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Förord. 

De folkmålsant9ckningar, varav den här meddelade sam-
lingen utgör en del, påbörjades under förra hälften av 1870-
talet ock hava seden fortsatts ock kompletterats dels av mig 
själv, när tillfälle därtill erbjudit sig, dels av min bror, sko-
makaren LARS JOHAN ERIKSSON, som allt igenom varit mig en 
sakförståndig ock intresserad medarbetare. Hans andel i sam-
lingen är knappast mindre än min egen. 

Insamlingsområdet är mycket inskränkt. Omständigheterna 
hava nämligen icke medgivit att utsträcka forskningarna vidare 
än till min närmaste hembygd, Torskebäckens hyttelag på 
östra sidan av sjön Yngen i Fernebo socken ock härad (i Värm-
land), där jag själv tillbragt min barndom ock där min broder 
fortfarande är bosatt. 

Då målets ljudsystem icke underkastats någon noggrannare 
undersökning ock mitt nuvarande uttal efter flera årtiondens 
nästan oavbruten vistelse på långt avlägsna orter icke torde 
kunna gälla såsom fullt genuint, är det sannolikt, att den här 
använda ljudbeteckningen icke är fri från bristfälligheter. Att 
den likväl är tillnärmelsevis riktig, vägar jag hoppas, särskilt 
på grund av det sakkunniga biträde, som prof. J. A. LUNDELL 
benäget lem nat vid korrekturläsningen. 

Med min samling har på förslag av tidskriftens redaktör 
införlivats en mindre samling av likartat innehåll, gjord i 
Fryksände socken inom Fryksdals härad av hr E. G. SAHLSTRÖM 
på 1880-talet. På detta Fryksdalsmål har prof. AD. NOREEN 
godhetsfullt läst korrektur. Ljudbeteckningen återger närmast 
Östra Emterviks sockens uttal; dock har prof. NOREEN lemnat 
orörda sådana i manuskriptet befintliga former, som stridande 
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mot Emterviks språkbruk återgiva egenheter i Fryksändemålet 
(de finnas i samlingens slut förtecknade). 

Med L. signeras vad som härstammar från mina egna 
samlingar (Fernebomål), med S. SAHLSTRÖM8 bidrag (Fryksdals-
mål). Med (L.) angives, att jag känner ordspråket eller vad 
det nu är i väsentligen samma formulering även från Fernebo; 
med (S.) angives, att SAHLSTRÖM på samma sätt känner det 
från Fryksände. 

Uppsala i dec. 1895. 
E. H. L. 



Ordspråk. 

Där ingen aga är, där är ingen 
ära. 

Det är inte alla, som får bo i 
svinröven, fast hon är fet. 

Skicka barn i by, gå själv stad. 
En skall aldrig begära färn mar-

ker talg av en träbock. 
När en är bjuden, så är en 

[för]plägad. 1  
Vackert blåste det, då det inget 

väder var. 
Det är inte borta, det som rinner 

ur näsan ock i munnen.2  
Det är väl inte borta, det som 

bonden ger sin gris. 
Det är bättre en grå bot än en 

bar sida. 

Ingen den andres bror i kort-
spel. 

Det är ont efter bröd i hund-
buren, när hunden är hemma. 

I brist på bröd äter en palt (I. 
får palten bada3). 

dcer ia eig ce, der e tya dr. 
L. 

c Lce int ål S8M far bo i svin. 
reva, fast ho e fet. L. 

sik ban i by, ga scav sta. L. 
en ska aln beictr fcem nzarka., 

„44) atan trcebak. L. 
ncer,en a3 bbn, sa ce..eni49?cega.1 

 5 
L. 

vet4t Mås da, da da 4,T  vchr 
vet. S. 

c I-, int beitr,tce ssm mar 
...nesa a i min.2  L. 

ce f  int be0,e bnmi. 
gris. L. 

d„ce betar e gr ei bot en e 
L. 

Tala dcen anas, bror m ko.spel. .10 
L. 

d ce ont etar brg mhunbiln, 
„ ner hi, Ä̀n e håm. L. 
brispa brg cvtrmpalt (1. 
far valk boda3 ). L. 

dcen sum cv bh, han ce lakkgn. S. — Erbjuden förplägning 
.är det samma ' som given: tas den ej emot, så är värden ursäktad. 

cl..ce int bk, sunt keimr ifra nctsa te mim. S. 
Detta uttryck kan jag ej förklara. 
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Bättre brödlös än rådlös. 

Där geten är bunden, där gnager 
hon. 

15 Allt byte är gjort på gäckeri; 
den som inte vill byta, så får 
han låta bli. 

Det ser alltid bäst ut i de andras 
matsäck. 

Det duger väl, om också inte 
svinen får smör till potatis-
skalen. 

Det är dygden på kreaturen, 
att de ligger, när de äter.' 

De dyrare grytorna är billigare.= 

20 En skall inte tala om gubbars 
död, så länge de lever.3  

En emot en ock två emot fan 
ock tre emot Sven i hälvete.4  

En gång gent ock en gång sent. ,  
En gång är ingen gång, två 

gånger är en halv, ock tredje 
gången är till bot. 

När en inte har mer än en sill, 
så skall en steka hänne. 

25 Det ena goda förskjuter inte 
det andra. 

ber br@lgs cen ralos. L. 

dcer jeta 	bån, dcer gnavar 
L. 

alt byt ce JO pa jekarl; den 
88M "i1lt vii bYt, sa far an 
lcq-b111. L. - 

dce sir altt bcest ut t dt an.as, 
mascek. L. 

da dtjg.Tr fti, hek int svina fa-
snzLte jc_51epskila. S. 

dcp-ce dygda pa kretura, at-tt 
ltga-„-nce-dt cvt2r".1  L. 

de clyr?r grYtdn ce bilfr.2  S. 

en ska int td1 am gabas-o1,4, 
14 de lgv?r.3  5. 

en mot en a tva mot fån a. 
tre mot svcen a hcelvtta.4  L. 

eg-gag jent a eg-gag sent.5  
eg-gag ce tgag-gag, tya gagar 

ce en hav, a tre, gagan ce te 
Mar". L. 

ncer-en int har mer cen e stl,. 
sa ska-en stek-a. L. 

dce n ge) fost_ttar tnt-tce anar'. 
L. 

i) Till den som intar en vårdslös ställning, när han äter: att ligga 
ock äta kan anstå ett kreatur, icke en människa. 

År väl uttryck för den kända satsen, att god vara, om ock något 
dyrare, är att föredraga framför billigt ock dåligt. 

Till gammalt folk skall man icke tala om döden. 
Utvidgning av det enkla »en mot en». Tillägget torde ej ha 

någon särskild betydelse. 
Om något vanskligt, vilket lika lätt kan misslyckas som lyckas_ 
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En ärlig svensk pissar aldrig 
ensam. 

Enveten vinner. 
Den som blir med ett sedd, blir 

han med tio tedd. 
Dit ett får hoppar, dit hoppar 

de alla. 
Det skall ettdera vara, häftan 

eller sketan. 
När fan skiter, så skiter han i 

stora högar. 
Vad skall en fattig göra annat 

än äta ock lägga sig?2  
Då den fattige inte kan dansa, 

så, står han där. 
När det rägnar välling, så har 

den fattige ingen sked. 
När den fattige vinner, -så blir 

det ståndspe1.3  
Inget annat fel påhönan, än [att] 

hon har fått för långt näbb. 
Kattan vill gärna ha fisk, men 

hon vill inte blöta tassarna. 
Det finns fler svarta byndor än 

prästens. 
Det finns fler skabbiga får än 

prästens. 
Folk först ock de som bättre 

är sedan. 

en dle svdnsk pesgr ålrt dit-
sumgn. S. (L.) 

evetn anar'. L. (S.) 
dcen 88M bZir me et sed, bZir 

...an me tve ted. L. 
dit 4i sd håpg, dit håpg ._. de 

S. (L.) 
dce ska etera vefir, hcelta cela 30 

seta.1  L. 
ncer f _å'n 	sitar an i 

sir hgar. L. 
va ska...en fatt Or an..cen dt a 

lceesel?2  L. 
da den fått int kan dåns, sg 

steir.,an dcer. S. 
nce...dce regnar velig, sa ha„. 

dccn fati iga stf. L. 
nce.›dcen fa ti vina 	bh...dce 35  

stanspel. 3  L. 
ån fa pa hkna, cen o ha 

fat fe._.1åggri...nc'eb. S. (L.) 
kåta vii 'dr, ha tak, mcen o 

vii int bt tckein. S. (L.) 
da fins fm s,v44 bikgr cen 

prdstets. S. 
dce fins fie sicabi far cem - 

prcestns. L. 
fiAlc fest a di ssm betar cc scen. 40 

L. 
Fort ock väl förlikes inte. 	 fo4 a vcp3 foitks int. L. 

Förstoppning eller diarré. 
Framhåller ironiskt motsatsen mellan den fattiges lott ock den rikes. 
..»Ståndspel» = då ingen vinner. När den fattige skulle vinna, 

förstår den rike alltid att lura honom på vinsten. 
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Frågan är fri, blott (eg. baraste) 
hon är ärlig.] 

Kyrkan blir aldrig fullare, än 
[att] prästen går in. 

Efter fylleri kommer drycken-
skap. 

45 Den som lägger sig som en fyll-
hund, står upp som en bra 
karl. 2  

Hank får något, men snok får 
intet. 

Flygande kråka får något, men 
sittande får intet. 

Den som är före, när de ränner, 
så blir han efter, när de vän-
der. 

Om en vore före slug, så fore en 
aldrig illa. 

50 Det är bättre att taga ett skit-
ord än att förhasta sig. 

Den som först blir skiten var[se], 
han är skitens far. 

Ja det förstår sig, 
att den begår sig, 
som sitter i spisen med vantarna 

på sig. 
Det kroppen förtjänar, det skall 

han ha, antingen det är stryk 
eller brännvin. 

freiga ce fri, båst-o ce celb-11 1. S. 

ybrka bZ1r edri fiikr,cen prcestn 
gar in. S. 

(dor fykri kam?-drfiknskap. 
S. (L.) 

dcen sum liego-sce sam en fpi-
htith star 6.72 sam en brd kcijr.2  
S. 

hayk fa, mon snak far fat. 
S. 

fkga krak fa-mg, mon sita far 
int. L. 

dcen S8M ce fi-,-nce-ch rona-, 
- sa Mir an eta 	cecz 
vonar`. L. 

8M-(;12 ver fi slag, sa (er en alp 
i. L. 

d-ce bc'eto-te a ta et sitaZ on te 
ferhåst so. S. (L.) 

dcen sens fest Ni-s,itn var, han 
ce sitn,s far. L. 

ja da feski-sce, 
at dc n beg4-so, 
sam 	sitgr i spis ti mo vcint -an 

pd so. S. 
dce krspan faryona, do ska -an 

hg, -kåk de o stryk - elar 
bronvin. L. 

nor freiga te fri, sa o-ljo ceit. När frågan är fri, så är hon 
ärlig. L. 

Eller: den sam lc'ego-s,ce me kicka _Kl, star 6p fkilplelgon. S. 
den sem lega-so sem .t svin, star an ep S8M e-in-bra kor. L. 
— Skämtsamt självförsvar av den, som vaknar efter ett rus: »strunt i det, 
nu är jag lika bra karl igän». 
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Det som är i Guds namn givet, 
så skall det i Guds namn för-
täras. 

Skall man fösa någon, så får 
man springa själv. 

Kasta inte bort det gamla,förrän 
du vet, vad det nya duger 
till. 

Gamla bockar ha stela horn.' 
Då människan blir gammal, blir 

hon snorig ock otäck. 
Lär inte en gammal hund att 

skälla. 
När en gammal hund skäller, 

så skall en titta ut. 
En blir aldrig för gammal till 

att lära. 
Jag ger hällre hunden en bit 

bröd, än jag bits med honom. 
Den som ger, så han tigger, han 

skall ha stryk, så han ligger. 
Den som vore väl gitt ock hade 

alla ungarna gjorda, så hade 
en mycket undangjort. 

Gifta sig är inte svårt, men att 
sätta hushåll 2  det är värre det. 

Måndags girighet är hela vec-
kans fördärv. 

En skall inte skåda given häst 
i munnen. 

Det blir inte gott, förr än ont 
har varit. 

dce sam ca z gus nam jiya,sa 
ska dce i gus natt fors. 
L. 

ska-en fils  nån,  sa far-en spri & 55 
SceY). L. 

kast int be4. da gåina.M, fon 
du vet, hana da ng, dijg-te. 
S. (L.) 

ganiaZ bakar ha-sql hQn.' L. 
da mc'enisa bZir gåm4 Mir -o 

snbrut a åtcek. S. 
/dr int en getimn hån te a Sc. 

S. (L.) 
ncer eg- gamaZ hun sela 	sa 60 

ska en tit ut. L. 
en Mer ålre for gd~ te a 

lctr. S. (L.) 
ya jr helar hån em,lAt bro, can 

ja bis mct-n. L. 
dcen sam 	han tegarv, han 

ska ha stryk, sa-an kar". L. 
dcen sicm rar IV yift a had 

6gein j6d,-s?had-n mykt'Ana-
j6t. S. 

jft sce ca int svit,  men te set 65 
MI9612  d-ce var-4a. S. 

mandas 'enhet ca lzela vekas 
fockerv. L. 

en ska int ska jivan hest I 
mån. L. 

do bZir int gat, fon ont ha vår. 
L. 

gånt?Z bökr ha 1z4Z hön. S. 
2) sot bo. L. 



10 	LIND, VÄRMLÄNDSKA ORDSPRÅK OCK TALESÄTT. 	XI. 2 

Det är sällan grannarna byter 
hästar. 

70 Det som lägges i en fastande 
grund, kommer ut i en tull 
mun.' 

Det plägar bli gråt efter skräck 
ock låt. 

Det gråter inte det rummet, 
som tomt är.= 

Ingen gråter för det kattan är 
mager. 

Stick inte gull under getrumpan. 
75 Så går det till i krig: 

den som är hemma, blir skjuten, 
den som är borta, går han fri3. 
Den som gömmer, så har han. 
Ögonen vill ha, men magen kan 

inte fördra. 
Den något har, han något spiller. 
När en har litet, så skall en 

ställa väl, 
80 Hvad magen har, det har han. 

Det jag har, det har jag, ock får 
jag något mer, så tar jag. 

Det är bättre att hederligt gå 
än att skamligt åka. 

Den steken, som en skall ha 
till heders, den skall en inte 
skämma. 

de scan grcinån bytr h&s4r. 
S. 

de S8M legs z en fastag-grun, 
kantar ut z en fta mun.' 
L. 

da .2,41 bz greit et skr 
leit. S. 

de gratar znt-tce rusa, S8M 
tomt e. 2  L. 

in greit?r fe-da kåta ce må-
gfflr. S. 

stek znt gåt spur jetrålnpa. S. 
ga-de te t kru: 

dcen S8M Ce hem, b4zr an sket, 
den S8M 	gr - an frv". L. 
dcen S8M jøinsa har-lyzn. L. 
ega vd ha, men magag-kan int 

fodra. L. 
den ng har, han ng spilar". L. 
ncyr,4n ha-lit, sa ska en stcål 

meZ. L. 
dce magar?, ha-,- de har-12,an. L. 
dce ja ha-,-s,a har ja, a far ja 

ns nze-,,sa tar ya. L. 
dce ce betar a hedld ga cen te 

skamht &k. L. 
den steka, S8M en ska ha te hes, 

-dcen ska -en Int se' ni. L. 

»Fastande» = nykter, motsatsen till »full». När man är full, pratar 
man mycket bredvid munnen. 

Säges till den, som tycker, att något är för stort tilltaget (t. ex. 
kläder). 

sei get-da t 	dcen sam ce hem, bZz-s,kfttn, den sam 
ce be'0, gar z fri. S. D. v. s. man bör ej alltför ängsligt sky faran. 
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Det är inte så hett i hälvetet, 
som prästerna skriker till.1  

Hit ock,  dit-har.sina .vägar, ock 
bort ock hem är lika långt. 

Friskt humör är bättre än pän-
gar. 

Hund på hund ock ingen på 
hyndan.2  

När en skall köpa kött av hun-
den, skall en ge fläsk igä,n. 

Stort huvud ock litet vett. 
Det är inte bra att vara i alla 

hål ock titta, det är bättre 
att spotta i somliga. 

Det är var hök, som han är 
hållen [för].3  

En skall inte ropa häj, förr än 
en är över bäcken. 

Härrar ock hundar låter aldrig 
igän dörren. 

Var ock en är härre över sin 
stackare. 

Den högt sitter, blir många var[se]. 
Av hönan blir ägg, av ägg blir 

hönan. 
I brist på höns håller räven till 

godo med skator. 
Höstnatten ock barnröven är 

inte att lita på. 
Det är bättre att ingen kälke 

ha än en, som inte går vägen. 

d ce vt sa he z hcelvtta, sena 
prcestara skrzka-t) L. 

hat a dit has frivcegar, bet a 85 
hem ce lik lagt. L. 

frest humor te betar cem-pegar". 
L. 

hun pa hun team- pa balsa.= 
L. 

ncer en ska yop yot etta hån, 
ska-en it •ficesk zjcen. L. 

stpy håv a lata vet. L. 
d -te ant brci te var a tl. hi_tZ a 90 

cl-ce bkg-te spitt sånaZe. 
S. 

dce ce var holk, ssm-an ce 714.3  
L. 

en ska it rop hcej, fån-en ce 
0var bcelsan. L. 

hcerar 	huna betar alrt ucen 
dsra. L. 

var a en ce heer ova-s,an stakar". 
L. 

dcen håkt sttgr,b4r, 	måg vår. S. 
ta håna Nar &g, ta c'eg Nar 

håna. S. 
z brast pet håns halgr rchvgn te 

gr mce skåtgr. S. 
hostnata a banrsva ce mins te 

lit pa. L. 
d-ce bcetar a agan flak ha cen 

en, ssm int gar vcegan. L. 

Man skall inte låta skrämma sig. 
hån pa hån, mcen iggm-pa bilsa. S. Meningen: skall man 

slåss, så skall det vara man mot man, men aldrig mot kvinnfolk. 
Var ock en är sådan, som man håller honom för, eller som han 

blir bemött. 
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100 Där ingen är begraven, där kan 
ingen stå upp. 

Det är bättre att vara inne ock 
få ett mål än att vara ute 
ock få intet. 

Det är inte julen mer än en 
gång om året. 

Det finns ingen jul) i hälvetet 
för en bonde.' 

God karl imper sig själv. 
105 Kaka söker maka. 2  

Det är bäst att inte sticka näsan 
i knipan, så slipper en att 
dra ut hänne. 

Med konster ock knep tar en 
käringar i rep. 

Konsterna är många, men kne-
pen är fler. 3  

Den ene korpen hackar inte ut 
ögonen på den andre. 

110 Jag krusar inte al, så länge 
det finns björk.4  

Var säker, att lusen kräker (= 
kryper), om hon inte är större 
än en kaffeböna. 

När karlen får kvinna, så får 
han ett annat sinne.5  

Kärleken fördrar allting så när 
som ladugårdslukten. 

dcer gan ca begrava, dcer kan 
?gan sta sp. L. 

d ca bcetar a var in, a fel et 
ma Z can te var OJ a fa tntns. 
L. 

ds.ce int j1,7_1 mer can é gag um 
dr. S. (L.) 

dce fens tga ycep i hceNta for 
em..,bått. L. 

gc_5 bfr jeZ.m-sce sgv. S. (L.) 
Nk &okar måk. 2  L. 

ce bcbst a int stek Osa m kZ9pa, 
s,T slcOyer en a dra 4t-a. 
S. (L.) 

mce känskr a knep tar en yck-
rr z rep. S. 

konstara ca mdig, mcegAnepa ca 
fier. 3  L. 

dcen n ksrpan hakar tnt ut oga 
pa dc-en anar'. L. 

jce kriser tnt 	& 1(4 da 
fins bjcbrk.4  S. (L.) 

va &okar, at lysa knekar, am 
.., 1.zo nit ca stars can e kala-

L. 
neer kchk,  far kvin, sa far an 

et ån, sin.5  L. 
ycelekan fodrar Og, sa n( e,S8M 

lagas,lukta. L. 

Uttrycker bärgsrnannens djupa förakt för bönder. 
håk sok,Tr måk, om da ag int ca an can e trahp sk. S. 
kfinstein ca måg, mcen knepa ca per. S. 
När man har tillgång till bättre, så frågar man litet efter det sämre. 
När karlen blir förlovad eller gift, blir han i mycket en annan 

människa än förut. 
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En köper aldrig oxen utan ben. 
Lagom är bäst, antingen det är 

till ko eller häst. 
Liten blir stor, men stor blir 

aldrig liten. 
Den är inte svår att locka, som 

gärna efter vill hoppa. 
Lova runt ock hålla tunt. 
Det går väl an att få lusig fåll, 

utan att dra den på sig. 
En skall inte vara så lysten 

på fläsk, så en biter örat utav 
son, medan hon lever.' 

När en lånar en säck, skall en 
dra den. 

Lärdom är bra, men lagom är 
bäst. 

Det är så lätt att fubbla på ett 
ord. 

Den som har fått lönen, så skall 
han göra bönen. 

Det växer väl löss i trasor 
o ck [så]. 2  

Det går mer i säcken än i 
påsen. 

Morgonblankt ock kä.ringdans 
varar inte till middagen. 

En skall ställa munnen efter 
matsäcken ock röven efter 
årsväxten. 

en mar art okse uta ben. L. 
icignn ce best, hak do-ce te ko 115,  

totar het. L. 
lite bh s,t0.r, men stcjr ?gir 

åfrz itti. S. 
den ce int sva-4e låk, S8M 

cetar vit hp. L. 
kiv runt a hål tunt. L. 
da gar fol cin te fa l4sote 

tita te a dra-n på-sce. S. 
en ska int vd-s,o Ode pa fZiesk, 120 

so en bitar bra ta s6a, nicena 
ho lgvor.1  S. 

nor en lanar en scek, ska en 
drå-n. L. 

locket ce brq, mcen lagern e 
bcest. L. 
ce se ldt te a RpoZ pa et 
6Z. S. 

den S8M ha fat lena, sa ska 
- an )0r bona. L. 

dce vceksar fl los i trasar sg.2  125,  
L. 

dce gar mer i soke cen zpesti. 
L. 

nuirabZdzyt a rcbrigdåns våror 
int te mhdan. S. 

en ska stol mån cetar masokan 
a rna cetar asvcekste. L. 

lyste pa spy. L. Åven : ya ev fg, int sa kste cetar pgls, sa 
Ja rzvar gra ata grisan, mena-an levar". L. Meningen: man skall 
inte vara för het på gröten, utan vänta, tils rätta ögonblicket är inne. 

Den fattige är inte felfri han häller. 
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För mycket ock för litet skäm-

mer allt. 
for m0 a fo.lft &mar alt. L. 

130 Ät upp det, som är för mycket, 
så blir det lagom kvar. 

Det är många som går till mark-
naden, men de får inte samma 
pris. 

Det vill mycket till att göra alla 
till måtta (= till lags). 

När musen är mätt, så blir mjö-
let beskt. ' 

En skall aldrig äta sig mättare 
vid bordet, än [att] en orkar 
äta upp en sill ock en kaka 
vid dörren. 

135 I mörkret är alla svin svarta. 
Nerskiten so vill alltid ha en 

med sig. 
Bättre något än inte (sa Petter 

Gösta). 
Ingen mamsell är så nätt, utan 

hon släpper en fjärt. 
Nöden driver hunden i band. 

140 Den som håller upp påsen, är 
mer nödig, än den som häl-
ler i. 

Hade inte om varit i vägen, så 
hade käringen skjutit björnen 
med kvastskaftet. 

Det är mycket ont i skogen, 
men mera på fallen.2  

cet ep dce, 88M er for mPk,sa 
blz.dce lagern kv Qr. L. 

d ce måg S8M ga te markn, 
men dt far int sam pris. 
L. 

da ml inpk M ayer ål te måtgr. 
S. (L.) 

ner musa ce met, sa blir "lob 
best. 1  L. 

en ska aln ert ser metara ve 
bola, cm n „n erkar et ep e 
sil a e kåk ve dera. L. 

,mhrkrein ce ål svin sve4. S. (L.) 
nerseta so. vii cdtz ha e ing 

ser. L. 
bcbtg.r4. enint (sa p«gr-,14.5ta). 

S. (L.) 
måmscel ce s né, en o 

slc'epar en f jce. S. (L.) 
noa drivar hån i ban. L. 
den svin halar ep pesn,, ce ine. 

nodi, 
 

en den 88M kelar 
L. 

ha int 8,i mir i vcegan, sa ha 
ycerga skOl b,94n, mce kast-
skafta. L. 

d ce 1nf4 ont i skQgan, incvn 
mer pa fala.2  L. 

da måsa blir mdt, blir 
»Fallen» = svedjefallen. 

rnjil b4t. S. 
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Den som inte är något ont i, är 
det inte något gott i häller» 

Stor i orden ock liten på jor-
den. 

Jag kan inte orka både kesa 
ock råma på en gång.2  

Prästen ock hunden förtjänar 
födan med munnen. 

Du skall inte påska, för då 
kunde bli pingst. 

Den ingen väg har rest, har 
ingen backe mött. 

Rik mans sjuka ock fattig mans 
pannkaka osar det av en lång 
väg. 

Fattigjonen är rikast, för de har 
hela socknen att leva på. 

Att riva sönder är inte svårt, 
men att böta är värre. 

Små barn 3  roar sig själv. 
Kråkan ropar sitt eget namn 4, 
korpen svarar så gott han kan. 
Det är ruskigt att ingen skjorta 

ha, när en är van att ha en 
slarva.5  

Ruttet är snart brutet. 
Det är raden6  som gör det. 

dcen sum int te no ånt z, ce da 
intna g#5t z hckkr.' 5. 

stor I ok t lttn pa Ma. 
L. 

yce kcin pit årk bet yes a rijt t 145  
éim gete.  2 S. 

prwstn hi,3n forycenar fa mce 
mån. L. 

du ska int påsk, fo-,da kåt; bh 
piggt. S. 

dcen in vckg ha r4t, hu in 
båls mht. S. (L.) 

rik mans sk a fatt mans pag-
osa-dce a en lag vce g. 

L. 
lcbgyOna te rkst, fo.,de har hi 150 

sök« a Mv pa. 
te a riv s4n,Tr ce int svit, mcen 

te a bflt te vcizw. S. 
smei bar,3  r6..,s,ce sOv. S. 
krdka r6pset"åg ncintn4, 
kårp?n, sv-  år?-soT gåt-agdain. S. 
dce ce ruskzt a ma såt ha, ncer 

-.et ev van te ha e sl6rv.5  L. 

dit ce snat bråt. L. 	 155 

de ce mat' S8M fd-t. L. 

d,B.4ce int bo.-ne ont, dcer bo„dce mine get. L. 
dee lusta ..,te yes a rkt. L. Meningen: gör en sak 
sncN bar,. L. 
kraka ropa.,sit ega namn. L. 
dce int g-åt te var åta e srck, dan ce vån e slårv. S. Det 

man är van vid, kännes det hårt att umbära. 
Tillgången. ra ych.," sa sv &n pa bår?r,-, set t bgks(m. S. 

i sänder. 
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De som har råden, så äter de 
fläsk.' 

När solen skiner ock det rägnar, 
då dansar alla Guds änglar.2  

Rött hår ock enbuskar växer 
inte på god jord. 

160 Det var inte sagt det, atthararna 
skulle ha hundrumpa. 

Det gör det samma, vad kon 
mjölkar, när hon själv spänner 
(sparkar) ut det. 

Det är det samma, vad skit man 
äter, bara hakan runkar. 

Det är sanning som är stark 
ock kärlek som är varm, som 
inte går an att släcka ut med 
mössan. 

RDSPRIK OCK TALESÄTT. 	XI. 2 
di sem har ra, saceta-dz flcesk. 1  

L. 
nce-sok sinar a dee regnar, da 

dansar ala gus ceglar'.2  L. 
rit kir a &iblicsk,Tr vcekster int 

pa gjOZ. S. (L.) 
dce va int sakt-tce, at harara 

skul ha hunrimp. L. 
dee jo-de såm, va koa "'Okar, 

ner ho sceZv spenar it-et. L. 

d ce dce såm, va st 	etor, 
bår haka roglcar". L. 

dce-ce sanig 88M e stark a yre-
lek S8M e varm, 88M int gar 
an a slek-ut mce mosa. L. 

Det är inte sant allt, som är 
tryckt. 

165  Det är all världens sed, att den 
som går efter, skall låta igän 
både grindar ock led. 

Bättre sent än aldrig. 
Det som kommer sist i påsen, 

kommer först utur. 
Skit i de sjuka ock sköt dig själv. 
Själv är god dräng. 

170 Självskräpp3  är inte något gott 
märke (eller: S. luktar det 
lort av). 

d,ce int scint alt sam ce trnt. 
S. 

cl -e al veck,s se, at., tcen stim 
gar ceta-, -ska let vcem-ba 
grinar a le. L. 

bceta-sent en aln. L. 
da sam kam-sist zpsi,kezni 

fes4-ticr. S. (L.) 
s,it i de såk a s4t dce scg.v. S. 
sce,Zy ce go drog. L. 
sAvskrcke 3  ce intna gé nuirk 

(eller: s,. luft ,T da dr.« -ta). 
S. 

i) Eller: den sam ha - rek, stelw flcbsk. S. den 88M har ra stekar flcesh. L. 
da såla ginr a da rikgn,-, -da dåns?r ål gus c'eg4r. S. 
Eget beröm. 
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Det är inte bättre den skadan 
en gör sig själv, än den andra 
gör en. 

Det har hänt, att större skepp 
än vällingfat har seglat ikull.1  

Det är skillnad på folk ock 
färdkarlar. 

Det är ingen skillnad på en 
hästlort ock en märrlort. 

Det är skillnad på matsäckar, 
huruvida de är stora eller små. 

Skogen är fattigmans tröja. 
Skomakarns hustru ock smedens 

märr har de sämsta skorna. 
Det är gott att ha en hund att 

skjuta skulden på. 
En skall inte skåda hunden efter 

håren ock mannen efter målet. 
Var skulle sleven vara om inte 

i grytan? 2  
Du skall inte slicka dig om 

munnen, förr än du är smord. 
Du skall inte slicka skeden, 

förr än du blir mätt. 
Då geten slår, vill hon ha bock. 
Smulor är ock bröd, ock spånor 

är ock ved. 
Smulor är ock bröd, fast de är 

tagna av kakan, ock finnar är 
ock folk, fast de är illa skapta. 

sten sep ha en a sa 
välta, rulla om. - 

ha -ska slka vår am int 
Sv. landsm. XI. 2. 

dce-ce int beta-den skån-en j0-
-s,ce scev, cen den anar yor-en. 
L. 

giVa? S. 
2 

da ha hc'ent, at st6rgT 8,4 en 
vcieligfåt ha seg.T1 z k61.1  S. 

dcp- e sena pa felk fces,kcerar". 
L. 

sOna pa en he' stick a 
en mårlöt. S. 

dce sina pa måscar, hak de 175 
cc stör en små. S. 

skogij 	fatzmans tr. L. 
skomakans hustru a sineys mer 

ha-di s&mst skona. L. 
d-e g« te a hå en håna s,ut 

pa. S. 
en ska int ske hiAn etar hara 

mån etar mad. L. 
va s,kul sleva vår 8M int z 180 

gryta?2  L. 
du ska int slac dce am mån, 

fon-du cc sinöd. S. 
du ska int slek sva, fon -du 

br mcet. L. 
da yaa 816r, vil-o ha bök. S. 
smelar cc eg bro, a kasar (e 8g 

ve. L. 
snar cc eg bro, fast-tt cc tcelan 185 

ata kaka, a Nar cc eg fga, 
fast-tt cc il shipa. L. 

tular ten katIOn. L. Tullra 
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De små grisarna rotar ock rullar 
sig, jämt' som de stora. 

Små krukor har också öron. 
Smörj vagnen, går han lätt; muta 

dommarn, får du rätt. 
All snålhet tar en skiten ända. 

190 Snålheten bedrar visheten. 
Aprilsnö är så god som fårgöd[sel]. 
För en so till Rom, ock för 

hänne tillbaka igän, så är det 
en so ändå. 

Om sommarn är hus i var 
buske. 

Det är inte värt att taga sorg 
på förlag. 

195 En får sova, när en blir död, 
så slipper en att vända sig. 

Snål spar, ock fan tar. 
Då en spyr ock spiller, ser det 

mycket ut (1. skrymmer det 
stort). 

Spotta i kålen ock själv äta ur 
den. 

Den som springer ock skiter, 
han får lov att stå, Medan han 
knäpper igän.2  

200 Människan spår, ock Gud rår. 
Stellar ock små barn skall en 

aldrig tillräkna. 
Då de ställer stollen till mark-

naden, får köpman pänningar.3  

= alldeles. 
Man skall inte förhasta sig. 

förlorar man på ett annat. 
nce-stiel koma-te makt,  

de smei grfsein rökr atikk-se, 
jemtl sizm de stör. S. 

sma krukar har aksa 4r. L. 
sm‘fry vög?n, gar -an ket; mit 

clöin-år,, fa-du r. S. (L.) 
al snaUzet tar-en sek ctn. L. 
snedheta bedrar visheta. L. 
april sno e sa get S8M fra. L. 
for e so te rom, a for hen te-

baka ven, sa e dce e so 
cenda. L. 

8212 ssmar, cc hus i var biisk. 
L. 

d 	cc int vce.t te ta se ry pa 
fog. L. 

en fa sgv, ncer-em-bh do, sa 
slipar-en a ven sce. L. 

no-spar, a fån tar. L. 
da en spgr a spik-, -se-da mpls 

åt (eller skriirna - da stöt). 
S. 

spijt i kår, a gcav cet 	L. 

den S8M sprzgar a sitar, han fa. 
levte sta, mena han knepar 

L. 
mc'enzsa spår, a gå rår. 5. 
stelar a sma ban-ska en aln 

tercelpy L. (S.) 
da de stek Min te mede, far 

ykaman pc'enzw.3  S. 

Vad man därmed vinner på ett håll, 

sa far yopmån penigary. L. 

RDSPRIK OCK TALESÄTT. 	XI. 2 
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Den som har en stor mun, han den S8M har„en stor mun, han 
skall ha en styv rygg. 	ska ha en steZ ryg. L. 

Bättre att ha en för stor näsa bcktg,,te ha e fo„s46ra nees ten 
än att inte ha någon. 	te a in,t h4 noa. S. 

En stormar (pratar, orerar) myc-  en stbrmgr my'k den ckn, en 205 
ket den dagen en super. 	41)e% S. 

Stryk jälper för allting, så när stryk iceb)ar for al tie, sa no., 
som för döden. 	 -8,8M fo..,c49n. L. 

Sturska tiggare skall svälta. 	stikk tigrg-ska sveNt. S. (L.) 
Som 	en ställer sig, så har en. sam en stcblg- go, s g hr en. S. (L.) 
Det faller intet svar, då en ko da fcilgr 	svet..,, ...da e kö rbtafir 

råmar (1. då en ko skiter).' 	(1. „da e kö dritgr). 	S. 
Det är bättre, det svider i skin-  cLce bTta.,,„dce svir i sina, ten 210 

net, än [att] det skall svida 	dce ska ny i sina. L. 
i sinnet. 

Det går mer i säcken än i på-  da gar ni& i &agn cen i psn. 
sen. 	 S. (L.) 

Om en tar till käppen ock säcken, sm—en ta.-4e ycepan a scekn, sa 
så får en kakan på fläcken.2 

	
far eg.,kaka pa ficekti.2  L. 

Taglotten är avlagd 3. 	taglstn ce alagd 3. L. 
När en talar om trollet, så är ncer en tar 8M trala, sa o de 

det i förstun. 	 fas,tua. L. 
Den som inte kommer i tid, går dcen S8M int kamar i tiy, ga.,st 215 

sin måltid förbi. 	 Ma.t førbj. L. 
Det börjar i tid, det som krokigt da bkryer i t, da MIM krökut 

skall bli. 	 ska bi. S. (L.) 
Tillbuden tjänst är alltid för-  teboa xcenst o alt?, fosmacl. L. 

smådd. 
De små tjuvarna hänger de, de sm4 	hcbeg.,de, mcen 

men de stora går fri. 	 de stör gar fri. S. 

nor e ko dronary. L. 
Tiggeri är ett inbringande yrke. 
tagletn ce (ilagd, sa no 8,8M te ta so i reva. L. 
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När tjuvarna slåss, så får bonden 
igän sin ko. 

220 Toker gjorde, som stollen bad. 
När ladan är tom, så står dörren 

uppe. 
Dendagen en inte tröskar, så 

har en säden i behåll. 
En skall inte tvemala I åt svinen. 
Den ene tycker om modern, den 

andre om dottern, så blir de 
bägge gifta. 

225 Den en tycker om, vill en rätt 
gärna tala om. 

Det är mer tyg i rocken än i 
mössan. 2  

Ungdom ock visdom följes sällan 
åt. 

Utför det går det, om det är 
aldrig så brant. 

Då en pissar i byxorna, är som 
att elda med ris: det är varmt, 
så länge det rinner. 

230 Låt barnet få sin vilja fram, 
så gråter det inte. 

Alla som viskar, så ljuger de; 
alla som muttrar, så svär 
de.3  

Det är väl vackert väder, om 
inte solen skiner om natten. 

Välja i väpplingen ock falla i 
starren. 

ner 	y rara sfr, sa far bön 
ven si ko. L. 

tokar jöd, S8M sta ba. L. 
nce-laa e tom, sa sta-dera 

L. 
dan dån -en int trilska -sa kar 

-en sea i behal. L. 
en ska int tv4z6Z ,  a svina. S. (L.) 
dc-en n tykar 8M mora, den 

anar 8M dotra, s bia-di iift 
Veg tya. L. 

den en tykr åm, vii en ret 
jc'en-teti am. S. 

de mé.. 2 råkn witi mOsa.2  
S. 

ödom a visdom foi),Ts se'elan 
S. (L.) 

utfic de g de, 8M cl- cm afri 
sa brat. L. 

da en per i 14ksein, cm sam te 
mce ris: cl-e vcit,...s?lc 

da rimr. S. 
lcet bana fa st vaj fram, sa 

grata dce int. L. 
ål sam Msk-, ...s? j‘igg-de; ål 

sam ntåtr? „, s,? sv& de.3  
S. (L.) 

cl-ce fri vcikt vdr, am int sök 
si,r am mita'. S. 

v") 	z vepiigti a få l stava. 
L. 

Mala extra fint (låta säden gå genom kvarnen två gånger). 
Ett större företag kräver mera än ett mindre. 
ål sinn viska-sa 'ina -dt, ål ssm smitta -sa stei -dt. L. 

) 1. sm igZaftån. L. 
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Det är inte sagt, att en skall få 
välja sig väder att skita i. 

Det en god vän skiter, luktar 
det gott av. 

Huruledes en vänder sig, antin-
gen det är nordåt eller sydåt, 
så har en röven baktill likväl'. 

Två goda vänner rymmes på 
ett sågbräde. 

För Gud ock en värmläncling är 
ingenting omöjligt. 

Ät litet ock lägg tätt, så varar 
du länge mätt. 

Äter en sig inte mätt, så inte 
slickar en sig mätt. 

Den med ulven äter, med ulven 
tjuter. 

d ce int sakt, at n, ska fa 
vek) se vcer a sit f.  L. 

da eg -go vctn st 	luft da 235 
gf5t -a. S. 

håls en vdn?-sce, kåk da ce nöS 
cm n &åt, sm har en rOva åta 
lel'. S. 

två 0 vctu.Tr runw pa et 
sågbrcp'. S. (L.) 

for gå a en vcirnalnig cm in-
tie um4.2la. S. 

et lit a leg tet, sa vara du 
l&e met. L. 

cetar - on se int mcet, sa int 240 
slikar n sce met. L. 

den me tiZv?it 	mce åZn 
yitt?r. S. 

huls on vcena se, sa har on ma bak. L. 



Ordstäv. 

Aldrig i världsens tider, sa Ger-
trad Larsson. 

Amen på täxten, sa Brattfors-
prästen, slog käringen i röven 
med lästen' 

alni vcisayis ti?-,-sa jatr låsa. 
S. 

amam pa tokstti, sa bratfes,-
prcestti, slog ycerga i reva nice 
lcesttil. L. 

du e arg .agti, sa gunar-jon 8122 

L. 
cl.-ce no luit...,s,am rög,Tr 

skåntåkr,, drog l6tti z håv 
pa p4,2kn. S. 

beStcnzEe nice, sa 	 S. 

da va N6eka2, sa 26gs-b4r, tet 
see z sp4gel. S. 

ham...Igir fl, sa nemstrom, 
di fragå,,n, vm oks va tet. 
L. 

i Wein fins da, sa brodckl. S. 
ldasn & drvn go's?r ce åln 

brci, -sa 'Mr pa bagn3. S. 

Du är antagen, sa Gunnar-Jon 
om palten. 

245 Det är något vart som roar barn, 
sa skomakaren, drog lästen i 
huvudet på pojken. 

Bestämme(?) mig, sa Busk-Inge-
gärd. 

Det var bianka2, sa Jons-Bolla, 
tittade sig i spegel. 

Han blir väl, sa Rämström, när 
de frågade honom, om oxen 
var törstig. 

1 bodarna finns det, sa Brodell. 
250 Lördagsny ock enarva gossar 

är aldrig bra, sa Gertrud på 
backen3. 

Numera uppfattat som 'skomakareläst', men ursprungligen väl det 
fornsvenska lEest = 'evangeliebok'. 

Begagnas som lindrig svordom. 
En förmögen, nu död bondhustru, väl bekant för sin snålhet ock 

sin giftiga tunga. Hännes tal var alltid späckat med ordstäv o. d. 
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Nu börjar det att djävlas, sa 
bonden, då rocken fastnade i 
dörrlåset, då han skulle gå 
till skrift. 

Det var mol dagen I, sa Hyviken. 
Jag märker det dryper, sa kärin-

gen, mjölkade tjurn. 
Nu far de med mig, sa Adler-

berg, ock efter kommer de 
med Brita.2  

En skall alla den vägen fara, 
mente Mattes-Bolla(n), såg lik-
färden. 

Det finns väl igän, sa bonden, 
när han sket i höet. 

Det tål att fresta alla slag, sa 
torpkäringen, kastade ungen 
i golvet. 

Gud förskone oss, sa Jöss-Lisa. 
Du skulle ha kommit först i 

julen, då jag hade något att 
bjuda på, sa käringen, fick 
främmande om juldagen. 

Nu förstår jag schäsen, sa fan, 
åkte på välten.3  

Nu är det gjort, sa den som 
försvor sig. 

God-natt, sa fan, stöp i vattsån. 
Det var gott, sa Ingeborg Lars-

son, då hon fick en kyss. 
Är det grannlagt?4  sa stor-Bolla. 

nu bib.....da aAvlTs, sa bOn, 
da rgr&n fåt ta d4r14s, dan 
skul ga te skre. S. 

da va md,..okin', sa hfimk?n. S. 
yce mdrk da dOp?...,...sa ayt-

riga, my,a4k g-491/. S. 
nu 14...de mce mc, sa cidrbdry, 

i'efAr keimx de me brita.2  
S. 

dce fins n ven, sa bon, ncer 
...han set i hga. L. 

da té a fr•dst ål sik, sa t4rp-
g-ckr2ga, kast örn z getly. S. 

gu nal, sa rdn, stop a vatsdin. L. 
da va g6l, sa tespbo...14sa, da ho 

fcek en ygs. S. 
(e da gråaleckt4? sa stOr-bo:r. S. 

en ska ed dcen vckgaz far, mbat 255  
mcit?s-bra, sog 	S. 

gu fos,kon 88, sa yos-lisa. L. 
da skal ha kam fht 244a, da 

yce head no a bya.".i pa, sa yoS-
rlga, frk freemat am yifoktn. 
S. 

nu fos,tar ya sesta, sa fki.n, Itkt 260  
pa valte.3  L. 

n4 d da yM,...sa ddn sam fosvO... 
sde. S. 

