne sig i ett 
övergångsstadium eller åtminstone företedde vissa tecken till 
begynnande palatalisering. Jfr dock härmed L11 i Sv. landsm. 
VI, s. clxviij ock Hultm. Östsv. dial. § 6,3 anm. Bland de ord, 
som skulle uppvisa en begynnande palatalisering av konso-
nanten, nämner VENDELL även de estniska lånorden kueks(bain) 
÷- est. keks ock kicep ‹- est. käpp. Jag vill med anledning härav 
påpeka, att man ej nödvändigtvisbehöver förutsätta, att denna 
palatalisering av klusilen skett på svensk språkbotten. Den 
kan möjligen hava inkommit från estniskan, ty i några est. 
dialekter användes i början av ordet ett prepalatalt k-ljud, som 
med avseende å artikulationen ock sin akustiska värkan mycket 
närmar sig gränsen för t-ljudet (Setälä ÄH. s. 7). Det enda, 
som kan anföras häremot, är att denna företeelse blott före-
kommer i de dialekter, som mäst varit utsatta för ryskt infly-
tande ock som ligga avlägsnast från svenskt språkområde. 

Om tiden för palataliseringens genomförande i riksspråket 
se Nor. GPhil. § 160 3. I de finnländska dialekterna 
har ljudlagen troligen icke före mitten av 1600-talet 
gjort sig gällande, ty först från denna tid synes någon 
osäkerhet i den ortograflska beteckningen antyda, att någon 
förändring uti uttalet inträffat, t. ex. 
Kiälö (äldre Keelö, Kedelö) Kiereklax (1551 Kärkelax, 1588 
Safverkiet (äldre Safverkeet) 	Kerekelax) 
Kiöthampn 	 Kiöeklax (1553 Kökelax, 1554 
Kiökare (äldre Tiö(e)kare) 	Köekelax), 
alla från 1650-talet. De två första exemplen äro från Eg. Finn-
land, de två följande från Åland, det därpå följande från Öster-
botten ock det sista från Nyland. Likväl må här anmärkas, 
att man enligt min mening ej av detta förändrade skrivsätt 
kan draga några fullt säkra slutsatser om det dialektala ut- 

Jämte jota. 
Jämte jpna. 

8) Jfr även Tamm Fon. känn. I § 13, Nor. i Columbus' Orde- 
skötsel s. XII f., Andersson Salbergs Gram. svet. s. 73. 
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talet, ehuru det visserligen kan vara en möjlighet, att först en 
förändring häri framkallade en annan ortografi. 

I övriga fall bibehålles k oförändrat, t. ex. fl. karttu --> 
kartu, fl. koettaa --> byt° o. s. v. 

Anm. 1. Då man i dialekter, som eljes uppvisa palatalisering av 
konsonanten, påträffar denna oförändrad, så beror detta på att lånet är 
helt nytt, t. ex. fl. klivas 	PPm. kivas. Jfr i samma dialekt Mu 
(--= kilo). Detta ord uttalas i vissa dialekter tjilo, vilket beror på 
invärkan av skriften (jfr Tamtn Fon. känn. s. 28). 

Anm. 2. Fi. k motsvaras av svenskt h uti fl. kassara 	(lov)- 
hasar, om sammanställningen är riktig. 

§ 40. Fi. est. t, p förbliva i uddljud oftast oförändrade, 
t. ex. 

fl. pyytää --> pta 	 est. tami. 	---> tanu 
pieksu 	pjcelssa 	 pudi 	ptitu 
tippua 	tip 	 pulk 	pulk. 
§ 405. Finskans ock estniskans tonlösa klusiler motsvaras 

i svenskan stundom av tonande. I appellativa lånord förekommer 
detta endast sällan. Jag har ej funnit flera exempel än: est. 
kamm 	gam, est. kallas --›? gal, fl. talkoo 	(slatar)dalko. 
Man kan väl knappt tänka, att d i det sistnämnda ordet skulle 
vara beroende på bitonighet. Hällre kunde man kanske an-
taga, att den tonande klusilen inkommit från sammansättningar 
sådana som sand-kam, land-kal, fiyd-talko, i vilka t ock k 
kunnat bliva tonande genom invärkan från den föregående tonande 
klusilen. 

Dock kan orsaken till detta förhållande även ligga i de 
finska explosivornas natur. Dessa uttalas nämligen ej lika 
energiskt som de svenska, varför de stundom av svenskar kunna 
uppfattas såsom tonande (se härom vidare § 46 nedan). På 
detta sätt måste väl ock några ortnamn förstås, t. ex. 

Kestilä -› Gestilä 	fl. Prunkkala -› Brunkala 
Perttula 	Bertula 	äldre Paekarla Bagarlal. 
Ljudväxlingen b 	p uti fl. Pirkkala sv. Birkala förklaras 

av namnets härledning från eller sammanställning med bir-
karlarna (birkkarlarna)2. Om sockennamnet Bjärnå, fl. Perniö 
är ursprungligen svenskt eller finskt, synes osäkert. Dock är 

Nära Åbo. 
SVENSKNS förklaring av ordet (E- bjurkarlar) är, så vitt jag kan 

inse, språkligt omöjlig (Hist. Arkisto XI, s. 511). 
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jag böjd för att antaga det senare. Namnet skrives t. ex. 1352 
Bernaa, 1426 Berna (Styffe), 1405 Berna (Sv. dipl. I), 1438 
berno (Arw. Handl. II), 1447 beerno (Arw. Handl. III); men 
biörna 1451 (Arw. Hand!. IV), den mig veterligen tidigaste 
formen med inskjutet i. Jag säger inskjutet i, ty en brytnings-
diftong kunna vi ej hava här, då den ej visat sig tidigare. 
Troligen är därför formen med bi-, bj- beroende på folketymologi. 
Då uti äldre handlingar även någon gång påträffas namnet 
Karhunjoki (»björn-å»), så är detta blott en översättning av den 
folketymologiskt bildade svenska formen (se Finskt mus. 1894 
nr 5). Jfr om detta namn Europxus Suomi II: 7, s. 38, ehuru 
hans härledning naturligtvis ej är att lita på. 

Anm. 1. Då finskans tonlösa klusiler även i ortnamn i allmänhet 
bibehållas i udclljud, så väcker ljudbehandlingen i de ovannämnda ort-
namnen vår förvåning. Se vi på de orter, som benämnas med dessa 
namn, så finna vi, att de alla ligga i närheten av Åbo. Kanske skilde 
sig klusilerna i dessa trakters finska dialekt även i uddljud något från 
uttalet i andra dialekter, likasom de göra det än i dag uti vissa ställ-
ningar inuti orden (se Toivonen Halikon kiel. i Suomi III: 2, s. 12). 

Anm. 2. Jfr de halvt onomatopoetiska värben baka (slå, skrävla), 
bomista (bullra, skrävla), budtsta (prata) med de ungefär liktydiga 
fl. paiskata,, pomista, putista. Det är ett intressant sammanträffande, 
att uti liviskan, kareliskan, olonetsiskan, vepsiskan ock votiskan tonande 
explosivor användas i början av liknande onomatopoetiska värb (se 
Setälä ÅH. s. 4 f.). Då denna företeelse sålunda tyckes vara känd i 
alla västfinska språk med undantag av finskan ock estniskan, är det 
väl ej så alldeles säkert, om SETÅLÅ har rätt, då han antager den-
samma vara alldeles ung. Måhända utgöra de nämnda dialektvärben ett 
svagt bevis för dess tidigare förekomst även i finskan. Jfr även den 
av V11 ÖM. s. 56 påpekade växlingen d 	t uti några ljudvärb ss. 
daska 	taska, dorva 	torva. Åven om dessa fakta ej stå i något 
inbördes sammanhang, är det i alla fall ett intressant förhållande som 
förtjänar påpekas. 

§ 41. h i början av ordet framför vokal bibehålles regel-
bundet i de finnländska dialekterna. Exx. fl. hasakka --> hasa/sa, 
fl. hautoa ---> huut, fl. Haapalaks -> Hoplaks. 

Uti västra Nyland ock östra Eg. Finnland bortfaller h i 
denna ställning i svenska ord, men tillägges framför ursprung-
ligen uddljudande vokal (selHultm. Östsv. dial. § 42, 45). Något 
hithörande finskt lånord har jag ej funnit i dessa dialekter. 
Även i de estniska dialekterna förekommer denna företeelse, 
ehuru den ej där är lika allmänt genomförd, t. ex. ar (= har), 
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horka (= orka).1  I enlighet härmed finna vi i estniska lånord 
ofta h i uddljud, ehuru det ej finnes i det estniska ordet. Tvärtom 
gives det exempel på att h bortfallit i lånord, som i estniskan 
uppvisa denna konsonant. Exx. est. ageräkk 	hakrcek, est. 
otsuma 	hotj, men est. hork -> ork, est. hani 	am, est. 
hädal -› cetcd. Orsaken härtill kan ju nog ligga i de estsvenska 
dialekterna; men då (såsom ovan påpekades) ett dylikt förfarande 
med uddljudande 1i i inhemska ord är sällsynt, så är det antag-
ligare, att orsaken bör sökas i estniskan. Enligt Setälä ÄH. 
s. 325 f. har h i uddljud i de flästa dialekter numera bortfallit. 
Därav förklaras exemplen ork, am, cetcd, då uti est. hork, 
hani, hädal h existerar blott på papperet. Däremot skriver 
grammatikern STAHL (-l• 1657) ofta h i början av ord, där det 
ej är etymologiskt berättigat. Ehuru man i allmänhet ej kan 
lita på hans beteekningssätt, så tala dock exemplen hakrcek, hot 
kanske för att hans ortografi åtminstone i några fall varit riktig.2  

Om det ena eller det andra språket i detta avseende varit 
utsatt för främmande inflytelse, är mycket osäkert. Då udd-
ljudande h blivit behandlat på samma egendomliga sätt i svenska 
dialekter både i Finnland (se ovan) ock i Sverge (se t. ex. Rydqv. 
Sv. akad. handl. 39, s. 149 f.), så är väl denna företeelse i est-
svenskan rent nordisk. Med större skäl kunde man antaga, att 
estniskan rönt inflytande av den svenska dialekten, isynnerhet 
som h ännu alldeles regelbundet förekommer i uddljud i de 
sydliga dialekterna, ehuru även ett sådant antagande knappt 
nog torde vara berättigat. 

§ 42. Uddljudande j bibehålles regelbundet i de finländska 
dialekterna, men vokaliseras i de estsvenska alltid till i, t. ex. 

juttua --> 'ut, fl. joutaa -> joutas, men est. juttuma -› 
est. julk --> iuZk, est. järg --> ung o. s. v. Detta senare beror 
på att uddljudande konsonantiskt ej i de estsvenska såsom i 
de finnländska dialekterna övergått till spirantiskt j3. Det est-
niska j skiljer sig även (likasom det finska) från det svenska 
däruti, att det städse är en ren halvvokal (Setälä ÄH. s. 436'). 

V11 ON. § 71, 72, Ru. § 86. 
Jfr även Genetz Suomi II: 15, s. 266 samt 

21; VII ON. § 12,8, Ru. § 19,11; Hultnr. 

Frth. RWm. § 20, 
Se Setälä anf. st. 

Krohn Wir. kielioppi § 3 c 
Se Frth. RWm. § 

östsv. dial. § 3,2, 51. 
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Anm. Ortnamnet Inikorpi (Ko.) skrives t. ex. 1540, 1542, 1555 
Jänikorpi (1540 även Enikorpi). Det är därför möjligt, att FAGER-
LUNDS (KED). S. 11 not 2) härledning av namnet från ett fl. Jänis 
korpi (hare -E- ödemark) är riktig. Ljudutvecklingen ja (-›- e) -> i 
är dock svår att förstå. Måhända hade detta ord fordom senare kom- 
positionsleden huvudtonig, då ja 	e i bitonig ställning vore att för- 
klara på samma sätt som Eem- 	hem- i sammansättningar (se Kock 
Sv. ske. II, s. 340, jfr även ibm s. 497). Ett annat exempel härpå är 
kanske sockennamnet Jeppo (<- fl. Jepua), som 1556 ock 1562 skrevs 
Ep, Eppå. Ovan § 2 kommo vi på enahanda väg till det resultat, 
att detta ortnamn troligen fordom haft senare leden försedd med huvud-
ton. Dock vill jag tillägga, att jag blott med tvekan framställer detta 
förklaringssätt. 

Konsonanterna 1, rn, n, r, s ock v förbliva oför-
ändrade i uddljud. 

Konsonanttillägg. Ett tonlöst a, har kanske tillagts 
i ordet lozsk +- est. loisk (jämför ordförteckningen1). Likaså 
har s blivit 'tillagt i estsv. skaup ÷- est. kar'p samt möjligen i 
estsv. stnts <—? est. trits. Ett sådant tillägg av s synes i est-
svenskan förekomma även i andra ord. Jfr t. ex. striphus 

treibhaus samt några av V11 Ru. § 178 omnämnda ortnamn. 

b) I midljud. 

a) Enkla konsonanter. 

De långa klusilerna hava 
a) efter kort vokal bibehållits oförändrade, t. ex. 

	

£1. akku.na 	ak, 	 est. mut't' --> mut 

	

hasakka 	hasak a 	 kupp 	ku_p o. s. v.; 
Anm. 1. ELMGREN har (Suomi 1847, s. 154) härlett ortnamnet 

HAggais (Pa.) ur fl. hohka (kärr, moras). Denna härledning är i min 
tanke ej omöjlig. Ljudutvecklingen hade då varit följande: Hohkais 

*Hokkais (enl. § 60) -± Hoggais. övergången kk -› gg måste 
hava inträffat i något sammansatt ord, där *Hokkais stått såsom 
den relativt oakeentuerade kompositionsleden. Jfr nsv. argbigga 

1) Däremot tror jag ej ss. Frth.-V11 Ordb. s. 139, att det estsv. 
.2,hp vore lånat från est. Ordet bör väl sammanställas med nyl. slipu 
(se VIINyl. etym. s. 37, samt Rz 626, art. slipps). 
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fsv. argbikkia (Kock Tffil. NR. IX, s. 159). Likväl synes det dialektala 
uttalet hogas tala emot denna härledning'. 

efter lång vokal antingen bibehållits eller förkortats 
(se § 1); 

efter 1, m, n, 	r förkortats i de flästa dialekter. Den 
föregående konsonanten har däremot förlängts, t. ex. 

fl. pilppa 	--> palp 	fl. kontti 	--> ?kont 
polttaa 	palt 	 konkkii 	koek 
homppa 	hompo 	pilkkoa 	pdk(a). 2  
lanttu 	lant 

I detta avseende skilja sig dialekterna i Gkb. ock Ped.-Pu., 
i det att i desamma de tonlösa explosivorna samt s bliva rela-
tivt långa efter de nämnda konsonanterna (Hagf. Gkbm. § 7, 
V11 PPm. § 13). Därför finna vi även uti lånord finskans kvan-
titetsförhållanden bevarade, t. ex. fl. silppu --> Mpo, fl. sirkku 
-› sarko. De nämnda målen stå sålunda i detta hänseende på 
samma ståndpunkt som den finnländska högsvenskan, vilken 
såsom bekant (Pipping Nystav. IV, s. 134 f.) häri skiljer sig 
från svenska riksspråket. 