D. v. s. ljusa dagen. 
I dag min tur, i morgon din. 
da va en 6111,T sc'es, sa fclaa, 
= noga. 

ök pa vcilt6n. S.' 
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265 Det bor fan i gräset, sa käringen, 

satte sig i nässelhögen. 

Välkommen i det gröna, sa fan, 
satte mor sin i nässelhögen. 

I fall Gud skulle dö, sa käringen. 

Får den gå, som inte vill vara 
inne? sa Ulvgossen J, ock då 
sket han. 

Gå din väg, sa käringen till 
spöket. 

270 Det går som eld ock fett, sa 
Föra-Jon, då Karin bakade. 

Det går, som det skulle vara 
smort med ister, sa Korporals-
Ola-gubben 2, då han körde 
bräder. 

Det var hemskt, sa Rydingen, 
när hönsen sparkade ikull 
honom i ärtåkern. 

Hit med skiten! sa prästen om 
barnet. 

Häj visch! sa Johans-Pär, körde 
järnstörn genom fönsterrutan. 

275 Hit härer höken, sa Pälle på 
tegen, när han tog hönan på 
svinhustaket. 

Tack för i fjol, sa tiggarn, kom 
igän samma dag. 

dce bor fån i gresa, sa yerga, 
scet sce z ncesalhogti. L. 

vcelkamti i de givna, sa fån, 
scet mo si i nes,alhogv„. L. 

i fal gu skul do, sa ycerga. L. 

fa-dc'en gei, sum int ml var in? 
sa igvgasV, a da drU an. 
S. 

get din vc§g, sa gyerga st spgka. 
L. 

da ge:i sam a a Mt, sa fgra-
j6g, da kan bak. S. 

da g,.sum da skut va-smd4nice 
ist? - sa kcipras-ol-gakn2, 
dan yod brcb: S. 

dce va hemst, sa rycligtz, ner 
holma spcend tkuLen 2 ~by 
L. 

ht mce sitt  z! sa prestti em bana. 
L. 

hej vis! sa »ans-p0, rod jc'es44n 
jomn fåns4r4ta. S. 

hit korar ligloy sa pcela pi te-
gti, ner - On tog hona pa 
svinhustaka. L. 

tals for if,y4 - sa Hon, kam 
On sam dån. S. 

Den elakaste tiggare ock fant som strövat i Fryksdalen ; säges ha 
fått ett ömkligt slut, när han hos en bonde gjorde sitt tarv i en sjudande 
beckpanna ock därvid illa brändes. 

Skall i yngre dar ha haft ovanliga kroppskrafter ock varit en skräck 
för skojare, sedan han en gång grundligt genompryglat några sådana med 
sin slaga. 
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Alla moner jälper, sa myggan, 
pissade i havet. i 

Jämnt skägg, sa barberarn,raka-
de kattan i arshålet. 

Det är jämt (= alldeles) som 
smult, sa rättar-Pär, åt päron. 

Det jänkar ock totar2, sa Saxen. 

Det jänkar ock slänger, sa bon-
den, körde av sig benet. 

Det var Hoffmans droppar till 
karl, sa Pär Finson. 

Klent till karl, som inte har ett 
handtag till näsa, sa Täpp-Erik. 

Det var knepet att bli salig, 
sa käringen, gick fram 3  två 
gånger 4. 

Då det kommer, kommer allt på 
en gång, sa skräddarn, fick 
byxorna om julkvällen. 

Min vän, min vän, du kommer 
aldrig igän, sa käringen, stod 
på sin gubbes grav ock grät. 

Kors i Kristinehamn! sa kärin-
gen, vaknade i Karlstad. 

Kärleksslag dödar ingen, sa 
gubben, slog käringen i huvu-
det med skohammaren. 

Kör, tyckte gubben, ock så körde 
han. 

ål timmar ycekpa-, -sa myga, pisa 
i hava.' L. 

icenit sceg, sa barberan, raka 
hata 88,84. L. 

cl-ce jceint sum smått, sa rdtgr-
pgr, at p&ron. S. 

dce jcegkar a bita -2, - sa saksti. L. 280 

de jcegkar a sina-, -sa bon, ps I d 
se bena. L. 

da va håpmans drbpg-4ek,-sct 
per-finsa. S. 

Nått te kct-,-s,u,in int har et hån-
tåg te tuts, sa tehp-&k. S. 

dce va knepa te bh salt, sa gyerga, 
jek frain3  tv a gauarv4. L. 

da de keimgr, bmw cilt pa bri 285 
Og, sa skrc'edgn, fcek byl_csein 
um j4Zkvieln. 5. 

min vdn, min vdn, du kamgr 
ålrz On, sa pertga, stog pa 
gråva a gagn sin a grgt. S. 

lus i kresty,ham / sa xcerga, vakna 
kalsta. L. 

gyblgkslåg dbelgr in, sa gåbgn, 
slog ydria i håv mce skö-
hams" S. 

yg-,-tykta guban, a sa a-O.d-an. 
L. 

J) åk nigng drå 	sa my' ga, pes z h(iv. S. 
Synonym till jänkar = går så smått (id subst. litet stycke). 
Nämligen till nattvarden. 
da va kngpg, sa gyhtiga, at ep bibla, for.4 skul bz seAle. S. 
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290 Mer ler! sa murmästarn, satt i 
Huru 1-kyrkanock sov, ock 
grannen stötte på honom, så 
han vaknade. 

Det begynner lida, sa Maran. 

Du är dig lik du, sa ars-Ville 
om yxan. 

Lika barn leka bäst, sa smeden, 
dansade med sotaren. 

Tjo! nu är mor livad, sa gossen, 
fick stryk tre gånger om mor-
gonen. 

295 Om jag ärligt ock väl läge, sa 
käringen, satt i sängen ock sov. 

Det var inte långt emellan var-
ven, sa käringen, åkte på 
kvarnen. 

Jag tror det låter, sa klockarn, 
trampade i klaveret med trä-
skorna. 

Den saken lägger vi ock tar upp 
en annan en, sa Öster-Nils. 

Det är lögn, pigor, sa köksan. 
300 Det var lögn, sa lotsen, då han 

viskade vid mor sin. 
Det var lögn, sa lotsen, då bad-

stun brann. 
Skall det vara, skall det vara 

med makt2, sa Jösshäringen, 
köpte karameller för två öre 
åt fästmön. 

mL.V...! „sa Tnårmcesten, sat 
htiri-g-hrka sv, grå n båt 

han vålsk. S. 

dce byn pa lv, sa mara. L. 

du ce dej lik du, sa as-vila VM 
yksa. L. 

lik kår, lekr bce.st, sa sm6n, 
dåns me sdtb-n. S. 

76! nu ce må-liva, sa gz, fcek 
strfik tr6 går rm mbran. 
S. 

VM ja ceht a vce4 låg, sa xcerea, 
sat i sceea a 88V. L. 

da vå int lågt imcela vcirva, 
sa ychriga, ök pa kvcina. S. 

ja tro -eke ltd,-sa Nake, ...4ram-
pa z klaver mce trceskona. L. 

dc 'en såka lc'eg,Tr ve a tar 6p e 
cina-ne, sa Ast?-nis,. S. 

dce cv lon, piga-r_sa yeiksa. L. 
da va Wien, sa 16s dan v6sk 

ve m6.si. S. 
da va lifen, sa 1c5.sti, da båsta 

brcin. S. 
ska dce vc'era, ska dce vcera mce 

målst2, sa j‘fscerwn, gøpt kara-
mkr fo...4vd kf:r at f&sting:a. 
5. 

= Högerud. 
Så det förslår. Obs, former ur Jösse härads mål. 
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Jo jo, det var allt mening med, 
sa Örn i Sättra, då han gav 
käringen örfilarna. 

Allt skall gå efter mått, sa skräd-
daren, slog käringen med alnen. 

Nyttigt, sa Linnart-bonden, fann 
en rostig spik. 

Det var näcken, 
sa Käcken, 
då han damp i bäcken 
med säcken. 

Det var nära ögat, sa käringen, 
fick en flis i rumpan. 

Det är aldrig nödigare än nu, 
sa Ola Arvidsson, då han var 
fyllsjuk ock tiggde om en sup. 

Ombyte förnöjer, sa fan, klädde 
sig i glasbyxor. 

Det plockar till, sa Jönken 1, då 
han fick örfilarna. 

Det sa »puss», då jag vred nacken 
av postiljonen, sa guffar(n). 

Jag är rädd, russin(bär)en vän-
der sig i örfilar, sa Jönken. 

Det rör mig inte, sa tiggarn, då 
hunden bet honom i träbenet.2  

Nu kan jag se, sa käringen, 
klippte bort ögonlocken. 

ler—se. 	 27 

j9: jd, da va cilf niding 114, sa 
i sdtra, 	yckria 

drfilan. S. 
at ska g4 cete' nuit, sa skrckelton, 

slog yckrzga nue dra. S. 
liket, sa linffi4-bIjn, fan en rbstn 305 

spik. S. 

da va tic'ekn, 
sa k&kn, 
dan dap iVekffln 
mce sc'ekn. S. 
da va nctr 4g, sa yekrega, fcek e 

fis s riva. S. 
de Irt ndelfr cen 114, sa ol-

cirv,Tsa, da han va fylsOk 
tigd en sp. S. 

8mbyta forinas,a fcin, Ned sw 
gkisbylssar". L. 

da p4ck.,q, sa jr4ekni, 	310 
frk rfilan. S. 

da pas, da jce vre nåk,Tn ta 
gem S. 

rigigkeravc'en?..sce 
drfil.?„,sa j4ekapii. S. 

da r& ince int, sa tig, da hi;in 
tre:bgn.2  S. 

ni 'hi kan je 4., sa ydrtga, Noft 
b&tjel4ka. S. 

Hette Jöns, men hans mor använde »Jönken» som smeknamn; ock 
då han blev äldre, fick han bära det som öknamn. Det var en halt ock 
de sista 30 åren även blind byskomakare, f. 1795, d. 1891. Som otejon 
var han barnens älskling, när han om kvällarna sjöng gamla kämpavisor, 
om Grinnborg, Rammen den unga o. a. 

da wjr mce intim, sa tiga,, mer hiln 	t trcebena. L. 
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315 Jag tycker, jag ser det som en ja tyr, ya si..4-som e star, sa 
starr, sa Blindmoster. 	 bbn,mostar'. L. 

Det var skickligt', sa Ola Ar- da va s*e'lael, sa 4:4-årv?sa. S. 
vidsson. 

Skål, sa Spångbärg, drack ur 
halvankaret. 

Det är slutet som går, sa bon-
den, när skithuset brann. 

Släkten är värst, sa räven 
de röde hundarna. 

320 Det släpper lätt, sa käringen om 
rågmjölsgröten. 

Snyggt, men inte pråligt, sa fån, 
färgade svansen ärtgrön. 

Snyggt skall det vara, menade 
Larsson, klippte av stubb-
sockarna. 

sk,-sa spapbcerj, drak ur ha-t-
cteke. L. - 

d ce sluta 88M ga 	sa bön, 
nce...sethusa bran. L. 

de om sl&kta te vcist,„sa r(bv?n am 
rO hånein. S. 

da skm -14 sa yckrzga am 
ragnijosgrgtti. S. 

snykt, men inta preazt, sa fan, 
&ria svann' cekrgn. L. 

snOt ska da vår, mkt las«, 
kkft a st4bs41mn. S. 

Stackars kreatur, sa Terus, när 
han spände benen undan geten. 

Det var starkt, sa Porren om 
tevattnet. 

325 Det var svettigt, sa skräddarn, 
slogs med ankungarna. 

Gud förlåt mig synden, sa tig-
garn, kröp på hönan. 

Det var säkra bud, sa Gustav-
Bolla(n). 

Det var inte mer till att ta där-
vidlag, sa tjuven, tog dörren. 

Månn, månn jag skall ta denna 
Jönsen? sa Linnart-Barin. 

5 Eget, underligt. 

stakas krtta...,...sa terms, ncer..an 
spcend bena una jeta. L. 

eke va sta4,-sa peran em tevatna. 
L. 

da va sa tet, sa skrddlirk, slögs 
mce ågkövan. S. 

gu folst mce syna, sa tigan, krgp 
pa hona. L. 

da va sdkra b4, sa gåstav-bra. 
S. 

da vå tnt nt-4e a tå dcbrvelag, 
sa yyvez, tåg döra. S. 

ma, mei. je ska ta dg.na  ,093,90 
sa lit-karz? S. 
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Det talar jag inte om, sa Käcken, 
då han intet visste. 

Det tar sig väl, sa gossen om 
skrikningeni. 

Så skall de tas, sa han som 
tog loppan på tån. 

Det är inte den tiden ännu, sa 
Matögat. 

Det är ingenting att tro på, sa 
Kerstin på norra gården om 
Guds väderlek. 

Tror ni mig? sa Karin i heden. 
Ändå en tugga, sa Lövbonden, 

åt upp fän' marker fläsk. 
Det blir tunt vadmal, sa Jon 

på Åsen, när käringen hans 
jämrade sig, för hon hade 
inte något till varp ock slätt 
inte något till väft. 

Jag undrar, sa flundran, om 
gäddan är fisk. 

Det är vackra barn Gud har, 
sa fan om igelkotten. 

Det skall så vara, mente kärin-
gen, var snorig. 

Jag vet väl av det, sa mor på 
Gårde, när de sa, att hon 
skitit ner sig. 

»vi», sa Tarvan, då hon var 
ensam. 

Var det vägen? sa bonden, åkte 
i diket. 

da talr yce int åm, sa kcaTn, 330 
dan int vUt. S. 

dce 	tc 	sce fl, sa ge sn 8912 

skrikiyal. L. 

sa ska di tas, sa han S8M tog 
lepa pa tcena. L. 

d - ce int dcen tin wn, sa mat-
oga. L. 

d-ce imntig a trå på, sa Uste 
um gUs vdlek. S. 

trå ...ne mc'ey? sa kart-i-hhc. S. 335 

cenda e tuga, sa lovbe?n, at ep 
fcem markar Rcesk. L. 

da bZz,,tifnt v4in,.sa jog-pa-
åsn, ncer ydriga has 
.-sce, for ho håd intim te vcirp 

slcbt intna te vdft. S. 

ja unrasa funra, em )(eda ce 
fisk. L. 

d cv vakar ban gu har, sa fån 
vm zgaUetti. L. 

da sk å sa vår, ment gykriga, va 340 
snbrut. S. 

ya vet fl dc..t, sa mor pa geda, 
nce-dt så, at..o ha set ne..sce. 
L. 

v6 sa tårva, da o va dn-
surn,Tn. S. 

va da vckgepn? sa be2n, akt i dik. 
S. 

1) dce tå-sce, sa Ost% iim skrikipa. S. 
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Jag menade väl jag, sa han som 
pissade på syltan. 

345 Kersti, min vän, giv mig välling, 
sa Jöns i täppan.' 

Vänta mig, sa knöveln. 

I morgon värper den, sa kärin- 
gen, då hon kände tuppen. 

Högtiden till ära ock far ock 
mor till förtret, sa pojken, 
vände rocken om julmorgonen. 

Det är bäst att vandra ärligt, 
sa han, som stal gumsen. 

I) Gör mig nu till viljes. 

ja ment vce4 ya, sa ?Ian 88M 
pisa pa sylta. L. 

kOs,4e, min vdn, ji mo 
sa yons-i-teepa.' S. 

vcenta mcej, sa knovar. L. 

z mora vcirp dcbiz, sa yebriga, 
da- o yon-ttip?n. S. 

håldia te dr a får a nu 5 te 
fort, sa påjle?n, vcend rålcn 
nm MmOran. S. 

d -cv bcest te vanar celit, sa han 
S8M sta a best?. L. 



Talesätt. 

Kommer aldrig på Kongsbacka 
räkning. 

Han är allmogen lik, varken 
svart eller vit. 

Han ber för sin sjuka mor. 
Den biter ingen över näsan. 
Blås, Kajsa, får du en buss. 
Hade det varit en bonde, så 

hade han stupat. 
Tag i botten, får du gryn. 
Nu bytte du allt, som när lom-

men bytte fötter. 
Det kan vara abba som kåda, 

de är troll båda. 
Bär nu ut mig emellan ett par 

pinnar, men kläm mig inte.1  
Bära ränseln för torpet.2  
Bättre en sup om morgonen än 

att gå hela dan ock ingen få. 
Det dagas väl för tiggarn med 

någon gång. 
Du har mer ditt, än du har sett. 
Det är en djävul i trä, bara 

han kommer igenom barken. 

kamar alri pa kogsbaka rcek- 350 
nig. L. 

han ce alino_gy lik, varky svat 
olar vit. L. 

ham Aer fØ&z suka mor. L. 
den bitar tytt ova.,ncesa. L. 
bZas, kåpa, fa. • du em-bås. S. 
ha do mr ...en bån, sa ha ...an 355  

stop. L. 
ta i b4ty,, fa4u grgn. S. 
nu VO_ du alt, sam nce.,1,4~ 

byt får. S. 
dce kan var 02 som ka, di ce 

trid ba. L. 
bce" ut mo imola et par pillar, 

mog.../dcem niceiyt. ,  L. 
bckr rcensal fel...tsrpa.2  L. 	360 

bd3r en st:4p am m6rein ceg-ga 
ha dån a in fa. S. 

da dags fl føign mck neg 
S. 

du ha ine..44, on du ha si. L. 
d 	ce en "oval i tro, bar ...ag 

kamar votny, bark. L. 
Uttrycker högsta grad av förvåning 
Vara husbonde, överman. 
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365 Don efter person. 

Drag på trissor ock kom igän 
på stora jul! 

Lägg beck på, så drar det. 
Ser du en drucken matt, 
så räck honom din hand 
ock jälp honom i land, 
så gott du kan! 
Men ser du en kvinna full, 
så sparka hänue kull 
å skit hänne full, 
allt för rättvisans skull! 
Drutta i koften.1  

370 Drypa i dranken.2  
Vore jag så dum, så skulle väl 

en so ha burit mig till kristen-
domen. 

Hade du dundrat så i fjor, hade 
du varit gift i år. 

Det är gröna döden.4  
Det är ett flöke utav döden.4  

375 Det kan vara en nöd ock annan 
lust.5  

don etar pceson. L. 

dra pa trzsar a kam ven Pa 
stör jul! L. 

leg 14 p, sg drd-da. S. 
se-du en dralegn mdn, 
sce rc4 konan?, di hcin 

,j(dp n i lcin, 
sg g4t du kcin! 
mcen s(5-du e kvina fåt, 

spårka hen g kål 
a sil heng fål, 
alt fo-rdtvisans skål. S. 
dri'd z koftti.,  L. 
dr0 z drayk2,2,2  L. 
vm' ja sa dum, sa skul fol e 

so ha hr ince te krestvolom22. 
L. 

ha -du dång sei 2 fyd, ha du 
var ye i 4r.3  S. 

de-ce gren den.4  L. 
dg-ce et Rek ata clen.4  L. 
de kan var ena 920 a ana lust.5  

L. 

gå 
ko 

En ko ock ingen, så slipper jag e ko a tya, sa slivar jaa ga 
att gå vall. 	 val. L. 

Det faller allt in i barnhuvudena.6  da falgr dit in z kinhåva.6  S. 
Nu har fan skitit i opphugget, nu ha fen st i spliuga. L. 

Bli strandsatt. 
Stryka med, gå under. 
diin?..,—gum de skul ga Mlasteeekgr= dundra, som de skulle 

i giftastankar. Även: ce da nu(r en (5 kö is är det mer än en 
lös? S. 

Det är platt omöjligt. 
Det kommer på ett ut. 
Säges, när någon kommer med barnsliga förslag ock önskningar. 

r' 
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Fattig var far min, men inte åt fåte va fdr min, mcen int at.,an 
han möss. 	 mk S. 

Det är ingen fattigvård, fast mor d..ce iggn fcitivdd, fast mör a fki.r 380 
ock far går ock tigger. 	gar a tipr. S. 

Det finns i mors skåp eller i da fins i m(M. &kip centgr i fös 
fars binge. 	 biy. S. 

Flytt er, flugor! Det kommer en fl« er, Ring...1,4a kamgr 
bröms. 	 brérns. S. 

Nu för tiden kommer de fram stora 	 fo.,tva kama...di fram stör a 
ock granna ock inte något kan. 	gr åna intn8 kan. L. 

Frälsta jord ock spik i stabben. frcelsta jod a spk a staban. L. 
Få något i västen (= till mats.) fa nsntz z vestn. L. 	385 

Du skall få efter min hand ock du ska fd etgr mi hån a int 
inte efter din strupe. 	 cet?..,din strip. S. 

Nu har finnen fått.' 	 nu ha fin fat.' L. 
Förstår du det fina i kråksången? fos4gt, du de fina z kreiksagn? L. 
Det gjorde jag inte för en palt, de jod ya int for em palt, Iint 

om han vore av idel agnar. 	v8r ata idel, agnar". L. 
Gjorde jag det, så vore jag väl jod ja de., sa .v8r ja fl int 390 

inte frisk i magen (1. invärtes). 	 fresk i incign, (1. invoW). L. 
Nu kommer glömder, sen maten ni,f, kantar gloinda-,„s,cen main cc 

är gömder. 	 joinclar". L. 
Gråt inte, gris, du har ingen själ. grat mi, gny, du har tga sczl.  L. 
Gå omsyss (= gå förlorad). 	ga 8msys. L. 
Gå till kost (= gå förlorad). 	ga te lost. L. 
Det går långa repanden (d. v. s. da ga laga r4pagn ga'As jap 895 

ryck, stycken)Guds jälp förutan. 	 foråta. S. 
Det går inte, nej inte om min eld-  de or int, nej int 8m int 494 

röda mor stode upp ock reve sig 	ma,s,4og 82.) a Hv se i rgiva 
i röven ända till armbågarna. 	ctil te arinbggara. L. 

Det gör mig rökat 2. 	 dcc jor mce ro.1ca2. L. 
Säges, då någon rapar efter måltiden. 
Det är mig likgiltigt. 

Sv. landsm. XI. 2. 	 3 
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Det är inte helt om »häle».1 	de-ce int helt vm h&Z.1  L. 
Hålla sig i skinnet (i styr). 	hal sa z &ina. L. 

400 Hålla sig på mattan. 	 hal se pa mata. L. 
Det händer i våra länder, att dce hendar i vara lendar, at 

käringar dör, men vart tar de 	perga-clor, mcen vaa.,dz 
vägen? 2 	 grp?2 L.  

Det är för hög krubba åt en så de-ce for hog kreti? sts.ta sa lag 
låg häst.3 	 hcest.3  L. 

Det 	var jämt det, som mor dce va jcemt -te, som mo s,tka 
skickade med, säx styver till 	mce, sceks styva„.4e-en lerjok. 
en lergök. 	 L. 

Här är järtat rent för hat ock her ce jcetat rent for hat a 
ryggen fri för taltor.4 	rygtt fr  g fo-taltar".4  L. 

405 Kacka i lullan (bli strandsatt). 	kals 1 l4la. L. 
Gör dig inte kalas i tankarna.' ice-dce int blås z tåek4n.5  S. 
Det var att komma ur askanield- dce va te kam ur aska z elmorja. 

mödan (= utbyta ont mot värre). 	L. 
Det var att komma ur rä,gnet dce va te kam ur rena ztak- 

i takdroppet. 	 drspa. L. 
Tror du inte, jag känner igän trai-du int, jce yoner Ven låsa 

lusen på gången? 6 	 pa geteen? 6  S. 

410 Köra i bråk (bli strandsatt). 	yor a brak. L. 
Det är lappelä,ndska, det är dc p-ce lapalcenska, dc p -ce varkn 

varken tyska eller svenska. 	tyska ela-s,vcenska. L. 
Då skulle jag ha litet för det jag da skul ya ha lit fo-olce ja ha 

har lärt (= så dum är jag inte). 	lce4. L. 

Det är inte fritt för. 
Elakhet mot käringar: de komma icke i paradis. 
cl-ce fo-ldga kr icb at -n se hOgen ht: z fal-an vdne,.s,ce, 

se &ikr an i a. S. Även: de „, e for kg kråb et -n sa lag 
hest: venar han sce VY, sa .star han i h -On. L. 

Taltor = tjock smuts, lortrugor. 
Bygg ej luftslott. 
D. v. s. det är dig så likt, att jag väl förstår, att du varit 

framme. 
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Lyft på mössan, ock låt lössen 
pusta. 

Var har du maken till broken? 

Träng dig inte mellan barken 
ock trädet. 

Det är inte mer, än var tackar 
annan(= icke mer än nätt ock j ämt). 

Det finns mer i mors binge. 
Du driter väl mindre maskar, då 

det blir slut på mjölet.' 
Vilken tro det är, som missunnar 

mig födan? 2  
Rätta munnen efter matsäcken 

ock röven efter årsväxten. 
Vart skall mössan ta vägen 

med gossen ? 3  
Nytt öl ock litet avdrucket.4  
Gud jälp dig, om du nös; fan 

ta dig, om du fes:å 
Det blir ombyte på rasslar i 

knuten. 6  
På honom, medan han ligger, 

för står han upp, blir han värre. 
Härre utan pängar ock bonde 

utan jord. 7  
Det felar en rem, som ingen 

oxhud fyller.8  

10ft pa nagga, a lwt 10ga pil5t. 
L. 

var hadu make te brgkn? L. 

trceg dce int mcela bdrkn a tH. 415 
S. 

d ce int mer, cen v 4akar 
L. 

dce fins mer i mos bin. L. 
du driAr fl mingr 

..,da da bh,..st pa mj153.1  S. 
hålsfflit tra da ck, sam in4i:cffr 

ince th?2  S. 
rcet 	cetter mdsAkn a r4va 420 

ce4r gis,IA&shj. S. 
va4s. ska mgga ta une ffilE 

g8t5g3  L. 
ny t ijga lit adrelsi.4  L. 

gu icap dce, cm du ngs; Nit ta 
dce, sin du 4,9.5  L. 

dce bilir sinb9t pa fceslar kuntn.° 
L. 

peLn, mcvna4an ligar, fg..s4ar 425 
bZzr.,1.1,an vcerar". L. 

hår uta pzr a bön uta 
S. 

dce fglar e rem, sgm ina okshu 
Mar9 

 
L. 

Du blir väl så lagbm morsk, när nöden står för dörren. 
Då maten far i vrångstrupen. 
Säges för att förbrylla småpysar. 
Om något ännu föga prövat. 

6) gåt va, da nds; 101sa va, int du fis. S. 
Det blir något helt annat, än vederbörande varit van vid. 
Säges om personer, som förhäva sig ock intet ega. 

4) Det fattas ganska mycket. 
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Den river inte skinnet av gröten.,  den river int sina ata grotim.' L. 
Så roligt har jag inte haft, sedan sa rolit ha ya int hat, scen mor 

mor min dog. 	 mm dmic. L. 
430 Du har rätt i det, du skall hänga. du har Tet m dce, du ska h. L. 

Det har du rätt i, Bläsen, i dce ha.4u ret t, blcesti, z ~a 
morgon får du grimma. 	 fa diA gr6m. L. 

Rätt vill jag ha ock väl det; rcU vii ice hå a vcC-cla; 
rätt vill jag göra ock snött det. rcU vii » jefr a gli& da. S. 
Packa sakta, du kristen, ock se pak såkta, du kråsk, a .9(5 pa 

på din gång.2 	 dig.,g6,g.2  S. 
Det är så sanning som allting cl,,ce s,T sånig sam ciltig i våla. 

i världen. 	 S. 
435 Jag skall ha sista ordet, om jag ye ska ha sist 6i, am yce ska 

skall bli tvungen (gå) norr om 	le...nola vc'eya a s'ey di. S. 
väggen (på huset) ock säga det. 

Sitt då du står, 	 sO da du står, 
får du kaffe, innan du går.3 	fa4u kcif, ina du geir.3  S. 
Gubben visste inte, att käringen get4n ve'st int, at gykriga va et 

var ett sjåp, förrän hon sjöng 	gelip, fon o såg a åt. S. 
ock åt. 

Bli skammen om (-= bli strandsatt). 1)4 skainnsm. L. 
Skapa sig ur skinnet. 	 skap se t 	L. 

440 Skiten till världen. 	 s,eti‘i, te vela. L. 
Ingen rädd skrämmer mig, ock z 	red skreniar mej., a ign 

ingen dålig dänger, ock kom- - dalt dcegar, a ketinaolce en 
mer det en stark, så springerjag. 	stark, sa sprigar ya. L. 

Du får slicka fatet, där pölsan du fa.,s,lek fata, der pclsa 
låg. 	 L. 

Det är slipstenar för mig.4 	d s, cc slipstenar for incei.4  L. 
Det är slut med det slarvet. 	d ce slut me dce slarva. L. 

Är ingen kostföraktare. 
Brådska ej, utan se dig före, så det blir ordentligt gjort. 
Välkomsthälsning. 
Det är platt omöjligt; jag begriper inte det minsta. 
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Slå sig Ar skaftet (------ slå sig lös). 

Slåss ock bitas får ni göra, men 
intet väsen får ni föra. 

Nu slängde allt släden framför 
hästen.' 

Klockan hänger snett, det var 
rätt. 

Snyggt skall det vara, vad [än] 
det kosta må, blott det inte 
blir dyrt. 

Det är en sovelhund, han äter 
inte bröd till palten. 

Titta dig i spegeln, får du se 
den, som åt upp frukosten. 

Speta skinnet själv.2  
Han borde ha spö på magen. 
Hade du ingen stackare varit, så 

hade du ingen stackare nämnt. 
Det är stendöden.3  
Stor i redet 1. på saken.4  
Det skall vara stort ock brett 

i den smale änden.5  
Stort namn ock liten by, hunden 

hette Håkan.' 
Den som nu har stulit, så ät.7  
Stå i ljuset ock skymma sig själv. 

sle see ur skafta. L. 	 445 

,9/88 a bis fa,..nt yar, mcen mena 
vcesn, 	ni far. L. 

nu sleegd alt sletti framfor hces-
tn.1  L. 

klicka b:ega snä, des va rcbt. 
S. 

stipgt ska da var, va da kasta 
ma, b4s,4...da int bZ1„694. S. 

d es n sagalhun, han cetar int 450 
bro. te palt. L. 

té 	des i spki§l, fa -.du så den, 
sunt at 6p fri,46ste. S. 

spet SOP SCEZV.2  L. 
han bod ha spg pa magn. L. 
ha du ten stalsar vår, sa ha 

du geti stakar ncemt. L. 
stenclan.3  L. 	 455 

stor t rea 1. pet saka.4  L. 
dce ska va.stot a bret t dcen 

smal 4n.5  L. 
st Ot mini a litn bfr, hån heta 

haka.6  S. 
dcen som nu ha stelt, sa cet. L. 
sta t ittsa a Og see scelv. L. 460 

7) Om den som förtalar sig. 
Vara sin egen härre. 
Det är platt omöjligt. 
Högfärdig, stormodig. 
Om den som vill vara en kaxe, fast han är en krake; säges om 

den som förhäver sig ock vill vara för mer, än han är. 
Om kaxar, som just ingenting ha. Håkan anses för ett simpelt 

namn. 
Brukar sägas, då ljuset plötsligt slocknar. 
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Sup av det som är för mycket, 
ock ta råsten sen! 

Det blir säkert sveda efter en 
så söt klåda. 

Så skall man göra åt en klaken 
(= frusen) gubbe. 

Det har nog varit i säck, innan 
det kom i påse. 

465 Jag säger efter sagor ock ljuger 
efter lögn. 

Ta sak på bak. 
Ta vackert, får du ta två gånger. 
Hon tar från ko till get, antingen 

det är vitt eller svart.' 
Tillrykande i mat ock dryck 

ock sedig i arbetsvägen. 
470 Titta i fyrskaft (vara vindögd). 

Kaffet är tjockt, det var klart 
det. 

Tocket läder skall tocken smörja 
ha. 

De är tre, såsom skinnarena 
skall vara. 

Det tror jag inte, att de flottar 
mularna på. 

475 Då du tråkat ut 2  hunden, tråkar 
du väl ut rumpan med.3  

Det var ingen under, att katten 
gjorde en (= ett) dunder. 

sup tgi da sam ce for nipls, a ta 
rest sia! S. 

da b4 -scek?t sva cetr en s,T 
s,« k. S. 

sa ska di Ør 8t-ti kZakag-gilb. 
L. 

dce ha nak v8r i scels, ma de 
kam z pas. L. 

sceier ceta-sagar a 'war ceta-
ken. L. 

ta sak pa bak. L. 
ta vd/t, fet-du ta tv ei gir. S. 
ho tår fra k6 te j6t, håk d 

vit 'en sv.' S. 
terykni mat a dryt a sedi 

arbetsvcpgti. L. 
tzt i fyskaft. L. 
kcift ce yeikt, dce va kl44 dce. 

s. 
taka lc e ska taka smOrja ha. 

L. 
dl ce tre, som sinerån ska vår. 

L. 
dce tror ja it, at-tz Ntar mu-

ara p. L. 

da du trok t2  Jtcn, trokc du 
fil ct råmpa må.' S. 

da va ixn actir,  cen kåta joZ 
en danar. S. 

Hon frågar ej efter utseendet. 
= fördragit. 
Har du stått ut med det värsta, så står du väl 

som är kvar, 
ut med det lilla 
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Till Valborgsmässa, då de klipper 
svinen på Dal.' 

Var så god ock gå ifrån spiseln 
till dörren. Vad vill du? 
Var så god ock sitt. Tag 
stabben ock drick; tag yxan 
ock fägna folket med.2  

Vrid inte på tappen, det är 
starköl i tunuan.3  

Våga ock vinna, tappa ock 
springa. 

Ur vägen bönder, här kommer 
bärgsmän! (jfr nr 103). 

Litet ock klent, men väl ment. 

Vänta, flugor, det blir väl vinter. 
Den är inte värd två ruttna 

lingon. 
När jag växer dig i händer, så 

fäller du tänder. 4  
Äta i mjugg ock skita i otid. 
Då du önskar, så ta till riktigt, 

för du får lika mycket. 

te vcilbesm.hs, da de Nov?... svina 
pa dal S. 

vas,» go a ga ifra sinn, te 
dyra, va ml du? va.,sa go 

szt. ta stab a drek; ta 
yksa t Ngn ffi/ca mc_e.2  L. 

vr int pa tcipgn, d...ce steirlog 
tha.3  S. 

vg a v, tetp. 	sprig. L. 	480 

ur vcegni...bonar, hr kamar bces-
kcerar"! L. 

/it a klent, mcen vca ment. L. 

venia, fiega...,.,dcebbr fivultar'. L. 

dcen cv int vced-4va rek krgsar". 
L. 

Tad« ja veks° dcel x h,&& 485 
fcela...du tcenar".4  L. 

ctt mug a st z oth L. 
da du 092,sk„,.-s.? ta K re/tt, 

fo.,du fa..lfk myk. S. 

D. v. s. det dröjer (eller händer aldrig). 
Skämtsam hälsning till ankommande gäst. 
Retas inte med honom, han är häftig (ondsint). 
Hot om hämd framdeles; brukar sägas av minderåriga, som anse 

sig förorättade av äldre ock starkare. 



Okvaden. 

Akta dig! Du kan komma åt 
hökröven innan kvällen. 

Angår det dig, så bräk! Men 
annars så tig! 

490 Dra du så långt, som en hare 
hoppar på nitton år! 

Dur så dum, så om de grävde 
ut järnan på dig ock lade en 
koruka i stället, så begrepe 
du det inte. 

Det är inte dumt att höra lössen 
hosta ock ha så lågt bröst. 

Att envisas med dig är att kapp- 
springa med spädkalvar. 

Du är så ful, så när du sticker 
huvudet i sjön, så dör fisken 
på en hel fjärdingsväg. 

495 Jag skall ge dig en Jesu-knäpp 
på döpelseklunsen (= huvu-
det), så du skall spy en lump-
samlare med full packning. 

Jag skall ge dig en på nitton sväl-
jande, så du skall svälja ner 
tungan ock kasta upp lungorna 
lika högt med grantopparna. 

Jag skall ge dig en, så du aldrig 
hör gök mer. 

åkt dce! du kag,..kam at hgk-
rgva ina kvckl. S. 

cingeLek dce, sa brckk ! men 
.-sa tig.  S. 

dra du sa lagt, som en hr kapar 
pa nitan Gr"! L. 

du cc sa dum, sa cm di grevd 
ut jeria pa de a la e kora 

stcela, sa begrb dikt 
L. 

de.,ce int dumt te hor losa h6st 
a ha sa lakt brost. L. 

te evetas mce dce,2,e te kapsprig 
mce spekaZvar". L. 

du e sa f,„s,a nceeitt stikar 
huva i san, sa dgr fiskiy—pet 
en hel fjcazgsveg. L. 

ja ska j1 de en jesukncep pet 
dgpalsalaunstt, sa du ska spy 
en lumpsamlara mce fu? pak-
nig. L. 

ja ska j dcc em...pet nitan svca-
jana, sa du ska sveZyme...4oga 
a kast cp logara lik hokt mce 
grant spara. L. 

ja ska jg dce en, sa du alrt hor 
yok mer. L. 
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Jag skall ge dig en, så du skall 
fara upp i den himmel, där 
inte hönsen skiter på dig. 

Jag skall ge dig en, så du skall 
få springa upp i skorstenen 
ock leta efter huvudet. 

Jag skall ge dig en, så du skall 
skita nio sorts lort utav var-
dagsdyngan den blöta. 

Jag är inte mer glad åt dig än 
en gammal kamp åt mor sin. 

Jag vill inte ha honom, om de 
kastade honom efter mig över 
tio svinhustak.' 

Jag vill inte ha honom, om de 
kastade honom efter mig ige-
nom nio bastugluggar ock han 
fastnade i den tionde. 

Du har ben som vinkelhakar 2  
ock lår som kälkestakar. 

Du har tänder att hacka mask 
med ock näsa att ta opp med 
ock läppar att breda gödsel 
med ock strumpstickeben ock 
gräshoppeknä ock arshål som 
en geting. 

Den skulle hängas så högt, så 
han inte orkade pissa i marken. 

Kyss du mig nittinie notkast in 
i det trindsvarvade totohålet3  

den skul keps sa kokt, sa han 
int er/ca pis i baket. L. 

gys du mce.2 nittnij notkast in 
dcv trinsvarvada totoheb3  
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ja ska jt de en, sa du ska far 
ep i den htmal, der int heliga 
sitar pa dce. L. 

ja ska ji de en, sa du ska fa 
spin ep ikes.,te'na kt cetar 
huva. L. 

ja ska ji dce en, sa du ska sit soo 
nl svslo  ata vandasdyea 
dcen bOt. L. 

je int m& gZci a dcb.2 ten eg-
gåntlin kåmp a in6-st. S. 

ja vii int hå-n, 8112 di kast'd-n 
cetar mce eva -q) svinhustak.' 
L. 

	

ice va tnt 	em dt kastå-n 
cetar inte veman nij bastu-
gZugar a han fastna t dcen 
tfina. L. 

du har ben sem vinkalhakar 2  
la-sem yceZkastakar. L. 

du ha cena te hark mask me 505 
it&s te ta ep me a lepa-te 

bre jetsol mcea strumpstikaben 
grceshepaknea 8S8-0M en 

jettg. L. 

5 je va tnt It4 dce, 
s,Pgdtkr. S. Jag vill inte 
över sju gärdesgårdar. 

D. v. s. krokiga ben. 
= arshålet. 

um de dg kåst dce cbW me 01) stIt 
ha dig, om de också kastade dig efter mig 
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i kors ock i krångel, så du 
bryter både armar ock ben 
av dig. 

Kyss mig där jag är högst, då 
jag plockar spånor! sa 011e 
i Ryd. 

510 Du vore lagom att gräva in-
mäten ur ock ställa upp till 
skogfoderslada bort i en vret. 

Du vore lagom att gå i skogen 
ock hugga getingpesar efter 
säx styver tolften. 

Du voro lagom att sitta på Karl-
stad[s] grin dstolpar ock vränga 
grodtarmar efter säx styver 
alnen. 

Du vore lagom att sätta på en 
käpp ock stryka fan vid örat 
med. 

Du är bra lik min so, om jag 
hade någon. 

515 Du kan lägga dina långa armar 
över dina tomma tarmar ock 
sucka till Moses efterlångtobak. 

Å kors! Minns inte du, när du 
bar mig öfver Ombärgsheden 2  
för en sillmjölke? 

Jag skall mångfilta3  dig ock skak-
rista dig ock göra nitton:Aär-
dingsmän ock en hammarsmed 
av dig. 

/ms a i kraga,,,,-, sa du bryter 
ba armar a ben a do. L. 

yYs mo, dor j ce hgggs,4,,, ta 
ice pZzikr 	olan-rg. 
S. 

du v8r lag8m te grcev inmcek 
ur a stol 8p te skogfos,lå ba 
z en vret. L. 

du v8r lagern te ga z skog roi 
hug jetigpesar ceta-sceb styva-, 

L. 
du v8r lagern te szt pa kasta 

grinst8Zpar a vrceg Nostarmar 
ota -,scelss styvar ar,a.1  L. 

du v8r lag8m te scet pa en ycep 
a stryk fån ve ord mo. L. 

du ce bra lik ini so, vm ja had 
n8a. L. 

du kan log dina laga armar 
ova dina torna tarmar a sick 
te mostp cetalagtobak. L. 

a km! mins int du, nce,,du bar 
mcej ovar ambces,hea2  for en 
szlmjk? L. 

ja ska magfilt 3  ..,tce a sleakre'st 
tce a jo-rntan fle4igskerar 

en hamasme ci dce. L. 

5 du ce lik te s6t pa kålstas grinstidpr ci ba51 teidyvlr. Du 
är lik [till] att sitta på Karlstads grindstolpar ock betsla tordyvlar. S. 

Marknadsplats i Fryksdalen. 
Mängillta v. bildat av subst. mitngfilta = bladmage, mångfålla 

hos idisslare. 
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Pissa, innan du lägger dig.' 

Ja, om du river dig på sång-
knölen (= struphuvudet). 

I arshålet mitt sitter valthornet 
ditt, kom ock blås! 

Jag skall skicka dig så högt i 
vädret, så korparna skall hi nna 
att bygga bo i röven på dig, 
innan du hinner ner. 

Skit vare med dig, så det ryker 
ikring dig! 

Skita ville min hund, men då 
ledde jag ut honom. 

Jag skall stryka dig i, så att 
du skall fara nio alnar under 
matjorden ock inte komma 
upp, förrän kartnaglarna har 
växt, så du kan gräva dig upp. 

Var inte stursk, för då får du 
ingen fattigjälp. 

Du talar, som [om] inte läpparna 
vore makar. 

Du är en utav de filisteers rot-
huggare, som går trätton på 
dussinet. 

Du är en utav de tolv tusen skit-
djävlarna, som skickade åter-
bud till Jerusalems skomakare, 
när fiatterstocken sprang utav. 

Du är gul under ögonen ock 
trådbar i röven — jag menar, 
du har döden att dras med. 

p&, ina du 	 S. 
Ja, 8112 du riva-de pa sanknbn. 

L. 
8,g8Z9 me t sitar valthona det, 520  
kam a bas! •  L. 

Ja ska sik de sa kokt z vcera, 
ss k8rpara ska hin te byg bo 

reva pa dce, ina du hana.., 
L. 

st vara mce dce, sa de rykar 
%krig de! L. 

&da vila men hu, men da led 
Ja 	L. 

ja ska stryk dce v, sa du ska 
fa„,niy 

 
arr unar matio44 

int kam 8p, fon katnag4ra 
ha vekst, sa du kan grev dce 
8p. L. 

var int stiksk, fø.da fcht iga 525  
fcitti6Zp. S. 

du taZassm int lcepara skul 
var makar'. L. 

du e en ata di filesteas, rot-
&nara, som ga trcetam pa 
dusina. L. 

du e en etta di t8lv tunt set-
Jcevlara, som szka aterb8 te 
Jerusalems skognakara, ner 
flatastakti yyta 	L. 

du e gu4 unr oga a trabar 
riva — ja mena.,,,,du ha.,cOn 
te dras me. L. 

1) Säges, när någon råkar falla kull. 



Svar. 
530 Lopporna bits, mor! 	 lapara bis, mor! 

Vänd dig om ock bit igän. 	vce-  n dce am a bit vcen. L. 

Vad är klockan? 	 va cv Naket? 
Lika mycket, som hon var i går lik mpk, som ho va i or ve dce 

vid det här laget. 	 hcer laga. L. 

Vad är klockan? 	 Va ce klafsa? 
Tre kvartpå halvfjärdepar skinn- tre kim4 2)a hcaficeda pa 

byxor (1. strumpholkar). 	bylssar" 	strumpl8karg. L. 

	

Kyss du mig i röven! 	yys du mcey i ma! 
Det kan jag göra med de mu- dce kan ja jr mce di ~bra 

	

lama, jag står på.' 	 ja star pa.1  L. 

I morgon blir det rägn, går du i inbra bh da rc'een, get du 
dit? 	 dit? 

Nej jag väntar, tils det kommer ncejce vcbg*„,...4e da kamr hit. 
hit. 	 S. 

5 D. v. e. med fötterna. 



Jamforelser. 
Det begriper du inte mer än 

en död get. 
Han står ock bligar som en ko 

på en ny ladugårdsdörr. 
Han drillar sina toner som en 

hungrig ko i mars månad. 
Envis Som en röd gris. 
Han är envis som en ulltiggare 

i adventen. 
Det faller på som diarré på 

kalvar. 
Hon är så fin, som en ko hade 

slickat hänne i huvudet. 
Så fort (1. titt), som svinen blinkar. 
Frisk ock kry som ett vinterny. 
Så full av fan som en västgöte 

är full av fisar. 
Han grinar emot nordanvädret 

som en nedanvarg i på solen. 
Det går som att lappa vantar i 

månsken (1. som när två lappar 
vantar i månsken). 

Det går som att skita i gröna 
byxor. 

Det går som att valsa med en 
gris. 

= månvarg.  

dce begripdu tnt mer en e dd 535 
yet. L. 

han star a fob—som e ko pa e 
ny lagas,d8r. L. 

han drila.,sana kna..som e hogrt 
ko i mas mana. L. 

eve k som en ro gris. L. 
han ce envis sam en åltior t 

ådvent. S. 
dce falar pa som s,eta pa kcavar'. 540 

L. 
ho ce s? fin, sam e kö skul ha 

sie k a i håv. S. 
sa krt8te.tit), s om svina b4zykar".L. 
fresk a kry som et vintany. L. 
sa ful i fån som en vces,4t ce ful 

t Nar. L. 
hag„grinar mot nolavera som 545 

en neavari pa sok. L. 
dce ga-9,0m te lap vantar t man-

sen (1. SOM ncevei lapar vantar 
i ~sen). L. 

dce get..4,0m te At z grona byisar. 
L. 

ga,som te våls 
L. 
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Han går, som [om] de skulle ha sla-  hag..g,„som dt skul ha ske) 
git hörseln ifrån en vallhund. 	hos,la tfra en valhun. L. 

550 Gå på som en fallbrännare.' 	get pa som en falbrwnar9 L. 

Det går över ditt förstånd som de gar 	fos4an, som lusa 
lusen över jässan. 	 kivar jcesly L. 

Det gör de, som de blinde slåss. de jo.,dt, som dt bi n slss. L. 
Göra sig till som en nybärko.2  j0—sde te som e nyberko.2  L. 
Den hänger som sele på en so.3 

 
den hcega.,sont sél pa e so.3  L. 

556 Jämt som en kattmun. 	 jcemt som egAatmurt. L. 
Kall som en takis. 	 kal_ som en lakgs. L. 
Klappa, som björnen klapparkon. lok, sam biff" klap,Tr k(ja. S. 
Det är klart som korvspad. 	dce..ce klgts,som ksrvspq. L. 
De är inte mer lika än märren de e tytt mé ik wn mdra 

ock väderkvarnen. 	 vctrkvdria. S. 
560 Leta, så att en kunde leta igän le2t, sa eg kun let ven e sw.l 

en själ ur pinan. 	 ur pina. L. 
Du är så listig som Pär Ivars du ce sa tltsti som per gV9& kat., 

katt, för han blundade, när han 	 fors.l.bam.-blutta, nord.tan ffs. 
fes. 	 L. 

Jag vill inte bära matsmaken 
i mun liksom svinen.4  

Det är inte så noga som att 
dräpa en lus ock inte skada 
skinnet. 

565 Det är så omöjligt som att bita 
sig i ryggen.5  

Det är så omöjligt som att ta 
ner månen (1. sjustjärnorna). 

jce vil tytt betr mettsmdkn i mt'An 
Usum svina.4  S. 

d..ce int sa noga  sam te dretp e 
kg a kt ska sin?. S. 

d ce sa omolltt som te bit sw 
rygtot.5  L. 

d w sa omojltt som te ta ner 
ngn (1. susderwra). L. 

Som bränner svedjefall. 
Ko som nyss kalvat. 
T. ex. om  ett plagg, som sitter illa. 
Skämtsamt försvar för tobaksrökare. 
da ce sffl um6,2le sum te a bit sw z 19g?n. S. 
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Det är så omöjligt som att dricka 
nävgröt.' 

Det är så omöjligt som till att 
äta spik. 

Det är så omöjligt som att krypa 
baklänges upp genom ugnen. 

Det är så onödigt som tandvärk. 
Han har 'Ängar som gräs ock 

tobak i långa länkar. 
De är så sams som lössen i 

skorven. 
Han ser ut, som han hade ätit 

upp nådåren för räven. 
Det är så stor skillnad som på 

hatten ock vantarna. 
Här står du efter som stubbar 

i brända fall (= svedjefall) 
Säkert som amen i kyrkan. 
Det går undan för undan som 

benen på Bröd-Lars. 
Han är som Tittagrå i var vrå. 
Det var som kalv i kobås det.2  
Värre än hett beck ock skåll-

gorr 3  (1. kornagnar). 
Växa utför som korurnpan. 
Jag åker som gåsen, när räven 

sprang till skogen med hänne. 
Han är som sarven i var lek. 

da ce sag untAlle sam te a drn 
ncbvgrkt.1  S. 

da o sffl umbjle sam te a ct 
spik. S. 

da o s umitle sam te a krpp 
betklckps 4p jom?n ön" S: 

d,- ce sa onoclit 88M tanvcerk. L. 
han har pcega svin gros a to- 570 

bak i laga lcegkar". L. 
di ce sa sams 88M losa i sk8rvan. 

L. 
han sir ut, som han skul ha cet 

8p nadara for rovan. L. 
do-ce sa sto..sena som pet hak 

ci vantån. L. 
ho 	s,te 	ceta „ som stubar 

brcenda fal. L. 
sokaGs,om aman i yorka. L. 575 

do gar una for una som bena 
pet brolas. L. 

han ce som titagra i var vret. L. 
do va som lugy kobas do.2  L. 
vonr cen het bek ci skalg8r 3  (1. 

konagnar"). L. 
vceks utf8„som kor8mpa. L. (S.) 580 

ya aka„som gasa, ncer rcevan 
sprag te skogn mo a. L. 

han ce som sarvan z valek.  L. 

Gröt av skrätt havremjöl ock vatten, kallas även motti (finska). 
Den samlar sig till större ock mindre klumpar, som ofta tagas med handen 
(»nävgröt»), doppas i fläskflott eller ätas med fläsk till; anses som en god 
ock kraftig rätt. 

Passar icke (om något som är för stort). 
»Skållgorr» fås, när en gris skållas. 
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Det är som att lägga bröd på dcp...ce som te lceg brg pa brg. 
bröd. 	 L. 

Det är som att sätta latin för dT,..ce som te .scet lattn for gga 
ögonen på katten. 	 pa kata. L. 

Fryksände: Emtervik: Fryksände : Emtervik : 
cidfflr = 44.r al kvcbln = kvcffl kvällen 
g(t) = et åt lik = Ute% liten 
brist =brest brist ma mcp med (också) 

= de det ncer = nr när 
de = dl de rdpgn =_- rike.Tn ryck 
fecti .= feitie fattige rek rak rock 
for(-) = fer(-) för(-) rev = rciv röv 
gdImr, = getingin gammaln 

(d. v. s. den gamle) 
sia 
snårgt 

siina sedan 
sn4t snorig 

has = hdnsgs hans sog seig såg (pret.) 
his~= hdkn vilken stbln stal stollen 
intna = tne intet sikr s«Aer sitter 
jaft 
fift 

= jeft gift 
= Oft gifta 

siektn, 
sg 

sela sällan 
sa så 

034.egZ = idZ4, Z potatis tejc9. l = teindiv?1 tordyvel 
jelp = it4 PIP Orig = ykg käring 

=.1&?1) P1Pa 
	dinstittn = ensån~ ensam 

= ig jag 	 étjr antingen. 
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Förord. 

I föreliggande uppsats har jag sökt att lemna en redo-
görelse för den fonetiska sidan av språket i den handskrift 
(= Cod. Skokloster 155 4:o) av Smålandslagens Kristnubalk, 
som ligger till grund för SCHLYTERS upplaga (i del VI av Corpus 
juris sveo-g-otorum). Jag har därvid gått tillväga på samma sätt 
SOM förut BRÅTE, R. LARSSON ock ZETTERBERG i deras mono-
grafier över fornsvenska laghandskrifter; jag har nämligen ut-
gått från skriften i urkunden ock redogjort för de respektive 
bokstävernas ljudvärden ock motsvarigheter i äldre språkskeden. 

Vid en jämförelse mellan själva handskriften ock SCHLYTERS 
edition av densamma har det visat sig, att i intet fall någon 
anmärkning kunnat göras mot denna edition, utan att den i 
alla avseenden är att betrakta såsom absolut tillförlitlig. 

Såsom ett bihang följer en kort redogörelse för huvud-
punkterna av språkbruket i Cod. B. (= Cod. AM. 51 4:o). 

Uppsala i oktober 1895. 
FÖRFATTAREN. 





Språkljudens kvalitet. 

ap. I. 

Vokalerna i starktoniga stavelser. 

§ 1. Bokstaven a 
motsvarar urn. a, t. ex. fara 2: pr., mather 2: 1; 
motsvarar urn. ä, t. ex. akrx 6: pr.; 
står för väntat Ee uti 
[i-omljud av a]: halder 6: pr. (ett försök till förklaring 

av denna. här ock där i fsv. litteraturen förekommande form 
är gjort av Tamm Ustud. s. 31); dessutom i former av hwar 
(13 ggr), t. ex. hwar 2: 1, huart 4: i, huarium 10: i. I det 
sista ex. vore ce det ljudlagsenliga; a-vokalen beror på ut-
jämning i de olika kasus; se Brate ÄVmLjudl. s. 1, Kock 
Sprhist. s. 91. 

Anm. Om bathe konj. (7 ggr), t. ex. 3: 2, bathin pron. 13: 5 i 
förhållande till isl. b5i, fgut. bepin se Kock PBB. XV, 248. — 
Intet fall av R-omljud förekommer i SmålL.; alltså: twa (isl. tynar) 
13: 1, tha 	pehr) 12: 1. 

[urgerm. urn. e]: an 'om' 9: 3 (eljes enn 12: i, em 3 ggr). 
Så vida an här ej är skrivfel för at (de med den ifrågavarande 
bisatsen koordinerade satserna inledas bägge med at), före-
ligger här den mindre vanliga biformen till :sen 'om', varom 
se Nor. GPhil. § 188,4. Detta är då ett fall av den i en mängd 
pronominella ord i fsv. förekommande växlingen m: a (t. ex. 
paat : Dat, peon : pan, tet: at), som av Brate AVmLjudl. s. 8, 
Nor. GPhil. §§ 184, 188, Larss. SdmLjudl. s. 23 ock (för s:et : at) 
Tamm Et. Ordb.1  förklaras beroende på ieu. avljud. Däremot 

1) Jfr även Nor. Urg. lautl. s. 51, Brate Sv. ant. tidskr. X, s. 268 
not, Kluge Gill]. § 51. 
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har Kock Tffil. NR. III, s. 256, Fsv. ljudl. II, s. 534 förklarat 
93 i åtminstone en del av dessa former såsom uppkommet ur 
äldre a, när orden stod° relativt °betonade, en åsikt som han 
i huvudsak synes vidhålla i Ark. XI, s. 122 f., ehuru han »anser 
det kanske möjligt, att dessa ord delvis hava olika avljuds-
stadier». I Ark. XI, s. 343 anser emellertid även Kocx troligt, 
att olika avljudsstadier föreligga. 

4) motsvarar urgerm. e mellan w ock r i former av wara 
(19 ggr), t. ex. 1, 3: pr., ock wartha (8 ggr), t. ex. 9:i. Där-
emot står i nämnda ställning Im i daxue3rki 2:i, weerka gen. 
pl. 6: 1, wcerkum 5: 3, 6: i, vearuldence 3: 2, ~rim 16, 17: i. 
Se angående övergången tv. wer —> var den hos Larss. s. 8, 
Zbg s. 2 anförda littel'aturen, samt Kock Ark. XI, s. 142. 

5) motsvarar urn. al  i a, aa 'eger' (15 ggr), agho -u, -uin 
-om (17 ggr), aghe 	(4 ggr), t. ex. 5: 3, 9: 3. Om dessa senare 
former se Bugge Forsaringen s. 20, Larss. s. 20. Av samma 
värb förekomma 3 ggr former med te i pres.-st. (se nedan 
§ 7,6 a), däremot inga former med e. 

6) står i särskilda fall: 
wraka 7: pr., 13: 4, wrakin 13: 4. Angående förhållandet 

mellan denna vokalism ock den i isl. reka råda olika meningar. 
Kock Ark. V, s. 5 ock s. 6 not anser a vara av analogisk 
natur. Däremot anse Ljstedt St. pret. s. 5 ock Nor. GPhil. 
§ 218, Urg. lautl. ss. 44, 49, att olika avljudsstadier föreligga. 

grafu.a 17: i, grault 4: i 	fsv. greeva nvs. gräva 
draghl 6: i 	 drsegha. 

Se Nor. GPhil. § 218: 1 (i Col. Ordesk. s. XXIV anser NOMEN 
däremot troligt, att at i iSv. gre3va inkommit från sing. pres.). 

7) står i följande lånord: *altare (ock sms. tills. 6 ggr), 
t. ex. 4:1, ealker 3: 2, 4:i, cappellan 12: pr., pa(a)sce3 10: i, 14, 
pasoom 7: 2, saltsere 3: 2, 4: 1. 

Anm. a i sicelamassur 7: pr. beror väl på uteglömmande av 
haken över a1. Det synes omöjligt att sammanställa detta a med stam-
vokalen i feng. mEesse2  (yngre massa, Stratmann), meng. massa, emedan 

Likadan skrivning träffas i HälsL. Kyrkob. Index XIII: massu-
fall; men i HälsL. är a för väntat m ganska vanligt. 

m i feng. msesse beror på ljudsubstitution. Då feng. lånade 
ordet från de romanska språken, svarade det feng., genom vokalförhöjning i 
sluten stavelse ock i öppen stavelse före e-vokal i följande stavelse ur 



XI. 5 	 STARKTONIGA VOKALER: Et, e. 	 7 

vid lån till de nordiska språken feng. m blir isl. e, fsv. m (jfr t. ex. 
feng. ./ElfrScl, is!. Elfraör). 

§ 2. Bokstaven e 
motsvarar urn. e i enn 'om' 12: i (eljes ten, en gång 

an 9: 3) ock heeberghi 3: i (jfr heerberghl på motsvarande ställe 
i Cod. B, heerberghi i SdmL. se  Larss. s. 11 ock i Dalai. se Brate 
s. 6). I bägge dessa fall är det att antaga, att e beror på 
svagare betoning. Jfr Kock Fsv. ljud!. s. 535, Brate ÄVmLjudl. 
s. 7, Nor. GPhil. § 130 a, Larss. s. 12, Zbg s. 4. 

motsvarar äldre ö före vokal: fea 2: i , kneum 13: s, 
se se 13: pr.; 

motsvarar i-omljud av a: eller (22 ggr), t. ex. 10: pr., 
entes 'nisi' 9:i, folie pres. ind. 10: pr. 	so 12 ggr i former 
av detta värb). Även här bör e anses bero på svagare be-
toning. Då en gång förekommer cella 9: 2, är just på detta 
ställe ordet starktonigt med betydelsen 'eljes, i annat fall': 
eller 13: 4 översätter SCHLYTER med 'eljest', men på detta ställe 
kan man ju (i sammanhanget bota konunge threettan marker 
... eller a konunger iwi han reetta) i alla fall tänka sig ordet 
svagtonigt, ja t. o. m. översätta det med 'eller'.' Fena är 
svagtonigt i sammanställningen med nither, i vilken det å 
ifrågavarande ställe förekommer. Likaså är i brutabek 1 
senare sammansättningsleden mindre betonad (jfr iunabek i 
SdmL., Larss. s. 14). 

motsvarar flitt. mi, t. ex. 
hem 6: i 	 merm 13: 2 
hetm 12: pr. 	 resx 13: 2 
lefuw (n. gen. pl.) 7:i (2 ggr) wrethe 13: 5. 

Framför konsonantgrupp eller lång kons. kvarstår sådant e 
analogiskt ock i strid mot ljudlagen i 

inlethning, inlezning 7: 1 	ett neutr. 12: pr., 12: 12  
enn a. sg. m. 4: pr. (2 ggr), 	sen n. a. sg. ra. 10:1, 12: pr. 

6: pr. 	 «ona adv. 10:1, 18: pr. 

äldre a utvecklade Ee närmare än feng. ä mot det romanska e. Jfr 
Pogatscher Quellen ii. forsch. 64, ss. 64, 67, 76 ock flerst. 

Jfr Hist, de sept. sap.: Eller skal tak bryta them wt (Nor. 
Aschw. leseb. s. 72). 

Av detta ord saknas former med al I de anförda formerna kan 
e även vara kort ock stå i stället för ce beroende på ordets svagtonighet. 
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eet 3: 2 	 leefs sughl 10: 1 
hethme iorth 9: pr. 	 eghn (3 ggr) 15, 16.1  
renn adj. n. sg. m. 4: pr. 

Däremot står ljudlagsenligt ce i heelghse 9,1 o. 8. v. Se § 7,5. 
5) förekommer i särskilda fall: 

följande former av räkneordet 'tre': 
thre n. a. m. 5 ggr (ex. 7:1, 	threm dat. 5 ggr (ex. 4:i, 

10: pr.) 	 7: 1)2  
thre n. a. f. 12 ggr (ex. 9: pr., 	threse a. m. 6: pr., 12: pr. 

13: 1) 	 threse a. f. 4:1, 13: 3. 
Om förklaringen av e-vokalen se Brate ÄVroLjudl. s. 11 f., 

Nor. hos Larss. s. 21 ock hos Zbg s. 8, Kock Ark. IX, s. 157. 
Vad särskilt dativformen threm beträffar, synes mig icke otro-
ligt, att dat. tvem, möjligen då i förening med övriga former 
av 'tre', kunnat invärka. Mindre synes mig LARSSONS samman-
ställning av det en gång i SdmL. förekommande From  med isl. 
prem(r) passa i stycket, åtminstone för SmålL:s del, enär man 
skulle väntat, att någon gång i hskr. av SmålL. finna skriv-
ning med te. Däremot kan den eljes i fsv. förekommande 
formen prEem (se Schlyt. Ordb.), ock då även event. SdmL. 
From (e variant till eller na), sammanställas med isl. prem(r). 
Jfr Kock Ark. IV, s. 174. 

pres. konj. av wara: se 7: pr., see 9:1, 13: 5, seen 1. 
Om förklaringen se Larss. s. 20 f. ock där anförd litteratur. 

fatekom 6: pr. Om övergång av fa 	e i svagare be- 
tonad senare sammansättningsled se Bugge Ark. IV, s. 128, Kock 
Ark. V, s. 96 not, Nor. Ark. VI, s. 329 ock GPhil. § 137 b. 

ge(e)n 5: 2, 6:1, 12: pr., ge(e)ngiserth 12:1 (5 ggr), genstze 
9:1. Se hos Larss. s. 20, Zbg s. 9 anförd litteratur. 

gieti 4: pr. (pres. konj.)3  uppför jag särskilt, emedan jag ej 
kan avgöra, huruvida le resp. im är brytningsdiftong eller mot-
svarar urn. e med i sekundärt utvecklat mellan palatalt g ock 
följande palatal vokal. Fallet är för enstaka, för att man skall 
kunna avgöra, huruvida e beror på svagare betoning i samman-
ställningen gieti wiskusti, eller om det möjligen är beroende 

Anmärkningsvärt, då av värbet 'ega' icke i hskr. finnas former 
med e. 

thriM 4:1, 10: pr. 
giteti 13: 8, 18: 1. 
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av den föregående palatala konsonanten g. Jfr Brate ÄVmLjudl. 
ss. 5, 7. 

6) förekommer i några lånord: 
I breegf) 4 pr., 13: 4 (3 ggr) beror e-vokalen på att ordet 

lånats (väl från 'Day. br6f) på en tid, då övergången ö —> tt 
i denna ställning redan var avslutad (jfr Brate ÄVmLjudl. s. 5). 
Fsv. breef beror däremot på äldre lån (jfr Kock Tffil. NR. VIII, 
s. 298 not 1). 

Ett annat lånord föreligger i lekMannee 1  11 (jfr lat. laieus). 
Då andra germanska språk hava avvikande former (jfr feng. 
bkwed, fht. leigo, leijo, mit. leie), är det antagligt, att de nor-
diska språken direkt upptagit det lat. laicus2  (1. gr. Xoctx6), 
varav blivit isl. leikr fsv. leker, ock detta väl under kristen-
domens första tider i Norden, d. v. s. före monoftongiseringen 
av urn. mi (senast i början av 1200-talet). Jfr Södw. Hufvudep. 
s. 9, Tamm Fon. känn. s. 4, Kock Fsv. ljudl. s. 492 f. ock 
Sprhist. s. 31 f., Nor. GPhil. § 141 b. Visserligen kan under 
så gott som hela fsv. perioden ett genom lån erhållet el före 
konsonant övergå till e (jfr Kock Sprhist. s. 32 if.); men 
en förmodan, att ordet inlånats redan under den första kristna 
tiden, finner stöd i den omständigheten, att skrivning med ej 
icke träffats i (sv.3  Så till vida kunde ordet även upptagas 
under mom. 4 ovan. 

§ 3. Bokstaven i (j) 4  
motsvarar urn. i, t. ex. 

frither 1 	 sik 13: 1 
thingx 2: pr. 	 thrim 4:i, 10: pr. 
grind 13: 7 	 sitire 14; 
motsvarar urn. i, t. ex. lijff 5: 3, lijk 7: 3, Wi 6: pr.; 

Ordet har, ehuru förekommande i SdmL., förbigåtts av LARSSON. 
Tyskt inflytande ser jag däremot i legmanni VOL. III. I Up1L. 

lEekmanz beror Ee-vokalen på ställning före två konsonanter. Formen 
lekter i MESt:lag m. fl. hskr. förklaras av Schag. Ty. lånord med kt 
s. 3 not. 

Jfr ock att i fsv. kesari e troligen utvecklats under den all- 
männa fsv. förlitterära övergången ei 	e. Se Tamm Främm. ord 
s. 13, Kock Sprhist. s. 33 not. 

Prep. i skrives i allmänhet j (omkr. 40 ggr), 4 ggr ii (t. ex. 
2:i, 6: i). Tecknet j förekommer dessutom i Wj 2: pr. samt ofta i 
den grafiska förbindelsen ij för att beteckna i, se § 35 A 1 c. 
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3) motsvarar äldre fe: 
i starktonig stavelse före ghi: sighia3, -ja 2: pr., 13: 4 

(2 ggr), 13: s; se Brate ÄVmLjudl. s. 18, Kock Ark. IV, s. 175; 
enligt den av Kock Ark. IV, s. 173 framställda ljudlagen 

i relativt oakcentuerad stavelse före gutt. + i: annattigice 
12: i. Jfr dessutom Kock Ark. VI, s. 19 not. 

4) är uppkommet av y: 
firi (omkr. 50 ggr)1, t. ex. 	iwi 13: 4 

5: 1, 7:1, 8 	 fea nitium 2: i. 
Även det sista fallet, där i står i mindre betonad andra 

led av en sammansättning, kan föras till den av Kock Ark. 
IV, s. 103 if. givna ljudlagen. Jfr även Läffl. Tffil. NR. II, 294, 
Nor. Ark. I, s. 168 f., Aisl. Gr.2  § 126, GPhil. § 140 a. 

5) står i särskilda fall: 
a) gifua, t. ex. 6: pr., 18: i, gifuas 18: pr., 18: i , gifu.er, t. ex. 

13: 5, 17: 1, gifui 18: pr. (andra presensformer av värbet saknas). 
Här är ännu ej avgjort, huruvida i uteslutande beror på förallmän-
ligande av den ursprungligen i-omljudda vokalen i pres. sg., 
eller om det föregående palatala g medvärkat. Jfr Låss. s. 26 
ock där anförd litteratur. Anmärkas bör, att av det med gifta 
jämställda värbet giteta endast former med ice (jo) finnas i hskr. 

b) wskirlse 13: 2 visar ett annat avljudsstadium än uskEerilse 
i Cod. B. Jfr isl. skirr : skszerr ock se Nor. Urg. lautl. s. 46. 

6) står i lånord: 
'biseoper2, t. ex. 9: 3 	 pingiadagha 6: i 
*kirkia2, t. ex. 3: pr. 	prim 8 
kristin 12: pr. 	 primsigna 9: i 
kristindom 9: 3 	 skrift 13: 3, 13: 7, 13: 8 
wkristit 9: 2 	 skrifptee värb 7: 3 
kristnu balkrin 18: 1 	 skrift ce brut 13: 3 
kristne värb 9: pr., 9: 2 	skrifptamal 6: pr.2  

i) Däremot for 10: pr., for a3n 13: 5, fori 9: 3, ii, forbuth, for-
fall, forhselgh (citatställen i Schlyt. Gloss. till SmålL.). 

Former med y saknas. 
Jfr TARANGER, Den ang-els. kirkes indflydelse paa den norske 

s. 341. Lijn (ex. 3: 2, 4:1) hör ej till lånord i nord, språk, emedan 
det, om det är urspr. lån från latinet, upptagits i samgermansk tid. Jfr 
Kluge Et. Wb.5  Leinen. Att linet redan under bronsåldern var bekant i 
norden, framgår av Montelius, Kultur Schwedens s. 63. 
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§ 4. Bokstaven o 
1) motsvarar orm o, t. ex. borth 12: pr., korna 12: 1. 

Växling av o : u förekommer i följande ord: 
koma 12 ggr, t. ex. 7: i 	kona 7::, 13: 5 
komande 1, 	 konu 7:i, 13: 5 
comber 12: pr., 13: 8, 14 	kunur 9: i 
kuma 7: 3 	 portkunw 4: pr. 
kumin pte. 13: 8 	 sonn 5: 3 
kurnit 12: i 	 suns 9:1. 

Endast o förekommer i följande ord: 
borth 12: pr. 	 moorthare 4: pr. 
dorum dat. pl. 5: 3, 9: 1, 	orkcer 6: 1 

13: 2 	 orth (wizorth) 6 ggr, t. ex. 
mioaholt 1 	 12: pr. 
horn 13: 7 	 owan, ouan 3: pr., 4: i 
konunger 7 ggr, t. ex. 12: 1 	somt 18: pr. 
korn, eorn 6: pr., 12: pr. 	trolldomber 1  13: 7 
morghin 12: pr. 	 fori 9: 3, 11 
morth 13: 7 	 for 10: pr., 13: 5.2  

Endast u förekommer i följande ord: 
brut 2:1, 13: 3 	 guzcifua 2 pr., 9:1 
brutabek 1 	 guzlikama 17 
buth 7: 3, 9: pr., 9: 2, 12: pr. 	guthi 4: pr. 
forbuthi 13: 4 	 huld 17: pr. 
forbutha breef 13: 4 	 hunax 12: pr. 
dulsak(i) 13:i, 7, 8 	 huwth 5 ggr, t. ex. 13: 2 
dulum 6: 1 	 custer 13: 4 
fulnmth 17: pr., 13: 4 	wiacusti, -Ee 9: 3, 13: 5, 13: s, 
grutha 13 	 18:1 
Gwz 1 	 lutt 18: pr. 
guz 13: 8, 18:1 	 brwi 9: pr. 

Skulle även kunna motsvara isl. Q. Jfr Nor. Ustud. s. 208, Kock 
Fsv. ljud!. s. 488. 

Ovisst är ännu, i vad mån tyskt inflytande föreligger i prefixet 
for- i forbuth, forfall, forheelgh. Jfr Kock Akc. II, s. 288 if. — Fort, 
for böra sammanhållas med sskr. pur, got. fara, nht. vor (Nor. Urg. 
lautl. s. 85), vadan man har rätt att här antaga urn, genom urgerm. 
a-omljud uppkommet o. 

8) Om u-vokalen se Nor. Ark. VI, s. 382 ock Urg. lautl. s. 98. 
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lufui 9: 3 	 sculu, t. ex. 12: 1 
lukt ptc. pret. 3: 2 	 scutha 4: pr., 13: 3 
orutit 6: i 	 stuwa 3: 1 
scwlde ex. 13: 3 	 sughl 7: i, 10:1 
sculd 7: 3 

samt alltid före nasal + kons., t. ex. sunder 5: 3 (undantag är 
lånordet fint, se mom. 5 nedan). 

Det torde icke i alla förbemälta fall vara lätt att avgöra, 
huruvida o beror på urgerm. a-omljud, så att, då växling o u 
förekommit, vid en därpå följande utjämning till förmån 
för den ena eller andra vokalismen o resp. u generaliserats 
framför vissa kons.-grupperl, eller huruvida icke i somliga fall 
o resp. u kan bero på en ljudlagsenlig övergång 2. Om man 
av det ringa materialet finge draga några slutsatser, kunde 
man antaga en övergång u 	o för r (jfr Larss. s. 32, Kock 
Ark. IX, s. 244 if.). 

Om orden med uteslutande u ock om växlingen i formerna 
av korna, kona, son se Rock Tffil. NR. VIII, 295 if. ock Ark. 
VI, s. 14 f., Tamm Ustud. s. 24. 

motsvarar urn. ö, t. ex. 
hormalom 13: 5 	 sokn 9: 3 
book 3: 2 	 tho 10: i 
bonde 9: 2 	 toks 17: i; 

motsvarar a-omljud av å: nokat 5: i; 
står i särskilda fall: 
hoon 2: pr., hon 3: a 	hona 3: pr., hoten 3: 2, hana 7:i, 

hance 12:1); 
honom 12:1 (eljes hanom 10 ggr, t. ex. 4: pr.); 
orm 9: 3 — se Zbg s. 15, Kock Ark. XII, s. 88; 
prefixet o i orutit 6:1, se § 5; 
os 'oss' 11, se § 5. 
o står för väntat fa i skotning 3: pr. Här föreligger 

skrivfel, i det haken över o uteglömts. Skrivningen med sk 
bevisar nämligen så gott som direkt, att o är skrivfel för 
ty om ett uttal med o funnits, hade man att vänta skrivning 
med se-, såsom nedan skall visas (§ 22). 

Jfr Brate ÅVmLjudl. s. 23, Zbg s. 14, Kock Ark. IX, s. 244. 
Jfr Nor. GPhil. § 138 oc, Larss. s. 32, Kock a. a. s. 247, Huttra. 

östsv. dial. s. 8 ock not. 
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bort 12: pr. -- se Nor. GPhil. § 41 b ock Ark. VI, s. 325, 
Tamrn Eon. känn. s. 77 f.; 

som, t. ex. 10: pr., alltid med o-vokal, vilken väl för-
klaras ur ordets svagtonighet (vm skrives däremot alltid med 
u-vokal); 

mon(n) 4: pr., 5: pr. (2 ggr); 
k) tolf 14 ggr, t. ex. 4:1. Ett, om ock föga evident, för-

klaringsförsök är gjort av Kock Ark. IX, s. 339. Kanske är 
NOREENS förklaringsförsök GPhil. § 195,1 (jfr även Ark. III, 
s. 9 not) riktigare. 

5) står i lånord: 
doblare 4: pr. 	 offer 10: i 
font 3: 2, 4: 1 	 offree 7: pr. 
eorporale 3: 2, 4: i 	 o(o)iing 9: 2, 3 
klokkee etc. 14 ggr, t. ex. 5: 3 	wolather 9: 2 
klokkeere 14 ggr, t. ex. 5:31 	portkunw 4: pr. 
kloster' 4: pr., 18: pr., 18: i 	roms 12: 1 
noon 8 	 stool(1) 3: 2, 4:1. 
olat 7: 3, 9: 2 (2 ggr) 
§ 5. Såsom tecken för vokalen u, användas bokstäverna 

zz, v, w fördelade på följande sätt: 
1) u är vanligast; är det så gott som ensamt 3  använda 

tecknet för ii i inljud. Ex. threetiughu 7: pr., hugger 13: 2, 
kUnno 4:i, dul 13: 1. I uddljud med samma värde står u i 
uppe 10:1. Ofta användes det även som tecken för a nämligen: 

a) med ett enda undantag (liws 3: 2, 4 ggr) såsom enda 
tecknet för ii i diftongen iii, t. ex. 

lyus 4:1, 7: pr. 	 finne 12: pr. 
sju 12: 1 	 lull» 10: 1 
lyuter 5: 3 	 diur 7: 2 0. 8. y.; 

Jfr Kluge Et. Wb.5  Gloeke, Kauffmann Ark. XI, s. 209. o före-
träder väl den vokalism, med vilken ordet blivit inlånat; fsv. klukka beror 
väl däremot på en fsv. dialektisk övergång o —› u före kk. Då nav. 
har klocka, är detta fullständigt i överensstämmelse med nysvenskans 
allmänna bruk av o före kk, jfr Kock Ark. IX, s. 240 not 1. Då Larss. 
s. 29 if. upptager SdmL:s eloeka såsom inhemskt ock med o beroende 
på a-omljud av u, måste detta betraktas såsom oberättigat. 

Motsvarar snarast mit. klöster. Isi. klauster, fsv. kloster bero 
däremot på inflytande från lat. (1. feng. elauster). Jfr Taranger s. 273. 

Undantag se nedan inom. 3. 
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i uddljud: utgjort 14, utsen 12:1, 13:7, 18: pr., utiunde3 141; 
i in- ock slutljud: 

bac 13: 2 	 skruth 3: 2, 6: pr. 
husfru 7: pr., 10: 13:5, 18: i 	tu 7: 2. 
Nu 4: pr., nu 5: pr., 7: 1, 9:1 

v betecknar i ock begagnas endast i uddljud: vm 11 ggr, 
t. ex. 12: pr., vndi 3: pr., 4:1; dessutom en gång 	vmEetter 12: pr. 

w betecknar: 
a) ii ganska ofta; fallen äro: 
Nw 53 ggr, nw 5 ggr, t. ex. 	wte 13: 3 

5: 3, 10: pr. 	 wkristit 9:2 
hws 3: 1, 7: 2 	 wolather 9: 2 
skrwth 4: 1 (2 ggr) 	 wskirlse 13: 2 
tw 3: 2, 13: 8 2 	 wskyldom 6: pr. 
wt 5 ggr t. ex. 12: 1, 13: 2 
Då alltså w i så många fall betyder il, endast undantags-

vis ii (se nedan), kan man med fog tillmäta det samma ljud-
värde i sewld 5:i , scwide 13: 2 (tre ggr), där vokalförlängning 
inträtt före id (jfr waald 5: pr., waaldogh 13: pr.), samt i stwndee 
3: 2, där vokalförlängning inträtt före nd (jfr haand 7: pr.). 

b) svagtonigt u i 
hakwll 4: 1 	 niw 3: pr., 6: 1 (2 ggr) 
kunw 4: pr. 	 samw 16 
konw 13: 5 	 stEemnw 12: 1. 
Då w i hskr. över allt med ett undantag betyder å, ock 

då det är uppvisat, att ändelsevokaler omedelbart efter korta 
rotstavelser i fsv., åtminstone i trakter av Småland ock norra 
Skandinavien, voro långas, torde det oaktat materialets knapp- 

') Oviss är kvantiteten i up (jfr isl. Up, upp Nor. Aisl. Gr.2  § 
211,1) 2:1, 4:1, 5: 3, 7: pr., 14, 17: pr., 1; us 1 (jfr Dalai. ws). 

Schlyt. Inl. XXIV, Ordb. s. 656 anser, att i tw 13: 8 ett w 
är uteslutet i följd av det följande ae. Då f. pl. now. *tw(r) eljes icke 
är funnet i fsv. ock hskr. icke eljes visar något fall -av R-ornljud, bliver 
det åtminstone föga troligt, att 	här uteslutits. Rimligare vore då att 
antaga, att a uteslutits, såsom Schlyt. i täxten s. 109 not 52 alter-
nativt föreslår. Emellertid är helt säkert, såsom doc. TAmm för mig på-
pekat, tw här neutr. ock detta i full överensstämmelse med det lik-
ställda pmtta i föreg. § (= § 13: 7). Det neutrala genus förklaras av 
att de uppräknade dulsaki äro av olika gratnmatiskt genus. 

Jfr Kock Ark. IV, s. 87 if., Karlsson Ark. V, s. 166, Beckman Ark. 
VIII, s. 167 if. ock Ark. IX, s. 92 
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bet kunna antagas, att bruket av w-typen här ursprungligen 
är föranlett av vokalens längd; w i stsemnw, där rotstavelsen 
ju är lång, kan då, åtminstone i skriften, vara överfört från 
ord med kort rotstavelse. Om niw se § 12,2 A a a not. 

v + u i huwth 3: 2, 4:1, 13: 2 (2 ggr). Ortografiskt sett, 
har w samma värde i simlfwm 13: 3. 

i i Gwz 1 i början av nytt stycke, såsom ofta i andra 
fsv. hskr. är fallet. Jfr Kock Fsv. ljudl. s. 7 ock Ark. IV, s. 91 f. 
Någon vokalförlängning i ord av denna typ kan icke säkert 
påvisas i hskr. 

Dessa bokstäver u, v, w motsvara: 
u, v urn. u, t. ex. dul, vm — se § 4; 
u, w urn. ii, t. ex. Nw, nu, skrwth, skruth, hws (se 

ovan); 
u motsvarar is!. 	u-omljud av a, i huggce 2: 1, hugger 

13: 2 (3 ggr) — se hos Zbg s. 14 anförd litteratur. Samma mot-
svarighet föreligger kanske i huwth 4:1, 13: 2, huwuth 18: pr. 
(jfr Kock Fsv. ljudl. II, s. 478, Lindgr. Btr. gr. § 31), så vida 
icke, såsom Nor. Ark: VI, s. 310 anser möjligt, annat avljuds-
stadium föreligger. 

stå i särskilda fall: 
us 'oss' 1 	os 11); 
i det negativa prefixet: 

utiunde3 14 (2 ggr) 	wolather 9: 2 
vmwtter 12: pr. 	 wskirlse 13: 2 	o i orutit 6: i) 
wkristit 9: 2 	 wskyldom 6: pr. 
Angående formen us se Brate s. 63, Kock Ark. V, s. 58 f., 

Larss. s. 37. 
Former med u resp. w förekomma även i DalaL., Kon.-

styr., hos Birgitta (se Kock Ark. XI s. 338). I Cod. D av 
MELL. har jag funnit we Bl. 19v r. 7; från yngre tid har jag 
funnit wss hos Styffe Bidr. V i diplomet 349 (2 ggr), som just 
är från Småland (en skrivelse från Sunnerbo härads allmoge till 
Svante Sture), samt vs MD. s. 172c 5 i en psalm, som dock eljes 
har os. Huru formen skall bedömnias, är ännu oavgjort. Tänk-
bart är både, att u kunnat uppkomma av ö i syntaktiskt svag- 
tonig ställning (jfr hun 	hön, Arus 	Arös o. s. v.) eller 
framför konsonantgruppen ss (se Kock Tffil. NR. III, s. 253 f. ock 
Ark. IV, s. 176 if.), ock att u — vare sig det är långt, såsom Dala- 
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lagens ws antyder, eller förkortat — kan bero på redan ur-
nordisk olika utveckling av nu- i svagtonig mot i stark-
tonig ställning, i vilket fall växlingen us n.. os är av samma 
art som (enl. Nor. Aisl. gr.2  § 83 anm. 2, Larss. a. st.) väx- 
lingen u- 	o- i det negativa prefixetl. 

5) står i lånordet puto mather 4: pr. 
§ 6. Bokstaven y 
1) motsvarar i-omljud av u, t. ex. 
abyrthemo 13: 7 	 lyktECther 18: i 
dyr 13: 4 	 iyti 6: pr., 18: pr. 
kyn 13: 7 	 syrghim 12: pr.; 
2) motsvarar i-omljud av iu: fyrEe 12: pr. Se Kock Sv. 

landsm. II. 12, s. 5 ock Fsv. ljudl. s. 251. 
3) är uppkommet ur äldre ju efter r: kirkiu brytEere 4: pr., 

thry 3,2, 12: pr. Se Kock Sv. landsm. IL 12, s. 1 if., Fsv. ljudl. 
s. 464 if. ock Ark. VI, s. 42 if. 

4) är uppkommet ur äldre i (ui): 
a) genom labial-omljud: 
mykit 15 	 systrum, syskenom 2: pr. 
tyswa 9:12 	 sy-ile 3: pr.3; 

se dessutom Kock Ark. X, s. 288 if. — Däremot heter det alltid 
*biseoper (jfr § 3,6). 

Ii) på grund av en dialektisk ljudlag före n: grynda 3: pr. 
Se Nor. Sv. landsm. I, s. 328, Kock Sprhist. s. 21 if. ock Tffil. 
NR. VIII, s. 29 if. 

c) mellan f ock r i fyrma 'konfirmera' 2: pr. = lat. (con)-
firmare; eljes fsv. vanl. fEerma, så ock 6: pr. Detta fEerma, isl. 
forma beror på tyskt inflytande. Jfr mit. formen, vermen, Taran-
ger s. 341. Fyrma 'fasta' 13: 3 anses däremot vara av inhemskt 
ursprung ock sammanställes med isl. pyrma. Jag har icke häller 
lyckats finna något ex. på mlat. (oon)firmare i en sådan betydelse, 
att man kan bevisa även detta fyrma vara lånord ock av la-
tinskt ursprung; dock bliver en sådan möjlighet icke utesluten, 
då ju ordet såsom kyrklig tärm kan anses misstänkt för att hava 
någon latinsk förebild ock en betydelseutveckling hos (eon)fir- 

En annan uppfattning företrädes av Kock Ark. V, s. 58 If.; jfr 
även Ark. XI, s. 318. 