Även framför s förlängas de korta finska konsonanterna, t. ex. 
fl. homsata --> homsa 	fl. hursti 	--> hurst 

romsi 	ro MS 	 härsyttää havs 
ansas 	ansu 	 haksi 	halps. 

§ 46. Finskans ock estniskans korta tonlösa klusiler hava 
1) i de flästa appellativa lånord ej undergått några för-

ändringar, t. ex. 
fl. aika 	-› aaka 	est. kork 	konk 

haapio 	h4.10 	 lipsima 	lWsik 
kutuli 	kutu4 	nork 	nak 
polku 	polkus(v ag) 	julk 	ittUc 
karkaella karkce4 	karp 	karp 
murtaa 	murta 	kurp 	killp; 

Prof. NOREEN upplyser mig om att Kom förklaring av argbigga 
är oriktig, såsom bevisats av LIAN i ett uti Språkvet. sällsk. i Upp-
sala nyligen hållet föredrag. -bigga står för -bEeggia (jfr tweggia. 
: annat-tviggia o. d.), som är fem, till bagge »gumse, argsint person». 

Denna förlängning förekommer även framför finskans korta ex- 
plosivor, t. ex. fl. palturi 	paldure, fl. murtaa -› muta. 
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2) övergått till motsvarande tonande explosivor 
i några, såsom det synes, äldre appellativa lånord: 

fl. kenkä 	-›- känga 	fl. hapero -± ? habk 
merta 	? fao. meer51 	itu tdur 
vimpa 	vimba 	palturi  paldurz 
sukeltaa 	sugal 	 pilka 	piga 2  
kankera 	? kaggZo 	rampa 	ramba; 

uti högsvenska former av finska ortnamn, t. ex. 
oc) efter vokal: 

fl. Kitee 	--> Kides 	fl. Juuka 	-› Juga 
Kitilä 	Kidelä 	Uukuniemi Uguniemi; 

p) efter 1, m, n, r: 
fl. Multia 	-› Muldia 	fl. Satakunta 	Satakunda 

Paltamo 	Paldamo 	FIap aranta 	Haparanda 
Pälkj ärvi 	Pelgjärvi 	Impilaksi 	Imbilax 
Punkalaitio Pungalaitio Kempele Kembele 
Punkaharju Pungaharju Vampula Vambula 
Sortavala 	Sordavala 	Renko 	Rengo 0. s. v. 

Se vi på dessa exempel, så finna vi, att de alla utgöra 
namn på orter, som icke hava svensk befolkning. Taga vi 
däremot exempel på ursprungligen finska ortnamn i numera 
svenska trakter, så finna vi de tonlösa klusilerna i de flästa fall 
bevarade. Ex. Hölklöt, Serklax, Korpilax, Pörknäs, Rekepelt, 
Karkmo, Hankmo, Karkelax, Inikorpi, Lumparland(?) 0. S. v.3  
Då dessa ortnamn långt tidigare upptogos av svenskar än de 
under mom. b uppräknade, så framgår härav, att de senare ej 
kunna återgiva något allmänt äldre finskt uttal. Orsaken till 
att svenskan nu i ortnamn så allmänt använder tonande explo-
sivor i st. f. finskans tonlösa, måste således sökas annorstädes. 
Huvudsakligast anser jag orsaken ligga i den omständigheten, att 
finskans tonlösa klusiler till sitt ljudvärde ock bildningssätt 
väsentligt skilja sig från svenskans, i det att de förra äro 
oaspirerade ock uttalas med mindre lufttryck än de senare (Se-
tälä ÄH. s. 13, Vasenius Hjälpreda s. 21, 38 f.). Detta åstad-
kommer, att fl. k, p, t även i akustiskt hänseende märkbart 

1) Nsv. mjärde. 	 2) Fsv. pika. 
3) Då den finska formen ej alltid kan med säkerhet uppgivas, bar 

jag ansett det onödigt att här inlåta mig på gissningar. Det finska 
ursprunget är i alla fall uppenbart. 
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skilja sig från de svenska. Då man sedan ville nedskriva finska 
ortnamn ock då man senare började använda finska i skrift, låg 
det nära till hands att använda bokstäverna g, d, b såsom 
tecken för fl. k, t, p. Småningom blev det sedan regel att 
skriva ng, id, mb, nd (se härom utförligare Setä,lä ÄH. s. 10 f.). 
Härtill kommer ännu, att de tonlösa explosivorna i Åbodialekten, 
som legat till grund för det älsta finska skriftspråket, hade ock 
än i dag hava ett ljudvärde, som närmar sig b, g, d (Toiv. Suomi 
III: 2, s. 12, Hahns. Suomi II: 6, s. 1 f.). Då svenskarna sedan 
i skrift sågo sådana former som t. ex. Satakunda, Haparanda 
o. s. v., så uttalade de också naturligtvis dessa ord svenskt 
(d. v. s. med svenskt g, d, b), ock därigenom stadgade sig 
detta uttal ock skrivsätt i svenskan. Ja, man gick ännu längre, 
så att man i allmänhet började i finska ortnamn skriva g, d, b 
i st. f. k, t, p. Måhända gjorde man det stundom också i udd-
ljud, varigenom man fått sådana former som Bjärnå 0. s. v. 
(jfr § 401/2  ock anm. 1). 

Vad nu de under mom. 2 a uppräknade orden vidkommer, 
så är det ju möjligt, att den tonande explosivan i några av dem 
beror på den ovan påpekade skillnaden mellan de svenska ock 
finska klusilerna. I många ord kunna de dock förklaras på 
annat sätt. Exx. känga, idur hava troligen fått sitt g ock d ur 
kasus, där också finskan har g, d för nominativens k, t: kenkä, 
gen. kengän, nom. pl. kengät; itu, idun, idut 0. s. v. På detta 
sätt tänker jag, att även mjärde ock piga kunna förklaras. 
Se vi på det nuvarande finska språket, så hava dessa ord visser-
ligen ej numera i någon kasus d, g; men vi behöva ej gå 
så långt tillbaka i tiden för att finna sådana former som merdan 
(= merran, gen. av merta), tegon (= teon, gen. av teko) o. s. v. 
Ordet merta böjdes således i äldre tider: nom. merta, gen. mer-
dan, nom. pl. merdat 0. s. v. I enlighet med teko, tegon böjdes 
ock pilka, piigan, pligat 0. s. v. Då fsv. har både pika ock 
pigha, så har den förra formen inkommit från nominativen, den 
senare från någon annan kasus. För att förstå formen piga 
behöver man därför ej antaga någondera av KOCKS förklaringar, 
ehuru jag anser den senare vara ganska sannolik (Fsv. 1j. s. 38, 
Tffil. NR. IX,s.159). Märk, att estsvenskan ännu har pk, pl. ffikar. 
De dialektiska formerna pia, piju äro troligen yngre ock hava 
inkommit från någon av kasus obliqvi i finskan (fl. pilka, gen. 
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piian, pl. pilat o. s. v.) likasom det dialektiska poju säkerligen 
också utgår från någon kasus med »förmildrad» klusil (nom. 
poika). 

Utom de under mom. 2 b upptagna ortnamnen finnes en 
mängd sådana med tonande explosivor, som ej behöva förklaras 
på samma sätt, ehuru jag ej vill utesluta denna möjlighet. Så-
dana äro t. ex. 

fl. Liminka Limingo fl. Sääminki Säminge 
Luhanka Luhan go Karunki Karungi 
Puolanka Puolango Pellinki Pellinge 

0. s. v. Uti dessa namns svenska form har den tonande klusilen 
kunnat inkomma från någon kasus i finskan, där densamma 
finnes, t. ex. Limingassa, Luhangalla (i Lim., vid Luh.). Men 
den kan även bero på att den stått i svagtonig stavelse (Kock Sv. 
akc. I, s. 120, Fsv. lj. s. 35 f.). Orden på -inge kunna dess-
utom hava bildats i analogi med svenska ortnamn på denna 
ändelse. 

En värklig ljudövergång k -› g, t 	d beroende på bi- 
tonighet hava vi troligen uti fl. Piikilä -4- Pigeby (1540) 
Pigby (Sib.), fl. Itälaksi 	Idelaxby (1540) —> Idlax (Pärnå). 
Om Högsar fl. Haukisaari, Klöghskogh fl. Klaukkala jfr 
ovan § 3, slutet, samt där anförd literatur. Om t —> se Antiqv. 
tidskr. X, s. 313 not. 

§ 47. Finskans tonlösa k, p, t motsvaras i estniskan uti 
huvudtonig stavelse efter vokaler samt likvida ock nasala kon-
sonanter av ljud, som uti skrift betecknas med g, b, d. Att 
dessa tecken dock ej utmärka tonande explosivor, har länge 
varit en känd sak (se Genetz, Suomi II: 15, s. 264). SETÄLÄ 
har noggrant undersökt förhållandet ock kommit till det re-
sultat, att estniskans g, b, d äro tonlösa medix (g, b, d'), som med 
avseende å lufttryckets storlek likna finskans tonande g, b, d, 
men sakna stämton ock så till vida likna finskans tonlösa k, p, t 
(Setälä ÄH. s. 14 f.). Under sådana förhållanden kan det ej 
förvåna oss, att est. g, b, d uti lånord upptagna i estsv. oftast 
motsvaras av k, p, t, isynnerhet som SETÄLÄ tillägger, att han 
i stranddialekten, därifrån lånorden naturligtvis främst härstamma, 
tyckt sig höra tydligt k, p, t efter en kort vokal. Efter vokal 
finna vi därför nästan regelbundet tonlösa explosivor, t. ex. 
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est. liba lipa est. sugu suku 

vibu npu raibe ratp 
naba napa vägi vcek 
ageräkk hakrcek udu tita 
häda heta hädal cetcd 
pudi plitu naugma niauk 
sibul spu pudulane Otukt.. 

Undantag göra blott est. nägu -›- (neku &) negu, est. kabi 
kabi (jfr Setälä ÄH. s. 157), est. siber 	&bal (ock sivar)1. 
Efter 1, m, ii, , r finna vi däremot såväl tonlösa som 

tonande explosivor, t. ex. 
est. singi(auk) -› sik(ho) 	est. härjoma -9-1? kalk; 

-men est. jalg 	--> tak 	est. kang 	-> kagg 
jär'g 	iang 	 rong 	rogg 
perdik 	pceldik 2 	wömbla 8  V CeMbu 

<se § 50). Månne ej detta tyder på att de estniska klusilerna i 
denna ställning hade ett något annat ljudvärde än efter vokal? 

Anm. Särskild uppmärksamhet förtjäna estsv. padi ock ~Ou. 
Det förra av dessa ord vore enligt Frth.-V11 Ordb. s. 162 lånat från 
est. padi, det senare enligt Thoms. BFB. s. 200 från est. mödu (men 
icke = fno. mjoär). Om nu dessa antaganden vore riktiga, skulle man 
.enligt det ovan anförda vänta sig *pati, *inötu4  eller möjligen *padi, 
*inoclic (i analogi med nägtt, kabi). Spiranten d kan däremot ej på 
detta sätt förklaras. Det är därför möjligt, att spiranten i dessa ord 
är en kvarleva från fno. beär, mjöär, varifrån de est. orden äro 
lånade. Men då de est. ock estsv o formerna i övrigt så nära mot-
svara varandra, så är det väl sannolikast att antaga en kontamination 
mellan de est. orden å ena sidan ock dialektord med bibehållen spirant5, 
härledda på nordisk botten från de fornnordiska, å andra sidan (jfr 

östsv. dial. s. 201 not 2). 
§ 48. Övriga förändringar av klusilerna: 

Fi. k -› sv. t efter diftongen ou uti: fl. roukku --> nitat- 
(baek), fl. moukka? 	mout, fl. laukkaa? --›- lut, samt efter at 
uti fl. Seiklahti? -› Seitlax. 

Fi. p -± sv. t: fl. pilppa --> pdt. 

År kanske liksom det estniska ordet lånat direkt från ty. schieber. 
Ock peltik. 	 3) Genitiv. 
Det finnes också värkligen ett estsv. incetu. 
Den fno. spiranten kvarlever i målet även i andra ord, t. ex. 

knu5a (<- fsv. knodha), vädar 	fno. veär): Hultm. östsv. dial. § 52. 
Sr. landsm. XI. 3. 	 5 
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Fl. p -> sv. k: fl. pilppa -> Aku, fl. Kauplahti? -> Köklax. 
Fl. t -> sv. k: fl. laitio -> latk(stceda), latkto. Utvecklingen 

har väl varit följande: fl. laitio -> lattjo 1. latip? (som även 
finnes), därav latk-sleeda i analogi med jork-steda av dial. 
MIK/p, ock slutligen latisto genom kompromiss mellan latksiceda 
ock lattjo. Om utvecklingen av k till j§, när det står i förening 
med ett följande j-ljud eller framför palatal vokal, även i mindre 
betonad ställning, se Hultm. Östsv. dial. § 6,3, 12, 35, 49. 

Fi. k -> sv. g(h) -> v: fl. Klaukkala -> Klöekskog (1606). 
möcsko (1553) -> Klögskog (1601), Klöghskogh (1651) -> Klöv-
skog ock fl. Laukkoski -> *Löghkosk -> Lövkosk. 

I dessa ortnamn hava vi således exempel på den östsvenska 
övergången g(h) -> v. Enligt Hultm. Östsv. dial. § 1,50 inträdde 
den efter u, o samt diftongen öu (ou, cm, ou), t. ex. »uvu 
(= tjugu), gnov (fsv. gnogh). Om de ovannämnda exemplen 
än i dag dialektiskt uttalas med diftongen ou, är mig obekant; 
men att de åtminstone tidigare haft detta uttal, kunna vi på 
grund av de finska formerna taga för säkert. Om ljudlagena 
ålder har jag ej kunnat komma till något säkert resultat. Bya-
namnet Lövkosk skrives nämligen redan 1540 Löfkoskeby (men 
1651 Löekitsk), medan Klövskog ännu 1651 skrives Klöghskogh. 
Detta skrivsätt kan dock bero på avskrivning av äldre urkunder, 
varför det är troligt, att ljudlagen är äldre än 1540. Om 
k -> gh se ovan § 3 slutet samt § 46. 