Nor. Aisl. gr.2  § 72,1 i. 
Nor. Aisl. gr.2  § 71,7. 
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mare 'befästa' till 'fasta' icke behöver anses otänkbar. Dess-
utom gör växlingen p f svårigheterl (jfr Nor. Aisl. gr.2  § 200, 
anm. 1). Vidare kan det väl sättas i fråga, huruvida icke 
antingen ett sådant presumerat (con)firmare kan vara en ren 
översättning av germ. fasta, såvida detta, såsom Kluge Et. wb.5  
'Fasten' anser troligt, redan fanns i hednisk tid i någon lik-
nande betydelse ock då är att etymologiskt sammanställa med 
adj. fast (jfr då även analogien fasta : adj. fast = (con-) 
firmare : firmus), eller, om germ. fasta icke i dess nuvarande 
betydelse eller i någon liknande funnits i hednisk tid, det tvärtom 
kan vara en översättning av ett latinskt conftrmare med samma 
presumerade betydelse. Något hinder för antagandet av fyrma 
'fasta' ---= lat. (con)firmare behöver väl ej häller den omständig-
heten utgöra, att — såsom framgår av KOCKS framställning i Ark. 
IX, s. 54 if., Södw. Ordb. 'fyrma, farma' — något forma 
'konfirmera' icke finnes förr än i äldre nsv. (Peder Swart: 
han timrade), under det att forma 'fasta' finnes i rätt tidig 
fsv. t. ex. i Dalalagen, vilket kunde giva anledning till den 
tro, att y resp. o är av olika ursprung i de bägge orden; 
övergångarna (i -->) y -› o ock ett icke av i uppkommet y —› 
inträda ju på olika tider i olika dialekter. Några uttömmande 
kronologiska undersökningar däröver finnas ju dessutom tils 
dato icke. 

d) mellan 31 ock u: nyu 13:i, 17: i. 
5) står i särskilda fall: 
a) ykia 15 (2 ggr) identifieras av Kock Fsv. lagord s. 16 f. 

med isl. vikia, Prya (Nor. Aisl. gr.2  § 72,12). I fall denna 
förklaring är riktig, hade man här det enda ex. på en fsv. 
övergång vi -› gr genom w-omljud2, ock fallet hörde då under 
föregående moment. SCHLYTER ock BUGGE (citatställen hos Kock 

Beröringspunkterna i betydelsen tvinga ej häller att identifiera 
orden med varandra. Största svårigheterna göra sammansättningarna 
ufyrma, misfyrma i förhållande till isl. mispyrma (se Kock Fsv. lag-
ord s. 15 f); kanske hava flera, urspr. skilda, ord här sammanrörts? 

Såsom prof. NOREEN på föreläsningar framhållit, är det, om Kocxs 
förklaring av ordet är riktig, nödvändigt att antaga ykia vara en kom. 
promissform av fsv. *vikia ock *ykva. Så framställes saken också av 
Kock Ark. X, s. 298. 

Sv. landsm. XI. 5. 	 2 
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a. a.) översätta däremot ordet med 'neka' (av tekki, likasom 
neka av no). 

b) thy 4 ggr, t. ex. 10: i; se hos Zbg s. 20 anförd litteratur. 
6) står i lånord: fyrma 'konfirmera', ev. fyrma 'fasta', se 

mom. 4e ovan. 
§ 7. Bokstaven x (hkr. a') 

motsvarar urn. e, t. ex. 
bser 13: 5 	 queether 15 
fsemt 12: pr. 	 mr, cern., t. ex. 13: s 
meethan 9: 2, 13:s 	 [eter 13: 3; 

motsvarar äldre ö, utom i ställningen före vokal, t. ex. 
fee 11, 13: 1, 2, 5, natta 13: i; 

motsvarar i-omljud av a, t. ex. 
sena 9: 2 	 ao3mber 13: s 
hzefth 13: 7 	 atender 9: 2 

sefte 13: s; pceningaa 7: pr. 
motsvarar i-omljud av ä, t. ex. 

brwthe 13: 5 	 aseseth 6: pr. 
scetir pres. 12: 1 	 tett» hogh 17: 1 
banalset 13: 4 	 Immat 3: 2; 

motsvarar äldre cei på grund av den samnordiska 
monoftongeringen ock förkortningen före konsonantgrupp: 

sankte 6: i 	 forheelgh 10: pr. 
mngin 5: 3 	 hselgho doma3 12: pr. 
heelghse 9: i 	 heelghunameessudagh 10: i, 

samt med från dylika former inkommet so i heelagh 12: pr.; 
står i särskilda fall: 
mr 'eger' 17: i, iorthseghande, iorthseghandom 2: i; se 

den hos Zbg s. 21 anförda litteraturen. Alla andra av värbet 
i hskr. förekommande former hava a-vokalism. 

nws 13: 7. Enligt den tolkning, som givits av Lind, 
Rim o. versl. s. 37 not, är ordet gen. av ett till isl. nå 'nej' 
svarande fsv. nce. De vanliga fsv. formerna äro no, nej, ney, 
neg, varom se Läffl. Tffil. NR. V, s. 79 if., Tamm Fon. känn. 
s. 62; mes kan alltså enligt LINDS tolkning föras till mom. 2 
ovan. Huruvida nsv. nä, såsom Kock Ark. XI, s. 140 antager, 
är en kompromissform av nå ock nej, eller är identiskt med 
detta fsv. me, vägar jag ej avgöra. 
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thresttan 13: 4, thresttande 12: pr. — se hos Zbg s. 23 
anförd litteratur; 

thra3tiughu 7: pr. (2 ggr), vilken form fullständigt mot-
svarar got. prins tiguns; 

tilkeghu 8 	tillaghu 7: pr., 10: i). Då pres.-former 
av värbet 'ega' i hskr., på tre undantag när, hava stamvokalen 
a, är det föga troligt, att ce här beror på association med 
detta värb (såsom enligt Larss. s. 150 är fallet med SdniL:s 
tu l aghum). Troligare är då, att 93 beror på den också ety-
mologiskt riktiga anslutningen till keggia. 

heethan 1, thesthan 4: i; se Larss. s. 23; 
former av thesnni, ex. 13: 6, 7; 
times 6: 1 (eljes är vokalen i thmn, thest uttryckt genom 

abbreviatur); 
93 'alltid' 13: s — se Nor. Aisl. gr.2  § 57,3 ock anm. 2; 
scenglEeghe 7:i 	sing 4: 3, 12: i, 15) — se Nor. 

Aisl. gr.' § 57,3; 
7) står i lånord: 
pasters(meessu) 6: 11 	next 8 
lektara 5: 3, 13: 4 	 tcerz 8 
--mwssa, t. ex. 6:1 2 	flerme 6: pr.3  
herthum 13: 4 	 meetteme bo(o)k 3: 2, 4:1. 

§ 8. Bokstaven 0 (hskr. 0') 
motsvarar i-omljud av ö, t. ex. bots 9: pr., gotha 9: i, 

othe 5: 3 (se om detta ord Schag. Ark. 1, s. 34 if.); 
motsvarar äldre ditt. ou, t. ex. 

koplaghum 11 	 kipa 13: 5 
loos 5: 3 	 doth 5: 3 
sorna 12: pr. 	 astm lunk 17: i; 

motsvarar äldre dift. oy: mola 9:1 (2 ggr), denar 6:1, 
(Alle 2: i; dopa -at, dopt, dopis, dopir 9:i torde höra hit (jfr 
fno. deypa), såvida det ej är lågt. lånord. Säkert lågt. lånord 
är dopilsom 9: i, se Tamm Et. Ordb. 'döpelse'. 

se visar, att ordet lånats, innan övergången e --> ea avslutats; 
fsv. petar, -er beror däremot på nyare lån efter denna övergångs av-
slutande. 

En gång -massur, se § 1. 
Jfr fyrma 'konfirmera' 2: pr. (se § 6,4 c). 
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4) står i särskilda fall: 
ortugh etc. 7 ggr, t. ex. 7: i — se LIDålet hos Larss. s. 49; 
hora 3:i, 5: 3, 7: pr., 10: pr., 12: 1, 13: 4 (tills. 9 ggr); 
anaor 13: 3, mors 13: 3, kot 13: 3 — se Nor. Ark. I, 8. 

167, Brate ÄVmLjudl. s. 36 not, Wadst. Fno. hora. s. 150, Kock 
Ark. VI, s. 15 if.; 

flum (nom. sg. fem.) 13: 2 — se hos Larss. s. 49 f., Zbg 
s. 25 anförd litteratur; 

forst 6: pr., 7: pr., forstte 9: 3, forste 13: 2, 7. Då intet 
annat ex. på övergång av y 	o före r föreligger i hskr., utan 
y i denna ställning kvarstår (jfr dyr 13: 4, ev. fyrma 'fasta' 
13: 3), torde det vara riktigast att — såsom Brate ÄVmLjudl. 
s. 37 anser troligt för Dalalagens del — antaga, att här före-
ligger i-omljud av o. Till BRÅTES åsikt, att fsv. la i många 
fall säkert är i-omljud av o, sluter sig Kock Ark. IX, s. 80f.; 
ö-vokalen i nsv. först anser dock Kock Ark. IX, s. 54 f. bero 
på den ljudlagsenliga utvecklingen av y —> o före r. 

honan 3: 2, hona 3: pr. Om dessa former hava Kock Fsv. 
ljudl. II, s. 481 f., Ark. IX, s. 262 if. ock Nor. GPhil. s. 500 (= § 
182,2) yttrat, sig. KOCK anser, att o uppstått ur § eller genom 
invärkan av det följande supradentala n. NOREEN förmodar, 
att hon utvecklats ur ett "höni-. Ingendera åsikten tilltalar mig. 
Ehuru jag icke anser mig kunna tillfyllestgörande förklara de 
gåtfulla formerna, vågar jag dock framkasta ännu ett tredje för-
slag, som åtminstone synes mig ega lika stor sannolikhet för 
sig. KOCKS förklaring har för mig den betänkligheten, att, 
ehuru han visserligen synes hava lyckats göra sannolikt, att 
supradentalt n förekommit i fsv., han dock för övergången 
§ I. 	före ett sådant n endast kan förete dessa tvänne 
i SmålL. befintliga former ock den i JutIL. anträffade formen hon 
samt fsv. gonom, vilket senare jämfört med isl. ~num (Kock 
PBB. XVIII, s. 430, Ark. X, s. 303) värkar föga övertygande. 
Han måste alltså för att kunna förklara formerna uppställa en 
alldeles ny ljudlag, på vilken inga andra exempel (frånsett det 
osäkra fsv. gonom) finnas än just de former, som skola för- 
klaras. Dessutom stöter man, om man antager hoon 	*h4n, 
på svårigheten att förklara dubbelskrivningen av o; ty något 
annat fall av förlängd urspr. kort vokal före slutljudande konso-
nant kan icke i hskr. uppvisas. Visserligen förekommer dubbel- 
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skrivning av konsonant i slutljud (lutt o. s. v., se nedan 
§ 36,2); men detta är ju en helt annan sak ock behöver ej, 
såsom Kock Ark. IX, s. 263 antager, förutsätta, att även vokal-
förlängning inträtt i ord av ovannämnda typ. Ock om man å 
andra sidan antager heen 14n, stöter man på en annan 
svårighet, i det att det ännu torde få anses ovisst, huruvida fsv. 
före supradentalt 1 värkligen blir å; men det är just behandlingen 
av Q, § före supradentalt 1 som utgör tyngdpunkten i KOCKS bevis-
föring för en väntad analog behandling av fsv. Q, Q före supra-
dentalt n. Det enda exempel KOCK anför, som kunde bevisa en 
övergång Q --> kl före supradentalt 1, är nämligen fsv. nsv. dial. 
01, öl 'rem' (jfr Kock Fsv. ljudl. s. 479, Ark. IX, s. 263). Men 
detta exempels beviskraft torde ej behöva anses absolut bin-
dande, förrän alla andra förklaringsmöjligheter för 0 i detta 
ord blivit uteslutna. Skulle ej 0 t. ex. kunna förklaras såsom 
beroende på i-omljud på grund av supponerad ursprunglig 
i-stamsböjning? Man hade då att förklara det på samma sätt 
som 6 i isl. pl. sp6nir (Nor. Aisl. gr.2  § 330,1). 

Som bekant har i svenskan sedan lång tid tillbaka pron. 
han ock den ofta använts i ungefär samma funktion, vilket 
ju haft till följd, att så småningom hans område allt mera 
intagits av den, så att i nysv., såsom E. TEGNÉR visat, han 
numera blott begagnas om personliga väsen eller personifierade 
ting. Visserligen blev först omkring år 1700 den såsom sakligt 
pers. pron. allmänt', ock visserligen kan man icke uppvisa 
säkra exempel på denna användning före 1500 (Tegn. a. a. s. 
388)2; men det har givits så många beröringspunkter mellan 
de båda pronomina, att det icke behöver anses vågat att an-
taga, att redan vid tiden för SmålL:s avfattande ömsesidig 
påvärkan kunnat ega rum mellan de båda pronominas former. 
Bland dessa beröringspunkter må nämnas följande: 

Såsom Tegn. s. 227 f. anför, givas flere speciella fall, 
där det är svårt att skilja mellan det personliga ock det de-
monstrativa pronominet. 

I fsv. pEen sum, fem. pon sum kan determinativet upp-
repas i den följande huvudsatsen med ett han, resp. hon. 

E. TEGNER, OM genus i Sv. ak. handl. Nf. VI, s. 220. 
Om ett fall, där på sätt ock vis den inträngt på hans om-

råde redan i fsv., se Tegn. a. a. s. 429. 
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Detta kan naturligtvis för språkkänslan leda därtill, att han 
ock pEen fattas som ekvivalenta, ock vålla åtminstone tillfällig 
kontamination mellan formerna', så att t. ex. av satser sådana 
som: Don su.m + bisatsens predikat ock hon + huvudsatsens 
predikat kan bliva pon sum . . . . *hon. 

Neutrum till bägge orden hette inet ock plur. hette De(r), 
pa(r), Don. 

I fsv. fanns en form ham med samma vokalism som 
pEen (jfr Kock Ark. XI, s. 120 ff.2). Jag tror också, att det kan 
ifrågasättas, huruvida icke hEen fått sin vokalism från peen, på 
samma sätt som jag förmodar hon ha fått sin från Don. Huru än 
vokalismen i hEen, pten skall förklaras, är det dock antagligt, 
att den varit förenad med en association formerna emellan. 
Om man tager liten med i räkningen, kan man uppställa en 
analogiserie paen : pust : pon =-- heen : Net : x, där. x = hon. 
Detta heen torde dock ej ens behöva tagas med i räkningen, 
då att dömma av nsv. dial. dan 'den', som av Rietz s. 83 an-
föres just från Småland (Östbo), *pan torde hava förekommit 
i handskriftens dialekt; man får då analogiserien *pan (: o3t) : 
Pon -= hon (: Net) : x ock x= hon3. Till denna non). hon kunde 
möjligen, om ock tillfälligt, genom analogien hon : hona = 
hon : x bildas ack. fem. hona. 

Schlyt. Ordb. s. 762 upptager även ett personligt pron. pEen. De 
av honom i specialgloss. upptagna fallen godkännas dock icke av TEGNKR, 
som anser, att i stället demonstrativ-pronomen föreligger. Huru här-
med än må förhålla sig, inser man dock lätt, att här de bägge arterna 
av pronomina nära beröra varandra. 

S. 123 f. antager KOCK, ehuru med tvekan, att endera av dessa 
former kunnat få sin vokalism från den andra, alltså att de kunnat 
påvärka varandra. Han gör alltså samma antagande angående han : han, 
som jag är böjd att göra med avseende på hon : hon. 

En fullkomligt liknande analogi har uppställts av Kock Ark. XI, 
s. 133 för förklaringen av Vöråmålets tun f. 'den' (uppgiften hämtad 
från Frth. Vör. s. 59 f.). Enligt Kocx förhålla sig Vör. han : hun = 
tan : x, ock x = tun. Då det är likgiltigt, på vilka sidor om likhets-
tecknet leden i en proportion stå, kan man med lika full rätt uppställa: 
Pan pEen : pon -= han hsen : x, ock x = hon. Ock att det just är 
från Småland som nsv. dial. dan, utgående från ett äldre *pan, av 
Rietz anföres, torde i viss mån bestyrka min teori, enär förklaringen 
av hoon såsom beroende på inflytande från Don utan att taga detta 
*pan till jälp bleve något mera långsökt. Enligt min teori bliver det 
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E) Suffigerat -en (-<- han, hmn)1  kunde fattas såsom Nen, 
särskilt som ju det suffigerade -et icke kunde fattas annat 
än som = neutr. 1aat2  (jfr Kock Atona s. 2 if., Ark. XI, 
s. 118 if., s. 124). Ock detta har enligt TEGN11, ensamt kunnat 

' giva upphov till bruket av den såsom pers. pronomen. 
Av allt detta sluter jag, om ock med en viss tvekan, att 

hoon (resp. hona) i SmålL. är en, om ock tillfällig, kontamina-
tionsform av hon ock pen. Det är ju även möjligt, att skriv-
ningarna hoon, hona icke hade någon motsvarighet i det talade 
språket, utan blott — ock av ovan framställda anledningar — 
fått haken över o från pon, d. v. s. att blott ett slags skrivfel 
föreligger. 

Den svåraste instansen mot mitt förslag till förklaring av 
hoon, hona synes mig vara JutL. hon (§VIII, Rosenv. ed.), 
då ju urkunden icke känner till formen Don. Huru betänkligt 
detta än må vara, skulle dock — frånsett möjligheten, att dia-
lekten haft formen pon, fastän den aldrig i litteraturen kommit 
till synes, ock huru lämpligt det än vore, att SmålL:s ock 
JutL:s hon förklarades på samma sätt — en annan förklarings-
grund för denna senare urkund kunna tillgripas. hon syftar 
nämligen på det ställe, där det här förekommer, på subst. mo  
(best. form mon!), vilket förekommer i samma stycke. Det 
kan då tänkas, att skrivaren, då han satte hakar över o-typerna 
även låtit o i hon få en sådan, så att resultatet blivit hon, 
d. v. s. även här skulle en kompromissform, som närmast vore 
att rubricera som skrivfel, föreligga. 

5) står i lånord: dopilsom 9:i. Jfr ovan mom. 3. 

§ 9. Diftonger. 
1) la, ise (le). För denna diftong i SmålL:s huvudkodex 

ock några andra fsv. urkunder redogör Kock Ark. V, s. 371 L 

alltså saknaden av ett *pan i de flästa andra dialekter som till stor del 
förklarar, varföre i dessa andra dialekter intet *ho« kunnat uppvisas. 

Brukas även som subjekt i vissa diall. Jfr Tegn. a. a. s. 
439, Kock Ark. XI, ss. 120, 124 samt för danskan Niels. Jy. Tingsv. 
s. XLI. 

Jfr, att i Böaxs Darius enligt Tegn. a. a. s. 264 den före-
kommer såsom omsättning till högspråk av det lägre språkets suffigerade 
-n, -en. 
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ja kvarstår i följande fall: 
fiarthe 13: 5 
fiarthee 7: pr. 

im (i.e), som är det vanligaste, 
bimrghe 6: pr. 
ficerthm 13: 5 
gimlde 4:1, 5: 3 
imk 17: 1 
immlangte 7: pr., 13: 4 

ggr), 16 
simx 11 ggr, t. ex. 4: 1 

gialde 4:1, 5: 3 (2 ggr), 6: 1 
ja 13: pr., 151. 

står i följande fall: 
siselfuer 8 ggr, t. ex. 5: 3 
sia3lfu.e 12: i 
simia- 7: pr. (2 ggr), 10:1, 

152  
(3 	siceng 4: 3, 12:1, 15 

spicell 13: s 
thisena 4: pr.; 

dessutom i följande fall, som dock äro tvivelaktiga, enär där 
i kan vara utvecklat mellan palatalt g, k ock följande ce, e: 

siselagia3f(f) 7: pr., 10:1, 15 	gimrtha inf. 3: pr. 
gimfu.a subst. a. pl. 15 	gicerthi subst. a. pl. 11 
gicerningm 13: 3 	 gieti 4: pr. 
ge(ongiearth 12: 1 (5 ggr) 	gimti 13: s, 18:1 
kirkiu.gicerth 2: 1 	 skimlika, -Da 13: 4 (2 ggr). 

Vi ha alltså minst 39 im mot 8 ja. Om dift. ja, im i fsv. se  
(förutom Kock a. a.) hos Larss. s. 50 anförd litteratur. 

jo förekommer i 
hion 11 	 iorth 9: pr. 
hionom 13: s 	 iorthm gen. sg. 3: pr. 
hionselagh 13: 8 (3 gr) 	iorthses 17: pr. 
mioaholt 13 	 lorthseghande 2: 1 
utgjort 14 	 iorthseghandom 2:1. 

ju, (yu, iw) 
a) är brytningsdiftong i följande fall: 
a) thrtetiu.ghu 7: pr. (2 ggr), fiughur 3:1, 12: pr.; 

siunga 8 (2 ggr), stiunker 13: 2, se Wadst. Fno. horn. 
ljudl. s. 150ff., Lindgr. Btr. § 62,1; 

Huruvida kvarståendet av a i ja här beror på att a var 
långt (jfr Kock Sprhist. s. 50 f., Ark. V, s. 373) eller på att ordet 
oftast var svagtonigt (jfr Rock Fsv. ljudl. II, s. 409, Liän Ark. III, 
s. 235 IL, Tamm Fon. känn. s. 9), är för SmålL:s del omöjligt att av-
göra. I Cod. D. av MELL. är det tydligen svagtonighet som föranlett 
a i ja, ty värbet 'jaka' heter där hetta (Bl. 12 r r. 19, 13 r r. 9). Ja i 
nsv. rspr. beror naturligtvis på den senare omständigheten. 

Lånord, se Brate Ustucl. s. 10 ff. 
Till adj. *mim, isi. miör. 
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b) motsvarar isl. 16, i, t. ex. 
boldiur 7: 2 
	 iukedagh 10: 1 

lyus 4: 1 	 lyuter 5: 3 
liws 3: 2 	 syuker 7: 3. 
Anm. Om den skenbara diftongen ey 'icke', som förekommer omkr. 

20 ggr ock alltid med denna skrivning, se Läffl. Tffil. NR. V, s. 79, 
Kock Fsv. ljud!. s. 452. 

Iap. IL 

Vokalerna i svagtoniga stavelser. 
§ 10. Växling en a.-. 	är är undersökt av Kock Fsv. 

s. 310 if. Såsom av honom blivit visat, växla genom vokalbalans 
a ock m på det sätt, att efter kort rotstavelse alltid står a, 
efter lång rotstavelse eller stavelse skild från rotstavelsen genom 
mellanliggande stavelse står antingen ea eller a. 

1) Fallen av a-gruppen äro: 
Brutabek 1 	 hunas 12: pr. 
forbutha 13: 4 	 hrelagh 12: pr.2  
brera 6: pr. 	 hrethan 1 
[guzeifua 9:11] 
dagha 6 ggr, t. ex. 6: 1 
fara 7 ggr, t. ex. 4: i 
farande 1, 7: 3 
gamalt 6: 1 
gifua, gifuas 8 ggr, t. ex. 4: 1 
girefua 15 
grafu.a 17: 1 
grutha 1 
vara 9 ggr, t. ex. 7: pr. 
hafwa 11 ggr, t. ex. 3: 2  

korna, kuma 13 ggr, t. ex. 
2: pr., 7: i 

kona 7:i, 13: 5 
lagha 5 ggr, t. ex. 2: 1 
latha 3: I 
lifua 9: 1 
guzlikama3  14 
maathan 9: 2, 13: 8 
nokat 5: 1 4  
owan, ouan 3: pr., : 1 
que3tha 13: pr. 

Torde böra räknas till m-gruppen liksom guzifuom 2: pr. till 
0-gruppen. Jfr § 12 anm. 1. 

Ee är infört från synkoperade former ock alltså, enligt Nor. Aisl. 
gr.2  § 115, att betrakta såsom kort. 

Jfr Kock Fsv. ljudl. s. 312. 
Jfr Larss. s. 150. 
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laghsagha 2: pr. 
saman 7: 2 
seutha 4: pr., 13: 3 
stuwa 3: 1 
taka, takas 10 ggr, t. ex. 9:1 

thrafuanom 6: pr. 
theethan. 4:i 
wara 21 ggr, t. ex. 3: pr. 
laghwarat 5: 3 (2 ggr) 
wita 'veta' 8 

talan 13: s 	 wraka 7: pr., 13: 4 
thrafua 6: pr. 	 wEegha a. pl. 3: pr. 
I varje fall finnas alltså omkring 130 exempel på regeln, 

men inga undantag (skenbara sådana äro behandlade av Kock 
Fsv. ljudl. s. 312 ock föras här på grund av sin långa rot-
stavelse till följande avdelning). 

2) Ee-gruppen innehåller följande ord: 
a) i slutstavelser omedelbart efter lång rotstavelse 

) med se: 
aftEensa(a)ng 5: 2, 8 	kirkiu drootnaa 5: 3 (2 ggr) 
aghw 4: pr. 	 dolme 9: i 
akr93 6: pr. 	 ense a. sg. f. 7: pr. 
akw 2:11 	 ~as 9: i 
andree 6: pr., 7: pr., 15 
andee 9: 1 
anna3t 17: pr. 
arfwee 18: pr. 
atta3 3 ggr, t. ex. 13: 4 
bathee 13: 2 
bethees 3 ggr, t. ex. 5: pr. 
bindw 5: 3 
bithiEe 5: 3 
bithlee 3: 2 
blandee 12: pr. 
bondee(ns) 8 ggr, t. ex. 18: 
botEe gen. pl. 3 ggr, t. ex.13: 6 
brinn:33 4: 1 
bristEe 9: 3 
byggia3 13: s 
betEe inf. 13: 4 
ha31gho dolme 12: pr. 
driekee 12: 1 

1) Jfr Kock N'sv- ljudl. e. 312. 

ethw 13: s 
fallee 4 ggr, t. ex. 13: 2 
fastee 10: pr., 13: 3 
flarthoe, floortho3 7: pr., 13: 5 
fulnEeth 12: pr. 
DITMEle 2: pr., 13: s 
fyree, flurEe 8 ggr, t. ex.12: pr. 
feellw 3 ggr, t. ex. 13: 4 
fkirstoe 9: 3 
gambleen 6: i 
ga(a)nge3 9 ggr, t. ex. 13: 4 
~atm 9: i 
grindee 3: 7 
gryndoe 3: pr. 
haldee 4 ggr, t. ex. 10: 1 
halfwEen 4: 1 
handee 2: i 
heraw 2: pr., 9: pr., 1 
hethnee 9: pr. 
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heelghte 9: 1 

het a3 12: pr. 
hionselagh 13: s (3 ggr) 
hugga 2:i 
hcelice 5: 3 (2 ggr) 
ha3nnea 4: 1 
[Imma 13: 41] 
Mosta: 12: pr. 
inncen 8 ggr, t. ex. 13: 4 

iortha3(s) 3 ggr, t. ex. 3: pr. 
iulce 10: 
ka11e3 3: 2 
kirkile(n) 9 ggr, t. ex. 4:1, 

12: pr. 
k1oeka3 5: 3 (3 ggr) 
kristnEe 3 ggr, t. ex. 9: pr. 
wiakustte 13: s 
lass 3: pr. 
isemlangea 4 ggr, t. ex. 13: 4 

1efue3 7: 1 (2 ggr) 
inlethee 7: 1 
lykteeth(er) 3 pr., 18: i 
leaggile(s) 7 ggr, t. ex. 12: pr. 
lopre 13: 5 
Daska) 13: 5 
1osa3 inf. 16 
mannee 5 ggr, t. ex. 11 
mene 6 ggr, t. ex. 7: 2 
mist ce 5: 1 
melte 9: 1 
natt ce gen. pl. 5 ggr, t. ex. 

12: i  

no3fnce 13: pr. 
offrEe 7: pr. 
ohm 7: 3, 9: 2 
pa(a)seee 10: 1, 14 
rathea 4: 1 
reste 13: 2 
rethea inf. 13 pr. 
rithe3 12 pr. 
saghthce pte. pret. 13: 
sanna: 13: 5 
sem' 13: pr. 
sifwice 13:8 
sighice 2: pr., 13: 4 
primsignee 9: 1 
since 9 ggr, t. ex. 4: i 
sinne.) 6 ggr, t. ex. 4 
sitice 3 ggr, t. ex. 14 
siundce 7: pr. 
siungsa 8 (2 ggr) 
ski(f)ptee 3 ggr, t. ex. 6: pr. 
skrift brut 13: 3 
slikcen 4: pr. 
sokna3 4 ggr, t. ex. 4: 1 
sottce sing 3 ggr, t. ex. 12:1 
stand Ee 13: 3 
stwndEe 3: 2 
stEemnee 11 (2 ggr) 
scemice 5: pr., 10: 1 
monde) 13: 4 (2 ggr) 
~tim 4: 1, 13: 4 
therrEe 5: 3 
threce 2  4 ggr, t. ex. 4: i 

Hör enligt Kock a. a. s. 313 f. icke hit. Om BRÅTES antagande 
(Ark. IX, s. 130 if.), att ordet haft lång rotstavelse (jfr även Nor. 
Aisl. gr.2  § 100 anm., som antager två ursprungligen skilda ord), är riktigt, 
blir ju dock den möjligheten icke alldeles utesluten, att slutstavelsens 
beror på vokalbalans. 

Jfr § 12,2 A a a not. Åndelsens te bevisar odisputabelt, att sta-
velsen är lång; men huruvida man får generalisera dessa fall så, att vokal 
före vokal bildade stavelselängd, är osäkert. 
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thriggice 6: i 
thrithim 4 ggr, t. ex. 12: pr. 
theessee 10:1, 13: 6 
theettae 13: 7 (2 ggr) 
annattiggise 12: i 
tithai gen. pl. 8, 10: pr. 
uteen 13: 7 18: pr. 
uactee 8 
wa(a)rthee 4:i, 6: i, 13: 4 
war ee (pron.) 2: pr. 
wighice 6 ggr, t. ex. 7: pr. 
„wiixle 4: pr. 

wilice 5 ggr, t. ex. 2:i 
tvi= 17: 1 
witnee 13: 4 
weeggiee 13: 2 
~lite 4: pr. 
~rim 16, 17: 1 
ykiee 15 (2 ggr) 
yngnstee 7: pr. 
eetee hogh 17: 
'Brite 3: pr. 
ekiee gen. pl. 2: 1 
oree, orm 3 ggr, t. ex. 17: pr. 

Anm. 1. Ultimavokalen i sitha3n 6: pr., 16 är uttryckt genom 
abbreviatur; kan likaväl ansättas som a. Jfr nsv. sedan (om isl. si6an : 
sidan se Nor. Aisl. gr.2  § 186). 

Anm. 2. m står för väntat e (i) i syndee 13: 4. Detta är an-
tingen skrivfel, beroende på det följande sinEe, eller beror det på någon 
likhet i uttalet av as ock e i ändelser. Kod. B. har synde. 

Anm. 3. Kanske hör även hit hance 12: 1 (däremot hana 7:1, 
hona 3: pr.), för så, vitt man får antaga lång rotstavelse. Eljes kunde 
as förklaras som beroende på ordets svagtonighet. 
p) med a: 

annan, annars, annat 9 ggr, 
t. ex. 10: pr. 

arfwa 5: 3 
bithia 8 
bondan(s) 3 ggr, t. ex. 9: 2 
byggia 2: pr., 2:1 
byrias 2: pr., 6: pr. 
bota 13: 3 
kirkiu drotna 5: 3 (2 ggr) 
dopa 9: 1 (2 ggr) 
[tco 2:11] 
fiura 12: pr. 
frsenda 9: 3 
feella 3 ggr, t. ex. 10: pr. 
feemta 13: 4 

1) Ovisst är, vart dessa fall skola anses höra; jag har inom klammer 
upptagit dem här, dit jag snarast vill förlägga dem. Jfr inom. a ovan 
not saint § 12,2 A a a not. 

gilzla 1 
gieertha 3: pr. 
gotha 9: I 
hEenna 4: pr. 
hora 2: pr. (2 ggr) 
klocka 4:i (2 ggr) 
kopa 3: 2 
lykta 6: pr. 
leeggia(s) 4 ggr, t. ex. 12: 1 
leeta 12: pr. 
lopa 6: pr. 
mioaholt 1 
mothna 13: 7 
~lian 6: pr. 
mola 9: i 
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ringia 5: 2 	 sorna 12: pr. 
rcetta 3 ggr, t. ex. 13: 4 	thicena 4: pr. 
sighia 13: 4, 8 	 thrithia 12: pr. 
sina 6: pr. 	 thwtta 7: pr., 13: 7 
sinna 8 	 [troal 2: pr.] 
siwla- 4 ggr, t. ex. 15 	tyswa 9: i 
skri(f)pta 6: pr. 	 utan 12:1 
skimra 13: 6, 7 	 wartha 5: 3, 9: i 
slikan 5: pr. 	 wita 5: 3 

sokna 5: s 	 wixla 8  
scemia 4: pr. (2 ggr) 	mila 9: 2 
scenda 13 4 	 celata 7: pr. 
seetia 13: 4 	 ora 10 ggr, t. ex. 10 pr. 

Om hana 7:1, hona 3: pr. se ovan anm. 3. 
Ann. 4. a står för väntat e (i) i bieergha 6: pr. Detta beror 

antingen på skrivfel eller på att ett scal blivit uteglömt.2  
Av den lemnade förteckningen framgår, att inga regler 

för växlingen a 	m efter lång rotstavelse kunna uppställas, 
utan att de båda vokalerna uppträda promiseue t. o. m. i 
samma ord. Dock är sa ungefär tre gånger så talrikt som a, 
i det att omkring 285 ce stå mot ungefär 95 a. 

b) I mellanstavelser omedelbart efter lång rotstavelse är a 
däremot t. o. in. något vanligare än (e (23 a mot 18 ce). 
a) Fallen med a äro: 

arfuannee 18: pr. 	 klockare 5: 3 (4 ggr) 
bondanom 3 ggr, t. ex. 13:7 	klockarffins 5: 3 

doblare 4: pr. 	 manathm 12: pr. 
drinkare 4: pr. 	 morthare 4: pr. 
klockara(ns) 9 ggr, t. ex. 5:3 	wolather 9: 2. 
Anm. 5. Hit höra icke feemtan 3 ggr, t. ex. 12:1, threettan 13:4, 

thrmttande 12: pr. (se Kock Fsv. ljudl. s. 139 if.); väl ej häller iorth,  
mglaande 2:i, iorthmghandom 2:1. 
p) Fallen med as äro: 

altåra 5 ggr, t. ex. 3: 2 	bryteere 4: pr. 
bondcenom 10, 16 	 mandraptere 4: pr. 

Se noten å föreg. sida. 
Doc. TAHIM har gjort mig uppmärksam på en annan möjlighet, 

som synes troligare, nämligen att formen är menad att vara inf. ock 
samordnad med de i stycket föregående infinitiverna. 
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kamsere 1  9: 2 (2 ggr) 	lsektoera 5: 3, 13: 4 
kloekcere 5: 3 	 [lyktEether 2  18: i] 
lopeere 4: 1 	 mancetha 7: pr. 
saltwre 3: 2, 4: 1 
c) I stavelser, som icke följa omedelbart på rotstavelsen, 

växla te ock a (32 se mot 23 a). 
cc) Fallen med ie äro: 

abyrthense 13: 7 	 manaths3 12: pr. 
arfuan.nse 18: pr. 	 meettence bo(o)k 3: 2, 4: i 
banzsla3tence 13: 4 	 pteninga3 4 ggr, t. ex. 7: pr. 
gicereingfe 13: 3 	 reettindee 13: 4 (5 ggr) 
kirkunnee 5: 3, 12: 1 	 skicelikce 13: 4 
klockarns 5: 3 	 (u)tiundce 6 ggr, t. ex. 14 
klockunce 5: 3 	 weeruldence 3: 2 
klokkunnee 5: 3 	 ortughe3 12: pr. (2 ggr). 
laghlekte 14 
Anm. 6. 1 flera av dessa ock de följande fallen har penultima 

kunnat uppbära huvudton (ss. ppeningze, se Tamm Ark. II, s. 345, Kock 
Fsv. ljud!. s. 228 if.), ock de äro då att likställa med de under mom. a 
ovan upptagna fallen. 
(3) Fallen med a äro: 

altatra 5 ggr, t. ex. 3: 2 	laghleka 8 
biltugha 1 	 1aakts3ra 5: 3, 13: 4 
guzeifua 9: i1 	 manwtha 7: pr. 
haalghuna 10:1 	 skia3lika 13: 4 
kirkiunna 12:i 	 tiun.da 6:i. 
kloekara(ns) 9 ggr, t. ex. 5: 3 
Såsom huvudresultat av de anförda förteckningarna fram-

går alltså, att i ord av ce-gruppen står omkring 335 gånger se 
ock omkring 140 gånger a, d. v. s. frekvensen av te ock a bildar 
ungefär proportionen 5 : 2. 

§ 11. Växlingen i -.. e. 

1) i-gruppen. Här är i genomgående, t. ex. 
cc) i öppen stavelse: 

finit 2: 1 	 draghi 6: 1 
dyli 4: 1 	 gled. 4: pr. 

Jfr Kock Fsv. ljudl. s. 312. 
Föres kanske bättre till a ovan. 
Jfr mom. 1 not samt § 12 anm. 1. 
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guthi 4: 1 
kyni 13: 7 

p) i sluten stavelse 
farin 9: pr. 
huarin 4: 1 
kumit 12: i 
2) e-gruppen. 
A) I öppen stavelse 

efter starktonig stavelse 
gånger); i mera sällan (17 gånger 
cc) Exempel på e: 

aghe 5: 3 
bota 5: 3, 17: i 
ethe 5: 3, 17: i 
gifte 13: 5 
preeste 6: pr. 
netto 13: 7 
skelfue 12: pr. 

Hit bör kanske även huilekin 
se § 2,5 e. 
p) Fallen med i äro:' 

aghi 9: 3 
hari dat. 13: 7 
hwberghi 3: i 
fEelli 10: 1 
feemti 13: 4 
liggi 5: 3 (2 ggr) 

Efter svagtonig 
30 gånger),3  t. ex. 

biscope 12: pr. 
biscopenum 13: 4 
kannere 9: 2 

iuwi 9: pr. 
will 10:1. 

mykit 15 
takin 13: 5. 

står i allmänhet e (ungefär 130 
i sammanlagt 12 ord). 

sinne 13: 5 
skifte 18: pr. 
witne 9: i 
wrethe 13: 5 
meettence 3: 2, 4: 1 
prmstenom 6: 1 
abyrtheno3 13: 7. 

5: 3. Om e i fatekom 6: pr 

lwggi 6: 1 
~Sa 5: pr., 9: pr. 
theessi 13: 6, 13: s 
witi2  13: 8, 14 
wiseu.sti 9: 3 
vndi 3: pr., 4: 1. 

stavelse står utan undantag e ungefär 

kirkiunne 6: pr. 
klockare 5: 3 
sokninne 2:1. 

Månne fallen med i kunna förklaras såsom beroende på en tendens 
till vokalharmoni? 

Konj. av wita 'bevisa'. 
Flere fall höra dock kanske under 2 A a, emedan föregående 

stavelse kunde vara starktonig, t. ex. thra3ttande 12: pr., mghande 2:1, 
farande 1. 
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B) I sluten stavelse står utan undantag i, t. ex. 
barnsins 9: 3 	 sokninne 2: 1 
bondin 6: i 	 thtekkis 4: pr. 
~is 9:i 	 oris 12: pr. 
fangit 12: pr. 	 huilekin 5: 3 
hu.arkin 7: pr. 	 biscopin 13: 4 
meellin 18: pr. 	 thrithiungin 6: pr. 
Av denna redogörelse framgår, att för växlingen i e den 

s. k. ofullständiga vokalbalansen på några få undantag när 
regelrätt tillämpas. Jfr Kock Fsv. ljudl. s. 320. 

Anm. Till den av vokalbalanslagen reglerade växlingen kan väl 

	

knappast räknas den växling av i 	e, som förefinnes i laghlike 7:1, 
13: 4, skimlikm 13: 4 : laghleka 8, 14, där e uppkommit ur 5. i mindre 
betonad ställning (se Kock Ark. XII, s. 247); däremot möjligen e i 
huilekin 5: 3, ehuru naturligen detta fall tilläventyrs torde kunna be-
traktas såsom jämnställt med det föregående. 

§ 12. Växlingen 	o. 
u-gruppen. Här är u (w) genomgående, t. ex. 

a) i öppen stavelse: 
konw 13: 5 	 soulu 13: 6 
samw 16 	 teru 13: 6; 

p) i sluten stavelse: 
daghum 10: 1 	 fiughur 12: pr. 
dorum 5: 3 	 laghum 13: s. 

0-gruppen. 
A) I öppen stavelse 
a) efter starktonig stavelse växla u ock o. 

a) Fallen med u äro: 
heelghuna 10: i 	 mcessu 3 ggr, t. ex. 10: i 
kirkiu 1  omkr. 15 ggr, t. ex. 10:1 steemnu 4 ggr, t. ex. 13:4 
klocku 5: 3 	 steattu. 13: 2 
klockune 5: 3 	 1333Mill 8 
kristnu 18: 1 	 witu. 5: 3.2  

Jfr Kock Ark. XI, s. 335 f. 
tillaghu 7: pr., 10:1, tillieghu 8 höra väl snarast till u-gruppen. 

Jfr § 7,6 e. Angående niw 3: pr. 6:i, nya 13: 1, 17: 1, tiu 14 tvekar 
jag, huruvida de böra föras till u- eller 0-gruppen. Ändelsens u, särskilt 
användningen av w-typen, talar i viss, om än ringa, mån för kort rot-
stavelse. Däremot skulle man av seaa 13: pr., three3 4 ggr (t. ex. 4: 1) 
vara frestad antaga lång rotstavelse i ord av denna typ. Åndelsens 
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p) Fallen med o äro: 
agho 11 ggr, t. ex. 5: 3 	magho 13: s 
hselghodoma3 12: pr. 	putomather 4: pr. 
wangamo 5: 1 	 sunnodagher 5 ggr, t. ex. 5:3 
klocko 4 ggr, t. ex. 5: 3 	waro 13:  
ottosa(a)ng 5: 2, 8 	 03zsco 13: s. 
Frekvensen av u ock o är alltså i det närmaste lika stor: 

omkring 30 fall av vartdera. 
b) På u 	o efter svagtonig stavelse saknas exempel. 
B) I sluten stavelse 

före andra konsonanter än ra finnas följande exempel: 
annur 13: 3, 7 	 k1ockunna3 5: 3 
kirkiunna, -ms 5: 3, 12: pr. 	laghthus 12: i ; 

(2 ggr) 
före m är o något vanligare än u: omkring 55 -om stå 

mot omkring 30 -um. Detta gäller dock blott efter stark-
tonig stavelse. Efter svagtonig stavelse stå 11 -om mot 1 -um: 
biscopenum 13: 4. 

Anm. 1. gnzoifuom, manzoifuom 2: pr. torde böra räknas till 
fallen efter svagtonig stavelse. Att antaga, att -om skulle bero på in-
flytande från former med jan-stamsböjning (jfr sifwise slit 13: 8) är 
vågat. Skrivningen med o talar också för att associationen med simplex var 
fördunklad. Är detta riktigt, bliva fallen efter svagtonig stavelse 13 
-om mot 1 -am. 

Anm. 2. fmthringum 13: 8, mothringum 13: 8, iorthseghanclum 
2: i, lEesningom 9: 1, pEeningom 5: 3, som eventuellt kunna föras till 
fallen efter starktonig stavelse, upptager jag särskilt. Slutresultatet blir 

skulle dock i dessa senare ord, även om man antager, att lång vokal före 
annan vokal icke i handskriftens dialekt bildade stavelselängd, kunna för-
klaras så, att efter e i uttalet utvecklats ett i skriften °betecknat glidljud, 
d. v. s. att orden uttalats *Ske; *pröim ock vore likställda med sådana 
fall som moiw 9:1 (jfr fsv. seia i Cod. B, preia Schlyt. Ordb. s. 756). 
Härmed kan även jämföras Tunestenens prijox, där j t. o. m. sannolikt 
är ursprungligt. Formerna fea 2: i, troa 2 pr. lemna ingen upplys-
ning i frågan. Samma förklaring genom ansättande av former med 
glidljud anlitar Sievers PBB. XV, s. 409 not för analoga fall. Om inskott 
av glidljud i fsv. mellan e ock a se Kock Ark. IX, s. 157 not. Om 
kvantitetsfrågan se Kock Fsv. ljudl. s. 379 if., Lindgr. Btr. s. 38 not, 
Larss. s. 71, samt dessutom den hos Nor. Aisl. gr.2  § 116, anm. 1 an-
förda litteraturen, som dock mera rör isländskan. 