Est. g har bortfallit uti estsv. kat *- est. kaigas. Bort- 
fallet är ljudlagsenligt: V11 ON. § 69,5 (t. ex. dat 	deg). En 
annan dialekt uppvisar kaik. 

Stundom finna vi i lånorden en klusil utan mot-
svarighet i den finska formen. I dessa fall återger det svenska 
ordet ett äldre finskt uttal. Såsom ex. må nämnas: 
Joekas = fl. Juva 	äldre Pargas = Paraisten pitäjä2  

*Jukal 	 Kägra i Tenala = fl. Käyrä 
Sagu, äldre Saugå = fl. Sauvo Aggelby = fl. Oulunkylä3  
Nagu = fi. Navo 	 fsv. kapris = fl. kauris1. 

Jfr Päivälehti 1893, nr 239, 243. 
Ännu AGRICOLA ock hans efterföljare skrev° t. ex. korgotta, 

wirghottaa (Setälä ÄH. s. 23). 
Även Oulunjärvi skrevs 1323 Ogla jerui (Rydberg Trakt. I). 
Jfr om de tre sista exemplen Setälä ÅH. s. 139 f. 
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En äldre klusil hava vi möjligen även bevarad uti ort-
namnet Kimito = fl. Kemiö. Den finska formen förutsätter väl 
ett äldre Ilemido, likasom fl. lapio utgår ur ett äldre lapido. 
Den dentala explosivan hade i denna ställning bortfallit redan 
före AGRICOLAS tid, men träffas ännu sporadiskt hos honom i vissa 
ord, så t. ex. waphade (se härom Setälä ÄH. s. 66). Alltför 
djärvt är det väl då ej att antaga, att den kvarstod i *Kemido vid 
den tid, då denna socken fick svensk befolkning, vilket troligen 
skedde mycket tidigt. Men ännu möter svårigheten att förklara 
t (äldre tt, t. ex. 1329 kimittu, kimitto, Sv. dipl. IV) i st. f. 
fl. d uti den förutsatta formen *Kemido. Jag ser mig ej i stånd 
att giva en tillfredsställande förklaring, om SETÄLÄ har rätt, då 
han (ÄH. s. 119) säger, att man redan under den samfinska tiden 
måste förutsätta ett tonande d i den ställning, detta ljud har uti 
ifrågavarande ortnamn.i Jfr om detta ord för övrigt § 14 d. 

I ordet vcembid (÷- est. vårarna", vemmal, gen. vömbla, 
vembla) har b sin rot i estniskan. Antingen har det inkommit 
från någon kasus, där b än i dag kvarstår, eller är det upptaget 
under en tid, då även nominativen hade klusilen i behåll. Enligt 
Setälä ÄH. s. 41 hade inb i nominativen ej ännu assimilerats till 
ram i början av 1200-talet. Det är dock möjligt, att mb kunnat 
bibehålla sig vida längre (jfr vidare § 47). I fsv. insköts visser-
ligen ett b uti ljudförbindelsen mi (Nor. GPhil. § 168,5, Hultm. 
Östsv. dial. § 1,24); men ett sådant inskott kan ej här antagas, då 
b står emellan in ock vokal, vilken icke kan vara svarabhakti-
vokal, om ordet utgår från nominativen. Utgår det åter från 
någon av kasus obliqvi (t. ex. gen. vömbla), så måste vi visser-
ligen antaga svarabhaktivokal (ock detta är kanske det troligaste, 
då a —> u annars står oförklarat); men då är b icke beroende på 
något fsv. inskott.2  Formen vcetnbu må emellertid hava uppstått 
huru som hälst, så skulle man i alla fall vänta sig assimilation 

Dr FORSMAN meddelar mig, att han anser sv. Kimito utgå från ett 
finskt •Kemitty(maa = det av floder genomskurna landet). Detta för-
klaringssätt synes bekräftas av äldre urkunder (kimittu o. s. v.). Men huru 
skall den finska formen Kemiö då förstås? — Sannolikare finner jag hans 
antagande, att sv. Rimito utgår från en kortare finsk form *Rymittty. 

Jfr § 6. Däremot hava vi sannolikt ett inskott av b uti ort- 
namnet lamblaks (hsv. Lemlaks) 	fl. Lemmelaksi (Pargas). I detta 
ord insköts b naturligtvis först efter synkopens genomförande. Ljudlagen 
synes därför i dialekten vara ganska ung. 
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av mb till ram enligt den av Hultm. Östsv. dial. § 9,2 fastställda 
ljudlagen, att mb i antevokalisk ställning assimilerats till ram, 
t. ex. dzmidmku : fsv. dymbilviku. Då detta ej inträffat, så beror 
b i vcembtd på inflytande från pluralis vcembkr. Ordet bör så-
lunda ljudlagsenligt hava böjts: sing. vcemld, pl. vcembkr. Jfr 
en dylik analogisk utjämning i t. ex. obest. sing. timbur: best. 
sing. timbri. Formen vcemcd, som även förekommer, utgår från 
den estniska nom. Jämför man nu med varandra 
å ena sidan est. vömmal, gen. vömbla samt t. ex. 

inf. ömmelda, pres. ömbien, 
å andra sidan estsv. *vcemuZ, pl. vcembZar samt t. ex. 

inf. ramceZ 	pret. rambZa 
obest. tzmurl 	best. tzmbrz, 

så kan man ej underlåta att fråga: är den likartade ljudbehand-
lingen blott tillfällig? Jag för min del tror det knappast. Om 
då någotdera språket i detta avseende varit utsatt för främ-
mande inflytande, så är det för visso estsvenskan. Detta synes 
mig desto sannolikare, som de estsvenska dialekterna äro de enda 
i den östsvenska gruppen som uppvisa denna assimilering.2  

Det estsv. dialektordet roga (säd) härleder sig kanske från 
ett mot fl. rovia (rlilltå) svarande est. ord med bibehållen klusil, 
ehuru något sådant numera ej torde finnas. 

Slutligen vill jag i detta sammanhang taga till behandling 
tvänne ortnamn, ehuru de ej i sin närvarande form uppvisa 
någon äldre klusil. Jag avser namnen munsaia ock Runsor. 
Dessa ord skrivas i äldre tider Modensal (t. ex. 1540), Mudhen-
sal (1556, 1570), Rodensar (t. ex. 1580), varför de kanske 
förutsätta fl. Mudansalo, Rudansaari. Huru hava de svenska 
formerna utvecklats ur dessa finska? Jag tänker, att gången 
varit följande: ur Mudensal, Rodensar fick man först genom 
synkope *Mu4sal(a), *Rucksor, varav sedan genom metates 
Mundsala (1651), Rundsor ock slutligen Munsala, Runsor. 
Dock kan man även tänka sig, att d bortfallit i *Mucinsal, 
*Rudn.sor samt sedan åter inskjutits emellan n ock a.3  Om vi 

Jämte ttmbur. 
Här behöver väl knappast 

ej alltid inträffar i antevokalisk st 
Jfr om ett inskott av t 

Ark. II, s. 90 f., Kock Fsv. 1j. s. 

omnämnas, att assimilation i estniskan 
ällning. 
(eller d?) i denna ställning Hoffory 
446, Nor. GPhil. § 80b. 
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uti Mundzmå (1560), Muntzmo (1580) hava ett liknande inskott 
av dental klusil, eller om densamma bör förklaras på annat 
sätt, kan jag ej avgöra, då ordets etymologi är mig obekant. 

§ 51. Fi. h har uti midljud: 
bortfallit åtminstone framför j, 1, m ock vokal, t. ex. 

fl. Pohja 	-> Pojo 	fl. tarha 	-> tara 
Lohja 	Lojo 	 Vehmaa 	Vemo  
kuhja- 	kiva 	 Ykspihlaja Yxpila. 
Om detta inträffat ännu i andra ställningar, framgår ej av 

min materialsamling. 
Redan 1359 finna vi Poya, 1451 loya. I nordiska ord bort-

föll inljudande h redan omkring 800 (Nor. GPhil. g 82,14 
övergått till k åtminstone framför n, t, k, t. ex. Lahna-

kosk -> Laknakosk. Om ljudförbindelserna ht, hk se § 59, 60. 
Anm. 1. Till ljudövergången uti est. kihv 	hi har jag ej 

funnit något motstycke. Jfr ett alldeles motsatt tillvägagående uti 
kahvi ‹- sv. kaffe. Ordet har därför kanske gått i motsatt riktning. 

Anm. 2. Uti Lansor 	fl. Lahnasaari (Mustasaari), Vinima 
Vihiniemi (Bjärnå) har h bortfallit framför 31. 

§ 52. Fi. j har: 
i allmänhet ej undergått några förändringar, t. ex. 

harjakannu -> hatyakaris 	fl. kalja 	-> kalja 
lurjus 	iurjus 	naittajaiset nattayas; 

efter kort huvudtonig vokal ofta förlängts, t. ex. fl. paju 
-÷ mitt, fl. maja -> maija, moija (ofta på 1500-talet, se Tamm 
Fon. känn. s. 8). Likaså finna vi uti äldre handlingar ofta 
Poija, Loija (nu Pojo, Lojo). Ifrågasättas kan dock, om ii i de 
sista exemplen betecknar ett långt j-ljud. 

Om ja -> e () se § 35. 
§ 53. Ett j har inskjutits uti ortnamnet lift (va) ÷- fl. 

li(joki), li(n pitäjä) enligt den fsv. ljudlagen, att ett kons. i in-
sköts emellan ö 1. i ock en icke palatal vokal (se Nor. GPhil. 
168,1). Jfr t. ex. nsv. ijåns med fsv. i(i)adhans. På samma 
sätt iith 	lå (1477 Yo, Svartb.; 1556 Mo, Arw. IV). Möjligen 
kan j dock även hava inkommit från fl. lijoki. 

§ 54. Finskans (ock estniskans) 1-ljud skiljer sig från 
svenskans dentala 1 därutinnan, att vid bildandet av detsamma 
tungans sidoöppningar äro större än vid svenskans dentala 1-ljud 
(se Setälä ÄH. s. 423, Vasenius Hjälpreda s. 36). Fi. 1 kommer 
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därigenom att även i akustiskt hänseende ganska väsentligt 
skilja sig från det svenska 1, så att det för ett svenskt öra kan 
ljuda nästan som ett kakuminalt 1.1  

Uti finska ock estniska lånord finna vi 1 behandlat i full-
komlig överensstämmelse med 1-ljuden uti de dialekter, där orden 
äro lånade. I trakter, som sakna kakuminalt 1, motsvaras fl. 1 
ständigt av dentalt 1. Så i Nyland ock Gkb. Ex. 

	

fl. malka 	malko 	fl. silppu -› sav° 

	

palturi 	pal.clun 	 papela 	pavlor. 
Om det kakuminala l:ets förekomst i östsvenska dialekter 

se Hultm. Östsv. dial. § 2,n. 
I de dialekter däremot, som hava 1, behandlas finskt (ock 

est.) 1 fullkomligt i enlighet med de för dialekterna gällande 
reglerna för 1-ljudens förekomst. 

Ex. på kakuminalt 1: 
fl. höpelö -± hOpcek Vö. 

karkaella kccrkeZ Vö. 
kela 	 fmk F b. 
pulkka 	puka Fb. 
hutiloida huted Ped. 

est. halg 	hak 
Ex. på dentalt 1: 

fl. 	pyyliä --> pyi Ped.-Pu. 
est. pulk 	pillk 2  

kurp 	killp 
hilp 	hilpatar3  

est. köllmitt -› ktohnt 
laul 
	

lceuZ 
tår 
	tu4 

riul 	rna 
malk 	mak 
talgu 	tak. 

est. Urnas -> thms 
ilwes 	ting 
töld 	tad 
perdik 	pceldtk. 

1 alla dessa exempel står dentalt 1 enligt V11 ON. § 77, 1 4; 
77, I 7 ; fin. § 93c. 

Då man stundom finner undantag från reglerna, såsom t. ex. 
est. terk -> tcelk, est. von -> volt (där vi skulle vänta oss 4), 
så beror detta antagligen på att orden äro helt unga lån. 
Exemplen told, pceldik måste väl ock anses för jämförelsevis 
unga, lånade sedan 1 + d sammansmultit till j (se V11 ON. § 63,4 

Då 1 numera ej förekommer i Nyland, Gkb. ock Nargö, så 
beror detta naturligtvis på en yngre ljudutveckling (1 -> 1, se 

Under min lärarevärksamhet vid ett finskt lyceum har jag ofta 
iakttagit ett sådant »tjockt» uttal av 1 bland mina finska talande elever 
(de fiästa hemma från Tavastland). 

Men pidle. 	 3 ) Men hcdpatar. 
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Hultm. Östsv. dial. § 2,14 Att också dessa dialekter under ett 
tidigare skede haft 1, framgår även av ortnamn Mana som 
t. ex. Hölklöt 	fl. Hylki(luoto?), där ljudövergången y -÷ ö 
framkallats av det kakuminala 1-1judet (Hultm. Östsv. dial. § 
bi). Av detta exempel se vi dessutom, att 1 tidigare förekommit 
även efter y. Ett annat exempel härpå är estsv. taillps, där 
brytningen y -› ju ej kunnat inträffa framför dentalt 1-ljud. 
I det andra i § 38 anförda exemplet: kolna (Ru.) 	est. kali- 
mitt sammanstötte 1 ock ra först efter synkopens genomförande. 
I denna dialekt måste således kakuminalt 	hava kvarstått 
även efter y, ännu sedan synkopen inträtt (jfr § 5). I övriga 
estsv. munarter däremot heter ordet ktimat. Då brytning ej här 
inträffat, så kunna vi väl antaga, att 1 --> 1 genomförts tidigare, 
än vokalen i penultima synkoperades. Att de östsv. dialekterna 
fordom haft kakuminalt 1 ej blott efter y, utan även efter i, 
måste man ju antaga, då man vet, att även fsv. i denna ställ-
ning hade supradentalt 1-1jud.1  

Det i Ormsö-Nuckö-målet förekommande estniska lånordet kd 
puckel <— est. kil har fått sitt 1 genom invärkan från det inhemska 
dialektordet IM köl (se V11 ON. § 77, I i). I detta ord åter 
måste väl 1 vara påvärkat av sådana ord som mg = fsv. myghla, 

= fsv. sighla (se Hultm. Östsv. dial. § 1,21 not 3). Däremot 
har det i Rågö-Wichterpal-målet förekommande lånordet bl 
bröms <— est. kil regelbundet dentalt 1. 