Sv. landsm. XI. å. 	 3 
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alltså, att i ord av 0-gruppen stå omkring 70 -om mot omkring 35 -um, 
d. v. s. dubbelt så många -om som -tun. 

Anm. 3. Avledningsstavelser: 
-ugh är det vanliga: bilthuga 1, skyldugher 7: pr., ortugh 7:1, 15 etc.; 
-ogh förekommer en gång: waaldogh 13: pr.; 
-ung står utan undantag, t. ex. konunger 19: 1. 

Däremot står o i *bisooper omkring 25 gånger, u blott 2 gånger: 
bisoups 13:4, bisouper 13: 4. 

Svarabhakti. 
Svarabhaktivokalen mellan r ock en föregående konsonant 

är i handskriften alltid uttryckt genom förkortningstecken. 
Anm. I ithir 9: 2 skulle man — efter den av SCHLYTER upp-

ställda, men ingenstädes belagda infinitiven *ipia, vilken form även 
SÖDERWALL upptager i sin ordbok — frestas antaga, att i är svarabhakti-
vokal ock värbet kortstavigt. Att så emellertid icke är förhållandet ock 
att infinitivformen är felaktigt ansatt, antydes dels redan av formen 
ithir (ty då svarabhaktivokalen ingenstädes eljes är utskriven i hand-
skriften, vore detta undantag påfallande), dels av att värbet eljes i 
fsv. heter idha(s) (jfr latir hundir idhis ey vpsta M. P. 2: 206), dels 
också av att i nsv. diall. ingen form av värbet med av I uppkommet e 
finnes. Man brukar ju också föra värbet till den ieur. roten ej 'gå', 
vilken etymologi synes mig tilltalande ock väl stämmer överens med det 
långa i i fsv. idha ock isl. iprött 	Iläprätt). Att även isl. iä har 
långt i, har Bugge ZfdPh. VI1, s. 395 på metriska grunder bevisat. 
Isl. ibia, jaka, ina o. s. v. visa däremot svagt avljudsstadium, så vida 
ursprungligt kort i här föreligger. 

Konsonanterna. 

Bokstaven b 
1) motsvarar isl. b, t. ex. buth 12:i, laamb 6: 1, biseoper 

12: pr, (i det sista ex. beror b på en utomnordisk ljudutveck-
ling); 

'2) är inskjuten 
a mellan DI ock 1: gambleen (3: 1; 
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b) mellan m ock r: 
comber 12: pr., 13: s, 14 	member 4: pr., 5: pr., 13: s 
trolldomber 13: 7 	 (2 ggr). 
limber 17 
§ 15. Bokstaven c är liktydig med bokstaven k ock skall 

behandlas i sammanhang med denna. Endast i tränne fall har 
e ett annat värde, nämligen i guzeifuom 2: pr., guzeifua 9:i, 
manzelfuom 2: pr., där e betecknar s-ljud. Jfr manzeins i 
SdmL. Se Larss. ss. 118, 137, Kock Fsv. ljudl. ss. 53 not, 543. 

§ 16. Bokstaven d 
motsvarar isl. d, t. ex. doth 5: 3, htender 5: 2; 
är inskjuten mellan ii ock r i falder 5: 3 (två ggr), 

mellan fln ock r i andrte 6: pr., 7: pr., 15; 
står i lånordet iorthdan 9:1. 

§ 17. Bokstaven I 
betecknar den tonlösa spiranten i uddljud samt före s 

ock t, t. ex. 
frither 1 	 skifte 18: pr. 
leefs sughl 10: i 	 gifter 18: I 
aftsensaang 5: 2, 8 	 gifte 13: 5 
wfte 2:1, 4:1 	 *skrift 13: 3, 7, 8; 

står i förbindelsen fpt: skifptte 6: pr., skrifptee 7: 3, 
skrifptamal 5: pr., vilka skrivningar utmärka övergängssta diet 
från ft till pt, oro vilken övergång se Rydqv. IV, s. 237, Brate 
ÄVmLj. s. 59, Tamm Fon. känn. s. 41f., Nor. GPhil. s. 460 
(= § 62 b) ock Kock Ark. VI s. 39 if. Något ex. på pt förekommer 
icke i hskr. Övergången fl -› pt, som i vissa diall. inträdde 
redan i förlitterär tid, har således vid handskriftens avfattande 
i dess dialekt ännu icke genomförts. 

betecknar den tonande spiranten i slutet av en stavelse 
ock före tonande konsonant, t. ex. 

aaf(f), t. ex. 12: pr. 	 heefth 13: 7 
aft 2: i 	 ntefnd, t. ex. 14 
halfmark land 2: pr. 	tolf, t. ex. 12: pr. 
Särskilt anmärkningsvärda äro fallen med fn: nxfnffl 13: 

pr., ntefnd 13: 3, 4, 6, 7, 8, 14, ntefnde a. pl. 13: pr. Se härom 
Kock Ark. VI, s. 36 if., som för SmålL. m. fl. hskr. uppställer 
regeln, att b i ljudförbindelsen bn kvarstår oförändrat, då rot-
vokalen föregås av en nasal, under det att i alla övriga fall 
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förbindelsen bn övergår till mn. Jfr även Björkm. Ark. XII, 
s. 270 f. Anmärkningsvärt är undantaget namn 9:i, varom se 
Björkm. a. st. 

Om växlingen av fn : mn i västnordiskan se förutom 
Kock a. a.: Nor. Aisl. gr.' § 182,2, Wadst. Fno. horn. s. 108, 
Hammershaimb Ann. no. oldk. 1854, s. 246. Om förekomsten 
av fn i andra fsv. hskr. se  Rydqv. IV, s. 251. Om bn 
i nsv. diall. se  Bugge Ant. tidskr. V, s. 115 not, L11 Sv. 
landsm. I. 1, s. 22. 

f ingår i digrafen fw, fn, t. ex. sifwix slit 13: 8, hafui 
13: 6, lifua 9:i; se § 31,2 c. 

ff står för att beteckna läug tonlös spirant i lånordet 
offer 10: i, offne 7: pr. 

f antages motsvara isl. p i fyrma, 'fasta' 13: 3; se § 6,4 c. 
§ 18. Bokstaven g betecknar tonande explosiva i uddljud, 

efter n ock vid fördubbling (motsvarar isl. ton, explosiva: se 
Nor. Aisl. gr.2  § 37 a), t. ex. gualikama 14, [engin 9:1, ligger 12:1. 

§ 19. Digrafen gh 
motsvarar isl. spir. g (se Nor. Aisl. gr.2  § 37 b), t. ex. 

aghe 2: i 	 fylghis 17 
ha31gho dom o3 12: pr. 	sughl 7: 1, 10:11; 

kan beteckna en genom mellanstadiet tonlös spirant ur 
spiranten gh utvecklad tonlös explosiva i wight 12: pr. (jfr 
sakt 9:1); se Nor. Aisl. gr.2  §§ 37 c, 184 b, Sebag. Lånord med 
kt s. 10. Skrivningen med gh beror naturligtvis på inflytande 
från andra böjningsformer, ock det är ju möjligt, att i följd 
av samma analogiska inflytande ett spirantiskt uttal förefunnits, 
jfr Larss. s. 111. I leaghs 9: pr. har väl gh inkommit från 
sådana former som laghthus 12:1; i vad män en ljudlagsenlig 
form *liegher (se Nor. Aisl. gr.' § 220,1) kunnat invärka, är 
ovisst. 

§ 20. Bokstaven h giver icke anledning till någon an-
märkning. 

§ 21. Bokstaven 1 med konsonantisk funktion 
motsvarar isl. kons. i, t. ex. kirkiu 13: 2, lzeggise 13: 4; 

är inskjuten mellan k ock följande palatal vokal (93, möj-
ligen även före i) i skimra 13: 6, 7 ock kanske i kiith 6: i, se 

1) Om förhållandet till fsv. sufi, nsv. sovel, mht. suf(f)el, mit. 
suvel 'buttergehalt der mileh' se Nor. Urg. lautl. s. 149. 
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§ 35 A i c not. Om några fall, där icke säkert kan avgöras, 
huruvida im är brytningsdiftong eller i är av samma art som i 
skimra, se § 9,1. Något i-inskott före ø förekommer ej. 

§ 22. Bokstäverna k, c, q. 
kär det vanligaste tecknet för den tonlösa explosivan i alla 

ställningar utom före kons. u. I somliga ord användes c jämte 
k såsom beteckningsvariant, i andra brukas e genomgående. 
Såsom exempel på ord, i vilka k uteslutande brukas, må anföras: 

kan 27 ggr, t. ex. 4: i 	kast 13: 3 
kallw 3: 2 	 mykit 15 
kiith 6: i 	 sak, t. ex. 13: 5 
kirkia3, t. ex. 13: pr. 	sik, t. ex. 18: i 
kunnum, t. ex. 13: i 	skifptce, t. ex. 6: pr. 
kyn, t. ex. 3: 8 	 skyldugher 10: 1 
kopEe 3: 2, 6: pr. 	 taka, t. ex. 4: pr. 
koplaghum 11 	 ykiEe 15. 

Särskilt må benas förbindelserna kl-, kr- i uddljud, t. ex. 
klocka, klockare, t. ex. 5: pr., 	kristum 9: 2 

5:i 	 kristin 12: .pr. 
kloster 18: pr. 	 kristindom 9: 3 
klEepper 5: 3 	 kra3fwin 5:1. 

e användes aldrig i ställningen före palatal vokal 2  ock 
är vida sällsyntare än k. Fallen med c äro 

a) i förbindelsen se- före guttural vokal: 
a) sma(l), sculu, sewlde skrivas genomgående med c, t. ex. 

2: pr., 1, 13: 3. 
p) även så gott som genomgående i andra ord: 

asese 12: pr. 	 seatha 5: 3 
biscoper, t. ex. 9: 3 	scutha 4: pr., 13: 3 
pa(a)seEe 10: 1, 14 	 seaseo 13: 8. 

Undantag äro: askea 12: pr., 108ksemather• 13: 5. Förbindelsen 
ze står i wizeuste, -i, -Ee 4: pr., 9: 3, 13: s, 18: 1 (däremot 
wizkusti 4: pr.). Skrivningarna pa(a)scEe, asese visa, att ett 
genom vokalbalans ur a uppkommet se kunde vara likställt 
med andra gutturala vokaler. 

Detta i motsats till bruket av er-, cl- i några andra fsv. hskr.; 
se Kock Fsv. ljudl. ss. 52, 59-62, 64, 65, 68. 

Jämför Kom framställning angående bruket av 0 i några andra 
fsv. handskrifter i Fsv. ljudl. s. 51 if.; se även Larss. s. 114 if. 
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i förbindelsen et (tre gånger): lyetee 6: pr., hectasra 5: 3, 

usetee 8; däremot 
lyktEeth 3: pr. 	 sakt 9: 
lukt 3: 2 	 sjukt 9: pr. 
lmktEera 13: 4 	 cenkte 6:1; 
quikt 6: 1 

för att beteckna långt k-ljud: 
ck i former av klocka, klockare omkring 20 gånger; 
ko i kloke Ee 5: 3 (2 gånger), klokcare 8, drikcm 12: 1. 
Däremot står kk i följande former: 

klokkara 5: 3 	 klokkunnea 5: 3 
klokkarans 5: i 	 thEekkis 4: pr. 
klokko 3: 2 

enskilda ord: 
oe (undantagslöst) 	 comber 12: pr., 142  
booe 4:1 (4 ggr)1 	 corporaie 3: 2, 4: 1 
bue 12: 2 	 cornhmstee 12: pr.3  
calker 3: 2, 4: 1 	 custer 13: 44. 
eappellan 12: pr. 
3) q brukas före konsonantiskt u: 
quiker 12: pr. 	 qumtha 13: pr. 
quikt 6:1, 9: 1 	 quEether 15 
quiku 6: 1 	 quEeld 12: pr. 
quikum 8 
§ 23. Bokstaven /. 	 • 
u har uppkommit ur 61. genom assimilation i meellin 1, 

18: pr., mcenom 2:1, mellan 6: pr.; se Nor. Ark. VI, s. 362. 
§ 24. Bokstaven m 

motsvarar isl. m, t. ex. mannum 13: s, korna 4: pr.; 
motsvarar isl. f i isl. förbindelsen fn, t. ex. stmmnudagh 

12: i , namn 9: 1 (se ovan § 17,3). 
§ 25. Bokstaven n 
1) motsvarar isl. n, t. ex. nw 14, mannee 14; 
2) står i yngnstee 7: pr.; 

Däremot book 3: 2 (3 ggr). 
Eljes alltid k i värbet koma. 
Däremot korn 6: pr. 
Om wizousti, wizkusti se ovan mom. a p. 
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i than 13: 2 (2 ggr), bathin pron. 13: 5 (däremot bathe 
konj. 4 ggr, t. ex. 3: 2). Om n i dessa former se hos Larss. 
s. 127 ock Zbg s. 36 anförd litteratur. 

i huarkin 2:i, 7: pr., se Kock Ark. XI, s. 127; 
i buarin 'var ock en' 4: pr., 4: i — se Schlyt. Ordb. under 

'huarin' ock Kock Ark. XI, s. 135; 
i minin 5: s, 9:i — se Kock Ark. XI, ss. 132, 135; 
i meellin 1, 18: pr., ~lian 6: pr. (däremot ma3l1om 2: i)—

se Nor. Ark. VI, s. 3e samt hos Lars. s. 125 f. anförd litteratur. 
§ 26. Bokstaven p 

motsvarar isl. p: t. ex. keplaghum 11, cezsco spicall 13: sj 
står i lånord: se de i SCHLYTERS specialglossar under p 

upptagna orden, vilka samtliga äro att räkna hit; dessutom 
eappellan 12: pr. 

Om förbindelsen fpt se § 17,2. 
Anm. Något p-inskott mellan m ock t, n, (d) förekommer ej. 

§ 27. Bokstaven r 
giver icke „anledning till någon anmärkning. 

§ 28. Bokstaven s 
motsvarar isl. s, t. ex. satt 3: pr., baras 5: 3; 
står i digrafen zs: banzslietena 13: 4, Eezsoo spisell 13: s. 

§ 29. Bokstaven t 
motsvarar is!. t, t. ex. taka 12: 1, bete 10: pr.; 
står för väntat th i wight 13: pr. Detta är förmodligen 

skrivfel. Teckningar med ght för väntat ghp förekomma på 
ett blad i Cod. Bur. (se Schag. Lånord med kt s. 10 f.), men 
de kunna väl ej sammanställas med det ifrågavarande fallet. 

§ 30. Digrafen th 
betecknar tonlös spirant, t. ex. theekkis 4: pr., thisena 4: pr. 
betecknar tonande spirant (se Rydqv. IV, s. 296), t. ex. 

bithke 3: 2, vaarthse 4:1. 
För dessa spiranter förekommer i handskriften intet annat 

tecken. 
§ 31. Bokstäverna zz, v, w 

användas såsom tecken för v-ljud, utom i de ställningar där f 
användes såsom tecken för samma ljud (se ovan § 17,3). Dessa 
tecken förekomma i följande ställningar: 
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1) I inljud efter till samma stavelse hörande konsonant står 
a) efter h: u 17 ggr, t. ex. huarkin 2:i, huart 4: 1, huat 8; 

w 3 ggr: hwar 2:1, 12:i, hwat 12: i; 
b) efter q endast u (8 ggr), se § 22,3; 
e) efter andra konsonanter (efter s ock t) w: swa 21 ggr, 

twa 3 ggr.1  
2) I inljud i början av en stavelse står 

w 9 gånger: 
iwi 13: 4 	 sisalwer 9: i 
huwuth 18: pr. 	 stuwa 3: pr. 
1uwi 9: pr. 	 tyswa 9:i, samt 
owan 3: pr. 	 laghwarat 5: 3 (2 ggr); 

u 4 gånger: 
grauit 4: 1 	 sianuer 5: 3 
ouan 4: i 	 thrauauom 6: pr.; 

dessutom i sms. dasucerki 2: i, gothuilise 4: i. 
Intervokaliskt ock efter till föregående stavelse hörande 

1, r användas eljes digraferna fu, fw (om deras uppkomst se 
Nor. hos Larss. s. 134, Zbg s. 40), fördelade på följande sätt: 
a) fu är vanligast ock förekommer omkring 55 gånger, t. ex. 

gifua 4: 1 	 sia31fuer 13: 5 
giTuer 13: 5 	 affuanna 18: pr.; 

p) fw förekommer 9 gånger: 
arfwee 5: 3, 18: pr. 	 hafwi konj. 5: pr. 
gifwa 9: 3, gifwer 10: 1 	kre3fwin 5: 1 
hafwa 3: 2 (2 ggr) 	 sifwia3 slit 13: s. 
3) I uddljud användes 

w omkring 125 gånger, t. ex. witi 13: s, wald 16; 
u 6 gånger 2: 

uaetce 8 	 uilim 2: i 
uari 13: 2 	 uitherlaghabrut 2: i; 
uill 13: 4 (2 ggr) 

v 6 gånger: 
vara 5: 3 (2 ggr) 	 vwrkom 5: 3 
vari 1 	 vill 7:1. 
vaarthEe 4: 1 

Säkerligen hör ej hit tw 13: 8 (se ovan § 5,3). 
Kanske hör hit även uari 4: i, ehuru Cod. B. har huart. 
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w är dessutom tecken för ljudförbindelsen vu i huwth 
3: 2, 4: i, 13: 2 (2 ggr) ock motsvarar senare hälften av di-
grafen fu, fw + u i sicelfwm 13: 2. Jfr Kock Fsv. ljud!. s. 6. 

Om den möjliga fonetiska innebörden i användningen av de 
olika typerna vågar jag för handskriftens del ingenting sluta. 
Om de olika v-ljudens beteckning i andra fsv. handskrifter se 
Kock Fsv. ljudl. s. 1 if. ock Ark. V, s. 87 if. 

§ 32. Bokstaven x 
motsvarar isl. x, t. ex. sims 7:i, wilxlea 4: pr.; 
står i hunax 12: pr., daxuaarke 2:i, thingx 2: pr., 11 

(jfr Nor. Aisl. gr.2  § 190). 
§ 33. Bokstaven z 
1) betecknar ursprungligt ts i bEezt 10:1, wizeuste, -i, -ge 

4: pr., 9: 3, 13: 5, 8 18: 1, wizorth l  5: 3, 16, 17. 

1) Brate ÄVmLjudl. s. 63 not har förklarat wizorth »såsom sammansatt 
av värbet wita ock ett såsom simplex utdött *sorb n. 'svärjande', ss. ock 
ezord, jfr ep-sori n.» Mot denna förklaring synes en omständighet strida: 
man vill gärna tro, att första ledet i subst. wizousti ock första ledet i det 
synonyma wizorth skola vara identiska. Kanske kunde svårigheten lösas, 
om man finge antaga, att fsv. wizorp berodde på sammanfall av tvänne 
olika ord: ett *wIt-sor6 ock ett *wits-orä (jfr fgutn. witorp ock VGL. 
wituorP). Då BEATE vidare antager första ledet vara en värbalstam, synes 
detta antagande vara väl vågat, enär ju högst få andra komposita med 
värbalt första led funnes i älsta fsv. (allra minst i sådana ord, som kunna 
antagas nedärvda från gammal förlitterär tid, d. v. s. från åtminstone 
den tid då den nordiska rättsterminologien bildades) än sådana, där detta 
första led utgjordes av ett'svagt jan-värb (jfr Osthoff, Verb, in d. nominal-
comp. s. 104 if.), ock sådana, som behandlats av Piehl, Tffil. NR. V, s. 
280 if. Visserligen förekommer i fsv. värbet wita efter 3 sv. konj. 
(Rydqv. I, s. 220, Brate s. 64 not); men man hade väl då i alla fall, som 
Osthoff a. a. anser, att vänta ett *witisorp. Vidare bör man väl anse första 
ledet i wizorth vara detsamma som i isl. vitor6 med kort i, vilket icke 
kan anses direkt bildat till vita. Jag fattar alltså första ledet i wizorth 
ss. subst. wit med kompositivt genitiv-s. Mot BRATFS etymologi uttalar 
sig vidare, av andra skäl, Wadst. Tffil. NR. X, s. 230. — Antager man 
däremot BRÅTES etymologi, synes mig subst. wizousti ej kunna förklaras 
på annat sätt än såsom uppkommet genom kontamination på grund av 
inflytande från det synonyma wizorth. Om man modifierar BRÅTES 
etymologi i den riktningen, att man antager första ledet i wizorth 
vara subst. wit, men senare ledet vara det såsom simplex utdöda 'sork 
skulle wizousti ock detta ords förhållande till wizorth kunna förklaras 
i sammanhang därmed på det sätt, att man, såsom jag redan förut före- 
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2) Den med z betecknade ljudförbindelsen är uppkommen ur as : 
gara 13: 7 	 guzelfua 9: i 
guz, Gwz 1, 13: 8, 14, 18: 1 	heera3z 13: 5. 
guzelfuom 2: pr. 
3) z betecknar t + a i sådana förbindelser, där t inskjutits 

mellan fln ock s: banz(s)leet 13: 4 (2 ggr) banzatte 1, 
mana 7: 3; 

mellan il ock s: eelzta 7: pr., Eelat 7: pr. 
4) Med syzkenom 2: pr. jfr fno. sy(ä)zkin, Nor. Aisl. gr.2  § 

247, anm. 1. I sammanhang härmed må omnämnas formen 
sypkini i ÖgL. 

5) I meenz etha31  13: 8 ock gilzia 1 är z väl blott en grafisk 
variant till a, föranledd av de fall, då z ljudlagsenligt står 
efter 11, nn (förkortade ock tecknade 1, n). Då nämligen genom 
assimilationen ta --> sa (jfr Nor. GPhil. s. 486 = § 164 f.) ock den 
därefter inträdande förkortningen efter kons. nnz, llz övergingo 
till nz, lz ock sedermera till ns, is, men fortfarande skrevos 
nz, iz, kunde z fattas som tecken för a ock inkomma även i 
former, där det icke var etymologiskt berättigat 2. För min för- 

slagit, antoge, att fsv. wizorth berodde på sammanfall av två olika 
ord, där i ena fallet senare ledet vore *sorö, i det andra fallet *orä 
(ss. i isl. vitorä). Likartat till sin bildning med det sålunda uppkomna 
'wits-orä vore då fsv. wizousti. 

Formen är beaktansvärd även i jämförelse med isl. meineiär 
fsv. meneper. Första ledet är väl från början ett adjektiv, ock ordet 
har betytt 'falsk ed' (se Kluge Et. wb.5 : 'meineie jfr även fht. 
[Fuldabikten] gen. pl. meinero eido ock rnht. ein meiner eit). Men då 
till isl. adj. meinn, fsv. men fanns ett s. k. t-löst substantiverat neutrum 
isl. mein, fsv. men, fattades första ledet i meineiär, meneper såsom 
identiskt med detta substantiv, vilket i isl. ock kanske även i fsv. in-
gick som första led i flere sammansättningar, bildade efter den °ursprung-
ligare typen (s. k. »uneigentliche composition»), t. ex. isl. meinsfullr, 
meinsligr, meinsmaär, meinsvanr, meinsverettr o. d., av vilka de flästa 
äro rena juxtapositioner. Det är genom analogi från dylika presumerade fsv. 
sammansättningar som z (= s) inkommit i meenz ethee. Att så varit 
förhållandet, bestyrkes ock därav, att i fsv. adjektivet men var ett 
sällsynt, i det närmaste utdött ord, vadan associationen med subst. neutr. 
men låg desto närmare till hands. 

Jfr stenz i Dalal., prelz i SdmL., som av resp. Brate s. 64, Larss. 
s. 136 förklaras på annat sätt, menz sore hos Södw. Ordb. En lång-
söktare förklaring för meenz ethee vore att antaga inflytande från nom. 
sg. mask. *månn. 
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klaring talar ock den omständigheten, att det i SmålL. ock 
många andra Eiss. är just efter n, 1 Som z står för väntat s. 

inlezning 4: i (däremot inlethning 2 ggr ibm) är en 
kompromissform av inlethning ock inlezn f. (se Schlyt. Ordb.). 
Detta senare fattar jag som avlett med suffixet -sni, varom 
se Bahder Verbalabstr. s. 80 fl, Kluge Stammb. s. 66, Brugm. 
Grundr. II, s. 270. 

Lånord äro pingizdagha 6: i, tmrz 8. 
Anm. Förbindelsen zs förekommer i hanzehetena 13: 4, azsco 

13: 8; förbindelsen zo i guzoifuom 2: pr., guzoifua 9: 1, manzcifuom 
2: pr. 

§ 34. Metates. 
1) Metates av el ---> is (Nor. GPhil. s. 464= § 81, Aisl. gr.2  

§ 249,1) ser jag i gilzla 1, som väl är en kompromissform 
(månne blott i skriften?) av den ursprungliga ock den meta-
teserade formen. 

På en dylik metates är även wskirlse 13: 2 ett exempel. 
Rydqv. V, s. 25 f. anser visserligen, att de fsv. orden på -fise, 
nsv. else äro att betrakta som lånord från feng. Av liknande 
mening är även Bahder Verbalabstr. s. 152, som om ändelsen 
-else säger, att den »ist keine in der altn. sprache organisch 
entwickelte». Sedermera hava Tamm Tvänne ty. äud., s. 
18 if. ock Kristensen Forh. 4. nord. filologmode, s. 253 if. 
förklarat ändelsen vara av lågtyskt ursprung. Genom dessa 
tvänne senare författares framställning kan det anses såsom 
fastslaget, att det är genom utländskt inflytande som denna 
ändelse blivit ett levande ordbildningselement i de nordiska 
språken. Emellertid behöver det icke anses otänkbart, att även 
på rent nordisk botten en ändelse -else kunnat uppstå, ehuru 
denna ändelse har utländskt inflytande att tacka för den ut-
bredning, den vunnitl. I de nordiska språken funnos en mängd 

1) Härmed har jag dock, såsom av det följande framgår, ej velat 
säga, att den i nsv. befintliga ändelsen -else på något vis uppkommit 
ur fsv. -sie. Däremot talar ju först ock främst akcenten hos de nsv. 
orden. Jag framhåller blott möjligheten av att en fsv. ändelse *-ilse 
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neutrala ja-stamssubstantiv på -sie, bildade genom utvidgning 
av det gamla -sla-suffixet (se Hellquist Ark. VII, s. 161 if.). 
Genom den av NOREEN a. a. konstaterade övergången si —>-
181  kunde av denna ändelse -sie bliva -lse. Ett direkt belägg för 
en sådan utveckling finner jag just i SmålL:s wskirlse. Denna 
form kan då betraktas som ett mellanstadium till den på mot-
svarande ställe i Cod. B. stående formen på -ilse2  ock talar i 
hög grad för möjligheten av att fsv. ändelsen -ilse i flera fall 
kunnat utvecklas ur -sli3; 1 kan ju nämligen i ställningen 
mellan en föregående mindre sonor konsonant ock det följande 
likaledes mindre sonora s bliva sonantiskt, ock i kan då betraktas 
som svarabhaktivoka14. Märkas bör, att i Cod. B svarabhakti- 
med helt annan akcentuering än nsv. -else kunnat uppkomma ur fsv. 
-sie, ehuru sedan denna ändelse *-ilse helt ock hållet utträngts av den 
från annat håll komna med annan akcentuering. 

Jfr även Grimm Gramm. 112, s. 318, Sievers Beitr. V, s. 529; 
dessutom sådana metateserade former som styris i 14IL., samt även 
metatesen av an --> nu i lat= Got1L., lons HälsL., i Cod. D av 
MELL. Bl. 13 r 25. 

Jfr bortforilse ock bortfors1 i MELL. samt .skirilse Med. 
Bib. I, s. 287 ock den metateserade formen *skEerls, som väl förutsättes 
av nsv. skärseld, jämfört med fsv. skirsl, skEers1 (Rydqv. VI, s. 407). 

Om ändelsen -ilse i några yngre fsv. urkunder se Klockhoff, 
Eufemiavis. s. 60. 

Den inkonsekvens, som torde synas ligga i mitt antagande av 
wskirlse --> wskirilse, men fsv. *skterlselder 	nsv. skärseld, liksom 
om jag antoge, att ljudförbindelsen ris skulle kunna under samma be-
tingelser utvecklas på olika sätt (till ris ock till supradentalt s), är 
endast skenbar. Metates av si --> is kan, åtminstone sporadiskt, inträda 
redan i samnordisk tid, ock en tendens till samma metates spåras även 
senare under hela den fsv. perioden (Nor. GPhil. s. 488 = § 169). 
Däremot uppträder först i sen fsv. en sammansmältning av kakuminalt 
1 + s till ett enhetligt (antagligen kakuminalt) s-ljud (Nor. GPhil. s. 
483 = § 153). Då nu av den ena eller andra anledningen konsonant-
gruppen ris uppstod före den tid, då 1 + s kunde sammansmälta till 
ett enhetligt ljud, måste 1 i ställningen mellan tvänne mindre sonora ljud 
helt naturligt bliva sonantiskt. Om däremot samma konsonantgrupp 
uppstod i yngre fsv., då övergången av is till kakum. s inträtt, är det 
tydligt, att ingen sonantisering av 1 längre kunde ega rum, utan gruppen 
måste sammansmälta först till r 	kakum. s ock i ännu yngre tid till 
ett enhetligt supradentalt s-ljud. Om således genom metates i gam m al 
tid *fiskirsle givit wskirlse, måste detta av anförda grunder ljudlags-
enligt bliva wskirilse. Om däremot genom metates i sen fsv. tid 
"skzersl-elder givit *skEerlselder, måste detta giva nsv. skärseld. 
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vokalen före r just är i; på svarabhaktivokal före 1 saknas 
andra exempel i Cod. B. Möjligen skulle det i Cod. A. 7:i, 10: i 
förekommande sughl i Cod. B. hava skrivits *sughil, men dessa 
ställen saknas i Cod. B. Andra exempel på i såsom svarabhakti-
vokal före 1 i fsv. finnas hos Rydqv. V, s. 24. Härav inses, 
att det finnes möjlighet för att den metates, som föreligger i 
depilsom 9:i, kunnat ega rum på nordisk botten; i före is 
är här däremot icke svarabhaktivokal, utan motsvarar i före 
el i fsax. döpisli. Vidare göres t. o. m. troligt, att metatesen 
skett på nordiskt område, av den omständigheten, att den låg-
tyska metatesen si --> is synes vara jämförelsevis sen, åt-
minstone väl senare än tiden för ordet döpelses inlånande i de 
nordiska språken. 

Angående en möjlig metates av ro -÷ or i bort se under 
§ 4,4 g anförd litteratur. 

Om sankte 6: 1 se Rydqv. II, s. 525 f., Bugge Ark. IV, 
s. 128. 

Om syakenom 2: pr. jfr § 33,4. 



Språkljudens kvantitet. 

LiTap. 

Vokallängd. 

§ 35. De direkta indicierna för bestämmandet av voka-
lernas längd i Smålandslagen äro liksom i så många andra 
fsv. handskrifter: 

den synnerligen ofta uppträdande dubbelskrivningen av 
vokaltecken, 

slutsatser, som kunna dragas av de genom vokalbalans 
reglerade växlingarna av svagtonigt a: 93, i : e, u: o. 

Vokallängden är dels ursprunglig, dels sekundär, i det senare 
fallet beroende på i särspråklig tid uppträdande förlängning. 

A) Dubbelskrivning av vokal förekommer endast i sluten 
stavelse samt i öppen stavelse, då ordet är enstavigt ock slutar på. 
vokal. Jfr Brate ÄVmLjudl. s. 69. Enda undantaget är ooling 9:2. 

1) Dubbelskrivning för att utmärka etymologiskt lång vokal 
förekommer i följande fall: 
rt) aa: 

aa prep. 10 ggr, t. ex. 12: pr., 	aaf(f)3  prep. omkr. 30 ggrl 
13: 21 	 &ds prep. 26 ggr, t. ex. 155  

aa 'eger' 4 ggr 2  faa värb 12: 1, 18: pr.6  
 Däremot a 13 ggr, t. ex. 	13: 8. 
 Däremot a 12 ggr, t. ex. 7: 3, 13: 4. 
 Böra föras hit, så vida den av Nor. Språkv. sällsk. 1882-85, 

s. 125 if. ock av Brate Ant. tidskr. X, s. 92 not uttalade åsikten är 
riktig. Kocxs åsikt om orden (Fsv. ljudl. s. 404 fl.) är en annan, i det 
han anser, att vokalförlängning inträtt i tidig fsv. tid. Jfr Nor. Urg. 
lautl. s. 27, Kock Ark. IV, s. 91. 

Hit hör även aa 10: 1, se Kock Fsv. ljudi. s. 404 f. Däremot 
står aff 13: s, a (+- af) 13: 4. Detta ex. på v-bortfall har dock icke av 
Koox på anförda ställe upptagits. 

Däremot konj. ock infinitivmärke omkr. 35 ggr. 
Däremot fa 8: pr., 9: 2: 
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3 faar pres. 9: 2 	 raath 5:  
gaar pres. 5: 3, 13: 3 	 slaa inf. 5: 32  
haar 17: pr. 	 slaar pres. 5: 3 
laa pret. 9: 3 	 staar 3: 3 
maa 3: 2, 12 pr.1 	 waar pron. 2: pr.; 
paasese 10: 1 

b) ee: 
een n. a. sg. m. 10:1, 12: 	geengiserth 12: i (2 ggr)6  

pr.3 	 heem 4: 1 
eens adv. 18: pr. 	 leef 10: 
eet 3: 2 4 	 leefs sughl 10:1 
breef(f) 13: 4 (2 ggr) 	meenz ethse 13: 8 
wiixlsebreeff 4: pr. 	 reen subst. 6: pr.7  
forbutha breef 13: 4 	 seen pres. konj. 1 
geen 5: 2, 6: 1 5 	 see pres. konj. 9:1, 13: 5 8  ; 

) ii, ij 9: 
grlis 6: 1 	 liik 17: pr. 
ij prep. 2: i, 6: i, 7: pr., 	huwth liin 3: 2 

7: 2  10 	 handliin 3: 2 
hiit 111 	 huwth lijn 4: 1 
lijff 5: s 	 hand lijn 4: 1 
Bjftimum 5: 3 	 haandlijn 7: pr. 
lijk 7: 3 	 siin 12: 1 (2 ggr) 
lijks 7: pr. 	 wiixlse breeff 4: pr.12; 

Däremot ma 2: 1, 6: pr., 15. 
Däremot sia ibm. 
Däremot enn 4: pr., 6: pr. 
Däremot ett 12: pr., 1. 
Däremot gen 12: pr. 
Däremot gengiterth ibm 3 ggr. 
Däremot renn adj. n. sg. ni. 4: pr. 
Det senare e i seen, see är ej stavelsebildande såsom t. ex. 

UplL. sein, Nor. Aschw. leseb. s. 9 r. 6. Enligt vokalbalanslagarm; 
hade då den förra formen måst heta 'sei.n. 

I kiith 6: i antager Kock Fsv. ljudl. s. 395, att det första i 
är konsonantiskt. Såsom alternativ förklaring skulle jag vilja föreslå att 
fatta ii såsom dittografi genom inflytande från det föregående griis i 
sammanställningen griis os kiith. 

1°) Däremot på alla andra ställen j, t. ex. 7: 3, 9:1. 
Jfr Nor. Ark. VI, s. 373. 
Däremot wixla 8. 
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oo: 
blooth 13: 2 (‘2 ggr) 	 hoon 2: pr. 
booe 4: i (4 ggr) 
	 til mooz 11 

book 2: 2 (3 ggr) 	 noon 8 
kirkiu bool 	 ooling 9: 2 
kirkiu drootnce 5: 3 C2 ggr)' 	stool 4:1 
goothullia3 4: i 	 stoon 3: 2. 

1 st. f. uu skrives w, se § 5. 
Ce93: 

ketest 3: 2 	 sam refl. pron. dat. 3: 2 2  
rauet 4: pr. (2 ggr), 5: pr. 	steteth 6: pr.; 

00: 
dem pres. sg. 9: pr., 2 

	 lems 5: 3 
do« 7: pr., 9: 2 
	 liwsloos 3: 2. 

hoon 3: 2 
2) Dubbelskrivning för att utmärka sådan vokallängd, som 

beror på i sen tid uppträdande förlängning, förekommer i 
följande fall (jfr Kock Fsv. ljudl. s. 394): 

före id: 
sewld 5:1 	 waald 5: pr.3  
sewlde 13: 3 (3 ggr) 	waaldogh 13: pr.; 

före nd: 
haand 7: pr. 	 stwndte 3: 2 
haandlijn 7: pr.4 	 ~tent 12: 1 5; 

före nib: laamb 6:1 (däremot lamb ibidem); 
före ng: 

gaangte 4: pr.6 	 ottosaang 5: 2 7  
afttensaang 5: 2 	 911o3ng 3: pr.; 
natsaang 5: 2 

före r5: 
waarthee 'ansvara för' 6:1 	moorthare 4: pr. 
vaarthte 'ansvara för" 4:1 	kirkiugaarz 13: 2 

Däremot 
Däremot 
Däremot 
Däremot 
Däremot 

kirkiu drotna 5: 3 (2 ggr). 
sse 9: 2. 
wald 12: i. 16. 
hand(lijn) 3: 2, 4:1. 
ssenda 13: 4. 

Däremot gangw 13: s. 
Däremot aftffinsang 8, natsang 8. 
Däremot wartha 'bliva' 5: a, 9:1, 13: 4. 
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B 1) Ett på lagarna för vokalbalansväxlingen a: Ee bero-
ende Ee i svagtonig stavelse vittnar för lång vokal i rotstavelsen 
av följande ord (jfr ovan § 10): 

aghEe 4: pr. 	 (in)lethEe 7: 1 
aka31  2:1 	 lopEe inf. 13: 5 
bathse 13: 2 	 lame inf. 16 
bethees 3 ggr, t. ex. 5: pr. 	mansetha 7: pr. 
bot Ee gen. pl. 3 ggr, t. ex. 13:6 	mene 6 ggr, t. ex. 7: 2 
bryteere 4: pr. 	 MOie3 9: 1 
botEe inf. 13: 4 	 oliel 7: 3, 9: 2 
(hEelgho) dom ee 12: pr. 	rathse 4: i 
(man)drapsere 4: pr. 	res a3 13: 2 
&pm 9: 1 	 rethee inf. 13: pr. 
ensa a. sg. f. 7: pr. 	 rithEe 12: pr. 
ethse 13: s 	 se m 13: pr. 
fiurce fyrEe 8 ggr, t. ex. 12:pr. 	sinas 9 ggr, t. ex. 4: 1 
hemm 2: pr., 9: pr., 1 	siika3n 4: pr. 
hetEe 12: pr. 	 threce 4 ggr, t. ex. 4: i 
hiona3lagh 13: s (3 ggr) 	titha3 gen. pl. 8, 10: pr. 
Julie 10: i 	 uteen 13: 7, 18: pr. 
kamEere 9: 2 (2 ggr) 	war e° pron. 2: pr. 
lefuee 7: 1 (2 ggr) 	 arm, orm 3 ggr, t. ex. 17: pr. 
Anm. attee hogh 17 är i ock för sig tvetydigt, enär t där åt-

minstone kan beteckna långt t-ljud. Jfr nedan § 36,1 b. 
2) De fall, där sammaledes ett e i ändelsen vittnar för 

längd hos vokalen i föregående stavelse, äro (jfr ovan § 11): 
aghe, t. ex. 2: 1 	 like dat. 5: 2 
bathe, t. ex. 3: 2 	 (a31teera)keghe 7: 1 
briethe 13: 5 	 (sEeng)linghe ibm 
bate pres. konj., t. ex. 4: i 	ware2  6: pr. 
ethe, t. ex. 5: 5 	 wite pres. konj. 13: 3 
flere, t. ex. 4: pr. 	 wte 13: 3 
fore pres. konj. 6: i 	 wighe 12: 2 
hele adj. n. pl. m. 4:1 	wrethe 13: 5 
late pres. konj. 14 	 ore, t. ex. 4:i. 

Om sate adj. n. pl. in. 4: i gäller, vad ovan sagts om Eetse hogh. 

Jfr Kock Fsv. ljudl. s. 312. 
Pron. med enkelt r se nedan § 37,4. 

Sv. landsm. XI. 5. 
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3) Motsvarande fall, där o i ändelsen vittnar för längd hos 
vokalen i föregående stavelse, äro: 

agho pres. pl., t. ex. 5: 3 
	(hor)malom 13: 5 

aghom 6: i 	 (puto) mather 4: pr. 
(wan)gerno 3: pr. 	 sino 12: i 
hanom, t. ex. 4: pr. 	sinom 5: i 
honom 12: 1 2 
	 waro pret. 13: 8 

magho pl. pres. 13: 	warom pron. 6: 1, 13:i. 

Kap. V. 
Konsonantlångd. 

§ 36. Dubbelskrivning av konsonanttecken förekommer 
i följande fall: 

1) såsom.  motsvarighet till etymologiskt eller genom sam-
nordisk förlängning lång konsonant 

i ställningen mellan kort vokal ock följande vokal eller 
konsonantiskt i, t. ex. 

huggen 2: i 	 thrffittande 13: 43 

mannum 6: pr. 	 thwkkis 4: pr. 
maffian 6: pr. 	 lEeggice 2:1; 

mellan lång vokal ock följande vokal: 
att te 7: 2, 13: 4 (2 ggr) 	netto, inf. 13: i, 4 (2 ggr) 
dotte 3: 2 	 netto 13: 7 

natt m gen. pl. 5 ggr, t. ex. 	reettindo3 13: 4 (5 ggr) 
12:1 	 sottce siffing 9: 3, 12: i, 15 

ottosa(a)ng 5: 2, 8 	 steattu 13: 2 3. 
Anm. I poss. pron. sinnEe, t. ex. 6: 1, sinne 7: 1, är vokalen för-

kortad; se Kock Fsv. ljudl. s. 419, Nor. Aisl. gr.2  § 114,3. 

1) Om hanom, honom gäller dock det samma som om hanze § 10 
anm. 3. 

.2) Jfr Kock Ark. IX, s. 140; Nor. Ark. VI, s. 332. 
3) Se Tamni Fno. fem. på ti ock ipa, s. 17. 
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Däremot förekommer i samma ställning enkel kons. i föl-
jande fall: sate 4:i (is!. såttr), banzslaateneel 13: 4, totse hogh 
17: 1. Det första av dessa fall torde kunna förklaras i enlig-
het med den av Nor. GPhil. s. 487 (= § 167 a; jfr även Ark. 
VI, s. 326 not) uppställda ljudlagen, enligt vilken konsonant-
förkortning inträder mellan en lång huvudtonig ock en bitonig 
vokal. Så vida emellertid dessa enkelskrivningar beteckna ett 
värkligt uttal ock t ej här är lika med tt (i det t enkelskrivits på 
grund av inflytande från former, där det stod i slutljud), är det 
anmärkningsvärt, att t i de två senare fallen enkelskrivits just 
i sådan ställning, där man icke kan antaga, att följande stavelse 
haft biton 2. 

Framför konsonant förekommer dubbelskrivning i troll-
domber, trolldoms 13: 6 ock i lånordet offras 7: pr. Eljes före-
kommer endast enkelskriven konsonant i denna ställning, t. ex. 

alt 11 	 kirkiudrotna 5: 3 
banzatte 1 	 mana 7: 2 
bansmtia 13: 4 	 natsang 5: 2, 8. 