Uti Ormsö-dialekten förekommer ännu ett tredje 1-ljud: den 
prepalatala laterala frikativan j uti de båda estniska lånorden 
sic> 	est. surp, tal ±- est. tall. VII ON. § 80 antager därför, 
att detta ljud inkommit från estniskan, där det är mycket van-
ligt. Häremot kan dock anföras, att estniskan ej har muljerat 
1-ljud uti ordet tall, samt att detta ljud annars behandlats i 
enlighet med reglerna .för 1-ljuden, t. ex. est. tår --> tul, est. 
kurp -÷ kUlp, est. perdik —> peldtk (om estsv. tcelk, volt se 
ovan). I alla fall är det anmärkningsvärt, att i förekommer 
blott i två estniska lånord. Kan man på grund härav antaga 
ett äldre eller dialektiskt estniskt uttal lan'? 

§ 55. Enligt Nor. GPhil. § 166 c förlängdes m i inter- 
vokalisk ställning under 15:e årh. (utom efter a, 	Denna för- 

1) Se Kock Fsv. ljudl. s. 464 f., Ark. IX, s. 51 f., 254 f.; Hultm. 
östsv. dial. § 1,21. 
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längning har jag ej funnit i något lånord. Tvärtom påpekades 
ovan § 2, att en kort vokal stundom förlängts framför ro, där 
vi väntat oss ett långt m (Vemo, Lemo). Ett enda exempel, där 
m möjligen förlängts, är sockennamnet Jomala 	fl. Jumala 
Juumala (enl. Ahlm.-Forsm. Lex.)1. Då övergången u --> o eljeg 
är svår att förstå, antogo vi ovan § 13,1 b, att densamma vore 
beroende på att u efterföljdes av ett långt m. Detta antagande 
synes också bekräftas av äldre urkunder. Namnet skrives t. ex. 
1544 Iwmmala, Iwmmal (Hans. Bidrag II). Den nu brukliga 
formen Jomala vore då att förklara såsom uppkommen genom 
kompromiss av det dialektiska *Jomma1 ock det i hsv. genom 
finsk invärkan bibehållna Jumala. Också ortnamnet Lemo fl..  
Lemu skrives redan 1380 Lemmo (Styffe). Då konsonantför-
längningen i så fall skulle hava inträffat tidigare än i fsv. riks-
språket, så kan väl åt detta ena exempel knappast tillerkännas. 
någon större bevisningskraft. 

§ 56. Fi. est. r motsvaras: 
i de flästa fall av vanligt uppsvenskt supradentalt r, t. ex. 

fl. kiire 	kragar 	est. pere 	-› pen 
korjata 	kon 2 	 nurk 	nurk 

est. kirm 	bryn 	 kur'n 	kurn; 
av uvulart (rullande) n uti alla estsvenska dialekter 

emellan vokalerna a, o, a ock konsonanterna g, k, t, m, p, w, t. ex. 
est. parv 	-› panw 	est. hirmus -› hanmusts 

pär'g 	pang 	 jär'g 	zang 
peerg 	pank 	 kor'k 	konk  
kärtsama kants 	 narmas namn 
torp 	tonp 	 nurk 	nonk 
kar'p 	kanp 	 arv 	anw 
särls 	sants 	 kark 	kank. 4  

V11 ON. § 95 säger, att n skulle förekomma även efter u, 
ock anför såsom exempel därpå hunw, vartill ännu kan läggas 
hunwu4. Men i de flästa fall förekommer ej n i denna ställ- 

1) Lektor BERGROTH upplyser mig senare om att det dialektala ut-
talet är jotnal, varför hav. Jomala (med öppet å-ljud) måste bero på 
invärkan från skriften. 

Pret. korja. 	 3) Men htrmust. 
4 ) Jfr härmed Frth. RWm. § 26; VII ON. § 95, Ru. § 115; 

Lll Sv. landsm. I, s. 74. 
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Ding. Märk t. ex. följande lånord: kurptts <- est. kurbits, nurk 
4- est. nurk (men nonk), purk +- est. peerg. 

Även efter o påträffas n någon gång, t. ex. ponk (= purk), 
men korv 	est. körv. 

3) stundom av sv. kakuminalt 	t. ex. 
fl. hopero --> hopee 	fl. kankera --> ?kaggZo 

houru h 	 koturi hu 	 kutuZ. 
Särskilt anmärkningsvärt är 	r) uti ordet kaa W. 

(4- est. kark). Enligt mom. 2 ovan skulle vi vänta oss kan/c, 
ock denna form finnes även i Dagödialekten. Då jag ej träffat 
något annat säkert ex. på 	rkl, så måste bero på någon 
särskild orsak. Möjligen har Zk utvecklat sig i plur. kankar 
genom dissimilation, på samma sätt som t. ex. fsv. malmare 

marmor). 
r —> framför k har jag ej häller funnit i någon annan 

nu levande dialekt 2. Det är därför svårt att förstå, huru man 
skall förklara 1 i de två ortnamnen kelkesala, kaalknäs år 14053  
(= Iärksalo, Kärknäs). Föga troligt är, att 1 i dessa ord repre-
senterar ett värkligt 1-ljud. Det förtjänar kanske omnämnas, 
att i Flaymålet (således i en ganska närbelägen trakt) enligt 
VII Fby Ord!. s. 4 -rk- ock -rp- ofta sammansmälta »till supra-
dentala (kakuminala?) k ock p». Ehuru jag ej förstår, vad VENDELL 
menar med ett supradentalt k ock p, så är det väl dock troligt, 
att detta av honom omtalade uttal förutsätter någon förändring 
i bildningssättet av r. Måhända var det just detta förändrade 
uttal av r som föranledde nedskrivaren att teckna ieelkesala, 
kcelknäs. 

Växlingen r 1 uti följande former: 1385 Rymittherce, 1423 
Rimittare, men 1385 Rymitthyla, 1405 Rymittela (alla i Svartb., 

Rymättyiä) beror kanske blott på felskrivning. 
§ 57. Est. z betecknar ett tonlöst ljud, som i de nordliga 

dialekterna mycket litet skiljer sig från det tonlösa z; i syd-
ligaste delen av estniskt språkområde förekommer däremot ett 

Ett annat sådant ord kunde möjligen vara hä4lc vb. jämfört med 
harka hos Rietz 244 b (se V11 ÖM. s. 9). Men detta ord utgår, om 
det är nordiskt, troligen från ett äldre *harka, ur vars A ett kunnat 
utvecklas. 

Märk dock kark ock kalk i Vbott. enligt Rz 309 a. 
Arw. Handl. VIII. 
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tonande z (se Setälä ÄH. s. 228 f.). Då estsv. naturligtvis upp-
tagit sina lånord från den norra eller stranddialekten, så kunna vi 
även förstå, varför est. z regelbundet motsvaras av estsv. s, t. ex. 

est. kam]. 	-> kasu 	 est. sizalik -> sisa lik 
rizuma 	risa. 

Jfr om estsv. tonande z V11 ON. § 100. 
Konsonanterna n, s, v förbliva oförändrade, t. ex. 

fl. innokas -> inugar 	fl. kaski 	-> kask(land) 
juoni 	yoynur 	 kurva 	kurvo o. s. v. 

§ 58,/2. Est. v motsvaras av estsv. w efter ze uti paiew <- 
est. parv, anta 	est. arv (jfr Vii ON. § 110 III,6). Däremot står 
v efter r i t. ex. karv 	est. körv. Frth.-V11 skriva est. aru, paru; 
men enligt Setälä ÄH. s. 442 f. äro formerna arv, parv vanligare. 
Då i äldre est. skrift träffas former sådana som arw (se Setälä 
anf. st.), så är det möjligt, att de estsv. formerna förutsätta ett 
äldre estniskt uttal. 

13) Konsonantförbindelser. 
Fi. ht motsvaras: 

1) i de flästa fall av sv. kt, t. ex. 
fl. Vihti 	-> Viktis 	fl. Huhta 	-> Flukta 

	

Lohtaja Lokteft 	 Apajalahti Apalakt. 
Enligt L11 Sv. landsni. I, s. 86 hade fl. h uti t. ex. ihminen, 

ahkera samma ljudvärde som den i några svenska dialekter 
förekommande tonlösa vokalen a, ock. detta kan ju ha sin riktig-
het beträffande Haparandadialekten. I övriga fl. dialekter skiljer 
sig h i slutet av en stavelse från den svenska tonlösa vokalen 
däruti, att med artikulationen i struphuvudet, som för båda ljuden 
är gemensam, förenar sig vid fl. h tungans post- (medio-, pre-) 
palatala artikulation (se härom närmare Setälä ÄH. s. 324, 344). 
I akustiskt hänseende torde a (1. h) framför t i de östsvenska dia-
lekter (t. ex. Gkbm. enl. Hagfors § 177,Fbm. enl. V11 Ordl. s.5, estsv. 
enl. V11 ON. § 70, Ru. § 85,2), där det förekommer, ej mycket 
skilja sig från fl. h i samma ställning. I sin avhandling om 
Gkbm. använder HAGFORS tecknet h för den obetonade vokalen 
ock säger (§ 4 anm. 6), att finnar, som äro vana vid ord som fl. 
akne, ahtaa, därigenom få en riktig föreställning om det i Gkb. 
förekommande ljudet. 
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Försöka vi nu i äldre urkunder få reda på huru den finska 
ljudförbindelsen ht behandlades i äldre tider, så finna vi den-
samma i skrift återgiven med et, cht ock någon gång kt, kth, t. ex. 

1328 Oehtonsalmi ock Okthansalmi (Rydberg I) 
1405 Wakterpoe (Sv. dipl. Nf. I) 
1465, 1499 Huehtis (Haus. Bidr. I) 
1484 La,otis (Hans. Bidr. I) 
1543 m. fl. Vaetarpä 
1556 Hucta, Pä,älacht 
1545 Victis 0. s. v.1  

Vilket ljudvärde hade nu c, oh i denna ljudförbindelse? Då 
dessa tecken ofta användas för att beteckna k-ljud, t. ex. Kalla-
jochi, Soehlooth 1. Sochlott (= Kalajoki, Socklot), ock då e 1. 
ch framför t stundom utbytas mot k, anser jag det vara högst 
sannolikt, att tecknen c ock oh uti ifrågavarande ställning hade 
ljudvärdet k, ock detta redan så tidigt som i början av 1300-
talet. För övrigt är detta en fråga som jag, vad de hsv. 
formerna beträffar, anser sammanfalla med den om ljudvärdet 
av oh framför t uti tyska lånord i fsv. Angående detta spörs-
mål har SCHAGERSTRÖM (Ty. lånord med kt s. 91) enligt min 
mening så evident ådagalagt, att i tyska lånord med cht i medeltids-
svenskan städse den ljudförbindelse hördes, som vi nu åter-
giva med kt, att man ej kan betvivla riktigheten härav.2  Men 
även om riksspråket i äldre nysvensk tid egt det s. k. ch-
ljudet [x] i denna ställning, så följer därav dock ej, att dialek-
terna (särskilt de östsvenska) haft detsamma. Då några mun-
arter nu hava ht för äldre kt (se Hultm. Östsv. dial. § 17), så 
sammanhänger detta troligen alls ej med frågan om ch:s ljud-
värde framför t i äldre nysvenska. Jag anser det därför vara 
omotiverat att (med Hagfors Gkbm. § 177) på grund av det 
närvarande uttalet i några östsvenska dialekter draga slutsatser 
om riksspråket under 1600-talet. 

Här böra vi ännu komma ihåg, att ljudförbindelsen ht hos 
AGRICOLA ock hans efterträdare alltid tecknas med cht ock et. 
Se t. ex. Monumenta lingvo f ennicce I (utg. av Setälä ock 

De sista ex. ur jordeböcker. 
Jfr även Nor. Columbus Ordesk. s. XIII, Andersson Salbergs 

Gram. svet. s. 74 f., samt å andra sidan Kock Fsv. 1j. s. 69 f., 537 f. 
Jfr numera ock Beckm. Ark. XI, 165 f. 



80 	SAXEN, FINSKA LÅNORD I ÖSTS V. DIALEKTER. 	XI. 3 

Wiklund), där exempel stå att finna på varje sida. Det är ju 
möjligt, att detta skedde i enlighet med det svenska skrivsättet, 
att således svenskan redan på 1500-talet hade eh-ljud framför t; 
men lika mycket skäl torde finnas för antagandet, att det finska 
beteckningssättet är beroende på inflytande av tysk skrift. Då fl. 
ht  i det närmaste hade samma ljudvärde som tyskt cht (se Setälä 
ÄH. s. 324), så fann man det lämpligt att även i skrift återgiva 
dessa ljud med samma tecken. Då man senare i stället begynte 
skriva ht, så skedde väl detta dels för att förenkla ortografin, 
men dels även för att skilja det finska uttalet från det svenska 
i sådana ord som t. ex. fl. Vihti, sv. Vichtis (= mktis); fl. 
Lohtaja, sv. Lochteå (loktea); fl. mahti, ä.-nsv. macht (= makt). 

2) av tt uti det enda exemplet fl. Pyhtää -› Pyttis. 
Varpå beror nu den olika ljudbehandlingen uti detta ord? 

Varför hava vi ej här ht -± kt såsom i de under mom. 1 upp-
räknade exemplen? Svaret på dessa frågor måste sökas däruti, 
att detta namn av svenskarna utan tvivel lånats tidigare än de 
ovan nämnda. Ja, jag vill t. o. m. gå så långt, att jag anser 
det vara möjligt, att ordet upptagits redan vid den tid, då ht 
i rent nordiska ord ej ännu assimilerats till tt. Detta skedde, 
såsom bekant, redan under vikingatiden (Nor. GPhil. § 71, Aisl. 
gr.2  § 209). Vore min förklaring nu riktig, skulle detta namn 
bevisa tillvaron av en svensk befolkning i Nyland redan under en 
tidig period. Ovan § 35 påpekades ett annat ortnamn från samma 
trakt (Tessjö), som även syntes tala för en tidig svensk in-
flyttning. Detta är otvivelaktigt en beaktansvärd omständighet, 
se därom ytterligare nedan i avdelningen »Återblick». Dock böra 
redan här några omständigheter påpekas. Vissa skäl finnas ju för 
antagandet, att urnordiskt ht (senare tecknat et) i vissa svenska 
ock norska dialekter bibehållit sig ända in i litterär tidl. Om detta 
antagande befinnes riktigt, kunde man ju vidare förmoda, att den 
nyländska dialekten utgått från en sådan språkform, som uppvisat 

1) Doc. WADSTE1N har å föreläsningar uttalat den mening, att ht 
assimilerades till tt blott i det fall, att både h ock t hörde till samma 
stavelse eller befunno sig i mindre betonad ställning. Om denna hypotes 
är riktig, så bör väl övergången ht 	tt i detta fall hava skett t. ex. uti 
juxtapositionerna Pyttis 0, Pyttis socken. Se härom Bugge Ark. IV, 
s. 116; Liohn Ark. III, s. 238 not; Wadstein Fno. horn. ljudl. § 42 b; 
Kock Fsv. lj. s. 58 f., Språkhist. s. 81 f.; Nor. Aisl. gr.2  § 209 anm. 2. 
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detta drag. I så fall är ortnamnet i fråga naturligtvis ej något 
bevis för en tidig svensk kolonisation i Finnland. I alla fall 
måste namnet ganska tidigt hava upptagits av svenskarna. Sock-
nen är ju en av Finnlands älsta, omnämnes första gången år 
1380 (Riksark. perg.-bref I, s. 463, Hans. FVS. Bidr. 44, s. 
210 not). 

Ehuru jag sålunda anser det vara högst sannolikt, att Pyttis 
lånats under en tid (det må för övrigt hava varit under vikinga-
tiden eller senare), då svenskarna ännu i inhemska ord hade 
ht, så vill jag dock ej alldeles utesluta möjligheten, att namnet 
blev dem bekant under en språkperiod, då ljudförbindelsen ht 
var för dem främmande ock då tyska lånord med dit ej ännu 
hunnit inkomma i språket. I sådant fall kunde det ju hända, 
att h bortkastades framför t. Detta antagande anser jag dock 
hava högst liten sannolikhet för sig, emedan man då skulle vänta 
sig ett långt y i namnet eller (om vokalen förkortats, t. ex. uti 
mindre betonad ställning) åtminstone i äldre tider ett kort t-ljud. 
Märk redan i slutet av 1300-talet »i Pyttiso». Då vi däremot redan 
1323 finna Okthansalmi 	fl. Ohtonsalmi), så håller jag för 
troligt, att fl. ht  i lånord gått över till sv. kt, så snart svenskan 
(genom assimilation till tt) förlorat denna ljudförbindelse. Då 
fl. Vahterhuone 1325 uti Svartboken skrives Watherhomm, så 
äro t ock h kär troligen omkastade. Sådant träffas ofta i 
äldre finsk skrift (se t. ex. Petander Suomi III: 6, s. 8). 

3) av t efter diftong: fl. pöyhtö -÷ poytu. Hit hör ock ort- 
namnet Autis (i Virmo) 	äldre Auchtis (t. cx. 1618 hos Krus). 

Pi. ht har i en mängd ord utvecklats ur ett äldre kt, varför 
man möjligen kunde tänka, att vi i äldre lånord ha äldre fl. kt, 
ej någon övergång ht 	kt på svensk språkbotten. Detta är 
dock ej möjligt, ty den finska övergången kt 	ht är utan 
tvivel betydligt äldre än de älsta finska lånorden i svenskan 
(se Setälä AH. s. 197 f., 356 f.). Även det gamla lånordet Pyttis 
talar häremot. Ortnamn på -lakt 	fl. 	t. ex. Apalakt 
(i (lkb.) 	fl. Apaja1ahti, äro mycket unga; ty fl. lahti är en 
senare analogibildning i st. f. det äldre laksi, laaksi (se Setälä 
ÄH. s. 126 f.), som återfinnes i en mängd äldre lånord, t. ex. 
Malax, Kvevlax, Vesilax, Savolax m. fl. Likväl tror jag ej, 
att man om alla de ortnamn, som nu ändas på -lax, får antaga, 
att de utgå från fl. laksi 1. laaksi. Denna form har stundom 
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kunnat införas ex analogia frän det stora antal ord, som värkligen 
härstamma från denna äldre finska form. Åtminstone ett exempel 
kan jag uppvisa därpå: byanamnet Pälax (så redan 1562, 1580), 
som t. ex. 1556 skrives Päälaeth. Den finska formen lahti 
existerade således åtminstone redan i mitten av 1500-talet. 

linni. Ännu ha vi ett ord med ljudförbindelsen ht, som förtjänar 
vår uppmärksamhet. Det är estsv. kehtSar (<- est. låtsas, låtse enl. 
Frth.-V11; E- lett. lözas pl. enl. Ahlqv. VSK. s. 34, Thoms. BFB. s. 195). 
Varifrån har detta h inkommit, om ordet är lånat från est.? Tuomszist 
anför av det lettiska ordet (enl. Mancellius) även formen lähzas, somn 
i två hänseenden står närmare det estsv. ordet: det har kort vokal ock 
h framför z. Estsv. lcehtsar är därför antagligen lånat direkte från 
det lettiska ordet. Att h bibehållits framför t, kan ej förvåna oss, då 
äldre kt i målet motsvaras av ht'. Även andra lettiska lånord torde 
i de estsvenska dialekterna nog kunna uppvisas. Såsom ett sådant ville 
jag även anse estsv. kceft framfot hos säl, vilket Frth.-V11 vilja här-
leda ur est. käpp fot, kb. Ur detta est. ord härstammar utan tvivel 
estsv. her; men formen keft kan svårligen härledas därifrån. Såsom 
original därför ville jag sätta lett. k'ept »haften, mit den klauen anpacken», 
därifrån vi regelbundet få kceft genom den ljudlagsenliga övergången 
ft 	pt (V11 ON. § 65,4; jfr Thoms. BFB. s. 259). 

§ 60. 1) Fi. hk blir regelbundet sv. kk (ek), t. ex. fl. 
Vehkalaksi -> Veekelax, fl. Hahka- --> Haeka(böle), fl. Hohka-
luoto -> Hoklot. 

Denna assimilation träffas redan i de älsta handlingar, t. ex. 
1336 Weekelax (Hans. FVS. Bidr. 44, s. 203), 1323 veeketaipal 
(= fl. Vehkataipale, Sv. dipl. III), 1340 Hieeala (= fl. Hihkala, 
Svartb.), 1416 Raekamala (= fl. Rahkmola, Svartb.). Hit hör 
möjligen även ortnamnet Vexall (så redan 1550, uti Nykarleby, 
räknades förr till Pedersöre), som då vore att härleda ur fl. 
Vehkaselo. Härmed vill jag likväl ej bestämt uttala mig mot 
ASPELINS härledning av namnet från ett finskt Väkisalo (Suomi 
II: 6, s. 212). Bland äldre former av namnet må här nämnas 
Veeksalö 1580, Vekusalö 1570, Veekersal 1556. Denna sist-
nämnda form kunde förutsätta ett fl. Vekarasalo 1. Väkkäräsalo; 
formen Vekusalö åter är kanske beroende på association med 
dialektordet vaku (sjömil). 

1) Frth. RWm. § 22; VII ON. § 70, Ru. § 85; Hultm. östsv. 
dial. § 51. [Prof. SETÄLÅ påpekar, att h uti lett. lähzas blott ut-
märker, att föregående vokal uttalas lång. Vid sådant förhållande kan 
det estsv. ordet lika gärna vara lånat från est. Tillägg i korr.] 
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Uti no/ca fl. nuhku har Ii bortfallit framför k, ifall denna av 
Vii PPm. Ordb. s. 256 gjorda sammanställning är riktig, vilket 
jag dock anser vara tvivel underkastat, då exemplet är enastående. 

2) Est. hk kvarstår oförändrat: est. uhke --> uhkian. 
§ 61. Såsom bekant övergick i sv. rspr. p till f framför 

s (ock t) mot slutet av medeltiden (se Nor. GPhil. § 161 a, 
Tamm Fon. känn. I, § 15). I en mängd östsvenska dialekter 
har ps däremot bibehållits (Hultm. Östav. dial. § 6,4, 15). På 
grund därav har även ps i fl. ock est. lånord regelbundet bi-
behållits, t. ex. 

est. absat 	avsat 	fl. kopsa 	kopsa Lptr. 
rips 	rips 	 popsia popsa Fb. 

Osäkert är däremot, om dialektordet ko/so är lånat från fi..kopsa 
(jfr ordlistan). Enligt Aspelin Suomi II: 6, s. 212 skrevs bya-
namnet Hoppsala (+- fl. Haapasalo) år 1747 Håfsala, vilket 
föranleder honom att härleda namnet ur fl. Hovinsalo. Då de 
nordösterbottniska dialekterna höra till dem, som bibehållit äldre 
psl, så måste formen Flårsala anses för hsv., den nu brukliga 
(Hoppsakt) för den dialektiska. 

§ 62. I fornspråket, så väl redan i förlitterär tid som också 
senare, förekom en assimilation ts 	ss (Kock Fsv. lj. s. 426 f., 
Nor. GPhil. § 164 f.). I jordeböcker från 1500-1600-talen finna vi 
denna ljudlag ofta tillämpad i ursprungligen finska ortnamn, t. ex. 
Mu.ssar, Museer (Mussar stad 1606-16112) ÷ fl. Mustasaari; 
Vissor 1551, Viiszar 1562 	fl. Viittasaari (nu Vittsor i Gkb.); 
Rossal 1549, 1550, Rossala 1551 *- fl. Ruotsala (skrives även 

1556 Rådzall, 1580 Rotzala, i Gkb); 
Mussalö (Museala) 	fl. Mustasalo (skrives ännu 1540, 1542, 

1555 Mustsal, i Ko.). 
Då vi nu i några av dessa namn det oaktat finna ts, så beror 
detta på invärkan antingen från finskan eller från hsv. Taga 
vi t. ex. namnet Vittsor, så anser jag ts hava bevarats genom 
skriftens ock högsvenskans inflytande, medan den äldre formen 
Vissor utan tvivel är den dialektiska. Det är därför troligt, att 
ljudlagen ts --> ss i hsv., men ej i dialekterna var slutförd. när 
t ock s i Vittsor genom synkope stötte samman. Att den uti 

Se Hultm. östsv. dial. § 15; V11 PPm. § 122,3; Hagf. Gkb. § 106. 
Se Aspelin Vaasan hist. s. 10. 
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dialekterna värkat under en senare tid än i hsv., framgår även 
av flera andra dialektord, som hava ss i st. f. hsv. ts, t. ex. 
pas (hsv. plats), spas (hsv. spets)1. Anmärkningsvärt är bya-
namnet Petsmo (i Kvevlax), som t. ex. 1549, 1551 skrevs Pettismo. 
Av detta namn har jag aldrig funnit någon form med ts assi-
milerat till ss. Månne detta tyder på att, ljudlagen i denna 
dialekt var genomförd före synkopens inträdande? 

Hit hör också sockennamnet Esse ‹- fl. Ähtävä. Båda dessa 
former förutsätta ett äldre *Etseve, *Ätsävä (om fl. ht 	ts se 
Setälä ÄH. s. 172 f.). Namnet kunde väl tänkas såsom finskt, 
av samma stam som fl. iitsäri, Ähtäri (sv. Etseri); men äldre 
former tyda på svensk upprinnelse: 1549 Esswo'o (kan möjligen 
läsas Essevo'o), 1556 Edzeffå, 1562 Edzefå. Första samman-
sättningsleden är utan tvivel det i ortnamn ofta förekommande 
ed (<-- fno. ei5 landtunga), senare delen bör troligen samman-
ställas med fno. sr, gen. svar. Jfr samma sammansättnings-
leder i t. ex. Söfde Söffuede i Skåne (Falkman, Ortn. i Skåne 
s. 39, 85), ävensom Ässle 	Eedzele i Ångml. (enl. Nord!. 
Sv. fornm.-för. tidskr. 7, s. 168 not). Namnets utveckling vore 
då å ena sidan *Edseve -> *Etseve (enl. Kock Fsv. 1j. s. 446) —> 
*Esseve -› Esse, å andra sidan *Edseve 	*Ätsävä -± Ähtävä. 
Märkvärdigt förefaller det att i Ped. finna en by vid namn 
Edsevö. Måhända har ds här bibehållits för att undvika för-
växling mellan byanamnet ock den närbelägna socknen. Tro-
ligare förefaller dock, att den olika ljudbehandlingen beror på 
olika akcentuering: Edsevö uttalas nu ock har väl alltid ut-
talats med långt e uti ock huvudton på antepenultima, medan 
Esse förutsätter ett äldre *Edseve med kort uddljudande e ock 
huvudtonen därför troligen på senare kompositionsleden. I så 
fall kan association med ordet ed hava vållat, att ds ej ut-
vecklats till ts (ock assimilerats till ss) uti byanamnet. 

Uti est. lånord i estsv. finna vi ts regelbundet bibehållet, t. ex. 
est. luts luts est. prit'sima -± pilts 

metsis matsis särtsuma sants 
pits pits kurbits kurpits. 

Blott uti det ena ordet heics <— est. ötsuma motsvaras est. ts 
egendomligt nog av Ls. 

1) Då hsv, har krass, rspr. åter krats, så beror väl det förra på 
dialektiskt inflytande. Jfr Frth. Vö. § 87, V11 PPm. § 130,4. 
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Fi. sk -> sv. f uti fl. Ruskiakari -> ruftgkar. 
Huru fljudet uti hsv. katfa (användes allmänt, även av 

bildade personer, åtminstone i Vasatrakten, = rspr. katsa) ut-
vecklats, är svårt att förstå. Man kunde visserligen antaga, att 
formen utginge från ett fl. katiska; men en övergång sk -› f 
framför en bakre vokal är väl ej gärna tänkbar. Påpekas kunde 
kanske, att det österbottniska dialektordet hyfo synes förutsätta 
ett äldre "hyska, som återfinnes i fl. hyyskä (a -› ä har genom-
förts i finskan på grund av vokalharmonin)». Märk dock även 
fsv. hysikke (Södw. Ordb.). Då i alla fall en övergång sk -> f 
framför bakre vokal (efter palatal?) måste anses för obevisad 
ock högst osannolik, så är det väl möjligt, att hsv. katfa in- 
kommit från ett dialektiskt *katsa 	fl. katitsa, likasom hot, <- 
est. ötsuma, se § 62), vars »tjocka» j uppfattats såsom f. 

Ljudförbindelsen tk assimilerades i fornspråket till 
kk (Nor. GPhil. § 72). Något exempel därpå har jag ej i mitt 
material träffat. I ortnamnet Lauekangar (1613), som även 
skrives Lautkangar (Waaranen Handl. 1—IV), kunna vi väl 
knappt antaga denna assimilation under en så sen tid. Däremot 
ser det ut, som om vi skulle få antaga en progressiv assimilation 
tk -> tt åtminstone i vissa dialekter, sedan den gamla ljudlagen 
upphört att värka. Härför tala exemplen: fl. sotku -> sotu, 
fl. hotko -> hotogar, Petkierff ock Petteierf 1553 +- fl. Pätkä-
järvi 1. Pitkäjärvi(?)2. 