I slutljud skrives dubbel konsonant i följande former: 
all 18: pr. 	 renn adj. n. sg. m. 4: pr. 
enn a. sg. m. 4: pr. (2 ggr), 	salt 3: pr. 

6: pr.s 	 (sesam spisen 13: 8 
ett 12: pr., 12: 14 	 will 5: pr., 9: 2, 12: I, 13: pr., 
forfall 9: 3, 12: 3, 18: pr. 	13:4 (3 ggr), 13:6, 15, 18:1 
tithee fall 1 2 	 ull). 13: 4 (2 ggr) 
hakull, hakwll 3: 2, 4: i 	vill 7: 1.5  
Eljes skrives lång kons. i denna ställning enkel (andra 

undantag under mom. 2 nedan), t. ex. 
brutabek 1 	 got n. sg. n. 13: 6 
fot pte. n. sg. n. 9: 1 	kan, t. ex. 4: pr. 

Så vida Kocics teori (Ark. VII, s. 344, jfr även Bugge Forsaringen 
s. 57, Nor. Aisl. gr.2  § 225), enligt vilken i åtskilliga analoga fall enkel-
skrivning av t vore att förklara såsom beroende på förkortning i »relativt 
oakcentuerad» ställning, är riktig, kunde möjligen de två senare fallen 
bedömmas därefter. 

Se Nor. GPhil. s. 487 ock Ark. VI, s. 326 not. 
Däremot een 12: pr. 
Däremot eet 3: 2. 

2) Däremot vril 12: 1, 13: 4 (2 ggr). Detta ord hör dock hällre 
till mom. 2 nedan; jfr Beckxnan Sv. landsm. XIII. 3, s. 54. 
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man, t. ex. 13: 2 	 sit 6: 1  
nat 13: 4 	 banzleet 13: 4. 

2) Särskilt att märka äro följande dubbelskrivningar, av 
vilka åtminstone några motsvara etymologiskt kort konsonant: 

a) enn 'om' 12: i 	 stooll 3: 2 2  

lutt 18: pr. 	 scan 4: pr., 13: 43. 
monn 4: pr. (2 ggr)' 	till genomgående, t. ex. 5: 
(bondm) sonn 5: 3 	 pr. 
Dessa fall hava behandlats av Kock Fsv. ljud!. s. 416 ft 

Det är mycket svårt att avgöra, huru vart ock ett av dem bör 
betraktas. Att till genomgående skrives med 11, kan väl svår-
ligen hava annan yttersta anledning än dess svagtonighet i 
satsen (jfr Brate ÄVmLjudl. s. 75 f.). Nu framgår av LARSSONS 
statistik i SdmLjudl. s. 142 if. jämförd med Beckman Sv. landsm. 
XIII. 3, s. 54, att i många fall skrivningen 11 mera berodde på 
den kvalitativa skillnaden mellan långt ock kort 1 än på den 
rent kvantitativa. Kock Ark. IX, s. 255 if. har antagit, att 1 i 
»stavelser med infortis» varit dentalt i fsv. Tager man dessa 
bägge meningar för goda, följer, att man måste anse 11 i till 
ock även i will, soall beteckna dentaliteten 4  hos 1, vilken 
dentalitet hos till beror ock hos will, scall5  kan bero på 
svagare betoning. Vad seall, will beträffar, kan ju dentaliteten 
hos 1 även bero på ursprunglig längd6. Härmed stämmer 
också gott, att, under det konsonant i inljud före konsonant 
regelbundet enkelskrives, beroende på förkortning, just 11 före-
kommer i trolldomber, trolldoms. Månne icke även här för-
kortning i uttalet inträtt, ock månne icke 11. här blott har att 
beteckna dentalt 17 ? Etymologiskt lång konsonant i slutljud 

Däremot mon 5: pr. 
Däremot stol 4: 1. 
Däremot soal omkr. 50 gånger. 
Åström Sv. landsm. XIII. 2, s. 62 if. ock Kristensen Ark. XII, 

s. 313 f. hava framställt en liknande mening angående betydelsen av 11 
ock nn i vissa ställningar i isl. handskrifter. 

Jfr att till, scal i nev. talspråk heta te, ska ock att sval i 
danska diall. heter we. Här har 1 just på grund av den svagare be-
toningen bortfallit; jfr Hultm. östsv. dial. s. 39. 

Jfr Nor. Aisl. gr.2  § 459,4 med anm. 2 ock § 217,2 b; Kock 
Ark. VIII, s. 385 f. 

Jfr skrivningen falldir i Cod. B. 90 19. 
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dubbelskrives icke så ofta i SmålL. Blott då den är II, är 
detta i rikare mått fallet. Månne icke denna dubbelskrivning 
mindre beror på ljudets kvantitet än på dess åtföljande dentala 
karaktär? 

Vad stooll 3: 2 beträffar, förefaller det osannolikt, att det 
kunnat vara maskulinum; dess egenskap av lånord gör det 
sannolikt, att det haft dentalt 1, ock det är då denna omstän-
dighet som vållat dubbelskrivningen. Kanske har 1 i mantall 
på grund av det senare ledets mindre betoning varit dentalt. 
Eljes skulle fallet kunna föras under den av Nor. GPhil. s. 487 

§166 b) uppställda regeln. 
Även i formerna med fln skulle man ju vara frestad antaga, 

att dentalitet vållat dubbelskrivningen (jfr Kock Ark. IX, s. 
254 if.). Men fallen äro för få, för att man skulle kunna säkert 
bedömma dem. Monn bleve då likställt med scan, will enligt 
Kock Ark. VIII, s. 386. 

Om iutt har prof. NOREEN på föreläsningar antagit, att det 
fått sitt tt från nom., där t kunnat förlängas före r'. 

b) if i slutljud förekommer utan fonetisk anledning (sålunda 
endast såsom en beteckningsvariant till f) i 

aaff 6 ggr, t. ex. 3: 2 	 (skela) giseff 7: pr.4  
aff l 3: 5 2 	 liiff 5: 3 
breeff 4: pr., 13: 43 	tolff 4: i (4 ggr)5. 
gaff 13: 5 

§ 37. Enkelskrivning av etymologiskt lång konsonant 
förekommer i följande fall: 

före annan konsonant ock i slutljud (om undantag se 
§ 36,1 c ock d); 

i sate, banzsleetena, setse hogh (se § 36,1 b); 
i patningEri 7: pr. 1, 2, paeningom 5: 3 - se Tamm Ark. 

II, s. 345, Kock Ark. V, s. 67, not ock Ark. VI, s. 17, not; 

Jfr Speculum regale ed. Brenner s. 51 r. 26: litt dat. sg. av 
litr 'färg', där tt härleder sig från noni, genom fnorsk förlängning 
före r, varom se Nor. Aisl. gr.2  § 220 anm. 2, Wadst. Fno. horn. 
s. 134 

Däremot aaf omkr. 20 gånger. 
Däremot breef 13: 4. 
Däremot sisela giEef 10: 1, 15. 
Däremot tolf 10 ggr. 
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i ware dat. fem. 6: pr.1, se Larss. s. 149. Jag skulle 
dock hällre vilja förklara formen på samma sätt som gifte, 
laghlike, varom se § 39 anm. 2. 

i skimlika, -£0 13: 4; 

i nokat 5:i, se Larss. s. 150; 
i quiku 6:i, quikum 8. 

rinp. 

Konsonantbortfall. 
§ 38. I ställningen mellan två konsonanter har konsonant 

ljudlagsenligt bortfallit i följande ord: 
th i wirning 4:1; 
gh i mothna 13: 7 (jfr Rydqv. VI;  s. 300); 
n i immlangee 7: pr., 13: 4, 16. 

§ 39. I andra ställningar har konsonant bortfallit i föl-
jande ord: 

f (= v) är bortfallet i a(a) 'av' 10:1, 13: 4 - Se Kock 
Fsv. ljudl. s. 404f; 

n är bortfallet genom dissimilation eller nasalitetstecken 
är uteglömt i rigning 5: 2. En tredje ock sannolikare möjlighet 
synes mig dock vara, att gn här betecknar ljudförbindelsen 
på samma sätt som wagn etc. Cod. B. ock att denna skrivning 
beror på att associationen med vb. ringla försvagats. 

Anm. 1. I genstte 9: 1 är icke n bortfallet, utan formen är den 
ursprungliga; se Kock Ark. XI, s. 129. I loskmmather 13: 5 (: løn- 
ska mathir i Cod. B.) är ovisst, om något n förlorats, enär formen kan 
sammanhänga med adj. los. 

p saknas i saltiore 3: 2, 4: i; 
r i hreberghl 3: i (torde bero på r i följande stavelse)2  

ock dotte 3: 2; 
Anm. 2. I gifte dat. sg. f. 13: 5, laghlike dat. sg. f. 7:1 före-

ligger intet bortfall av r, utan formerna äro ursprungliga med nominal 
flexion; se Nor. GPhil. s. 503 (-:= § 185,4). 

Däremot t. ex. huarre 7: pr. 
Månne ett dylikt uttal kunnat föreligga? 
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5) R är alltid bortfallet i inljud före kons., t. ex. 
wiixlm breeff 4: pr. 	skrifptamal 6: pr.2  
soknee manne3 4: i 	 skriftee brut 13: 3 
soknmmeen 5:3, 13: pr.' 	o. 8. V. 
Dessutom är R i allmänhet bortfallet i slutljud. Fallen av 

n-förlust i slutljud äro3: 
3 sg. pres. Id.: 

breenne 7: pr. 	 olm 9: 2 
bene 9: 2 	 stwndee 3: 2 
fylghe 4: pr. 	 wite 13: 3 
feelle, felle 5 ggr,t. ex.2: i, 13:7 	wighe 12: 2 
fierme 6: pr. 	 faa 12:1, 18: pr. 
miste 7:1 	 dem 9: pr., 2; 

sbst. n. pl. in.: arfw:e 5: 3, ethm 13: s, lefuee 7:1; 
sbst. n. a. pl. f.: 

faamti 13: 4 	 nmfnde 13: pr. 
gicefua 15 	 saki 5 ggr, t. ex. 13:1 
gia3rthi 11 	 synde 6: pr., 13: 4 
medge 9: i 	 ortugha3 12: pr.; 

sbst. gen. sg. f:: ha31iee 5: 3, iorthm (jfr fang lortheer i VGL. I.); 
adj. n. pl. m.: 

alle 1 	 sate 4:1 
banzatte 1 	 sloslfue 12: i 
halfue 4: pr. 	 skylde 1; 
hele 4:1 

0 adj. n. a. pl. f.: andree 15, saghthee 13: 6, sinm 6: pr., 13: 4; 
pronomen: 

heennce, -a 3: 2, 4: pr., i 	the3ssi n. a. pl. f:13: 6, 8 
sinn e 9: 2, 12: 1 	 theassee 13:8 
se3(03) dat. 3: 2, 9: 2; 	 Wi, t. ex. 6: pr. (jfr Up1L. 
the n. pl. m. 13: 4 	 wir). 

räkneord: flum, fyrs° 12: pr., 13: 1, 6, thre 9: pr., 13:2, 4 
0. 8. V., twa 13: i. 

Jfr VGL. I, Kirkiu B. 12: 2: sopnwr mmn. 
Jfr nsv. skriftermål. 
I flera av de här uppräknade fallen är det emellertid troligt, att 

aldrig något R förefunnits, t. ex. i the. Jag upptager emellertid de 
former, som motsvaras av isländska med r i slutljud. 
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Däremot kvarstår R i följande fall 
i 3 sg. pres. 

dopir 9:i 	 staar 3: 2 
dekor 6: i, 7: pr. 	 smtir 12: 
gaar 5: 3, 13: 3 	 wetir 6: pr. 
ithir 9: 2 (jfr § 13) 	 wighir 6: pr. 
orkcer 6: 1 	 mr 'eger' 17: i 
ringer 5: 3 	 mr 'är', t. ex. 7: 2: 
slaar 5: 3 

i n. pl. f. kunur 9:1. 
Anis. 3. -ur är uttryckt genom förkortningstecken i simla massur 

7: pr. Av ovanstående förteckning framgår, att slutit i SmålL. är bort-
fallet överallt utom i några presensformer ock i n. pl. fem, på ur, varpå 
dock blott finnes ett (med det sist nämnda fallet två) exempel. 

Särskilt märkas åtskilliga ord, som aldrig hava r, t. ex. 
fin, t. ex. 2: 1 	 iwi 13: 4 
fori 9: 3, 10: 1 	 vndi 3: pr., 4: 1 
sefte, t. ex. 2:1 	 tyswa 9:i. 
Huruvida något r-R funnits i firi, fori, torde kunna sättas 

i fråga, då det ju oftast saknas även i Västgötaurkunderna 
ock i vissa fno. handskrifter. Wadst. Fno. horn. s. 140 antager, 
att i denna urkunds fyri slut-r bortfallit genom dissimilation; 
samma uppfattning hyser Kock Tffil. NR. IX, s. 173. Kanske 
är dock r, resp. R i is!. fno. fyrir, fIrir, Forsaringens m. fl. run-
minnesmärkens furiR sekundärt? 

Angående cefte, vndi, iwi se Kock Tffil. NR. IX, s. 167 not. 
Om tyswa se Bugge Forsaringen s. 9, Kock Ark. X, s. 297 if. 

s saknas i preestins 10: i, przest sen. 5: 3 (se Nor. Aisl. 
gr.2  § 242). Dessutom är slutljudande s bortfallet i sEenglieghi 
gen. sg. 7: 1 på grund av det följande sina (jfr nsv. för ro skull 
ock en mängd komposita, vilkas första leds genitiv-s bortfallit, 
då andra ledet börjar med s-ljud). 

t är förlorat i huarkin 2:1, 7: pr.; 
w i annattiggice 12: 1 — se Nor. GPhil. § 82,2 b. 



lEtihnng. 

Språkbruket i Cod. B. 

Vokalerna i starktoniga stavelser. 

§ B 1,3. Bokstaven a står för väntat w uti 
[i-omljud av a]: 

alla 'eller' 90 r  21 	 laggi pres. konj. 90 v 34 
halta gen. sg. 90 v 17 	satia inf. 90 r  15; 
laggia inf. 89 v 22 
[urgerm. urn. e]: aru 'äro' 89 v 6, bara inf. 90 v 21, uagha 

a. pl. 'håll, sidor' 89 v 24. 
Då i flere av dessa fall a måste vara skrivfel för im bero-

ende på hakens uteglömmande, äro ej de former av stor vikt, 
där man eljes skulle kunna antaga att a ej är skrivfel, t. ex. 
aru (jfr fe. earon, aron, fsv. ar, aru, Björketorp aR: Nor. GPhil. 
s. 515), uagha (jfr fsv. wagher), laggia, där a kunde hava in-
kommit från former med regelbunden a-vokal, t. ex. pret. 

Framhållas böra i sammanhang härmed dels former av 
uarpa (alltid med a-vokal), t. ex. 91 r  1, dels former av agha 
(ofta med a-vokal), t. ex. agha 90 v 7, a 'eger' 91 v 15.2  

I den följande redogörelsen upptagas i allmänhet endast de mera 
anmärkningsvärda fallen, särskilt de som i något avseende avvika från 
normalfornsvenskan. För korthetens skull inlåter jag mig endast undan-
tagsvis på försök till förklaring av här upptagna former, utan åtnöjer 
mig med att relatera fakta. Paragrafsiffrorna motsvara dem i redo-
görelsen för huvudkodex. — Cod. B. är av mig utgiven såsom bihang 
till min disputationsupplaga av Smålandslagens ljudlära, Uppsala ock 
Stockholm 1896. Citatsiffrorna beteckna sidor ock rader i handskriften 
ock återfinnas med lätthet i min edition. 

Däremot tegha 90 r  16, zeghir 91 °.11, i ghi pres. konj. 89 V  15, 
segbandi etc. 89 v 10, 12, 14. 
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§ B 2. Bokstaven e användes förutom i fall, där normal-
fornsvenskan har e, såsom en synnerligen vanlig betecknings. 
variant till ze; e står här i former, där normalfornsvenskan har te, 
ungefär lika ofta som m, t. ex. 

er 'är' 89 v 14 	 see dat. 'sig' 89 v 32 
festa 90 r 16 	 serkir 89 ° 29 
heer 89 v 6 	 steto 91 v 33 
leetara 90 ° 4 	 streng 90 v 5 
mellan 90 v 24 	 venti pres. konj. 89 v 32 
preste 90 v 32 	 wereum 90 v 19 
rettinda 91 v 19 	 pekkis 90 r 6. 
Särskilt må märkas den på grund av svagtonighet obrutna 

formen em titel 90 v 30; se Nor. Aisl. gr.' § 93 ock Kock Sv. 
akc. II, s. 340, 356. Anmärkningsvärd är även e-vokalen i altare 
bie n. pl. 90 r 25. Om feen il. sg. f. 91 ° 1 se nedan § B 35 A 2. 

§ B 3. I fråga om bokstaven i äro följande fall att framhålla: 
fin, t. ex. 91 v 91 	kirkia etc. omkr. 35 ggr,4  t. ex. 
gingerp 91 r 10, 14, 20, 212 	91 r 27 
gitir 91 v 333 	 iwi 91 v 23 
giva, t. ex. 91 ° 263 	prim, t. ex. 89 v 205. 
§ B 4,4 f. Bokstaven o står för väntat o i plur. bonclir 90 r 17, 

antingen beroende på skrivfel eller på inflytande från singularen. 
§ B5. Bokstäverna u, v, w, använda såsom tecken för 

vokalen u, 	giva icke anledning till någon anmärkning. 
§ B 6. I fråga om bokstaven y äro följande fall anmärk-

ningsvärda: 
dylsaki 91 r 31 ; 
gym 'göra!6  90 v 6, 91 r 26, kyt 91 ° 5. 

Dylika former äro behandlade av Kock Ark. VI, s. 15 f. 
Dock synes det mig fortfarande ovisst, huruvida hans förklaring 
är riktig. 

1) Däremot fyr! 91 ° 34, for 90 n 19, 90 ° 9, 91 ° 23, 27, for! 
89 ° 19, 90 ° 27, 91 ° 7. 16. 

2) Däremot geen 90 ° 2, 91 ° 2, gengerp 91 r 13. 
3) Däremot giwter 90 r 11, gena 91 ° 25. 
4) Däremot kyrkia etc. 8 gånger på sid. 89 ° samt i överskriften. 

Däremot prem 91 ° 3. 
Däremot gaara 91 r 20, gora etc. 89 ° 24, 26, 27, 90 ° 14, 

91 r 2, 14, 20, 23. 
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c) fyrma 'konfirmera' 89 v 8, fyrma 'fasta' 91 v 5. Se ovan 
§ 6,4C.1  

§ B 7. Bokstaven w står bl. a. i 
wera 'göra' 91 r  20 	 heti pres. konj. 91 26 
hcelag 91 r  1 	 swghia 91 v 19.2  
leeta inf. 'låta' 9P 24 
§ B 8. Bokstaven 0 
a) motsvarar äldre 2 före r i bom 90 v 26; 
b) synes motsvara äldre y i dor 'dörr' 91 v 14, folghe 90 r  12, 

for 90 v 31, for sen 89 v 14, 91 v 31, forst etc. 90 v 24, 91 r  15, 31, 
ehuru naturligen möjligheter förefinnas, att o här beror på i-
omljud av 0 (jfr ovan § 8,4). För denna senare möjlighet synes 
kvarståendet av y i byrias överskr., 89 v 7, 90 v 23, syrghia 
91 r  5 tala. 

§ B 9. Diftonger. ej står för väntat e i eit n. sg. 'ett' 
89 v 30, måhända betecknande ett, om ock sporadiskt, diftongiskt 
uttal eller ock beroende på arkaiserande skrivning. 

Jfr dylika fall i VGL. I, »Hednalagen» (Läffl. Månadsbl. 1879 
123 if.), Cod. Bur., SdmL. (Larss. s. 55), Erikskrön. m. fl. hskr. 

Diftongiskt uttal av den ursprungliga diftongen förekommer ännu, 
ex. i trakter av Västergötland ock Småland. 

Vokalerna i svagtoniga stavelser. 

§ B 10. Någon av vokalbalans eller vokalharmoni reglerad 
växling av a 	förefinnes ej 3, utan a är i ändelser överallt 
bibehållet. Däremot förekomma av vokalbalans reglerade väx-
lingar av resp. i e ock u o. 

§ B 11. Växlingen i e. 
1) Uti 1-gruppen är i genomgående, t. ex. 
fori 91 v 7 	 saki 91 r  29 
kyni 91 r  31 	 wari pres. konj. 90 r  22. 

Dock förekommer på grund av vokalharmoni en gång y: lyty 
90 v 25. 

Däremot ferme 'konfirmerar' 90 V  26. 
Däremot sighia 91 ° 21, sighir 91 ° 28. 
se står i svagtonig stavelse i st. f. väntat a i iorthwwghandum 

89 ° 9 f.; detta fall torde dock bero på dittografi. 
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2) e-gruppen. 
A) I öppen stavelse är e det ojämförligt övervägande, i det 

att e förekommer omkr. 120 ggr, i omkr. 35 ggr. 
Efter starktonig stavelse stå omkr. 85 e mot omkr. 35 i. 

a) Exempel på e: 
babe 91 v 29 	 like 90 v 2 
efte 89 v 11 	 nempde 91 = 27 
ePe 91 v 31 	 preste 90 r  32 
flere 90 = 11 	 rikesins 91 v 25 
inne 91 v 35 	 silke 90 r  21 
late 91 = 26 	 sculde 90 v 5. 

#) Fall med i äro: 
afii 89 v 11 	 heti 91 r  26 
bansatti 89 v 3 	 mcettinobok 90 r  22 
boti 89 v 15, 18, 20, 90 r  29, 	presti 90 v 16 

90 v 19, 91 v 3, 21, 34 	seuidi 91 v 5, 6 
felli 89 v 17, 18, 20 	 sylli 89 v 21 
ilikki 91 r  4 	 undi 89 v 22, 90 r  19 
fopi 90 r  34 	 venti 89 v 32 
gifti 91 ° 38 	 viti 91 = 15 
halui 90 r  11 	 daxuerki 89 v 17, 90 = 34 
hylli 89 v 13, 22 	 pwssi 91 v 3 
laggi 90 v 34 	 cefti 89 v 11 
liggi 90v 17 	 seghi 89 v 15. 

Hit torde ock kunna räknas banslsetina 91 v 23. 
Efter svagtonig stavelse står e omkr. 35 ggr, i endast 

2 ggr; i står i saltari 90 r  23, waareldina 89 v 31. 
Exempel på e:1  

altare 91 v 3 	 komande 89 v 2 
biscopenum 91 v 23 	 manalie dat. sg. 91 v 27 
farande 89 V  2 	 sokninne 89 v 12 
hserapeno 91 v 22 	 tiunde 90 v 31 
kluccare 90 v 3 	 uarpnape 90 v 35. 
B) i sluten stavelse står undantagslöst i, t. ex. 
biscopsins 90 = 18 	 soknarin 91 v 34 
bondin 90 v 31 	 spillis 90 v 31 
gangin 89 v 19 	 pekkis 90 r  17. 
1) Naturligen kan i många av dessa fall, t. ex. altare, tiunde, 

föregående stavelse hava varit starktonig. Jfr ovan § 11 A b not. 
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§ B 12. Växlingen u o. 
I u-gruppen står undantagslöst u, t. ex. sculu 89 ° 10, 

tem 89 ° 3. 
0-gruppen. 
I öppen stavelse växla u ock o, dock så att o är vida 

övervägande (omkr. 55 o mot omkr. 20 u). 
a) Exempel på u: 

ann 90 r  19 
cluccu, t. ex. 90 ° 18 
kloccuna 90 ° 11 

il) Exempel på o: 
allo 90 r  28 
(sunno)dagha 90 ° 9 
fasto 91 ° 29 
(wan)gemo 90 ° 34 
hEerapeno 91 ° 22 
klueeo, klokko, t. 

14, 31 
Särskilt att framhålla är 

I sluten stavelse s 
annur 91 ° 35 
fatokum 90 27 
cunnum 91 r 31 
§ B 13. Svarabhakti. 
Svarabhaktivokalen mellan r ock föregående konsonant är i 

allmänhet uttryckt genom abbreviatur. I 22 fall är den emeller-
tid utskriven, nämligen 21 ggr såsom i ock 1 gg såsom e. 

a) i är svarabhaktivokal i följande fall: 
atir 90 r  20, 30, 90 ° 10 	fkeldir ptc. pret. 91 ° 8 
~dir 89 ° 9, 90 r  7, 34, 91 r 	heldir 91 r  21 

20, 22 	 hendir 90 r  19 
1) Dock med undantag av de eventuellt starktoniga avlednings-

ändelserna i orden biscoper, t. ex. 90 1.  17, aptonsang 90 v 1, mor-
ghon 91 r  6, 7 samt nocon, t. ex. 90 r  7, nokot 90 r  34, i vilka två 
senare former ändelsens o ävenledes torde vara oberoende av vokal-
balanslagarna. I biltogha n. pl. 89 ° 3 torde ej häller o bero på dess 
ställning i öppen stavelse, utan det är väl av samma art som o i bisco-
per, apton ock morghon, där den på avledningsändelsen vilande starka 
bitonen omintetgjort vokalbalansens värkningar. I ortugh, t. ex. 89 ° 18, 
står däremot u, dock väl även här oberoende av vokalbalansen. 

kunnu 90 r  11 
messu 89 °29 
uitu 90 ° 15. 

ex. 90 r 

ärmen 
tår u 

kunno 90 r  7 
nuesso, t. ex. 89 ° 28 
ma3ttinobok 90 r  22 
putomathir 90 r  3 
sino 90 ° 31 
steto 91 ° 33 
stsempno 91 ° 17. 

nio 89 ° 23, 90 ° 33. 
överallt', t. ex. 

laghpus 91r19 
sinum 90 ° 20 
orum 90 r  22. 
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clwppir 90 v 19 	 prestir 90 r  13, 30 
cumbir 91 v 27 	 ripir 91 r  9. 
kunungir 89 v 16 	 uipir 91 v 6 
markir 91 r  22 	 uipirlseghis brut 89 v 20. 
niPir 91 r  24 
b) e är svarabhaktivokal i gitt:4er 90 = 11. 
Man kan följaktligen vid upplösning av förkortningstecknen 

anse sig hava rätt att överallt utsätta i såsom svarabhaktivokal. 
Svarabhaktivokal i annan ställning än mellan r ock före-

gående konsonant saknas. 

Konsonanterna. 

§ B 14. Bokstaven b är inskjuten 
mellan m ock 1 i gamblan 90 v 33; 
mellan m ock r, t. ex. combir 91 r 6, cumbir 91 v 27, 

seembir 90 = 32. 
§ B 15. Digrafen ch med oviss förklaring står i kirchio 

90 v 10. 
§ B16. Bokstaven d är inskjuten 

mellan 11 ock r, t. ex. faldir 90 v 14; 
mellan nn ock r i andra 90 v 23; 
står i st. f. väntat dh (th, p) i gingerd 91 r  20, jord-

seghande 89 v 12, wirdning 90 r  27 (2 ggr), 30. Möjligt är, att 
här spår till en ljudövergång r5 -> rd föreligger. I lygd 91 v 34 
synes ett fall av den i vissa fsv. hskr. uppvisade ljudövergången 
38 --> gd föreligga. 

Anmärkningsvärt är dessutom d i gildsla 89 v 2; jfr gilsia 
i Cod. A. 

§ B 17. Bokstaven f står i förbindelsen pft i skipfta 90 v 25, 
scripft 91 v 27 ock i förbindelsen ft endast i ordet Lefte -i, t. ex. 
89 v 10, 11. Detta ord skrives dock stundom med pt, t. ex. 
90 r  20, 30, 91 r  33. Dubbelformerna förklaras genom att antaga 
olika betoning i satsen. Övergången ft --> pt synes sålunda ej 
inträda i svagtonig ställning. Eljes står alltid pt, t. ex. apton-
sang 90 v 1, skript 91 v 4. 
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§ B 18. Bokstaven g står i borg p 'bord' 91 = 5; med säkerhet 
föreligger här skrivfel 	Anmärkningsvärda fall äro även till- 
segna 90 = 16, wagnlassa 89 7  23, där gn förutsätter ghn ock väl 
betecknar ljudförbindelsen B71.2  

§ B 21. Bokstaven i med konsonantisk funktion står bl. a. 
i seia 'se' 91v 28.3  

§ B 24. Bokstaven m står •i st. f. väntat n i wirming 
90 v 14. Här föreligger med säkerhet skrivfel. 

§ B 25. Bokstaven n står i följd av skrivfel i st. f. väntat 
ra i nannum 90 v 28. 

§ B 26. Bokstaven p är i regel ljudlagsenligt inskjuten 
mellan m ock n, mellan m ock t4, samt analogiskt även mellan 
m ock d, t. ex. nsempna 89 7  17, fsempte 917 9, nsempd 91 v 6. 

§ B 30. Angående de interdentala spiranternas beteckning 
äro följande anmärkningar att göra. 

Digrafen dh förekommer för att beteckna tonande inter-
dental spirant i följande fall: 

giingerdh 91 r  10 	 skrudh, serudh 89 7  27, 90 r  
kyrkiogerdh 5 ggr, t. ex. 89 v 18 	18, 30 
liudh 90 r  14 	 seesedh 907 22. 

Samma ljud tecknas med th 13 ggr, t. ex. 
batha 91v 2 	 latha 89 v 25 
frithir 89 v 1 	 lithi 91 r  4 
kith 90 v 33 	 manathe 91 7  27. 

Eljes tecknas detta ljud alltid med p, t. ex. 
babe 91 v 29 	 skapa 91 v 6 
mapir 91 v 3 	 wexpa 91 v 8. 
Den tonlösa interdentala spiranten betecknas dels med p, 

dels med th, ehuru ojämförligt oftare med p. 
I sammanhang härmed anmärkes, att th står för väntat t 

i ruthna 89 v 26. 
§ B 321/2. Bokstaven y med konsonantisk funktion står i 

kyrkyo gEerdh 89 7 15. 

g-typen är i hskr. försedd med punkt nedtill, betecknande, att 
borg) bör rättas till borp. 

Jfr ovan § 39,2. 
Jfr ovan § 12 A a a not. 
p är dock ej inskjutet i ana framt 91 ° 25, foont 89 ° 9, 91 r  1, 

fmmtan 91 v 13. 
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Kvantitet. 

§ B 35 A 2. Dubbelskrivning av etymologiskt kort vokal 
förekommer i een 'om' 91 r 17, een tha 91 v 13 ock i been n. sg. f. 
'den' 91 v 1. Denna senare form är väl identisk med normalfsv. 
been ock med handskriftens pen n. a. sg. m., t. ex. 89 v 14, 
90.r 22, ehuru det ej torde behöva anses fullständigt otänkbart, 
att e här uppkommit ur o i pon (vilken form förekommer 91 = 31) 
på grund av svagare betoning i satsen; e bleve då här likställt 
med e i tatekom i Cod. A 6: pr., varom se ovan § 2,5 c. 

§ B 36. Anmärkningsvärd dubbelskrivning av konsonant 
visar formen falldir 90 v 19 (jfr ovan § 36). 

§ B 37. Anmärkningsvärd enkelskrivning av etymologiskt 
lång konsonant visa formerna dote n. sg. 'dotter' 89 v 33, nata 
gen. pl. 91 = 12, 91 v 13, 17, steto 91 r 32.1- 

§ B 38. Bortfall av konsonant förekommer i följande fall: 
hanlin 89 v 29 	 virninga giceldum 90 ° 20 
poreunu 9Q r.3 	 wirning 90 16 
priung 90 v 24 2 	 wirming 90 v 14. 
vtlenskan 90 r 8 

Dessutom förekommer möjligen även n-bortfall genom dissimila-
tion i wirpnig 90 r 20, ehuru det är mycket sannolikt, att här 
nasaltecknet uteglömts. 

Särskilt må framhållas bortfall av f (= v) i a 'av' 91 v 9 
samt r-bortfall i dote 89 v 33. 

Däremot t. ex. natta gen. pl. 90 v 33, sotta sing 91 r  17. 
Jfr liknande fall i Cod. Bur. ock i Västgötaurkunder. 



Tillägg ock rättelser. 

Denna avhandling har förut utkommit såsom gradual-
disputation, utvidgad med en täxtupplaga av Cod. B av Smålands-
lagen. Åtskilliga i disputationsupplagan förekommande fel hava 
rättats i tidskriftsupplagan (ark 3-4) ock däri även några 
tillägg blivit gjorda, särskilt vad beträffar behandlingen av 
språkbruket i Cod. B. 

Följande tillägg ock rättelser återstå emellertid att göra: 
S. 6 r. 16 uppifrån står Larss. s. 20 läs Larss. s. 10 

» »  13 nedifrån »  Ark. V, s. 5 ock s. 6 not läs Ark. V, s. 56 not 
9. Docent WADSTEIN har för mig påpekat förekomsten av mlty. 

lekman, vilket gör troligt, att sv. lekman inlånats från lågtyskan. 
10 r. 12 uppifrån står Ark. IV, s. 103 if. läs Ark. IV, s. 163 if. 
» » 5 nedifrån » primsigna läs primsignie 

11 not 2 står lautl. s. 85 läs lautl. s. 10 
12 r. 13 nedifrån står a-omljud läs u-omljud 
16 » 12 	» 	» VIII, s. 29 if.  läs VIII, s. 290 not. 
19 tillägges § 7 mom. 6, k: heta inf. 12: pr. 
24 r. 14 uppifrån utgår gkerthm inf. 3: pr. 
26 » 7 nedifrån står grind:B 3: läs grinclee 13: 7 
29 » 10 uppifrån » sokna 5: 3 läs soknamEen 5: 3 
» »  13 	» 	» ~tia 13: 4 »  saatia 5: 2, 13: 4 
» » 11 nedifrån » klockare 5:s (4 ggr) läs klockare 5:3 (3 ggr) 
30 » 6 uppifrån » 32 Ee mot 23 a läs 32 te mot 24 a 
31 » 10 	» 	»  17 gånger läs 18 ggr 
» »  8 nedifrån »  witi 13: 8, 14 läs witi 12: 1, 13: 8 14 

36 » 	1 	» tillägges efter skimra 13: 6, 7 det från s. 24 r. 14 
uppifrån tagna ock dit icke hörande gimrthm inf. 3: pr. 

I detta sammanhang må några rättelser göras till den disputations-
upplagan bifogade täxten ur Cod. B: 
Bl. 89 v 12 not 2 mr, tillagt av yngre hand över linjen, är här säkert. 

90 r 3 står säkert por:minn, vadan not 3 utgår. 
90 T 4 prost utanföre marginalen har framföre sig ett tecken, som 
även står i täxteu efter um, angivande att prest bör läsas efter 
detta ord ock ej efter ordet eigh. 

90 r 7 står pen läs then. 
91 v 3 f. står Dms(si) il mera, bör enligt mig av docent WADSTEIN 
meddelad ock tvivelsutan riktig emendation vara ptes(at)ilmera. 

91 v 11 står mgir läs mghir. 
91 v 34 » mark » mark(ir). 

Sv. landsm. XI.  5. 	 5 
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DE SVENSKA LANDSMÅLEN OCK SVENSKT FOLKLIV XL 6. 
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AV 

ELIS WADSTEIN 

STOCKHOLM 1896 
KUNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT & SÖNER 
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• 

De gamla ordspråk, med vilka jag här i det följande syssel-
sätter mig, äro hämtade ur PEDER LÅDES bekanta ordspråkssam-
ling. Av denna ursprungligen i Danmark tillkomna samling 
finnes dels en svensk redaktion, bevarad i en handskrift från 
1400-talet, dels en dansk, vars älsta nu i behåll varande full-
ständiga källa utgöres av en paleotyp från år 1506. Båda dessa 
redaktioner finnas nu utgivna i en mönstergill edition av A. 
KOCK ock C. AF PETERSENS : Östnordiska ock latinska medeltids-
ordspråk. I, Texter med inledning. II, Kommentar. Kobenhavn 
1889-94, utgörande nr XX av skrifter publicerade genom »Sam-
fund tu l udgivelse af garnmel nordisk litteratur». Den andra 
delen av detta arbete innehåller en utförlig av KOCK författad 
kommentar, i vilken en mängd svårbegripliga eller i något av-
seende dunkla ordspråk blivit utredda. Sedermera har S. BUGGE 
i Ark. f. nord. fiol. X, 82 if. meddelat ett antal viktiga bidrag 
till belysning av hithörande ordspråk. Ännu återstodo dock 
åtskilliga mörka ställen i ordspråkssamlingen. Några av dessa 
har jag i det följande sökt förklara. Stundom framställer jag 
även nya tolkningar av ordspråk, av vilka redan föregående ut-
tolkare sökt lemna förklaringar. Härvid gör jag naturligtvis 
icke anspråk på att framför dessa säkert hava träffat det rätta. 
I många fall anser jag endast, att den av mig påpekade möj-
ligheten torde vara förtjänt av att jämte förut lemnade förkla-
ringar tagas i övervägande. 

I den här ifrågavarande ordspråkssamlingen är varje ord-
språk försett med en I atinsk avfattning, som alltid står före 
den nordiska. Från början har också latinet varit huvudsaken, 
i det att samlingen tillkommit för att användas såsom under-
visningsbok i nämnda språk. Dessa latinska versioner synes man 
vid undersökningar rörande ordspråkens mening hittils icke 
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alltid ha tagit så stor hänsyn till, som de fbrtjäna, vilket delvis 
torde berott på att man ansett dem i de flästa fall vara our-
sprungliga i förhållande till de nordiska versionerna samt ut-
görande endast översättningar av dessa. I det följande torde det 
dock ha lyckats mig att just med tilljälp av de latinska ver 
sionerna utreda flera hittils dunkla ordspråk. 

Utom bidrag till tolkning av hithörande ordspråk meddelar 
jag även ett ock annat till belysande av frågan rörande ord-
språkens ursprung, särskilt en del utomnordiska belägg eller 
paralleller. I många fall torde man redan av den omständig-
heten, att den latinska avfattningen lel-tinar en utmärkt mening, 
men de nordiska däremot te sig misslyckade ock därvid stundom 
sinsemellan visa skiljaktigheter, som kunna förklaras såsom 
beroende på olika sätt att tolka latinet, kunna draga den slut-
satsen, att latinet utgör originalet. Härav följer väl då vidare 
åtminstone såsom sannolikt, att ifrågavarande ordspråk höra till 
dem, som hämtats från utomnordiska källor. 

Då den svenska redaktionen av den här ifrågavarande ord-
språkssamlingen är bevarad från äldre tid än den danska, 
använder jag vanligen de svenska versionerna av ordspråken 
såsom rubriker, så vida det icke i vissa fall av ett eller annat skäl 
befunnits lämpligt eller nödigt att använda de danska. För under-
lättandet av jämförelser med äldre kommentarer upptager jag de 
av mig behandlade ordspråken i den ordningsföljd, de ha i den 
danska paleotypen av år 1506. Några ordspråk, som endast 
finnas i den svenska redaktionen, anföras sist. 

Huvudstommen av föreliggande avhandling tillkom såsom 
anteckningar, gjorda då jag genomgick KOCKS ock AF PETERSENS' 
utgåva av LUES ordspråk för att på uppdrag av redaktionen för 
»Indogermanische Forschungen» skriva en anmälan av nämnda 
arbete. Denna stomme utfylldes så vid utarbetandet, särskilt 
genom medtagandet av efteråt funna utländska paralleller, som 
stödde den uppfattning av vissa ordspråk, till vilken jag redan 
förut kommit. Under sökandet efter dylika paralleller fann jag 
dessutom en del sådana, vilka voro upplysande för andra ord-
språk än dem, vid vilka jag redan vid nämnda genomgång hade 
fäst mig. 



1. Tha3th feetha wil alth vppe flyta. 
S 28 (= S 437, D 14, 498). 

Detta ordspråk har (se Östn. ordspr. II. 9) förklarats med: 
»dhen stål te wil giärna sittia främst». Något nöjaktigare an-
givet vill ordspråket väl säga: »den välmående (som redan 
förut har det bra) vill alltid hålla sig framme ock flyta ovanpå». 
Härmed äro t. ex. att jämföra det holl. »Het vet wil altijd boven 
drijven» (Wander, »Fett» 16) samt de tyska: »Fett schwemmt 
bowen on, wenn et mår honds-fett es» (anf. st. 10) ock »Fett 
schwemmt baob'n» (anf. st. 9). Det sista ordspråket förklaras i en 
anf. arb. citerad skrift på följande sätt: »Mit einem einfluss-
reichen ist schlecht streiten. Auch: der wohlhaben de erreicht 
durch irgendeinen (gesetzlichen oder ungesetzlichen) einfluss 
leicht seinen zweck.» Dessa utomnordiska paralleller skilja sig 
från det nordiska ordspråket däruti, att de icke såsom detta 
säga, att fett vill flyta utanpå, utan i stället framhålla såsom 
ett faktum, att fett också flyter ovanpå. De stämma på grund 
härav bättre med de hos Låle anförda latinska versionerna, än 
den nordiska avfattningen gör. De förra lyda nämligen: »Abdo-
men sursum presentat coctile cursum» (S 28, D 14), samt: »Jnter 
lixata superemanant adhipata» (S 437, D 498; jfr rörande tolk-
ningen av latinet Östn. ordspr. II. 9). 

2. Samarla liggia a3tande tidhir. 
S 15 (= D 17). 

Enligt Östn. ordspr. II. 11 skulle detta icke ge någon an-
taglig mening. Ordspråket är att tolka på följande sätt: mål-
tiderna följa tätt på varandra (samarla »tätt, tätt vid 
hvarandra», Södw. Ordb.), ock detta låter ju ganska resonligt. 
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Man kan därmed ha velat säga, att egentligen alltför mycken 
tid upptages med ätande. Emellertid beror nog detta uttryck, 
såsom i det först anförda arbetet framhålles, på förvanskning. 
Denna kan ha tillkommit på det sättet, att man tolkat det hit-
hörande latinet: »Accubitus hore pernice fiuunt sibi more» såsom 
»måltiderna passera med korta mellanrum», i det man — kanske 
genom invärkan från breuitate more (för morsa, av mora »dröjs-
mål, uppehåll, paus») i ett av de närmast följande ordspråken (S, 
D 19) samt på grund av det med more rimmande hore (för hor) 
— fattat more såsom mom (i st. f. såsom ablat. av mos »sed, 
sätt») ock i pernice mom inlagt betydelsen »med snabbhet 
(korthet) beträffande mellanrummet». Något subst. (ablat.) per-
nice »snabbhet» kan jag visserligen icke eljes uppvisa (däremot 
finnes som bekant ett pernicitas i denna betydelse); men 
ordet kan ju dock — på en tid då man icke såsom nu hade 
vidlyftiga ordböcker att rådfråga — ha fattats såsom ett sådant, 
eller ock kan man ha trott pernice »snabbhet» vara en av de 
hos Låle för värsens skull stundom företagna omändringarna av 
latinska ord (jfr t. ex. Låles resareire för resareinare etc., varom 
se Östn. ordspr. II, företalet s. I). För att man kunnat fatta more 
såsom mons talar ock det, att några, såsom Pedersens komm. 
meddelar, tvärtom på grund av more hållit det föregående hore 
(i D 17 skrivet oro) för ablat. av os »mun», ehuru det med denna 
uppfattning torde varit nödvändigt att för att få mening i den 
latinska versionen behandla denna på ett ännu friare sätt, än 
det jag nyss förutsatt. 

Den danska versionen av här ifrågavarande ordspråk lyder 
i paleotypen av år 1506: »Sammerleghe liggher aadhen m ad h». 
Enligt min mening torde madh här bero på felläsning av ett 
ursprungligt maal. Insättes nämligen denna form (som ju lätte-
ligen kunnat läsas som madh, om skriften varit något otydlig), 
så får denna version samma innehåll som den svenska; jfr isl. 
mål »tid» (t. ex. i mål er matar »det är mattid») ock fsv. mal 
»tidpunkt då föda intages, måltidstimme» (Södw. Ordb.), samt med 
uttrycket cedhen-maal det fsv. cetantidh. 