Uti estsv. putk *- est. putk har tk bibehållits. 
I en mängd östsv. dialekter sammansmälter såsom 

bekant ett r med följande d, n, s, t till supradentalt j, , 	 t 
(se L11 Sv. landsm. I, s. 33 f.). I fsv. började ljudlagen enligt Nor. 
GPhil. § 153 göra sig gällande ungef. 1450. I de dialekter, där 
ljudlagen värkar, äro även lånorden underkastade densamma, t. ex. 

fl. 	p arsi -± poet Vö. 	fl. pärettä -> pceto Fb. 
perso 	pce,9 Krb. 	est. par's 	pas 
Jfr även övergången k ---> jos framför -it uti fl. vitikko 
Vö. 
Denna sista härledning av ordet är dock knappt möjlig, ty en 

ljudövergång i -> e i denna ställning kan ej uppvisas från nyländska 
dialekten (Hultm. östsv. dial. § 7,2). Namnet skrives nu Pätöjärvi 
(Kyrkslätt), som troligen är en senare förfinskning. Jfr t. ex. fl. Mun- 
salo ‹- sv. Munsala 	fl. Mudansalo(?) — se § 50. 

Sv. Unzdent. Xl. 3. 	 6 
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est. kord 	-> kor/ 	 est. par't 	-> pat 

	

virn tnn 	 karu.pors karupo. 
Däremot t. ex. 

i Nyland fl. virsu -› mrso, fl. murtaa -> murta; 
i Gkb. fl. hursti -> hurst, fl. karttu -> karta o. s. v. 
Enligt Hultm. Östsv. dial. §§ 19, 25 förete några österbott-

niska dialekter en ljudutveckling rs -> -> s, t. ex. fas (fors). 
Exempel härpå hava vi uti byanamnet Vassor fl. Varsansaari 
(Mustasaari). Namnet skrives redan 1549 Vassor, 1550 Wassensor, 
varför ljudlagen måste vara äldre än dessa årtal. Tro-
ligen har den fordom även värkat på ett vidsträcktare område än 
för närvarande. Åtminstone utgör detta exempel ett bevis för att 
den även gjort sig gällande i Mustasaari. Här bör dock ännu 
anmärkas, att i jordeböcker från 1500-talet anföres en by i 
Mustasaari, som skrives Vartsår (1549), Wartzar (1550), Vart-
sari (1580). Man vore frestad att antaga, att detta namn bör 
sammanställas med det nu kända Vassor. Det synes dock 
ej gärna gå för sig, ty både Vartsor ock Vassor förekomma 
jämnsides i samma jordeböcker ock tyckas beteckna skilda 
byar. Om Vartsor likväl representerade en äldre form till 
Vassor, så hade utvecklingen varit följande: fl. Varttasaari 
Vartsor -> `Varssor (enl. § 62) --> Vassor. I så fall hade över-
gången rs -> ss ej ännu genomförts vid synkopens inträdande 
(se därom § 5). 

§ 651/2. I fornspråket assimilerades ut till tt redan under 
det åttonde århundradet (Nor. GPhil. § 66). Det ser ut, som 
om vi hade exempel på denna assimilation uti ortnamnet Matterpä 
(namn på en åker, en äng ock en källa under Karsby gård i 
Tenala), ifall LINDSTRÖMS härledning (Suomi II: 6, s. 282) av 
namnet ur ett finskt Mantereenpää (gen. av mannen fastland 

pää ända, udde) vore riktig. Denna etymologi förefaller 
också antaglig, emedan den ifrågavarande orten skall (enl. be-
näget meddelande av kyrkoherden i Tenala M. Roslin) ligga 
på »en utskjutande del av kusten». I detta namn skulle vi 
då åter hava ett av de få ord, som möjligen upptagits av svens-
karna innan vikingatidens slut ock vilka sålunda skulle bevisa 
en tämligen tidig svensk inflyttning till Finnland. 

Då byanamnet Veekosk (Borgå) 1605 skrives Venekoski 
(Lindström anf. st. s. 283), så må man akta sig att härav draga 
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den slutsats, att vi i detta namn skulle hava ett exempel på 
assimilationen nk —> kk, ty n ock k sammanstötte i denna hän-
delse först efter synkopens genomförande ock detta inträffade så-
ledes under en mycket sen tid (se § 5). Då namnet redan 1540 
skrives Veckoskeby, så är det antagligt, att formen Venekoski 
blott beror på ett försök att etymologiskt förklara ordet. Hällre 
kan man förutsätta ett finskt Vehkakoski 1. Väkikoski. 



Ändelserna.' 
A. Nomina. 
a) Substantiv. 

§ 66. Om vokalbehandlingen av ultima i tre- ock flerstaviga ord. 
1) En ursprungligen kort vokal har i de flästa fall apoko-

perats, såsom man kan vänta sig på grund av den hos Flultm. 
östsv. dial. § 1,49 fastställda ljudlagen, att urspr. slutljudande 
ändelsevokal i östsvenskan bortfallit efter urspr. lång eller med 
svag tonvikt försedd stavelse, t. ex. 

fl. Haapalaksi Hoplax fl. Tokeri)? ->- pokar 
Haapasalo Hoppsall koturi 2  kotur 
Raippaluoto Replot konelo kaml 
Vetelä Vetil pulikka pultk 
hautera hutar mansikka mansxk 
hukas s a hukas tökötti tokot 
höpelö hopeZ pöpero pop ar . 

Ifrån denna regel finnas många undantag, i vilka ultima ej 
apokoperats. Detta kan bero på olika orsaker: än på invärkan 
från den finska formen eller från högsvenskan, än på att lån-
ordet är mycket nytt o. s. v. Såsom ex. må anföras: 

a) ord på -la, t. ex. 
fl. Porkkala -›- Porkala 	fl. Tenhola Tenala 

Ju.mala Jomala Kovala Kovala 

Jag använder denna benämning, ehuru här komma att behandlas 
ljud, som sedda ur finsk synpunkt ej höra till ändelsen. 

AHLQVISTS påstående (SKR. § 12), att fl. ändelsen -ri vore ett 
skandinaviskt lån, är — såsom redan Forsman Pakan. nim. s. 208 an-
märkt — ej riktigt. Vore ändelsen lånad, så hade lånet skett i mycket 
avlägsen tid, alldenstund den förekommer i övriga västfinska språk. 
Men i det skandinaviska fornspråket var ändelsen -ari(r), äldre -eni 
(se Nor. Lång vokal + lång kons. s. 8 not) mycket sällsynt; den vid-
sträckta användning, detta suffix fått i de levande dialekterna, beror på 
invärkan av latinets -£1.rius (Falk PBB. XIV). 
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m. fl. Finska ortnamn med -salo såsom senare kompositionsled 
hava även i analogi med de föregående fått en svensk form på 
-sala, t. ex. 

Mudansalo(?) -> Munsala 	fl. Haapasalo -> Hoppsala 
Vehkasalo Vexala 	Taivassalo Töffsala. 
Alla sådana former med ej apokoperad ultima äro likväl 

ej ljudlagsenligt utvecklade, utan somliga bero på analogi från 
de talrika finska ortnamnen på -la. I äldre handlingar däremot 
äro de ljudlagsenligt apokoperade formerna på -a1(1) de ojäm-
förligt vanligaste, t. ex. 1556 Mudhensal, Veckersal; 1562 Råd-
zall.; 1549 Hopsall, Vexall, Rossall, Modensall; 1553 Porkall, 
Tenall, Koual 0. s. v. Dessa former torde ännu i dialekterna 
vara de vanligare, t. ex. pjuikaZ 	fl. Piukala, IcarjaZ ÷. fl. Kir- 
jala, hasa 	fl. Häisala (alla i Pargas). Härtill har även bi- 
dragit analogin med inhemska ortnamn ss. Konall, Thota11.1  

Uti fl. ortnamn, som blott upptagits i hsv., bibehålles regel-
bundet ändelsen -la, t. ex. fl. Perttula -> Bertula, fl. vampula 
--> Vambula, fl. Anjala -> Anjala o. S. 

Anm. 1. Då formerna på -sala även i äldre tider förekomma 
mycket ofta, t. ex. 

Thouesala 1. Thowesala 1386, 1415, 1464 (Svartboken) 
siwasala, syuesala 1427, 1450 (Arw. Handl. II, IV) 
helkesala 1405 (Arw. Handl. VII) 
Korusala 1387 (Arw. Handl. I) o. s. v., 

så hava dessa former kunnat uppstå så, att -o (uti fl. salo) upp-
fattades såsom kasus-obliqvi-ändelse. Nom. kom så regelbundet att 
heta -sala. Då former på -eau l ock -sala sålunda i urkunderna växla 
med varandra, så är det möjligt, att de förra äro dialektiska, de 
senare högsvenska. Dock hava även i dialekterna dubbelformer kunnat 
uppstå därigenom, att en del ortnamn uttalades med fortis på första 
kompositionsleden, andra åter med fortis på senare 

b) ord på -inge (<— -inkl, -inkkäy, t. e 
Kiiminki -> Kirainge3 	fl. Jääminki 
Pellinki 	Pellinge 4 	Syvinki 
Sääminki 	Säminge 	Hyvinkää 

Jfr Frth. Sv. ortnamn i Ny]. s. 5 samt ovan § 12, I c. 
Om k 	g se § 46. 
Läs 1911229 
Se Europxus Suomi II: 7, s. 177. 
Kanske även Röringe? 	Räyrinki (Vetil). Jfr Aspelin Suomi 

II: 8, s. 3. 

• 

x. 
-› Jäminge 

Syvinge 
Hyvinge 5. 



90 	SAXEN, FINSKA LÅNORD I ÖSTSV. DIALEKTER. 	XI. 3 

Dessa ortnamn äro utan tvivel bildade i analogi med rent 
svenska namn på -inge såsom Helsinge, Kumlinge, Blekinge, 
Skenninge o. s. v.1  Men även i östsv. ortnamn sådana som 
Helsinge, Kumlinge m. fl. borde e enligt HULTMANS apokoperings-
regel hava bortfallit. Då så ej skett, beror detta på invärkan 
av ortnamn på -inge uti rspr. Att analogi varit med i spelet, 
framgår även därav, att dessa namn i äldre urkunder ofta träffas 
med ändelsen -ing, t. ex. 1540 Helsing, Pääng, 1545 Kumlingh, 
vilka representera de ljudlagsenliga formerna. Angående dessa 
ortnamn vill jag ytterligare påpeka, att jag anser det vara 
möjligt, att de fordom uttalats med fortis på ultima (d. v. s. på 
stavelsen -ing). Åtminstone synes mig skrivsättet Päling, Peling 
i äldre urkunder vara ett bevis därför, ty konsonantförkortningen 
(hsv. Pellinge 	fl. Pellinki) måste väl likasom i fsv. pen- 
inger tänkas beroende på tonlöshet.' Även i denna händelse bör 
e uti ultima ljudlagsenligt hava bortfallit, vilket framgår t. ex. 
av estsv. vigg vinge. 

Mitt antagande, att formerna på -inge av de finska ort-
namnen äro bildade i analogi med de svenska orden, styrkes 
även därav, att fl. ortnamn på -nki med en annan vokal än i 
uti penultima motsvaras av -ngi, t. ex. fl. Turenki 	Turengi, 
fl. Karunki Karungi, fl. Matarenki Matarengi. 

Ortnamn på -nka (-nkä) motsvaras i sv. regelbundet av 
former på -ngo (-ngö), t. ex. 

fl. Himanka --->- Himango fl. Luhanka Luhango 
Liminka Limingo Puolanka Puolango 
Jyränkä Jyrängö Oulanka Oulango. 

Någon ljudövergång a —› o (ä 	ö) på svensk språkbotten 
hava vi likväl ej att antaga, utan de svenska formerna utgå från 
en finsk parallellform på -nko (-nkö) (se Ahlqv. SKR. § 75, 76). 
Då dessa former äro hsv. ock jämförelsevis nya lån samt ständigt 
påvärkats av de finska namnen, kan man ej uti dem vänta sig 
apokope eller andra större förändringar. Detsamma gäller i 
allmänhet om svenska former av namn på finska orter, som 
ej hava eller haft svensk befolkning. 

Se Frth. Ålands ortn. s. 28, Falkman Ortn. i Skåne s. 57 f., 
där flera exempel på ortnamn med denna ändelse stå att finna. 

Jfr härom även Nor. GPhil. § 52, I 2 a; Kock Fsv. 1j. s 229 f., 
306, Sv. ake. 1 s. 126 f., II s. 318 f. 
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Anm. 2. Då uti ortnamnet Kimito 	fl. *Kemiclo) inträffat 
varken synkope eller apokope, ehuru lånet är mycket gammalt, så talar 
även detta för antagandet (s. 37 not 3), att ordet fordom haft fortis på 
ultima (eller kanske på penultima?). 

en hel mängd yngre lånord, t. ex. 
fl. jassikka jaszka 	fl. palturi -± palduri 

kalikka kaliko 	 sikalisko szkaltsko 
karsina karszna 	vatikka vatzku 

o. s. v. Om a 	o uti ultima jfr nedan § 67,1 b. 
alla de trestaviga ord, som enligt § 4 varit underkastade 

synkope. 
Huru gammal den östsvenska synkoperingsregeln kan vara, 

är en fråga på vilken jag ej är i stånd att giva ett tillfreds-
ställande svar. Några omständigheter böra dock kanske påpekas. 

Redan i de älsta urkunderna synes apokopen av i vara 
genomförd uti flerstaviga ord, av vilka flera troligen uttalats 
med fortis på senare kompositionsleden, d. v. s. på penultima, 
t. ex. 1370 virilax, 1393 Sivolax, 1405 Karistolax, 1417 Flapalax 
(alla ur Svartboken), 1414 Mustesår (Arw. VII), 1323 Candelax, 
Smrkelax, Sa3rkilax (Rydberg I), 1380 Verelax (Styffe), 1329 
Liiax (Sv. dipl. IV) o. s. v. Däremot ser det ut, som om 
andra vokaler ej så tidigt hade apokoperats. Åtminstone finner 
man ännu under 1400-talet sådana exempel som: Sukalotu 
1424 (Svartboken), wasikhalotho 1440 (Arw. Handl. II) m. fl. 
Dock kan man ej av dessa skrivsätt draga någon säker slutsats, 
ty då man i exempel likartade med de föregående finner ultima 
bevarad, så hava vi troligen att göra med de finska formerna 
av namnen. Under 1500-talet äro i allmänhet alla vokaler apo-
koperade i dessa ortnamn. Såsom ganska säkert torde man 
kunna antaga, att den östsvenska apokopen är vida äldre (jfr 
även Beckm. Sv. landsm. XIII. 3, s. 21 f.). De flästa av ovan 
nämnda exempel äro i sin finska form fyrstaviga, i sin när-
varande svenska form tvåstaviga. Detta beror på att de varit 
underkastade såväl synkope som apokope. Enligt urkundernas 
vittnesbörd inträffade den senare betydligt (troligen ett par hundra 
år) tidigare än den förra. Då nu uti enkla trestaviga ord an-
tingen penultima synkoperats (se § 4) eller ultima apokoperats 
(se ovan mom. 1) — om vi undantaga de nya lånord, som varit 
underkastade varken det ena eller andra (mom. 1 c) — så är väl 
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det kronologiska förhållandet mellan synkope ock apokope även 
i dessa ord detsamma. Bland trestaviga ord med apokoperad 
ultima kunna ju uppvisas sådana exempel som fl. Vetelä —> 
Vetil, fl. hantera —> houtar, vilka utan tvivel äro mycket gamla 
lån. Likväl tror jag ej, att man får antaga, att alla urspr. tre-
staviga ord med apokoperad ultima vore äldre lån än alla med 
synkoperad penultima. Jag vill blott nämna sådana ord som 
t. ex. fl. koturi -> kotur, fl. tökötti -> tok«, vilka synas mig 
vara ganska unga lån, ock i vilka i kanske bortfallit efter 
synkoperingslagens genomförande (jfr § 67,2 b). Olika dialekter 
hava även med yngre lånord kunnat förfara på olika sätt. Taga 
vi t. ex. fl. katitsa, så finna vi detta mycket olika behandlat: 
än heter det katisa (utan synkope ock apokope), än katsa (med 
synkope), än kattes (med apokope), än kats (med synkope ock 
apokope). 

2) En ursprungligen lång vokal förkortas, t. ex. fl. Maksa-
maa —> Maksmo, fl. Kuivamaa -> Quiffuimo (1550) --> Kvimo, 
fl. Hyvinkää -> Hyvinge. 

§ 661/s. Fl. akkuna har av svenskarna uppfattats såsom 
plur. med best. suffig. artikeln, varav sedan regelbundet bildats 
singularen au (aku : akuna = gatu : gatuna, jfr Frth. Vö. 
s. 143). Samma är förhållandet med fl. sikuna, ehurn av detta 
ord i flera dialekter ej bildats någon sing.-form, utan endast 
plur. utan suffig. artikeln &kur (szkwr : sikuna = finur: Nuna). 
Blott i Korpomålet har jag funnit sing. siku. Hit hör troligen 
också est. iatar, som i estsv. fått formen lat, pl. latar. En 
parallell härtill skulle vi hava uti sv. anka 	ankana 	an(d)- 
kona, ehuru denna härledning av ordet numera ej torde kunna 
anses vara riktig.1  — Om 2 dur ‹- fl. itu se VII Förh. o. upps. 
2, s. 166. 

§ 67. Vokalbehandlingen av ultima uti tvåstaviga ord. 
Om redan bland de trestaviga orden flera undantag från 

den allmänna apokoperingsregeln kunde uppvisas, så finna vi 
än oftare slutvokalen bevarad i de tvåstaviga orden. Detta 
är ju helt naturligt, då även uti inhemska ord en ljudlagsenligt 
bortfallen ändelsevokal så ofta införts på grund av analogi eller 

1) Se Beekm. Sv. landsm. XIII. 3, s. 51 f. ock där anförd litteratur, 
samt Hellqv. Ark. VII, s. 144. 
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högsvenskt inflytande (jfr Hultm. Östsv. dial. § 1,42 anm.). 
Undantag kunna därför uppvisas i massa, t. ex. 

aisa 	-> amo 	fl. kopsa -› ,ko:psa 
laaja 	lajo 	 luokka 	ioisa 
maika 	ma Po 	lippo 	/Tu 
utta ute 	 kammio karnjo 

m. fl., i vilka vokalen ljudlagsenligt skulle bortfalla. Däremot har 
jag ej funnit ett enda exempel på att ultima skulle hava apo-
koperats efter en kort stavelse. Tvärtom har den ständigt bibe-
hållits, t. ex. 

fl. kela 	---> kalo 	est. häda 	-› heta 
himo 	hmw 	 kula 	kula 
kilo 	kilo 	 lima 	hma 

est. tanu 	tanu 	 sugu 	suku. 
Då likväl vid vokalbehandlingen i ultima ett ock annat 

är att anmärka, skola vi i det följande taga varje vokal sär-
skilt under betraktande. 

1) Vokalen -a har: 
apokoperats (regelbundet), t. ex. 

aisa 	—> ais 	fl. prillegra 	.2.92gh 
kolkka kalk 	 hokka hals 
paska pask 	 paita pait 
pinkka pk 	 vakka vak; 

övergått till -o 1. 	t. ex. 
aisa 	—> aiso 	fl. pinkka -> piko 
kela 	kalo 	 vakka 	vako 
kurva kurvo 	pikka piku 
laaj a 	lczjo 	 utta 	ute 
malka mako 	 palta pajto. 

Dessa lånord på -a hava sålunda blivit behandlade i likhet 
med svaga fem. -6n-fin-stammar, vilka i de östsv. dialekterna 
i de flästa fall generaliserat den oblika kasusformen (se Hultm. 
Östsv. dial. § 1,62). I de estsv. dialekterna har jag ej funnit 
något exempel härpå bland lånorden. I stället har a där alltid 
bibehållits, även om ordet uppfattats såsom feminin, t. ex. est. 
häda --->• liceta, est. liba lipa. Då båda orden hava kort rotstavelse, 
skulle vi här vänta oss -u uti ultima (Hultm. Östsv. dial. § 1,62, 
6,1). Då vi icke dess mindre hava -a, så måste vi antaga, att 
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orden lånats först sedan den oblika formen undanträngt nomina-
tiven hos svaga feminina (jfr även V11 ON. § 163,2 a). 

övergått till e uti 
fl. lava 	—> lave 	 fl. vakka -->- vacke 

	

polka 	pojke 	 kappa 	kappe. 
Även dessa ord, som alla äro mask., måste hava lånats, innan 

den ursprungliga böjningen hos svaga mask. kommit ur bruk. 
Till denna grupp kunna kanske ännu räknas orden akje 

ock pate 	fl. ahkio, pato), emedan i dem -e troligen ej direkte 
utvecklats ur fl. -0, utan ur ett -a 	-0), som även kan upp- 
visas uti biformerna akja, pata. Orden skulle således först 
hava ,uppfattats såsom fem. ock erhöllo då nom. akia, pata; men 
innan ordens genus hunnit stadga sig, hade några dialekter 
därtill bildat de maskulina nominativerna akje ock pate. 

bibehållits, t. ex. 

	

fl. kela 	-÷ MeZa 	 fl. naara —› nara 
vakka valsa 	 pasma pasma 
pinkka piska 	 sakka saka 
kopsa 	koz/Sa 	 nurka 	nurka(o.nurko) 
kota 	kata 	 est. iima 	hma 
luokka 	loka (o. loko) 	kula 	kula 
luoma 	loma (o. /omu) 	naba 	napa. 

Nästan alla dessa ord hava upptagits såsom mask., ock häri 
ligger orsaken till att -a ej blivit -o 1. -u. De få fem., som finnas, 
hava även en biform med denna ändelse: loka ock loko, loma 
ock /omu, nurka ock nurko. 

Den olika behandlingen av de mask. orden under mom. c 
ock d beror på att -de förra även upptagits i hav. ock därigenom 
bibehållit sin nom.-ändelse, medan de senare till största delen 
äro dialektord. Flera av dem kunna även hava lånats först 
efter utjämningen mellan nom. ock den oblika formen hos svaga 
mask. När detta inträffade i de östsv. dialekterna, kan väl knap-
past mera utredas; i rspr. skedde det enligt Nor. GPhil. § 241 efter 
1400, samtidigt hos svaga mask. ock fem. Härvid blev än nom. 
på -i, -e; -a; än den oblika formen på -a; -o, -u den segrande. 
I senare fallet kunde mask. på -a stundom uppfattas såsom fem. 
Bland lånorden kunna såsom exempel härpå nämnas: vaka in., 
vaka m., vako f.; ink ock piska m., pzeko f. 
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2) Vokalen i (ock e) har: 
ljudlagsenligt apokoperats uti t. ex. 

fl. haksi -›- haks m. 	fl. seipi 	sazp m. 
karppi 	?karp m. 	 tölkki 	tolk m. 
keksi 	kaks n. 	 sappi 	sap m. 
pill 	pil n. 	 kaski 	kask 
rakki 	rak m. 	est. raibe 	rap n. 
romsi 	roms 111. 	 vägi 	vcek n. 

ljudlagsenligt bibehållits uti 
est. kabi 	kabb f. 	est. padi 	yl& 

karl 	kar' f. 	 pere 	pen. 
Enligt V11 ON. § 163,2 '3 finnes i dessa mål en mängd 

svaga fem. på -e, -i (4), t. ex. okt, bis, kich o. s. v. 
Då -i ej apokoperats uti lånordet puh (<- fl. pulli), så kunna 

vi med tämlig säkerhet antaga, att lånet är mycket ungt. Detta är 
också det enda dialektord jag funnit med ej apokoperat -i uti ul-
tima efter en lång rotstavelse. Då -i sålunda vida regelbundnare 
apokoperats än t. ex. a ock o 1. u, så har härtill utan tvivel bi-
dragit den omständighet, att svenskan vid dessa ords upptagande 
ej mera hade några inhemska subst. på -i. — Uti pörte 	fl. 
pirtti beror bibehållandet av ultima naturligtvis på att ordet är hsv. 

övergått till -a uti (fisk-)sapa m. 	fl. sappi. Detta är 
egendomligt, då det enkla ordet heter sap. Ordet har troligen 
lånats, innan den oblika formen generaliserades. 

övergått till -0 1. -u uti fl. parsi 	parsu 1. payu. Ut- 
vecklingen har troligen varit följande: fl. parsi -› Ciarsi 
parsa -> parso (jfr ovan mom. 1 d). Även detta lånord är så-
lunda ganska gammalt. 

Samma förfaringssätt visar kanske dialektorden estsv. piitu 
est. pudi, vcestarceko fl. västäräkki, ehuru det senare ordets form 
för övrigt synes angiva ett ungt lån (märk frånvaron av synkope). 

3) Vokalerna -0 1. -u hava: 
a) ljudlagsenligt apokoperats uti 

mask. ak 	fl. akkuna ock pip 	fl. pilppu, 
fem. up (jämte lipo) 	fl. lippo, mak <- fl. mekko ock talk 

est. talgu; 
neutr. 	fl. haamu ock pa2 	fl. paju, 

1) Även fem. homo. Ordet har troligen på grund av inflytande 
från det liktydiga spöke blivit neutr. i några dialekter. 
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ljudlagsenligt bibehållits uti t. ex. 
fl. himo —> himu 	 est. kazu —> kasu 

kilo 	kilo 	 tanu 	tanu 
meno 	mano 	 su.gu. 	suku. 

Dessutom har ultima emot regeln bibehållits i en mängd 
ord, t. ex. 

fl. lippo 	/Tu 	 fl. akkuna --> ako 
kammio kamjo 	 virsu 	mrs° 
kokko 	koko 	 kaaso 	kasu m. fl. 

Enligt Hultm. Ostsv. dial. § 6,1 gäller än i dag för de 
sydfinnländska ock baltiska grupperna inom den östsv. dialekt-
kedjan den av Kock Fsv. 1j. s. 172 fl för vissa fsv. skrifter stad-
fästa vokalbalanslagen, att u användes i stavelser näst efter 
korta rotstavelser, annars o (som likväl i de ifrågavarande dia-
lekterna utvecklats till ä, samt i några än ytterligare till a: 
Hultm. Östsv. dial. § 90). Även i lånorden finna vi lagen regel-
bundet genomförd i den nyl. dialekten, t. ex. å ena sidan 
ako, kipo, kirmo, lanto, las°, lisko, loko, naro, ink°, rito, 
talko, vzrso, kaliko, Malisk°, samt å andra sidan etu, himu, 
%dur, karu, kilu, szku, vasu. 

Undantag göra blott följande ord: kasu, kilo (1. kilu), kimo, 
_poro, pajtu (jämte pajto). 

I estsv. är lagen däremot ej lika regelbundet genomförd i 
lånorden. Jfr t. ex. kasu, lasu, in0Ou samt lanu, priOu. 

Den förste som mig veterligen uppmärksammat denna ljud-
lag är Thoms. GSI. s. 94 f. Hans påstående, att samma ljudlag 
även skulle gälla för de öbott. dialekterna, är mellertid ej riktigt. 
Därför finna vi även bland lånorden t. ex. ansu, hasku, lipu, 
poyetu, vatiku o. S. v.1  

Frän Eg. Finnland kunna anföras följande exempel: komsu, 
kurvo, napu, ritu, uto. 

övergått till -a uti akja 	fl. ahkio, pata ÷- fl. pato 
(se dock vad härom sagts ovan under mom. 1 c). 

Hit hör även hsv. mecka (förekommer t. ex. uti Runebergs 
»Älgskyttarna») 	fl. mekko, pjäxa *- fl. pieksu. Likaledes 
bibehålles ursprungligt, slutljudande -a ständigt i ord, som upp- 

1) Jfr Frth. Närpd. § SO, Vö. § 111, Hagf. Gkb. § 260, V11 PPm. 
§ 231. 
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tagits i hsv., t. ex. kalja fl. kalja, mujka ÷ fl. muikka (1. muikku), 
vimba <- fl. vimpa; 

d) uti estsv. tntsu, troligen inkommet från est. gen. (tritsu). 
Orden ittu 	est. lit's ock naro 	fl. naaras hava troligen 

fått dessa ändelser på grund av sin fem. betydelse (lösaktig 
kvinna). 

4) Vokalen ä har: 
försvagats till -e uti fl. välppä vcapa,, fl. määrä mera,. 
övergått till -0 1. -a uti 

fl. määrä mero f. 	fl. kenkä -> känga hsv. 
perä 	pero f., pera ni. 	hyvä 	hyva. 
päre(ttä) perto f., pärta hsv. 

Det är dock osäkert, om vi här hava att antaga en värklig 
ljudövergång av -ä till -a 1. -o, eller om dessa former möj-
ligen utgå från finska på -a. Orden vore då lånade, innan 
vokalharmonin uti dessa ord genomförts (jfr härom ytterligare 
§ 18). 