Rörande en annan uppfattning av de nordiska versionernas 
uppkomst hänvisas till Östn. ordspr. II. 10 f. 
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3. No war blygh som brudh hon sprangh i sffingh til drwngh. 
S 21 (= D 21). 

Detta ger ju ingen mening. Den danska parallelltäxten: 
»Moo r blij som brwdh hwn sprangh i sieng Tij1 dra3ngh uneth 
baade skoo» synes något begripligare. Den jämförelsevis tyd-
ligaste ock bästa versionen är dock den latinska: »A sponse more 
fuit vsa puella pudore, Ad lectum gresse, que nudipes abnuit 
esse», ungefär = »flickan visade sig blyg liksom bruden, som icke 
ville blotta sina fötter, då hon steg i (brud)säng». Härav är 
annolikt, att den latinska avfattningen av ordspråket är den 

ursprungligaste av dessa tre. 
Enligt Pedersens komm. ock Östn. ordspr. skulle ordsprå-

ket använts »per ironiam de audaci puella et audaci sponsa». 
Mön i ordspråket skulle i själva värket alldeles icke varit blyg, 
»utan kunde ej komma fort nog i säng ock hann därför ej taga 
skorna av». Emellertid behöver man ju icke vara så elak emot 
flickan, att man tillskriver hänne en dylik bevekelsegrund. En-
ligt min mening (jfr ock Nyerup nr 21) torde ordspråket endast 
vara en variant av det bekanta »sila mygg ock svälja kameler»: 
flickan var för blyg att blotta sig (ock en dylik blyghet behövde 
ju icke vara endast tillgjord), men blygdes icke för att göra det, 
som värre var, nämligen att gå »i sxngh tu l drfflngh». 

4. /E lindhir kaka sin maka. 
S 20 (= D 22) 

Detta bekanta ordspråk anser TEGNÉR i Språkets makt 
Dfver tanken s. 28 vara uppkommet genom förvanskning av det 
liknande ordspråk, som på danska lyder »Krage soger mage», 
kråkan söker sin make. Denna uppfattning avböjes i Östn. 
ordspr. II. 14 f., där i stället framhålles, att båda dessa ord-
språks urform skulle varit: »ve finder kraki sin maka» eller kanske 
»2e finna kraka(r) sina maka» = »alltid finna (krakar) stackare 
sina kamrater». Den av TEGNÉR förutsatta urformen har emellertid, 
i motsats till den i sistnämnda arbete uppställda, paralleller utom 
norden; jfr de tyska »krå bä krö, pö bä pö» (= »kråka hos kråka, 
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påfågel hos påfågel»), anfört hos Wander (»Krähe» 81), ock »Eine 
krähe sitzt gern bey der andern» (på latin: »Graeulus graculo 
assidet», se anf. st. 55 samt Binder nr 1242). TEGNÉRS uppfatt-
ning torde på grund härav vara att föredraga framför den sist 
omnämnda åsikten. 

'Nu finnes det emellertid en tredje möjlighet. Urfor-
men till »Kaka söker maka» kan vara det jämväl förekom-
mande parallellordspråket »Hake råkar make» (upptaget hos 
Tegnér anf. st.). Även detta återfinnes utom norden ock där-
jämte i en med det här °Inhandlade ordspråket mycket liknande 
form. I medelnederländskan möter nämligen ordspråket »Hac 
soect gemack». Jag har anträffat det hos Tannicius s. 148, där 
det anföres såsom parallell till det även hithörande i Prov. 
comm. nr  380 förekommande »Hac comt immer in sijn ghemac» 
(latinsk version: »Semper adest similis simili lieet undique vins»). 
Vad betydelsen av detta ordspråk angår, är att observera, att 
mndl. hae, nord. hake här är, att översätta »usling, odugling»; 
jfr den nyssnämnda latinska parallelltäxtens »vilis» samt mndl. 
hak hsul, kruk, nietsbeduidend menseh» (se Oudemans, Middel-
en oudndl. woordenboek), Ity. hak »schlechter, geringer mensch» 
(se Versuch eines bremisch-niedersächs. wörterbuchs, Bremen 
1767 if.) ock no. hake, haka »knegt, lommel» (Aas. Ordb.). »Hac 
soeet gemack» ock »Hake råkar make» betyda således »en usling 
(dålig människa) uppsök er (finner) sin like» (om gemaek 
= »like» jfr Oudemans anf. arb. III. 18 samt Grimm Wb. under 
»gemach») ock ha följaktligen just den betydelse, man vanligen 
inlägger i det här ifrågavarande »kaka söker maka». 

Att ett ordspråk »hake söker (finner) make» skulle förvans• 
kats till »kaka söker (finner) maka», är ju också rimligare, än 
att kaka skulle utgå från ett kräka eller krake, kraka(r), av 
den grund att hake i den här förekommande betydelsen snart 
synes ha kommit ur bruk i de flästa trakter av norden ock där-
för inom kort blivit obegripligt, varemot de andra orden fort- 
farande allmänt kvarleva i de här förutsatta betydelserna »kråka» 
eller »krake» ock sålunda mindre lätt än hake borde räka ut 
för förvanskning. Utbytet av »hake» mot »kaka» kan ju också ha 
försiggått särskilt lätt i Danmark, samt därifrån spritt sig: ett fda. 
haghe kan antingen genom felläsning eller felhörande ha utbytts 
mot kaghe. Detta utbyte kunde ha underlättats därigenom, att 
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det möjligen funnits ett annat nord. kaka eller kake av någon 
här mera passande betydelse (jfr kanske ä. da. kak »slov», se 
Kalk. Ordb., sv. dial. kåker »avmattad, hängsjuk», eller no. kaak(a) 
»narr»), vilket sedermera missuppfattats såsom r= »kaka». Emel-
lertid är det icke nödvändigt att förutsätta någon dylik med-
värkan; en förvanskning av da. haghe direkt till kaghe »kaka» 
är icke av svårare art än mångfaldiga andra, varpå exempel 
finnas från ordspråk. 

5. Math hawir mwnska. 
S 25 (= D 25, H 6). 

Det hithörande latinet lyder: »Ad loca munifica redit esca 
datoris amica», vilket (jfr Östn. ordspr. II. 18) betyder: »givarens 
vänliga mat återvänder till de frikostiga ställena». Det vill 
enligt min mening säga, att den, som visar sig gästfri mot andra, 
blir själv föremål för gästfrihet, så att han icke behöver sakna 
mat. Enligt den i anf arb. framställda uppfattningen skulle 
den nordiska versionen icke stämma med latinet. Den förra 
behöver emellertid icke, såsom i anf. arb. sker, tolkas »frikostig-
heten har mat» d. v. s. »har alltid något att giva den hung-
rige», utan med »frikostigheten har mat» menas enligt min åsikt, 
att den gästfrie alltid har mat till sitt eget uppehälle. Där-
med kan antingen ha syftats på att en sådan person vid behov 
kunde få jälp av dem, mot vilka han visat sig frikostig, eller 
ock på att försynen nog skulle sörja för att han icke själv skulle 
behöva lida nöd. Med detta ordspråk torde vara att jämföra, 
»Almossfe timmer eij pwngh» (D 710), som till innehållet synes 
besläktat, eftersom det även framhåller, att en jälpsam människa 
icke behöver frukta för att bliva utarmad ock komma i nöd. 

6. Walsker plandz ger glader dandz. 
D 29 (= S 65). 

Med tvekan sammanställer Bugge Ark. X. 84 det här före-
kommande ordet planda med det polska (*plats sg.) plksy pl. 
»lystige danse». För BIIGGES mening talar kraftigt, att även i 
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gotiskan förekommer ett med detta senare ord besläktat slaviskt 
lånord, nämligen plinsjan ,»dansa». 

7. Samka for hunda, mn hari lopir ginom by. 
S 40 (= D 43). 

Enligt Östn. ordspr. II. 27 skulle detta ordspråks mening 
vara: »begagna det lägliga tillfället». Speciellare angivet vill 
ordspråket säga: »uppskjut icke att göra i ordning en sak till 
det ögonblick, då du just behöver den (ty då är det för sent)». 
Härmed är att jämföra S 731 (= D 825): »Thwth mr seent at 
taka hunda, sidhan hiortin mr lupin gynom by», samt »Man muss 
den hund zur hand haben, ehe man den hasen aufjagt», Wan-
der, »Hund» 875. 

8. Konst ter ey byrdhe at bra; tak dl vm thu thorf. 
S 55 (= D 56). 

Ordspråkets första del är att jämföra med »A quo portatur 
ars, portans non oneratur» (bland Prov. comm.) m. fl. ordspråk 
meddelade hos Suringar, Erasmus s. 466 f. (obs. ock paralleller 
hos Nyerup n:r 56). Häri ligger ju en uppmaning till förvär-
vande av konster ock färdigheter. Man väntar därför en dylik 
tillämpning i senare delen av det fornsvenska ordspråket. En 
sådan finnes sannolikt också där; taka (tu) kan nämligen betyda 
»tillegna sig», jfr fsv. taka annars mans talu tu sin »tillegna 
sig en annans talan» (Sehlyt. Ordb. 635) samt isl. taka s2gor 
»få fatt i, lära sig sagor» (jfr Fritzn.2  III. 626, 2 sp. överst). 

9. Skogh hawir oron ok mark oghon. 
4 	 S 70 (= D 63). 

Den latinska parallelltäxten: »Aures sunt nemoris, oculi cam-
pestribus oris» = »lunden har öron, de jämna trakterna (slätten) 
ögon», är mera träffande än den nordiska. Den förra framhäver 
(jfr Pedersens komm.), att i lunden kan någon vara dold me!- 
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Ian träden, på den jämna slätten däremot kan man ses på 
långt håll. Denna distinktion kommer i den nordiska formen 
av ordspråket icke så otvetydigt fram, ty mark användes ju om 
»plats, rymd uti det fria» i allmänhet (icke endast ock speciellt 
om »slätt») ock kan till ock med också betyda »skog». På grund 
härav synes det påtagligt, att den latinska ordspråksformen här 
icke utgör en översättning av den nordiska. Detta bestyrkes 
också av att det finnes med den förra alldeles stämmande utom-
nordiska paralleller; jfr »Non caret aure nemus, nec latus lumine 
c am p us» (Garnerius s. 118) ock »Le bois a oreilles, et le c ha m p 
des yeux» (Le Roux I. 60); andra paralleller hos Wander, 
»Wald» 9. 

10. Man koper ey pintell aff porth konae. 
D 66. 

Enligt Östn. ordspr. hör detta till de dunkla ordspråken. 
A. a. framhålles, att det är mycket möjligt, att pintell här be-
tyder »det mandlige lem», men därjämte tillägges: »fastän man 
ej inser, huru ordspråket då bör översättas.» Emellertid får man, 
så vitt jag kan se, god mening med denna uppfattning av pin-
tell. Ordspråket kan ju vilja säga, att om man vill förvärva 
sig en sak, så lönar det sig icke att vända sig med anhållan 
därom till en person, som själv är särskilt begärlig efter just 
samma sak, emedan en sådan icke gärna avhänder sig den (jfr 
lat. »non vendatur amice»). Det kan således utgöra en motsats 
till det bekanta »Det lönar sig inte att bjuda bagarbarn bröd», 
eller till det spanska: »Vender miel al colmenero» (= sälja honung 
åt biskötaren), anfört hos Diiringsfeld II, ur 469. 

11. 	War gama' tu l hona ok vnghir tu klosthir. 
S 58 (= D 80). 

Någon antaglig förklaring av detta ordspråk har hittils 
icke blivit given. Möjligen belyses det samma av sådana ord-
språk som: »Am hofe leben, heisst frlihen tod sich geben» (Wan-
der, »Hof.» 5), »Au höfen fällt es schwer, hoch alter zu erreichen» 
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(a. st. 11), »Zu hoff altet man selten» (a. st. 210), eller »Höfe sind 
vorstädte der hölle» (a. st. 78), »Je lä,nger am hofe des edelmanns, 
desto länger in der hölle bei den teufeln» (a. st. 81) ock »Lang 
zu hofe, lang zu helle» (a. st. 86). Ordspråket torde därför säga, 
att man först som gammal skall bege sig till hovet, antingen 
emedan man snart kan förlora livet där, eller ock emedan en 
hovman efter sin död får stanna i hälvetet desto längre, ju längre 
han vistats vid hovet. Å andra sidan kan man gärna som ung 
gå i kloster, ty där — menar förmodligen ordspråket — får 
man leva ett angenämt ock långt liv, ock ändå ha ju munkarna 
privilegium på att få komma till himmelriket efter döden. Ord-
språket skulle således höra till de många, som kritisera hov-
eller klosterlivet. 

12. Kinfethir hawir tappath sin kniff. 
S 63 	D K). 

Detta ordspråk har i relativt senare tid använts (jfr Östn. 
ordspr. II. 49) »deels naar een, som har vret meget feed, i en 
hast er bleven mager; deels og naar nogen har mistet et for 
ham betydligt gode». Dess ursprungliga mening har dock säker-
ligen varit: »den (kind)fete har mistat sin skärpa» (egent-
ligen »kniv»), d. v. s. »med fetma följer slöhet». Bättre ock lätt-
begripligare är den latinska parallellversionen: »Artauus puero 
subtractus f e r tur obeso» = »en fet pojke» (eller »en pojke, som 
förätit sig») säges ha (är lik en, som) blivit av med sin 
pännkniv» (som synes varit ett oundgängligt instrument för en 
medeltida skolgosse eller student, emedan han alltjämt behövde 
den för att spetsa sin pänna, med vilken han skulle skriva av, 
vad han sedan skulle lära sig), d. v. s. »en dylik kan intet ut-
rätta i lärosalen»; jfr artavus »eultellus acuendis calamis scrip-
toriis» (Du Cange), samt följande utläggning i Pedersens komm. 
(som jag icke med Östn. ordspr. anf. st. kan finna »underlig»): 
»Quando puer est obesus: quod .. pro obtuso et hebete ponitur: 
tune dicitur, quod artauus est illi subtractus: et ideo quia non 
potuit scribere: non potuerit discere». Att den av mig hyllade 
uppfattningen är den riktiga, bestyrkes av det tyska »Die feis-
ten wangen (jfr »kinfethir») haben dass mass verloren» (Wander, 
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»Wange» 1). Jfr ock »venter pinguis non generat tenuem 
sensum» (Grimm Wb. »Feiszt» 3) samt andra liknande bekanta 
ordspråk. 

13. gwinner kysser offthe swennen fore herren. 
D 100. 

Latinet till detta ordspråk: »Basiat armigerum foamina prop-
ter herum», har jag återfunnit ordagrant hos Garnerius s. 77 
jämte en fransk avfattning: »Pour l'amour du chevalier Baise 
la dame l'escuyer». Härav framgår (jfr även nederl. »Uit liefde 
voor den ridder kust de vrouw den schildknap», Dflringsfeld I, nr 
960), att den i Östn. ordspr. II. 56, under förutsättning av att 
ordspråket vore ursprungligen nordiskt, framställda meningen, 
att fore ovan kunde betyda »framför» (så att ordspråket alltså 
skulle betyda »kvinnor kyssa ofta svännen hällr e än härren»), 
är ohållbar. Jfr vidare »Puer osculatur propter matrem» (Wan-
der, »Kitssen» 16) ock »Man kässt offt das kind von der mutter 
wegen» (a. st. 18) m. fl. 

14. Tham wardhir tysswa gladhir, som a stenen sythir. 
S 92 (= D 106). 

Det hithörande latinet, »Bis quasi sessor ouet, quem petra 
sede fouet», betyder ju: »den som har en klippa att sitta på, 
'må så att säga vara dubbelt belåten». Detta utlägges i Pedersens 
komm. med: »qui sedet in petra duplici gaudet beneficio, et 
qui etis et certitudinis aut refrigerij». Att värkligen ord-
språkets mening är att framhålla, att den som har en (fast) 
klippa att sitta på har dubbel anledning till glädje, dels emedan 
han har något att vila på, ock dels emedan hans viloplats är 
säker, synes mig mycket sannolikt. Ordspråket torde vara 
att jämföra med Matt. 7: 24 f., där det talas om mannen, 
som byggde sitt hus på hällebär g, i motsats till den fåvitske, 
som uppförde sin boning på sanden. Kanske utgör detsamma 
just en tillämpning av detta bibelställe. Att värkligen sten 
använts såsom exempel just på en säker ock stadig plats, synes 
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ock av det danska ordspråket: »Hvo der kan sidde paa en ste en 
og Nie sig, skal ikke fiytte», jämfört med det svenska »Den 
väl sitter, han sitte om han kan» (anförda hos Dfiringsfeld I, nr 
652 såsom paralleller till det tyska: »Wer gut sitzt, der räcke 
nicht»). 

Den hithörande danska versionen har för gladhir i stället 
hwilt. I Östn. ordspr. II. 59 föredrages den senare läsarten, 
trots det att den förra stödes av latinet ock ehuru den danska 
versionen, så vitt jag kan finna, även från innehållets synpunkt 
är mindre god än den förut omnämnda. Enligt anf. arb. skulle 
ordspråkets mening vara: »den som sitter på (en) sten blir ut-
vilad, först när han suttit en liten stund, ock sedan å nyo, när 
han rest sig upp, eftersom den hårda sittplatsen i längden tröttar.»» 

15. Thor ier ont i hwsw, som enghen fur kam 
D 116. 

Att latinet till detta ordspråk, »Bella gerunt mures vbi muri-
lego caret edes», icke avfattats på nordisk botten, är sannolikt 
av att det nästan ordagrant återfinnes hos Gartnerus Mari2mon-
tanus, Prov. diet. (sine loco) 1574, där det lyder: »Bella gerunt 
mures, ubi cattum non habet äedes» (se Binder nr 321). 

16. Han fer werdh sith koth, som sijn kaal we! wdher. 
D 123 (= S 107). 

Till detta ordspråk har jag anträffat en parallell: »Carnibus 
est dignus, qui bene mandit olus», som förekommer i den förut 
under nr 15 omnämnda utomnordiska ordspråkssamlingen (se 
Binder nr 447). En variant härtill, som i stället för mandit har 
manducat, anföres hos Nyerup nr 123 från en annan utländsk 
källa. Detta latin stämmer, såsom synes, eget nog bättre med 
den här ifrågavarande nordiska ordspråksformen än den senares 

1) Prof. LUNDELL upplyser, att man i Kalmarorten, när det är frågan 
om att sätta sig obekvämt, säger: »ja sätter du dig där, så blir du glad 
två gånger» 1. dyl. — d. v. s. först för att du får vila dig, sedan för 
att du kommer upp från den obekväma platsen. 
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egen latinska parallelltäxt, som lyder: »Carnibus vtatur qui eau-
libus ante cibatur». 

17. /En kombir Ullen daghir, koon thorff sin stimrth vidhir. 
S 113 (= D 130) 

Detta ordspråk förekommer i ordagrant liknande lydelse på 
franska: »Il vient un temps que les vaches ont besoin de leur 
queue», Aksangre 3  s. 537 (jfr Nyerup nr 130, enligt vilken det 
också finnes på engelska). Jfr även Wander, »Kuh» 92, 382, 
särskilt det på sistnämnda ställe från Tyskland anförda »Tempus 
adhuc veniet, quo eaudam vacca requiret». 

18. Wrakt hawir langan stiaerth. 
S 116 (= D 132). 

I stället för det obegripliga wrakt har den danska versionen 
wanarth. Det förhåller sig kanske så (se Östn. ordspr. II. 71), 
att den förra formen endast utgör en förvanskning av den senare. 
Märk, att i den fornsvenska handskriften först skrivits wargin 
(-in är utmärkt genom förkortningsteeken). En annan möjlighet 
vore, att wrakt kunde stä för ett ursprungligt w-rokt; jfr fsv. 
nikt, da. rest »omvårdnad, omsorg», samt isl. &Okt »forsomme-
lighed, skjodeslöshed, uagtsomhed». Skrivningen wargin kunde 
ha utgått från ett *wrogt, vari ro ock t varit otydliga; jfr da. 
rogt. 

19. Widh ffiru vfflgha moth; stel ter thwn, som va31 gor. 
S 137 (= S 317, D 149, 150, 359). 

Detta ordspråk har föranlett mycken diskussion (jfr Östn. 
ordspr. II. 79). Härvid synes man emellertid ha utgått ifrån 
att det är den nordiska täxten, icke den latinska, som är den 
ursprungliga, ock detta torde vara anledningen till att ordsprå-
ket ännu icke blivit slutgiltigt utrett. Ser man emellertid på 
de latinska versionerna, så finner man, att dessa giva en utmärkt 
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mening. Sålunda betyda »Compita sunt multa, bona dilige, non 
age stulta» (D 150) ock »Fas tibi sit carum, sunt compita multa 
viarum» (D 359) ju: »det finnes många (korsvägar, skiljovä- 
gar 	vägar att slå in på (under vandringen genom livet); 
älska det goda, handla icke dåraktigt», resp. »häll det rätta kärt» 
(jfr »compitum est locus, ubi plures viffl competunt . . . . 5: 
Translate: 'et vita nescius error diducit trepidas ramosa in com-
pita mentes', h. e. in ambiguum vitw instituendx: quemadmodum 
qui ad compitum pervenit ignarus locorum, nescit, quo itinere 
viam pergat», Forcellinus; jfr ock eompeta vitte, Du Cange). 
Ordspråket stammar kanske ursprungligen från kap. 4 v. 27 i 
Salomos ordspråk: »Tag icke av till höger eller till vänster, 
avhåll din fot ifrån det onda!» (jfr härmed särskilt den först 
anförda latinska versionen). De nordiska formerna av ordspråket 
te sig närmast såsom mindre tydliga översättningar av de latinska. 
De ha också därför blivit obegripliga ock på olika tider ock 
ställen uppfattats på en mängd olika sätt (jfr. östn. ordspr. a. st.). 

20. Honom wardhir radh, som riedhis. 
S 139 	S 398, 805, D 152, 459, 902). 

Detta ordspråk, som tolkats »den som rädes, finner alltid nå-
gon utväg», låter ju högst egendomligt. En jämförelse med 
de latinska parallelltäxterna till detsamma torde också visa, att 
här någon ofullständighet eller något missförstånd måtte före-
ligga. Dessa lyda nämligen: »Consilijs floret, proba quem formi-
do decoret» (D 152), »Heret qui metui possit honore frui» (D 459) 
ock »Quit sibi consulere qui scit ratione timere» (D 902). Om 
vi till att börja med fästa oss vid de två första av de latinska 
formerna, så är det ju alldeles orimligt, att formido ock metus 
i dessa skulle avse rädsla, fruktan i allmänhet, eftersom 
formido är försedd med attributet proba ock säges pryda sin 
man, samt det om den som hwret metui säges, att han skall 
bli hedrad! Enligt min mening måste formido ock metus här 

ock så uppfattar även Pedersens komm. metus på detta ställe 
betyda gudsfruktan, i vilken speciella betydelse orden 

också eljes förekomma (se Forcellinus). På detta sätt giva 
ordspråken ju en mycket god mening. Det tredje latinska 
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ordspråket betyder: »den kan sörja för sig, som fruktar med be-
sinning», ock även detta låter ju resonligt. 

Huru skall nu det här ifrågavarande nordiska ordspråket i 
förhållande till de latinska uppfattas? En möjlighet vore, att i 
det förra något utfallit, nämligen på de två första ställena gudh 
ock på det sista medh skisel eller något dylikt. Men «då det 
icke är sannolikt, att på så många ställen ett uteglömmande 
skulle egt rum, förefaller det mig troligare, att det nordiska 
ordspråket endast genom missförstånd ställts vid sidan av de 
latinska, i synnerhet som det förra kan tolkas så, att det i ock för 
sig ger en mycket god mening. 

Ett försök att få reson i »Houum wardhir radh som rffldhis» 
har redan gjorts i nyda., där det ombildats till »Den times raad 
som reddes» (jfr Östn. ordspr. II. 81). Men att detta är en 
ombildning ock icke utgör ordspråkets ursprungliga lydelse, 
synes ju av den forndanska formen. Det gives emellertid en 
annan möjlighet. Formen reedhis kan vara ett omljutt presens 
till rapas »rådföra sig»; jfr den omljudda fsv. aktivformen 
rwthr, varom se Södw. Ordb., samt pres. soves till SOW93S i D 
311 (se Östn. ordspr. II. 141). Ordspråket skulle således betyda: 
»den som rådför sig, finner alltid någon utväg»; jfr det 
bekanta »Den som söker, han finner». 

21. Thwth synis wwl a kiin, hwar kasi masaar. 
S 143 	D 155). 

Enligt Östn. ordspr. II. 82 är detta ordspråk vanskligt att 
tillfredsställande förklara. Den latinska parallelltäxten lyder: 
»Constat maxillis quantum quis mandit in illis» ock den danska: 
»Thet kenner vd l paa kijnd hwat man xdher». På grund av 
latinets quantum ock danskans hwat synes det till att börja 
med klart, att hwar i den fornsvenska versionen är fel för hwat. 
Liksom hwar beror på felläsning, torde ock kafi bero på sådan. 
Insätter man nämligen i stället för det senare ordet keeki eller 
*kaki ( jfr no. kjake ock mlt. kakes »käke») — s i kas- kunde 
bero på dittografi efter det följande mas- — så stämmer det 
fornsvenska ordspråket fullständigt med latinet. Det säger då: 
»det synes på kind, vad käken mumsar». Om masa »äta» se 

Sv. landsm. Xl. 6. 	 2 
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Östn. ordspr. II. 83, där det påpekas, att ordet i dylik betydelse 
ännu finnes i sv. dial.; jfr härmed det danska »Det kjendes paa 
kindbakkerne, naar mand bruger vel twnderne» (meddelat anf. 
arb. s. 297 i annat sammanhang). 

22. Man ledher offthe at thet, man wil ey haffwe. 
D 158 (= S 146). 

Detta ordspråk har av flere (se Östn. ordspr. II. 84) tolkats 
såsom åsyftande, att man stundom skulle låtsas söka efter det, 
som man icke vill hava. Enligt Pedersens komm. skulle ord-
språket däremot vilja säga, att man ibland strävar efter att ernå 
sådant, som man, när man väl fått det, ledes vid att hava. 
Pedersen anför nämligen såsom exemplifierande detsamma: »Om-
nes enim petimus fieri senes: et nullus mm velit esse senex» 
(jfr Östn. ordspr. anf. st.). För denna sistnämnda uppfattning 
synes ock den latinska parallellversionen, »Contingit queri fors» 
quod ted et haberi», närmast tala. Såsom stöd för densamma må 
ock påpekas det hos Corderins, Sententise prouerb. (Parisiis 
1560), s. 74 anförda »Stultum est querere quod pigeat inuenisse». 

Då den fornsvenska versionen av här ifrågavarande ordspråk 
lyder: »Man letar opta feptir thy man vil ey finna», så beror 
väl finna såsom motsvarighet till latinets haben i här på att den, 
som avfattat denna version, i ordspråket (med orätt) inlagt den 
först av mig omnämnda meningen. 

23. Thieth kostar ok been at ridha aa stalf. 
S 473 (= S 160, D 173, 545). 

Östn. ordspr. II. 90 framhålles såsom möjligt, att ok i detta 
ordspråk kunde stå för aa »på». I rättelserna s. 433 förklaras 
emellertid den uppfattningen, att ok här värkligen betyder »ock» 
vara obetingat den sannolikaste. Att denna senare mening av-
gjort är den enda riktiga, är tydligt redan därav, att »ock» 
värkligen behöves här. Ordspråket är nämligen icke med Östn. 
ordspr. II. 90 att fatta ordagrant (det skulle i så fall få bra 
ringa innehåll), utan betyder: »det kostar även på ben att ha en 



XI. 6 	 D 158, 173, 177, 192, 203. 	 19 

käpphäst, som man rider på» (liksom det kostar på benen att 
rida på en värklig häst). Att detta är den rätta uppfattningen, 
torde framgå såsom alldeles säkert av följande tyska ordspråk: 
»Steckenpferde reiten kostet auch beine» (Wander, »Steckenpferd» 
7; auch här visar avgörande, att ok i det svenska ordspråket 
är alldeles riktigt), »Steckenreiten macht milde fässe (beine)» 
(a. a. »Steckenreiten»); jfr även »Reite kein steckenpferd, das 
aussehlägt oder dich abwirft» (a. a. »Steckenpferd» 6) ock »Ein 
steckenpferd kostet oft mehr als ein reitpferd» (a. st. 2). 

Såsom Nyerup nr 173 framhåller, finnes även hos Bebel ett 
motsvarande ordspråk: »Crus sentit dum in bacillo equitamus». 

24. Han skal sik sittlwir lowa, thfer onda hawir granna. 
S 168 (= D 177). 

En mängd paralleller till detta ordspråk, som innehåller, 
att den som har elaka grannar får själv prisa sig, finnas anförda 
hos Suringar Erasmus CCXXII. En av dessa är hämtad ända 
från den grekiska forntiden, ock möjligen har en anf st. om-
talad, i Grekland inträffad händelse givit anledning till ordsprå-
ket. De hos Suringar meddelade paralleller, som bäst stämma 
med de nordiska versionerna, äro: »Welh man vil pöser nach-
pauren hät, Der lob sieh sel bs, das ist mein rät» (anf. st. nr 2), 
samt »Ghi moet v seluen prijsen, v gebueren en doens niet». 

Ullen krokis arla, som godhir krokir skal wardha. 
S 180 (= D 192). 

Den latinska parallelltäxten till detta ordspråk, »Curwm se 
prebet quod ad vneum creseere debet», finnes nästan ordagrant hos 
LUTHER; se Luthers sprichwörter g-esammelt von HEUSELER, 
s. 133 (anf. st. står endast in rör ad samt för 11/1CUM i stället 
unum, vilket senare naturligtvis endast är ett tryckfel). 

Hwffir fwgel sywngher, som hans meb ter woxeth. 
D 203. 

Latinet till detta ordspråk, som (enligt läsarten i Pedersens 
utgåva) lyder: »Cantat anis quevis sicut rostrum sibi creuit», 
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finnes ordagrant hos Gartnerus (jfr ovan nr 15 samt Binder nr 
424). Likaså anföres det (med »collum» för »rostrum») hos Wander 
under »Vogel» 102 från Loci eommunes proverb., Basilex 1572. 

27. Hwa som ympnith hawir smor, han kastar sompt 
i sin kaal. 

S 165 (= D 208). 

Grubb ock även Östn. ordspr. (alternativt) anse meningen 
med detta ordspråk vara: »dhen mycket haar, han dele med dhen 
som tarfwer». I rättelserna till sistnämnda arbete s. 434 fram-
hålles emellertid, att ordspråket väl också skulle »kunna uttrycka 
tanken, att den förmögne lever överflödigt». Att ordspråket 
värkligen har sistnämnda mening eller att det, något närmare 
angivet, velat säga, att de rika kunna tillåta sig att leva över-
flödigt, men att den fattige måste vara sparsam med det lilla 
han har, framgår av hos Suringar Erasmus s. 469 if. upptagna 
parallellordspråk (jfr Nyerup nr 208). Märk särskilt det anf. 
arb. först meddelade: »`0 woli) ixpv wizept, Tihat xcIv laxc'cvog, 
i. e. qui multum habet piperis, etiam oleribus admiscet 	Caj 
rei cuiuspiam largior adest copia, ca profusius utatur licebit. 
De pusillo parcius insumendum»; jfr ock Prov. comm. 242: 
»Copia cui piperis, hoc vescitur ipse polentis», samt det hos 
Wander, »Honig» 103, anförda: »Wer vid l honig hat, der honigt 
auch sein brey», vilka visa, att här icke är fråga om frikostighet 
mot andra. 

28. Thet ur ont at dralfwe wedh dreffth ogh. 
D 211 (= S 182). 

Den hithörande latinska versionen lyder: »Cum boue ferre 
iugum male stat vineire iumentum». I stället för iumentum har 
emellertid Pedersens utgåva iuneneum. Denna läsart är att 
föredraga redan av den grund, att iumentum icke passar som mot-
sättning till bos, som just användes såsom dragkreatur. Insättes 
iuueneum, fås däremot en god mening: »det passar icke att 
sätta stut ock oxe i par såsom dragare». En dylik lydelse låter 
även väl förena sig med den nordiska versionen av ordspråket, 



D 208, 211, 215, 219. 	 21 

vilken betyder (jfr Östn. ordspr. II. 112): »det är svårt att draga 
tillsammans med en, som (just) kommer från betet» (där han 
gått lös ock samlat friska krafter). Man brukar nämligen föda 
stutarna på beten, tils de äro vuxna ock starka nog att kunna 
användas som dragare. För den här framställda meningen talar 
ock det tyska ordspråket: »Alte und junge ochsen muss man 
nicht an einem seile zusamnaenkoppeln» (Wander, »Ochs», 9), samt 
det danska »Ungt föl og gammel hest de drage ej tillige» (anfört 
hos Bolin, •A Polyglot of Foreign Proverbs, s. 402). Formen 
iumentum är ju en lätt förklarlig felläsning för iuueneum (t 
ock c äro i gammal skrift ofta svåra att skilja från varandra). 

29. ~h giwir alt goth, ok ey ledhir han vxa mredh 
horn i gardh. 
S 187 (= D 215). 

Latinet till detta ordspråk, »Dat deus omne bonum, sed non 
per cornua thaurum», återfinnes hos Luther (jfr Wander, »Gott» 
249), samt nästan i samma lydelse hos Gartnerus, som (enligt 
Binder nr 694) har: »Dat Dens omne donum, sed non per cornua 
tanrum». Jfr även det franska: »Dien donne le boeuf et non les 
cornes» (Le Roux I. 15); andra paralleller finnas hos Wander 
under »Gott» 249, 549, 551 m. fl. st. 

30. Thzen giwir androm litith, som sik sizelwom goth an. 
S 192 (= D 219). 

Det latinska parallellordspråket lyder: »Dando fit effetus 
aliis licet ambro repletus», vilket jag översätter: »en slösare blir 
(till slut) utblottad genom givmildhet mot andra, även om han 
har (aldrig så) fullt upp»; jfr Du Cange: ambro »devorator, 
consumptor, patrimoniornm decoctor, luxuriosus, profusus». På 
väsentligen samma sätt förklarar också Pedersens korum. ord-
språket; den säger: Aloe est, qui mulla inutiliter dant licet multa 
possideant pallat tarnen retinent», ehuru den orätt -- väl bero-
ende på att den öst ur olika källor — anger ambro här betyda 
»prxdator et turpis vik° homo», vilket ju icke passar i samman-
hanget. 
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De hithörande nordiska ordspråken harmoniera enligt Östn. 
ordspr. II. 115 föga med det latinska. Vad angår det ovan i 
rubriken anförda svenska, så synes det mig dock passa ganska 
bra här, eftersom det ju innehåller en tillämpning av det latinska 
ordspråket. Den danska versionen, »Slemmer man fer selffwer 
godher oc eij andhen andh», ger däremot i sitt oförändrade skick 
alldeles ingen reson. Insättes emellertid för godher ett godher, 
part. prwt. till gradhEe, vilken form bör ha funnits i fda.i, lika väl 
som den finnes i fsv. (där för övrigt i dess ställe den här förutsatta 
felskrivningen godher ävenledes anträffats, jfr Södw. Ordb.), så 
fås en mening i denna version ock just samma mening, som 
Bugge Ark. X. 89 förmodat för det latinska ordspråket. Den 
skulle nämligen då betyda: »en ond människa (Bugge förmo-
dar i stället här betydelsen »en fraadser») är själv gödd, 
men unnar icke (något) åt andra.» För att i den danska 
täxten en gång i st. f. godher stått ~her, talar ock, att Pe-
dersens utgåva i stället har giffuer, vilket icke kan förklaras 
ur ett godher, men väl ur ~her, i det att denna form kan 
ha fattats såsom pres. av godho3, stående i betydelsen »göra 
gott, begåva, giva» (jfr fsv. gopa »göra god» ock isl. gfif5a, även 
»begave, berige»). 

Då jag, trots den på detta sätt åvägabragta överensstäm-
melsen mellan den danska ock den latinska versionen, dock anser 
den rätta översättningen av den senare vara en annan än den 
sist omnämnda av BUGGE föreslagna, har jag härtill föranletts 
av särskilt två skäl. Det ena är det, att man för den senare 
översättningen måste antaga — vilket BUGGE även påpekar --
att dando står i samma användning som dandi (en ändring till 
dandi går av rimskäl icke). Vidare synes även tolkningen 
av fit effetue såsom »viser sig tom (naar det gjoelder att give 
andre)» betänklig. Däremot torde mot den av mig föredragna 
översättningen — som ju även stödjes av Pedersens komm. — 
varken ur grammatisk eller betydelsesynpunkt några dylika 
anmärkningar vara att göra. Med min uppfattning får jag också 
å min sida överensstämmelse mellan latinet ock en nordisk ver-
sion, den svenska. 

1) Jfr Nor. GPhil. § 167 a ock beträffande dh för väntat d skriv-
ningen andhen i samma ordspråk. 
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Huru förhåller sig då den danska versionen till den latinska? 
Av vad här framhållits är tydligt, att jag måste anse den 
förra höra till de hos Laale icke så sällsynta oriktiga eller dåliga 
översättningarna från ett latinskt originalordspråk. Denna 
oriktiga översättning har påtagligen föranletts av att man med 
orätt trott ambro här stå i betydelsen »ond människa» (jfr Pe-
dersens komm. »turpis vitw homo»), en betydelse som ordet --
inom parentes sagt — för övrigt även uppvisar (jfr Diefb. Gloss.). 
Sedan först detta misstag var gjort, drog det de andra efter sig: 
da,ndo fattades såsom stående för dandi etc., för att man skulle 
med denna uppfattning av ambro få någon mening i ordspråket. 

I en senare version av den danska täxten (i Pedersens ut-
gåva) har det latinska ordspråket blivit ännu mera hän-
synslöst behandlat: man har fullständigt åsidosatt detsamma 
Nämnda version har, såsom redan förut är nämnt, giffuer i st. f 
godher (godher). För att med giffuer få någon mening har 
man insatt ey för mr; dessutom har — även för bättre menings 
skull — slemmer ändrats till karier »karg, snål». Danskan i 
sistnämnda upplaga lyder nämligen (Östn. ordspr. I. 27 not 5): 
»Karier man ey selffuer giffuer oc ey anden and.» 

31. Lithit goth skal man hogkth stia. 
S 202 (= D 229). 

Detta ordspråk hör till dem, som man hittils icke kunnat 
förklara. Den nordiska versionen torde också vara obegriplig. 
Däremot finnes, så vitt jag kan se, en god mening i den la-
tinska: »Debet in arce troni spuma sedere bonj» (om densamma 
säger dock Pedersens komm.: »Verba sunt facilia, sed quem 
sensum habeant, difficile est cognitu»), varför denna nog är den 
ursprungligare. Latinet tolkar jag: »skummet av det goda 
bör (ju) ha sin plats överst i höjden.» Härmed har man 
enligt min mening velat kritisera vissa högt uppsatta: »av att 
de kommit sig så högt upp, följde icke, att de vore bättre än 
andra, ty även skummet befinner sig överst, men den goda 
drycken finnes under detta.» Att denna uppfattning är den rik-
tiga, bestyrkes av den nordiska versionen ock dess användning. 
Denna har nämligen (jfr Östn. ordspr. II. 118) i Danmark 
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brukats »i en spogende tone, naar en saettes overst ved et bord»; 
i ett bordssällskap, framför den skummande bägaren, kall ju ock 
det yttrande, ordspråket innehåller, första gången ha fällts. Att 
den danska versionen (som är lika lydande med den ovan an-
förda svenska) oaktat dess otydliga form dock använts i ord-
språkets enligt min åsikt ursprungliga mening, är icke märk-
värdigare, än att t. ex. ordspråket »Kaka söker maka» trots dess 
nuvarande oresonliga form dock genom tradition brukas i den 
betydelse, dess original hade (jfr ovan under nr 4). 

På grund av det föregående anser jag således, att den nor-
diska versionen av det här ifrågavarande ordspråket endast utgör 
en mindre lyckad omskrivning av den latinska. 

32. Thet wr ont at wffire skin kones noglingh. 
D 232 (.= S 204). 

Såsom sammanhanget ock en jämförelse med den latinska 
ock den svenska parallelltäxten visa, framhåller detta ordspråk, 
att det är svårt för en man att stå under toffeln. Ordet nog-
lingh, som i den svenska versionen motsvaras av vndirdaan, 
förklaras i Östn. ordspr. II. 119 troligen sammanhänga med 
hnoykia »drive tilbage, tra3kke sig tilbage». Då emellertid det 
fd a. fragmentet av Laales ordspråkssamling (såsom anf. arb. 
även nämnes) har nyghing (felskrivning för nygling), torde en 
etymologi av detta ord, som även förklarar vokalisationen yl, 
vara att föredraga. En sådan finnes ock. Ordet torde nämligen 
enligt min mening sammanhänga med da. dial. nog »svwkket, 
daarlig, skrobelig», no. dial. nogg »frygtsom, forsagt», isl. hnoggr 
ock no. dial. 'logga »gyse, skrxkkes». Formen *nygling är 
att jämföra med no. dial. nyggja »ryste voldsomt, fare sammen 
af skrek» (se 'Rom Ordb. under »noggja»), sv. njugg (motsva-
rande isl. hnoggr) < *nygg-. Enligt Östn. ordspr. II. 188 finnes 
för övrigt just det här förutsatta adj. nyg i det danska ord-
språket nr 428 i Laales samling. Även noglingh ock da. dial. 
nog kunna ha uppstått ur *flyg,  så att man alltså icke behöver 
förutsätta olika grundformer för de här nämnda östnordiska 

1) I östn. ordspr. säges om denna form endast, att den troligen 
blott utgör en »förvanskning». 
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orden. Da. *nygling, yngre noglingh, skulle således betyda 
ungefär »rädd st ac k ar e», vilket passar förträffligt i det här 
ifrågavarande ordspråket. I fall, såsom troligt synes, sv. dial. 
nyglä, »spritta, rycka» (av köld eller värme) ursprungligen betytt 
»spritta, rycka till, i allmänhet» (jfr no. dial. 'logga »[få] et 
sting, stod eller ryst», även »kropsligt», se Ross Ordb.), hör 
nog även detta ord hit ock utgör då ett ytterligare exempel på 
den 1-utvidgning av den här ifrågavarande roten, som jag anser 
föreligga i da. noglingh. 

33. nuet aer goth 1 ska3ro wathne skyllas. 
S 211 (= D 239, H 32). 

Den latinska versionen lyder: »De facili munda mundus mun-
datur in vnda», ock detta betyder ju: »en ren gör sig lätt ren i 
rent vatten». Härmed är följande tyska ordspråk att jämföra: 
»In reinem wasser ist es leicht rein werden» (Wander, »Wasser» 
198). Det senare vill, såsom anf st. påpekas, säga: »wer sich 
unschuldig weiss, wird sich leicht vertheidigen können». Samma 
mening har påtagligen även det här anförda latinska ordspråket 
haft, ehuru det hittils i norden i allmänhet icke synes ha blivit 
till fullo förstått. På fornsvenska har det, såsom av överskriften 
synes, återgivits med: »Thxt mr goth i skwro wathne skylias» 
(S 211), på forndanska dels på liknande sätt som i forn-
svenska (så i H 32), dels (ock detta är en bättre version) med 
»Meth lidhet watn maa reen man segh thoo» (så i D 239). Att, 
såsom jag här antagit, latinet innehåller den ursprungligaste 
versionen, torde vara tydligt dels av dess överensstämmelse med 
den tyska ordspråksversionen, dels av den omständigheten, att 
det ger den tydligaste meningen. 