Då vi hava både mera ock mero, kunde dessa förhålla 
sig till varandra såsom vake ock vako, d. v. s. svenskarna 
skulle först ha bildat ett mera, varav genom den oblika formens 
generalisering erhölls ett "mcera, som sedan kunde uppfattas 
såsom fem. ock erhålla den nya nom. mero. Även om man 
sålunda i fråga om detta ord kunde antaga en sådan utveckling, 
så är det dock föga troligt, att alla nu nämnda ord skulle vara 
att förklara på detta sätt. 

apokoperats uti fl. tillmä -->- tolm. 
5) Vokalen ö motsvaras av -a 1. -o uti fl. kytö -> »yta 

Isyto kyto, fl. pönttö -> ponto, fl. pöyhtö -› pobotu. Även här 
är det dock möjligt, att de svenska formerna utgå från ett äldre 
finskt *kyto 0. s. v., då vokalharmonin även i detta ord vore 
jämförelsevis ung. 

Jämföra vi nu alla ovan anförda exempel med varandra, 
så finna vi, att det är ett blott ringa fåtal som uppvisa ljudlags-
enlig apokopering av ändelsen. Månne detta nu bör förklaras 
så, att den ljudlagsenligt bortfallna ändelsevokalen åter införts 
på grund av analogi från de kortstaviga orden likasom uti in-
hemska ord? Eller hava dessa ord lånats först sedan det 
ursprungliga förhållandet genom analogiska processer blivit för-
dunklat? 1 sakens natur ligger, att man väl måste svara jakande 



98 	SAXEN, FINSKA LÅNORD I ÖSTSV. DIALEKTER. 	XI. 3 

på båda dessa frågor. I en del ord kan ändelsevokalen hava 
apokoperats ock sedan åter införts; i andra hava ändelserna 
kunnat bildas i analogi med inhemska ord, ock detta har utan 
tvivel varit fallet i de flästa. 

6) En lång vokal förkortas, t. ex. fl. talkoo 	talko. 
§ 671/2. Genom apokope av -i I. -a hava uti östsv. dia-

lekter bildats konamn på -ik, t. ex. fl. kaunikki -> kaymk, fl. 
mansikka -->- mansk. Denna ändelse synes sedan även vidfogas 
rent inhemska stammar för att bilda konamn, t. ex. dank (jfr 
V11 PPm. Ordb. s. 513). I finskan äro konamn på -ikki mycket 
vanliga, t. ex. Tiistikki, Mustikki, Valikki, Lumikki (Ahlqv. 
SKR. § 19). Märkas bör, att konamn på -ik, -ika även före-
komma i dialekter i Sverge (Norrland). Nordlander Sv. landsm. 
I, s. 407 anför följande: dansik, gullik, molik, (fricka,) hvitika, 
rosika, i vilka han anser ändelsen -ik, -ika utgöra en deminutiv-
ändelse. Även Hellqv. Ark. VII, s. 144 håller dessa ändelser 
för rent nordiska, ock det kan väl ej betvivlas, att de så äro. 
Men då de synas vara produktiva vid 'bildandet av konamn 
blott i Finnland ock Norrland, så anser jag, att finskt inflytande 
åtminstone bidragit härtill, om ej ändelserna få anses för direkta 
lån. Att de äro lån, synes eljest ej vara så oantagligt, då, så-
som vi nedan § 68,2 skola finna, även en annan finsk ändelse 
inträngt i de norrländska dialekterna. 

§ 68. Konsonantiska ändelser förbliva i allmänhet oförändrade: 
-as, t. ex. est. kubjas --> kubms, est. kar'jas --> kartas 

(1. kans, se härom § 35,2). 
Anm. 1. I ansu <-2 fl. ansas har -s bortfallit. Om sammanställ-

ningen är riktig, kan det hända, att det fl. ordet i någon dialekt hetat 
*ansa (<- got. ans, stam ansa-: Thoms. GSI. s. 112). 

-us, t. ex. 
fl. lallus 	lalus 	 est. katus 	katus 

lurjas 	lurjus 	 fiskus 	taskus. 
Stundom finnes denna ändelse i lånord utan motsvarighet i 
finskan: fl. kaima -> komus, fl. kankea -› ?kagg4us. 

Ändelsen -us är i de finnländska dialekterna mycket allmän 
ock synes isynnerhet vara produktiv vid bildandet av okvädinsord 
ock öknamn på män (aldrig på kvinnor). Såsom exx. härpå 
må nämnas: badrus, darjus, flagg», funtus, marus, ralus, 
sia frus, urkus etc. etc. (talrika exempel stå att finna hos V11 ÖM. 
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XIX, 1). Enligt VII anf. st. s. 63 anm. kan ändelsen -us »till-
fogas snart sagt varje värbal- ock nominalstarn». Men även i 
finskan är denna ändelse mycket vanlig i ord med föraktlig 
betydelse, t. ex. nahjus, rahjus, köntys, lörpys o. s. v. (se Ahlqv. 
SKR. § 25, Forsm. Pakan. nim. s. 213 f.). Anmärkas kan ännu, 
att ändelsen även i finskan användes nästan uteslutande för att 
bilda okvädinsnamn för män. Då härledningsändelsen -us så-
lunda i båda språken ger åt de ord, till vilka den fogas, en 
så likartad betydelse, så kan man ej underlåta att häri se ett 
kausalsammanhang. Ock att ändelsen från finskan in-
trängt i svenskan, torde stå utom allt tvivel. Enligt 
Hellqv. Ark. s. 153 f. användes visserligen suffixet s för att 
dana »beteckningar för personliga konkreta, särskilt djur-, smek-
ock öknamn»; men dessa bildningar kunna ingalunda samman-
ställas med de här ifrågavarande. Då ändelsen -us därjämte i 
största delen av Sverge är okänd, så kan man ej gärna antaga 
annat, än att den i finsksvenskan är lånad. Jag sade största 
delen av Sverge, ty i några norrländska dialekter tyckes den 
hava inkommit. Både LINDGREN (Btrm. § 13,9C e) ock ÅSTRÖM 
(Dfsm. forml. § 75) anse även avledningsändelsen -us vara främ-
mande, ock den senare förmodar, att den inkommit från Finn-
lands svenska dialekter. 

Konsonanten -s i slutet av ett ord har i finskan ofta upp-
stått ur ett äldre -ks, men ljudövergången ks -› s inträffade 
enligt Setälä ÄH. s. 166 redan under den samfinska tiden. Då 
vi nu i lånordet hajks 	fl. harjus hava -ks i st. f. fl. -s, så 
måste denna ljudförbindelse hava inkommit från någon kasus, 
där ks i finskan bibehållits (stam harjukse-). Om det ock så-
lunda är troligt, att -ks ej mera kvarstod såsom ändelse, då de 
finska lånorden upptogos av svenskar, så är det dock möjligt, 
att -ks ej än hade blivit -s, då de älsta lånorden från »gotiska» 
ock baltiska språken inkommo. Alla dessa lånord äro nämligen 
s. k. kontrakta stammar, ej ett enda har en stam på -kse (se 
Thoms. GSI. s. 73 f., 81 f.; BFB. § 51, 56, 57, 68). Hade finska 
språket vid den tiden haft ord på -as (st. -akse-), -es (st. -ekse-), 
-is (st. -ikse-), -us (st. -ukse-), så är det ju antagligt, att även 
lånorden blivit böjda på detta sätt. Åtminstone skulle vi vänta 
det om orden på -es, -is, -us; orden på -as kunna ju hava er-
hållit sin böjning efter de talrika inhemska orden på -as (gen. 
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-aan). Man torde dock kunna betvivla, att de av QVIGSTAD 
(NL. s. 78 f.) uppräknade orden redan då hade denna biform 
på -as (apaja 	apajas, elukka 	elukas, hamila hamilas 
o. s. v.). Då denna växling även förekommer i alldeles unga 
lånord ss. hansikka hansikas sv. handske, kartta kartas 
‹- sv. karta, versta 	verstas 	sv. ver(k)sta(d) 0. S. V. (se 
Qvigst. anf. st. s. 80), så synes ju detta tala för att formerna 
på -as skulle vara helt unga. 

Se vi på yngre lån, så finna vi, att de nästan alltid bliva 
kse-stammar. Bland dessa yngre lån är det huvudsakligast 
namn som kunna komma i fråga, t. ex. Topelius (gen. -ksen), 
Lilius (gen. -uksen) samt i studentslangen förekommande ord 
ss. divis (-ksen) ‹- lat. civis, deekis (adess. deekiksellä) <— sv. 
dekis, stuudis (st. -kse-) ÷- sv. studis (studenthuset i Helsingfors). 
Utländska namn hava en vacklande böjning. 

Då nu dessa nya lånord så ofta bliva kse-stammar, så är 
det värkligen märkvärdigt att ej finna ett enda exempel därpå 
bland de älsta lånen. Tyvärr uppvisa ej de slaviska lånorden 
ett enda exempel, som vore upplysande för spörsmålet (jfr 
Mikkola BVS. § 44). Tänkbart vore dock även, att dessa ord 
i de västfinska språken blevo upptagna med ändelserna -az, -ez, 
-iz, -uz, vilka i så fall troligen också förekommit i inhemska 
ord (az, -aan o. s. v.). 

Anm. 2. Uti ordet atkos (i uttr. korn aikos 	 fl. tulla aikoon) 
hava vi ett s, såsom det synes, utan motsvarighet i det finska ordet. Det 
är möjligt, att aikos lånats ur ett fl. aikoonsa (med possessivsuffix): 
fl. aikoonsa --> *aikons 	aikos. 

§ 69. Stundom finna vi i lånorden konsonantiska ändelser 
utan motsvarighet i de finska orden. På detta sätt förekommer: 

-us (se härom § 68,2); 
-ar uti koggar ÷- est. kong; 
-il: honi,pz1 	fl. homppa, 	?fi. kyökkä. 

Emellanåt har denna ändelse uppkommit genom bortkastande 
av ultima i det finska ordet, t. ex. tuni 	fl. turiio, kand ÷- 
fi. konelo, hompl 	fl. hompelo. 

Även i inhemska ord är denna avledningsändelse (växlande 
med -d, -al, -cel, -td) i de östsv. dialekterna synnerligen pro-
duktiv vid bildande av öknamn ock okvädinsord för män. I 
VII ÖM. XIX, 1 kunna sådana i stor myckenhet träffas. Såsom 
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27 	3. Getapulianare, af N. SJÖSTRAND. 

VI. 2. Om svensk aksentuering, af A. KOCK. 
28 11.1 VI. 4. Södra Luggudemålets ljudlära, af N. asibri. 
29 h. VII. 4. Gåtor från Norra Vadsbo, af P. A. SANDAN. 
30 h. Bih. II. 2. Bröms Gyllenmärs' visbok. 

Årgången 1888: 

31 h. VIII. 1. Vandringar i Skåne ock Bleking, af E. WIGSTRÖM. 
{ VI. 3. Lule-socknarnas person- ock ortnamn, af E. 0. NORDLINDER. 

32 h. vi.5. Folketymologier, af A. NOREEN. 
33 h.{vVII:  6. Degerforsmålets ljudlära, af P. ÅSTRÖM. 

Smärre meddelanden, s. 101-220. 
VII. 1. Lefnadsteckningar, s. 3-40. 34 h- {VII. 5. Lapparnas sommarlif, af 0. P. PETTERSSON. 

Årgången 1889: 

35 h. VI. 7. Fört. öfver svenska dopnamn af K. ock S. NORRMAN. 
36 h. VII. 8. Småplock, af J. NORDLANDER. 
37 h. IX. 1. Folkminne'', af H. & E. S. 5-196. 

X. 	1. Ordlista öfver Vätömålet, af A. SCHAGERSTRÖM. 
X. 3. Bidr. till svensk ordforskning, af A. KOOK.' 

38 h' X. 4. Växlingen 1: é i forngutniskan, af A. KOCK. 
X. 5. Sprogkårt over Sonderjylland, af Il. V. CLAUSEN. 

Årgången 1890: 
39 h. X. 	2. Åsbomålets ljudlära, af G. BILLING. 

1VII. 6. Visor upptecknade i Bleking, af S. THOMASSON. 
40 h. VII. 9. Åländsk folktro, af L. T. RENVALL. 

VII. il. Härjedalens fäbodar, af S. ÖBERG. 

Årgången 1891: 

41 h. IV. 6. 	Medeltidsberättelser, af G. CEDERSCHIÖLD, S. 97-155. 
V. 7. 	Bärgsmanslif i början af 1800-talet, af E. BORE. 

42 h. VIII. 2. Allmogeseder i Rönnebärgs härad, af E. WIGSTRÖM. 
IXII. 1. Burträskmålets grammatik, av J. V. LINDGREN. H. 1. 

43 bilXII. 2. Gamla Karlebymålet, av K. J. HAGFORS. 
I XII. 7. II-omljudet i fornsvenskan, av A. KOCK. 

Årgången 1892: 
/VII. 1. Lefnadsteckningar, s. 41-57 med tit. 

44 h. VII. 7. Visor ock melodier, af V. CARLHEIM-GYLLENSKIÖLD. 
VII. 10. Hälsingesägner, av V. ENGELKE. 2:a saml. 

45 h. X. 6. Personnamn från medeltiden, af M. F. LUNDGREN, s. 3-86. 
46 ly. XII. 3. Kökarsmålets ljud- ock formlära, av A. KARSTEN. 	' 



Årgången 1893: 
47 h. IX. 1. Folluninnen, af H. 8z E., s. 197-308. 

48 	
{XII. 5. Om polskernelodiernas härkomst, av ADOLF LINDGREN. 

h. 
All. 0. Alundamålets formlära, av G. BERGMAN. 
XIII. 2. Degerforsmålets formlära, av •P. ÅSTRÖM. 
XIII. 3. Sekundära nasalvokaler, av N. BECKMAN. 

49 h ' XIII. 4. Om behandl. av a framför rt, av E. WADSTEIN. 
XIII. 5. Till läran om u-omljudet, av E. WADSTE1N. 

50 Ii. XIII. 6. Sverges sista häxprocess, av E. FRIES. 

Årgången 1894: 

'XIII. 1. Lidmål, av K. II. WALTMAN. 
XIII. 7. Bohuslänska folkinålsdikter samlade av FRANS Buscx. 
XIII. 8. Om några svenska ord, av AXEL KOCK. 

51 h. XIII. 9. De östskand. folknamnen hos Jordanes, av L. F. LÄFFLER. 
i XIII. 10. Kardegille. Av Eva WiGsTnöm. 
XIII. 11. Akcentueringens invärkan på svenskans vokalisation, 

I 	 av AXEL KOCK. 
Bih. II. 3. Barbro Ban&s visbok. 

52 
11*{Bili. II. 4. Per Brahes visbok. 
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