34. Alle ffire bffidle rijghe oc fangher fattigt. 
D 254. 

Den här gjorda motsättningen mellan bedhel »friare» ock 
fange »fånge» synes egendomlig, för att icke säga alldeles omo-
tiverad. Det senare ordet torde också bero på förvanskning. 
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En lågtysk version av ordspråket (anförd hos Wander under 
»Freier» 1) har nämligen i stället bedlers (plur. av bedler = 
hty. bettler »tiggare»), vilket ord påtagligen är ursprungligare 
här än danskans fangher, eftersom man med detsamma får »spets» 
i ordspråket. Det innehåller då en ordlek med två liknande 
ock ursprungligen även likbetydande ord, det ena specialiserat 
från betydelsen »bedjare» till »friare», det andra från samma be-
tydelse till »tiggare», samt framhåller, att de »bedjare», som fria, 
alltid uppträda såsom rika, varemot de, som tigga, visa sig 
fattiga (för att bättre lyckas i sina resp. förehavanden). Då 
emellertid i nordiska språk någon inhemsk motsvarighet till ity. 
bedler, hty. bettler icke anträffats, men tyskan däremot eger 
båda de här ifrågavarande orden, synes det sannolikt, att det 
är i Tyskland som ordspråket bildats ock att det därifrån in-
kommit till Danmark. 

Anledningen till insättandet i den danska versionen av »fånge» 
i stället för »tiggare» belyses av följande tyska variant: »Alle 
gefangenen arm, alle freyen warm» (anförd hos Wander, Zu-
sätze u. ergänz., »Gefangener»). Här har freyen tydligen inkom-
mit genom missförstånd av ett freier »friare» såsom freien »fria». 
För att få en passande motsättning till freyen »fria» har man 
så i stället för bedler (bettler) insatt ett ord för »fånge». Här-
till har nog även medvärkat, att man haft ett sådant ordspråk 
som »G efan gen mann, arm mann» (anfört i Grimms Wb. under 
»Gefaugen»). Genom sammanblandning av denna senare version 
ock den nyss av mig såsom den ursprungliga påpekade har 
därpå uppkommit en sådan variant som »Alle freier sind reich, 
alle gefangenen arm» (meddelad hos Wander under »Freier» 2), 
alltså just densamma som föreligger i det här diskuterade danska 
ordspråket. 

35. Hwa som litith saar, han skr litith. 
S 232 	S 524, D 260, 593). 

Med detta ordspråk är att jämföra 2 Kor. 9: 6: »Den som 
sår sparsamt, han skall ock skörda sparsamt», samt den hos 
Chretiens de Troies förekommande versionen härav, »qui petit 
seme, petit quialt» (jfr Schulze, Die biblischen sprichw. s. 177). 
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36. Naar leeghen ar besth, thaa stal man oe aff ladhe. 
D 263. 

Att detta ordspråk ursprungligen icke haft avseende på lek, 
utan på spel (jfr sv. kortlek samt ty. apiel »spel» ock »lek»), 
göres sannolikt av en sådan parallell som neder]. »Met gewonnen 
spel moet men eindigen» (anfört hos Wander, »Spiel» 147). Bland 
de varianter, som hos Wander meddelas, må här ytterligare an-
föras: »Dum ludus bonus est, ipsum dimittere fas est», emedan 
denna latinska version bättre stämmer med den här ifrågavarande 
danska än Laales: »Dum satis est lusum, pueri, redeamus ad 
vsum». 

Thketh kotith aer sotast, som nwst per benen°. 
S 231 (= D 273). 

Enligt Östn. ordspr. II. 132 skulle detta ordspråk få »mera 
point», ifall det innehållit en dubbelmening, så att man med 
»thxth kotith, som nxst r beneno» — såsom Pedersens komm. 
förklarar uttrycket — även avsett »partes obsc9nas cruribus 
vicinas». För att denna mening värkligen inlagts i detsamma, 
talar utom vad anf. st. påpekats möjligen även det holl. »Tus-
schen de beenen zit het lekkerste vleeseh» (anfört hos Wander, 
»Bein» 29). Men denna tvetydighet behöver ingalunda från bör-
jan ha följt med ordspråket, eftersom det, så vitt jag kan se, 
även utan denna har tillräckligt innehåll. Genom detsamma 
påpekas, att ju närmare benet köttet sitter (jfr den bättre tyska 
versionen »Je näher dem bein, je stisser fieisch», Wander anf st.) 
ock ju besvärligare det alltså är att nå det samt att lösgöra det 
(jfr latinets »que magis ossibus heret»), desto bättre smakar det. 
Härmed har man väl velat framhålla, att ju mera ansträngning 
som erfordras för att komma åt en sak, desto mera njuter man 
av densamma, sedan man ernått den. 

Naar bwghen ar mwth, tha r howedet glath. 
D 278. 

Latinet härtill lyder: »Dum satur est venter, letum caput 
est mihi semper». Det återfinnes i nästan samma avfattning hos 
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Neander, Ethice vetus, Lipsia 1590 (enligt Binder nr 876), 
där det heter: »Dum satar est venter, gaudet caput inde libenter». 
Andra paralleller finnas hos Wander under »Bauch» 1, 6, 113, 114. 

39. Quer siddendhe ridder er ey hwldh vndher baner. 
D 284 (= S 292). 

I Östn. ordspr. II. 134 framhålles, att tolkningen av detta 
ordspråk vållar stor svårighet. Det betyder ju (ordagrant): 
»kvar sittande riddare är icke huld» (d. v. s. »trogen», jfr Peder-
sens utgåvas tro) under baneret». Något försök till en utredning 
av detsamma göres icke häller i nämnda arbete. Här, såsom 
ofta eljes i den Låle'ska ordspråkssamlingen, kommer man emel-
lertid till ett resultat, i fall man håller sig till den latinska 
parallelltäxten. Denna lyder: »Emeritus tiro derimit tentoria 
giro». Så vitt jag kan se, är det i denna egentligen endast det 
sista ordet som gör någon svårighet (ehuru även de föregående 
hittils icke blivit rätt förstådda). Då detta ord giro här före-
kommer i samband med tentoria »tält» ock fornfranskan har ett 
giron, som (enligt Godefroy Diet.) betyder »pans d'«offes å l'aide 
desquels on formait les tentes» (jfr även Du Cange VII: giron 
»partie d'une tente aneienne»), kan man misstänka, att dessa båda 
liknande ord böra sammanhållas med varandra. Som emellertid 
en nominativ giro av nämnda betydelse här icke synes giva 
någon mening, antager jag, att såsom motsvarighet till det 
fornfranska ordet i medeltidslatinet kunnat användas ett girus 
(jfr att ett ffr. giron med betydelsen »tour, circuit, enceinte» synes 
förekomma såsom motsvarighet till det likbetydande lat. gyrus). 
Ett girus med betydelsen »tältduksflik»1. dyl. passar också utmärkt 
i det ifrågavarande latinska ordspråket. Detta är enligt min 
mening att tolka på följande sätt: »en soldat, som tjänt ut 
sin (tjänste)tid (ock utbekommit sin sold), tager isär tälten 
i anseende till (eller »vid», »från») tältduksfliken» (sanno-
likt voro tälten just hopfästade vid nämnda ställe); jfr »emeritus, 
proprie in re militari miles emeritus stipendia et emeritus 
absolute, est qui militim tempora explevit et suo munere plene 
perfunctus (est)», Forcellinus. Ordspråket vill tydligen säga, att 
man icke.  får räkna på dylika soldater, emedan de (taga isär 
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tälten d. v. 5.) vilja bryta upp ock bege sig ur krigstjänsten. 
Denna min uppfattning stödjes av det hos Forcellinus under 
»emeritus» anförda: »Miles ut emeritis non est satis utilis annis» 
samt stämmer förträffligt med ordspråkets danska version, som 
om sin »quer siddendhe ridder» framhåller, att denne icke är 
att lita på. 

Då den latinska formen av det här ifrågavarande ordspråket 
således ger god mening, men de nordiska däremot äro obegrip-
liga (den svenska, som lyder »Quarsfflta riddar mr raskir vndhir 
banyel», har ytterligare förvanskats, i det att ey försvunnit fram-
för raskir), är den förra påtagligen den ursprungligaste. De 
senare utgöra tydligen endast mindre lyckade översättningar av 
den latinska. Lat. emeritus har visserligen i annat sammanhang 
nog kunnat återgivas på forndanska med »quer siddendhe» samt 
på fornsvenska med »quars:eta», men här passa dessa nordiska 
ord icke, då med dem meningen i ordspråket icke kommer fram 
(så vida dessa icke även haft den speciella betydelsen »som tjänt 
ut sin [tjänsteltid»?); likaså kan tiro i medeltidslatinet även 
betyda »riddare» (jfr Östn. ordspr. II. 134). Däremot har den 
nordiska översättaren, då han återgett »derimit tentoria giro» 
med »är ej trogen (rask) under baneret», lyckats bättre, i det han 
här visserligen icke lemnat en ordagrann översättning, men med 
andra ord återgivit meningen i uttrycket. 

40. Han mr vsel, eij kan sky een duor. 
D 318 (= S 285). 

Att den i Östn. ordspr. II. 144 gentemot Pedersens komm. 
hyllade uppfattningen, enligt vilken detta ordspråk bör samman-
ställas med det danska: »En arm staader, der ej kand gaa en 
(d. v. s. en enda) dar forbi», är riktig, framgår av hos Ditrings-
feld I under nr 383 anförda parallellordspråk, som ha samma ut-
talande, »eij kan sky een dkw», just om tiggare, t. ex. ty. »Es 
ist ein schlechter bett 1 e r, der nicht eine thiire meiden kann», 
eng. »He's a poor be ggar that canna gang by ae door», no. 
»D'er ein arm tiggar, som skal inn i alla stovor». 
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41. Syw aars gammen barn wr qwwin tij11 ~bade. 
D 319 (jfr S 286). 

Den grundsats, som innehålles i detta ordspråk — vilket jag 
tolkar: »ett sju års barn är dugligt till (att göra någon) tjänst»' — 
torde stå i samband med den romerska rätten. I denna sättes 
nämligen barndomens gräns till slutet av det sjunde året; jfr 
t. ex. »... infanti, id est minori septem annis ...» (Cod. Justi-
nianus VI: 30, 18 pr.), samt det tyska lagordspråket »Sieben jahr 
ein kind», som även (se Hillebrand, Deutsche rechtssprichw. s. 13) 
har sin källa i den romerska rätten. 

Den latinska parallellen till det här ifrågavarande nordiska 
ordspråket lyder: »Est sibi proeliuis septennis ad vtile quiuis». 
Detta betyder: »en sjuåring är fallen för det, som är nyttigt för 
honom». Härmed stämmer, såsom i Östn. ordspr. påpekas, den 
hithörande svenska versionen: »Hwart siw vintra gamalt barn 
wil sik siaaluo bxst». Meningen är tydligen, att en sjuåring 
redan har en egen åsikt om vad som är fördelaktigast ock.nyt-
tigast för honom själv; jfr Pedersens komm.: »statim a septennio 
incipiunt studere auaritia». Enligt den romerska rätten kunde 
också ett barn över sju år »mit genehmigung des tutors reehts-
handlungen jeglicher art vornehmen und ohne diesel be solche, 
welche reinen gewinn bringen». Ett barn under sju år 
betraktades däremot såsom »vollständig willenlos» (Hillebrand, 
anf. st.). 

Vad beträffar förhållandet mellan den nyssnämnda latinska 
parallellversionen ock den ovanstående danska, så har den se-
nare (såsom i Östn. ordspr. framhålles) möjligen ställts vid sidan 
av det förra, endast emedan den ävenledes talar om ett sju års 
barn. Emellertid är det icke alldeles omöjligt, att den danska 
versionen utgör en slags tolkning av det latinska. Lat. proelivis 
betyder ju även »lätt, bekväm». Ordspråkets danska form, 
»xr qwwm tijll aambede», kunde därför utgå från en tolkning 
av latinet såsom betydande: »varje sjuåring är (bekväm) duglig 
till något nyttigt», d. v. s. till att göra någon nytta, någon 
tjänst. 

i) I Öst!). ordspr. II. 145 samt hos Nyerup nr 318 fattas emeller-
tid Eembede såsom betydande yhantvärk». 
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42. Wwrre ffir fattigh man om spot am om skadhen. 
320 (= S 288). 

Latinet till detta ordspråk, »Est misero peyus derisio quam 
dolor eius», finnes ordagrant hos Seidelius, Loci comm. pro-
verbiales, Basilex 1572 (enligt Wander, under »Spott» 8). 

43. Han wr ey boetre som gomer een Men som stiml. 
289 (= D 322). 

Såsom i Östn. ordspr. II. 145 upplyses, finnes den rättssats, 
detta ordspråk innehåller, redan i »kung Frodes lag» (jfr Saxo, 
Holders utg. s. 152). Den kan emellertid följas ännu längre 
tillbaka i tiden, nämligen till den romerska rätten. Där heter 
det t. ex. på ett ställe (se Hillebrands Rechtssprichw. s. 206, 
där även en del andra paralleller från romersk ock tysk rätt 
anföras): »Crimen non dissimile est rapere et ej, qui rapuerit, 
rapt am rem scientem delictum servare»; jfr latinet hos Låle: 
»Est qui rapta tegit rens vt qui rem met abegit». 

44. Hunda acta annarz manz aerende vp. 
271 (= D 341). 

Här torde cerende icke, såsom man hittils vanligen trott, 
stå i betydelsen »ärende». Ordspråket kan nämligen vara att 
sammanhålla med det tyska »Hunde fressen fremden dreck» 
(se Wander, »Hund» 728). Ordet cerende är visserligen icke förut 
påvisat i betydelsen »träck, exekrementer»; men att denna före-
kommit, är ganska rimligt, då ordet som bekant (i belägg från 
västnord.) betytt »forretning, som man har at gjore for at fyl-
destgjore naturens krav, for at legemet kan faa sin naturlige 
udtommelse» i uttryck sådana som isl. ock fno. setiask niör at 
erende, ganga erenda sinna »forrette sin nodtorft». Ur dylika 
förbindelser kan en betydelse »exkrementer» lätt ha utvecklats på 
samma sätt som, för många svenskar åtminstone, tarv i uttrycket 
göra sitt tarv fått denna betydelse. 

Denna uppfattning av ordspråkets cerende bestyrkes av en 
anteckning, som (enligt Nyerup nr 340) gjorts i en av paleo- 
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typerna av ordspråkssamlingen vid detta ordspråk av en hand 
från 1600-talet. Denna lyder: »uti ipse ana negotia (sit spye) 
est (eomedit) canis, sic» etc. Här fattas således ordet negotium, 
som i den latinska parallellversionen motsvarar rende i de 
nordiska, såsom betydande »spy e» eller — med ett latinskt uttryck 
härför — e xcrementum oris. Den som gjort ifrågavarande an-
teckning, har velat belysa ordspråket genom att framhålla, att 
»liksom en hund äter sin 'spya' (detta uttryck är hämtat ur 
Salomos ordspråk 	11; jfr även Norska homilieboken 199. 19: 
»fler hundi Neim er spyr oc etr sia» spyiu sina 2eigna»), så. 
(har tydligen denne menat) äter han även andras exkrementer.» 

Ordspråket har väl använts, då man erbjudits något, som 
någon annan skrätt, i det man framhållit: »En hund äter en 
annans exkrementer (men icke jag).» 

45. Litin hundir ter helige vnghir. 
S 275 (= D 343). 

Att Pederseus komm., då den säger »dicitur de paruis, qui 
din videntur iuuenes», rätt förstått ordspråket, bestyrkes av den 
hos Wander för det motsvarande tyska »Kleine hunde bleiben 
lange jung» (se Wander, »Hund» 801) givna förklaringen: »kleine 
menschen pflegt man ftir jiinger zu halten, als sie sind». 

46. Wee ter then sith hoo seliter, naar wiben kommer. 
D 369. 

Rörande förklaringen av den nordiska formen av detta ord-
språk hänvisar jag till Östn. ordspr. II. 163. Här vill jag påpeka 
en bristande överensstämmelse mellan denna form av ordspråket 
ock den hithörande latinska. Den senare har nämligen i st. f. 
da. wiben ordet vpupa, vilket icke betyder »vipa», utan »här-
fogel». Då man icke vet, vilkendera versionen är den ursprungliga. 
kan man icke avgöra, om lat. vpupa här beror på ett misstag 
av en, som översatt danskan till latinet, eller om tvärtom da. 
viben beror på felaktig översättning av lat. vpupa (en samman-
blandning av dessa två foglar är ganska förklarlig, emedan båda 
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äro försedda med en mycket framträdande fjäderprydnad på 
huvudet). Är latinet icke en översättning av danskan, utan ett 
självständigt ordspråk, så förklaras innehållet i detsamma av 
den omständigheten, att härfogeln anses förebåda (krig ock) 
dyr tid (jfr Nord. fam.-bok under »Härfogel»). Han kallas 
också (vilket doc. JÄGERSKIÖLD gjort mig uppmärksam på) i 
Halland för oäringsfogel (jfr Nilss. Fågl. I. 180), alltså miss-
vä xtfogel. 

47. Thu skatt stundom koma naffldh tiwgho ok ey altidh 
ma3dh riwo. 

S 332 (= D 371, 414). 

Såsom i Östn. ordspr. nämnes, har detta ordspråk blivit på 
mycket olika sätt uppfattat. Ingen av de hittils givna förkla-
ringarna synes emellertid tillfredsställande. Den i amt arb. 
lemnade, enligt vilken ordspråket skulle betyda (ungefär): »du 
skall stundom komma ock gödsla ock icke alltid för att skörda», 
ger ju en mycket bra mening. Men det är den betänkliga haken 
vid denna förklaring, att just dess förutsättning, att »tjuga» 
skulle speciellt utmärkt »gödsel-tjuga», endast vilar på ett an-
tagande. Mot densamma talar dessutom bestämt det latinska 
parallellordspråkets for filmarn frugi, som visar, att här är 
fråga om ett skörderedskap. 

För frågan om den i ordspråket åsyftade skillnaden mellan 
en tiugha ock en riva äro de latinska versionernas motsvarande 
ord, furea ock rastrum, såsom jag här skall visa, synnerligen 
belysande. Lat. furea betyder som bekant »gaffel, tjuga», ock 
huru ett sådant värktyg ser ut ock vartill det användes, är 
allmänt känt. Även rastrum brukades i medeltidslatinet om ett 
värktyg, med vilket skörden hopsamlades; jfr Du Cange: »rast-
rum, quo tenens domini fcenum versare debet et colligere» samt 
»Furea et Rastrum, Jus quod domino competit in quosdam 
tenentes, qui cum furea vel rastro illius fcenum colligere tenen-
tur». Skillnaden mellan furea ock rastrum kommer särskilt 
tydligt fram i det (hos Le Roux I. 73 anförda) fornfranska ord-
språket »Apr63 rastel n'a mestier four c h e» (med fr. rastel är 
att jämföra den hos Du Cange under furea upptagna variant- 
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formen mlat. rastellum till rastrum) = »efter rivan har gaffeln 
intet att göra». Av detta synes, att rastrum, rastel(lum) »rivan» 
var ett instrument, som icke lemnade något kvar efter sig. Jfr 
även de tyska ordspråken: »Rech en und gab el haben nicht 
einen schnabel» (Wander, »Rechen» 6) ock »Mit dem r e ch e n 
ein, mit der ga b e 1 aus» (a. st. 5), d. v. s. man bör taga in grund-
ligt ock rikligt, men icke giva ut allt, utan spara en god del 
av inkomsterna; samt »Mit scheffeln einsammeln und mit löffeln 
ausgeben macht schnell reich» (Wander, »Scheffel» 10). 

Av det nu anförda torde framgå, att furea, fourehe, 
tiugha (ty. gabel) ock rastrum, rastel(lum), riva (ty. reehen) 
voro ganska olikartade samt skilde sig däri från varandra, att 
det senare värktyget, som påtagligen var ett slags räfsa med 
många klor. (varemot tjugan endast hade två sådana), uppsamlade 
skörden i betydligt större kvantiteter ock grundligare än det med 
de först anförda orden betecknade. Nu torde meningen med det 
här ifrågavarande ordspråket vara ganska klar. Denna är tyd-
ligen: »raka icke ständigt åt dig allt vad du kan komma åt, 
utan lemna stundom något kvar (åt andra)». 

48. Kombir thn wid een dara, sker aff stykkit ok skil 
thik wildh han. 

S 984 (= S 336, D 379, 1075). 

Enligt Nyerup ock Mau (se Östn. ordspr. II. 169) samman-
hänger detta ordspråk med berättelsen om Josef ock Potifars 
hustru. I Östn. ordspr. framhålles häremot, att ordspråkets över-
ensstämmelse med denna »icke är slående». Ser man emellertid 
på den latinska versionen av ordspråket, så befinnes denna mera 
passa till den bibliska berättelsen. Denna version lyder: »Ten-
tus ab amente vestem prescinde repente». Tentus »fasthållen» 
blev ju Josef av Potifars hustru, ock amens »från sina sinnen» 
var ju denna även. Vestem prteseindere betyder »sönderslita 
kläderna». Något dylikt förekom visserligen icke vid det ifråga-
varande tillfället med Josef; men här kan man ha insatt detta ut-
tryck istället för bibelns »lemnade manteln», emedan det passade 
bättre ock var begripligare på en tid, då man hade kläder, som 
sutto mera fast på kroppen, än den lösa manteln gjorde. För övrigt 
belyses det latinska ordspråket av ett annat hos Corderius 
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s. 7 upptaget: »Non scissa est ej penula» = »hans kappa har icke 
blivit söndersliten», vilket — såsom av anf. st. framgår — använts 
såsom ett annat uttryck för »Il ne s'est pas faict beaucoup prier», 
nämligen särskilt »att stanna kvar». Personen i det Låle'ska ord-
språket uppmanas däremot att låta sina kläder sönderslitas, d. v. s. 
att trots all enträgenhet icke stanna kvar hos den, som är »från 
sina sinnen». Det i sistnämnda latinska ordspråk förekommande 
seindere pEenulam användes för övrigt som bekant redan i det 
klassiska latinet i den speciella betydelsen »envist söka kvarhålla 
en gäst hos sig». Att det här ifrågavarande hos Låle förekommande 
ordspråket värkligen sammanhänger med den nämnda episoden i 
Josefs liv, bestyrkes slutligen även av det tyska »Wer von einem• 
thoren gehalten wird, soll ihm das kleid in den händen 
lassen» (upptaget hos Wander, »Thor» 107; jfr bibelns »lemnade 
sin mantel i hännes» — Potifars hustrus — »hand»). Av detta 
är det danska tydligen endast en variant. 

Att, såsom av det föregående synes framgå, den latinska 
versionen av det här diskuterade ordspråket är ursprungligare 
än den nordiska, är redan troligt av den grund, att det senare 
även till formen är mindre tillfredsställande än det förra. Dels 
är korna wid sämre än latinets tentus, dels skr aff icke så 
bra som latinets preseinde »slit sönder». Jfr även den hos Cor-
derius på det ovan anförda stället upptagna franska varianten 
av ordspråket »Non scissa est ei penula», som lyder »Il ne s'est 
pas faict deschirer sa robbe». 

49. Affwil folghir wild, om theeth wardhir ey spilt. 
S 382 (= D 440). 

Detta översättes Östn. ordspr. II. 191 1.: »gunst (eller »an-
seende») följer med förvärv, om det ej förspilles». Med denna 
tolkning får man emellertid icke överensstämmelse med den mot-
svarande latinska versionen, som lyder: »Grangia sectatur lucra 
ni vane foueatur». Visserligen föreslås anf. st. att genom änd-
ring av grangia till gracia söka få till stånd ett slags överens-
stämmelse, men det vore ju bäst att slippa företaga en dylik 
emendation. Någon sådan torde också icke vara nödig. 

Såsom i Östn. ordspr. II. 192 nämnes, tolkar Pedersens komm. 
det latinska ordspråket på följande sätt: »horreum exponit gra»: 
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venditioni ob luera, ni foueatur stulte», ock ungefär så torde ord-
språket nog också vara att uppfatta. Att grangia (ur äldre 
granea) värkligen betytt »horreum» = »sädeslada», har BUGGE på-
pekat Ark. X. 96 (jfr även Diez Wb.). Uttrycket seetari luerum 
betyder ju »fika efter vinst», vilket stämmer med den i Peder-
sens komm. givna tolkningen. Jag översätter därför latinet på 
följande sätt: »sädesstacken är lysten efter att göra affär 
(d. v. s. man bör icke vänta för länge med att sälja sin säd), 
på det att den icke må ligga oanvänd till ingen nytta». 
(Eller står foveri här i ursprunglig betydelse: »uppvärmas, 
bliva het»? Säd, som får ligga för länge, tager lätt hetta ock 
fördärvas.) 

Se vi nu på de nordiska versionerna av ordspråket, så äro 
dessa långtifrån oförenliga med ett latinskt »Gr angia sectatur» 
etc. Fsv. afi betyder även »avkastning av jordegendom, gröda» 
(jfr Södw. Ordb.).1  Att ordet även i fda. egt denna betydelse, 
synes av ordspråken D 28, 290 hos Låle. Den nordiska formen 
av ordspråket följer således noggrant den latinska: grangia sä-
desförråd» motsvaras av aff`wil »gröda» (jfr Bagge Ark. X. 96), 
seetatur av folgher (vilket ordet ju även betyder), luerum av 
wild (jfr nyda. dial. vild adj. »rig, formuende», Södw. Ordb. 
under afi tolkar wild här med »fördel»), samt ni av om 

ey (vilket ordet också betyder jämte »på det att icke») etc. 
Någon vidare god mening ger emellertid den nordiska formen 
av ordspråket icke. Den utgör tydligen endast en misslyckad 
översättning från latinet. 

Att ordet afi i den här ifrågavarande fornsvenska versionen 
uppträder såsom neutrum, i stället för såsom eljes i fornsvenskan 
såsom mask., påminner om ist., där ordet också är neutrum. 

50. Ilwad seal then staekede hwndh paa then howw qwern? 
D 455. 

Av detta ordspråk har någon tillfredsställande förklaring 
hittils icke kunnat lemnas (jfr Östn. ordspr. II. 195 ock Bagge 

1) Märk även fsv. aftsgarper, hvilket har precis samma betydelse, som 
det till mlat. grangia svarande franska grange i äldre tid kunnat hava 
— se Godefroy, Dictionnaire — nämligen »underlydande gård». 
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Ark. X. 96). Den motsvarande latinska versionen, »Hand cap-
tare mola catulum valet ardua sola», synes lika obegriplig. I den 
senare kan man emellertid genom en liten emendation få myc-
ket bra innehåll. Enligt min mening bör nämligen oatulum här ut-
bytas emot eatiium. -Lat. eatitus,  betyder bland annat (enl. Forcel-
linus): »snperior inolx molendarke pars» eller enl. Diefenbach a. a. 
»träa ällen» .= »cista de quo cadit frumentum in mola», alltså 
»kvarnskruv». Det här ifrågavarande ordspråket, i vilket ea-
tii.u.s påtagligen användes om den i kvarnskruven befintliga 
säden, betyder således: »den väldiga övre kvarnstenen 
(mola betyder som bekant speciellt »övre kvarnsten») förmår 
icke ensam draga till sig (säden i) kvarnskruven» (det 
är först med jälp av den undre kvarnstenen som säden kan 
dragas ned ock förmalas); jfr Pedersens komm., Östn. oraspr. II. 
195. Ordspråket liknar alltså till innehållet t. ex. D 376: »Then 
qwernsteen mal oc som vndher liggher». 

Huru den danska versionen förhåller sig till den latinska, 
synes icke alldeles säkert. Att ataokede hwndh kan samman-
hänga med förvanskningen av eatilus till eatulu.s samt att then 
howee qwern kan vara en motsvarighet till latinets ardna mola, 
är ju tydligt. Men huru danskan för övrigt på något sätt skulle 
kunna vara i överensstämmelse med latinet, är svårt att se. Det 
förhåller sig därför kanske så, att det danska ordspråket från 
början icke haft något att göra med det latinska, utan förenats 
med detta endast på grund av yttre likhet. Men huru är då 
det danska ordspråket att förstå? Såsom en möjlighet vill 
jag påpeka följande. Tyskan eger »in der sprache der gewerbe» 
(se Grimm Wb.) ett ord hund, som kunde vara att sammanhålla 
med det i det här ifrågavarande danska ordspråket förekom-
mande hwndh. Detta tyska hund betyder bland annat »bei 
brauern ein sttick h olz, welches den zapfen in der schirrgrube 
hält», vidare »ein starker tannenbaum, der... ins wasser gelassen 
wird, um das flosz vor gefahr auf der 'bank' (felsen) zu bewahren», 
samt även »einer der quer itber die 'katzen' (blöcke der kelter) 
gelegten blöcke, auf denen der trott- oder kelterbaum beim 
herunterlassen ruht» etc. Att danskan faktiskt haft ett hit- 

1) Vanligen catillus, men jfr beträffande formen med kort 1 got. 
katilus, vilket är samma ord, samt de hithörande, i Diefenb. Gloss. 
jämte catillare ock catillo anförda catilare ock catilo. 
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hörande ord hund, framgår av det i Kalk. Ordb. upptagna hund 
»dorskodde» (jfr om detta ord förf. i Tffil. NR. X. 228). I fall 
nu, såsom icke osannolikt är (jfr de ovan anförda betydelserna 
av det tyska hund), hund även använts om någon stock i kvar-
nen, kunde ordspråket i fråga alltså varar att tolka: »vad har 
den korta (kvarn)stocken att göra på den höga kvarnen?» 

51. Man skal ok lilla stoodhia sompt, som man afflar. 
S 399 (= D 458). 

Först i Östn. ordspr. II. 196 har en väsentligen riktig tolk-
ning av detta ordspråk givits, i det att detsamma där översättes: 

.»man skall även illa placera (använda) somligt av det man för-
värvar». Endast en liten förändring tillåter jag mig föreslå i 
denna översättning. .I st. f. med »skall» torde skal här böra 
Återges med »får» (jfr att ordet i isländskan enligt Fritz. 2  an- 
vändes bland annat »om alt hvad der sker ifolge 	skjmbnens 
bestemmelse eller ornstaendighedernes medfor»). Ty meningen är 
ju icke, att man »skall» placera etc., utan att det stundom går 
så, att somligt av det man förvärvat blir illa placerat. På 
samma sätt är den danska versionen, »Man scal oc afflm, thet 
illde scal alles», att översätta: »man får stundom samla ihop vad 
sedan illa förödes». 

De nordiska versionerna av detta ordspråk innehålla allmänna 
tillämpningar av det hithörande latinska: »Hibrida sepe vorat id 
pro quo cura laborat» = »en vansläktad son» (egentligen »bastard») 
förslösar ofta vad strävsamheten arbetar ihop». 

52. Ladh man gaar nodugth paa stheen wey. 
D 475 (=D 478, S 406). 

Da. stheen wey betyder väl närmast »väg som består av 
stenar», d. v. s. »stenlagd väg». En möjlighet är därför, att ord-
språket, som alltså torde betyda »en lat människa går ogärna 
på stenlagd väg», är att sammanhålla med de tyska »Der stein-
weg in stetten (»i städerna») ist heiss (hart) zu treten» (Wan- 
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der, »Steinweg» 1) ock »Der steinweg ist heyss» (ant st. 2), 
som torde innehålla ett yttrande av stadsbors självkänsla (gent 
emot lantbor), i det att de vilja säga, att den som bor i stad 
icke får gå ock lata sig, utan måste föra ett hårt ock arbet-
samt liv. 

Latinet till detta ordspråk är »underligt ock tydligen för-
vanskat» (Östn. ordspr. II. 201). Så mycket torde likväl vara 
säkert, som att detta talar om »stenig väg», icke om »sten-
lagd»; detsamma är förhållandet med den fornsvenska varianten, 
vilken dock kan ha rönt invärkan från latinet. Det latinska 
ordspråkets »stenig väg» har i sin tur möjligen tillkommit på 
det viset, att en översättare orätt fattat da. stheen wey såsom 
här stående i denna betydelse. 

Då emellertid som sagt såväl den latinska som den forn-
svenska varianten talar om »stenig väg» ock ordspråket även på 
detta sätt får mening, är det kanske sannolikast, att även den 
danskas stheen wey är så att förstå. I alla händelser torde 
dock den av mig först framhållna möjligheten vara värd att 
även tagas i betraktande. 

53. Then lxclies at leffwe, som regner alth thet han anlher. 
D 477 	S 409). 

I stället för eadher har upplagan B hafraer edet. För 
perfektum här talar ock latinet: »Hnic vite tedet qui cuncta co-
mesta recenset». Enligt min mening är den latinska versionen 
sannolikt ursprungligare än den nordiska, eftersom den förra ger 
den fylligaste meningen. Latinet översätter jag (jfr tolkningen 
i Pedersens komm., om vilken se Östn. ordspr. II. 202): »den 
som beräknar (»tänker efter, grubblar över») allt vad han 
har förtärt (»förslösat»)1, får leda vid livet». Härmed är 
att jämföra det hos Corderius s. 90 upptagna ordspråket »Quod 

periit» ock den utläggning, som denne ger av det-
samma: »Ce qui est perdu est perdu: c'est a dire, il ne s'en 
fault point tormenter, quand il n'y a plus de remede». 

1) Comedere har ju denna allmänna betydelse ock betyder icke 
endast, såsom det i de nordiska versionerna fattats, »förtära mat». 



40 	 WADSTEIN, MEDELTIDSORDSPRÅK. 	 XI. 6 

54. Wwrldin ar all wilia drygh. 
S 424 (= S 645, D 485, 733). 

Detta ordspråk betyder enligt Östn. ordspr. II. 206: »världen 
är helt ock hållet egensinnig», d. v. s. den följer hänsynslöst sin 
egen vilja. Enligt det anförda arbetet skulle det latinska pa-
rallellordspråket till S 424 ock D 485 icke stämma överens med 
denna nordiska version. Det förra lyder: »Jmpleat ut nutum mun-
dam liquet esse volutum». Så vitt jag kan se, innehåller dock 
detta en likadan tanke som det nordiska ordspråket, ehuru det 
dessutom innehåller något mer. Latinet betyder ju: »världen 
rullar tydligen, för att den må följa sin nyck» ock 
alltså kunna vända sig, vart den behagar. Denna min tolkning 
stödes av de tyska ordspråken: »Die welt ist rund und will 
sieh drehen» (Wander, »Welt» 224), »Die welt ist in niuwes 
loufes ktir» (= »hat sich einen neuen lauf erwählt»)2  ock »Diu 
welt diu håt kein staetekeit, nåch vröiden kan si geben leit, 
nåch richtuom git si armuot» (Wander »Welt» 233). Märk även 
D 1080 (= S 963) hos Låle: »Wxrdhen staar eij wedh staghe 
bwndhen» (på latin »Todet [rullar] in orbe status, nec palo 
stat religatus»). Med detta ordspråk är att jämföra östn. 
ordspr. II. 392, där det nämnes, att GRUBB förklarar detsamma 
så: »hon (världen) är obeständigh». 

Av vad jag här anfört torde även framgå, att den av Bugge 
Ark. X. 98 föreslagna ändringen av all i det diskuterade ord-
språket icke är nödvändig. 

55. J thysto vatne ffiru orma vxrste. 
S 440 (= D 501). 

Den motsvarande latinska versionen lyder: »Ju limpha tacita 
trvciora latent aconita». Ordet aconita fattas i Östn. ordspr. 
II. 27 på grund av de nordiska parallelltäxternas orma etc. så-
som betydande »ormar». Detta skulle bekräftas av att »under 

Egentligen »är rullad»; jfr Pedersens komm.: »esse volutum sci-
lieet ab oriente in oceidentem». 

»Ktir, selbsteigene oder einseitige wahl»: EISELEIN, Die 
sprichzvörter und sinnreden des deutschen volkes s. 640. 
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det att både aconitum ock Etoonica (aconita) betyda 'en giftig 
ört', aeonica (aconita) också brukas om 'eyn slange' (Diefenb. 
Novum gloss.)». Denna uppfattning är ju möjlig. Emellertid 
anföres hos Diefenb. betydelsen »slange» endast för aconica, icke 
för aconita, som i stället anges betyda »herba venenata», lik-
som aeonitum anges betyda »eiter, gift». Då vidare, såsom 
även i Östn. ordspr. nämnes, Pedersens komm. också anger 
aconita här betyda »venena», ock då man på andra håll finner 
sådana ordspråk som »Fliessend wasser fiihrt kein gift» (Wan-
der »Wasser» 165) ock »Stehend wasser wird bald faul vnd 
stinckend» (a. st. 306) etc., så synes det icke osannolikt, att det 
här ifrågavarande latinska ordspråket värkligen betyder: »i tyst 
(stilla) vatten dölja sig de fruktansvärdaste gifter» (jfr trux 
»greselik, herbe», Diefenb. Novum gloss.). Att de nordiska paral-
lelltäxterna i st. f. aconita ha orme etc., har icke så mycket 
att säga, då ju även eljes i de här ifrågavarande ordspråkssam-
lingarna stundom vid sidan av ett latinskt ordspråk ställts ett 
nordiskt av icke eller mindre väl överensstämmande form; jfr 
t. ex. D 326, 722, S 500, 898. 

Ee ter then elssthess kob biesth. 
D 504. 

Denna danska ordspråksversion synes enligt Östn. ordspr. II. 
211 ursprungligen icke ha hört tillsammans med det latinska 
ordspråk, med vilket det hos Låle är förenat. Det senare, som 
lyder »Jnstat grandeuis emptiue querere queuis», synes emellertid 
på grund av Pedersens komm., vilken förklarar Justat med »im-
minet et proximum est», ha kunnat tolkas (»det är gubbarna 
närmast» =-_) »gubbarna äro närmast till att värkställa alla köp». 
En dylik (för övrigt naturligtvis oriktig) tolkning kan hava 
givit anledning till den danska versionen här. 

Hwart kaar staar a sinom knän. 
S 463 (= D 522). 

Enligt GRUBB (jfr Östn. ordspr. II. 216) skulle detta ord-
språk vilja säga: »Jngen lijder för annars last. Hwar svvarar 
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för sin egen giärning». För den, som förenat ordspråket med 
dess latinska parallellversion i Låles samling, har det dock haft 
en annan mening. Den senare lyder nämligen: »Juxta plasma 
basis solet esse locacio vasis». Detta förklaras i Pedersens komm. 
(jfr Östn. ordspr.) så: »Locatio vasis solet esse secundum formam 
fundamenti». Att denna förklaring i huvudsak är riktig, synes 
av uppgiften hos Forcellinus: »iuxta: apud sequioris ffivi scriptores 
usurpatur etiam pro secundum». Plasma torde emellertid bättre 
vara att återge med »beskaffenhet» än med »form»; ordet har 
nämligen enligt Diefenb. Gloss. även betydelsen »beschaffunge, 
machunge». Det ifrågavarande latinska ordspråket är alltså att 
översätta: »alltefter bottnens beskaffenhet plägar ett 
kärls placering vara». I överensstämmelse härmed skulle 
den nordiska versionen vara att tolka: »varje kärl står på sin 
botten» (icke: »på sin botten»), d. v. s. på bottnens beskaffenhet 
beror, huru (stadigt) ett kärl står. 

Detta ordspråk torde således ha inskärpt, huru viktig grund-
valen är, på vilken något vilar; på denna beror det, om det 
hela skall stå eller falla. Härmed äro att jämföra de tyska 
ordspråken: »Ein guter grund ist die hauptsache beim hause» 
(Wander, »Grund» 15) ock »Wie der grund, so das gebäude» 
(anf. st. 44). 

58. Then thwr rodh teghelsteen, som woekter een qwinme. 
D 539. 

I Östn. ordspr. II. 221 påpekas, att formen thwr här är 
oklar, ock det lemnas oavgjort, huruvida den skall betyda »tvät-
tar» eller .  »torkar». Av dessa båda möjligheter är den första 
att föredraga redan därför, att den passar så betydligt bättre. 
Det skulle ju väl kunna gå för sig att torka en tegelsten, så att 
han bleve ännu något torrare än förut, men det är däremot stört 
omöjligt att tvätta bort det röda från en tegelsten. Att »tvättar» 
också avgjort är det riktiga här, framgår av de tyska ord- 
språken: »Ein ziegel weiss waschen 	einer vnkeuschen frawen 
häten 	. ist alles verlohren arbeit» (Wander, »Ziegel» 6) ock 
»Der wescht ein ziegelstein zu degen, der hut' ein unztichtig 
weib in allen wegen» (Wander, »Ziegelstein» 1). 



XI. 6 	 D 539, 592, 602. 	 43 

Om möjliga förklaringar av formen thwr »tvättar» se Östn. 
ordspr. II. 221. 

59. Kastw hwnd i iordans fiodh, tha r hwnd som fore war. 
D 592 (= S 523). 

Detta ordspråk vill naturligtvis (jfr Östn. ordspr. 11. 244) 
säga: »naturen är omöjlig att utrota». Härav följer dock icke, 
såsom i anf. arb. förmodas, att Pedersens komm. skulle misstaga 
sig, då den säger: »dicitur vt videtur de Iudgo et gentili qui 
ficte accedit ad baptismum». Ty ursprungligen kan ju ord-
språket ha avsett döpande av judar ock hedningar, ehuru det 
sedermera fått en allmännare användning. Att »hund» använts 
såsom en föraktfull benämning bland annat på icke-kristna, är 
ju bekant; jfr t. ex. ett i Grimm' Wb. under »Hund» 16 b anfört 
uttryck, i vilket ordet just användes om en jude.1  Det i det 
nordiska ordspråket förekommande uttrycket jo r dans (i upp-
lagan av år 1506 förvanskat till jordens) flodh (som tydligen 
är hämtat från bibeln; jfr »Jerusalems invånare.. läto .. döpa 
sig .. i floden Jordan», Mark. 1: 5) visar ock, att här är fråga 
om en döpelseakt ock icke endast om att kasta en hund i 
vattnet. För övrigt äro att jämföra de tyska ordspråken: »Mit 
dem getauften juden gleich wieder unters wasser» (Wander, 
'»Jude» 66) ock »Qretaufter jude, b eschnitten er christ» (a. st. 42). 

60. Thwth ar mws, som ma koma i fatigha konu pusa. 
S 535 (= D 602). 

Detta ordspråk har dels ansetts syfta på den »selvraadige», 
dels på »den härsklystne, tyranniske» (Östn. ordspr. II. 247), 
vilket ju kommer ungefär på ett ut. Om det även i en relativt 
senare tid haft denna mening, har det dock, såsom jag här vill 
visa, ursprungligen nog haft en helt annan. Den ovanstående 

1) Märk även, att det tyska ordspråket »Wenn ein hund pisst, so 
pissen die andern auch» (Wander, »Hund» 1155) har en variant, som 
lyder: »As ein j ii d stellt sich pischen, stellen sich die iibrige auch» 
(Wander, »Jude» 150). 
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fornsvenska versionen torde nämligen kunna översättas: »det 
är en råtta, som kan ge sig i en fattig kvinnas påse» 
d. v. s. det skall vara en råtta som gör detta, men ingen annan 
kan vara så järtlös. För denna tolkning talar, så vitt jag kan 
se, även det latinska parallellordspråket: »Mus vbi quid (för quit, 
se D 602) peris inopis latitat mulieris» = »en råtta håller till, 
därest hon kan, i en fattig kvinnas påse»; hon har icke 
försyn för denna. Ock alldeles samma mening torde även finnas 
i den danska versionen, »Ee Ler mwss, som hwn maa, i fattigh 
kones poosx», som jag översätter: »råttan är ju (om ee 'ju' jfr 
Östn. ordspr. II. 338), där som hon (det) kan, i en fattig 
kvinnas påse» (om som = »där som» jfr t. ex. »hvar sum gar 
a... gengäerp sum konungs fflgha mr», Schlyt. Ordb. »sum» 3). 

Det här avhandlade ordspråket har således påtagligen från 
början avsett hänsynslöst snikna personer, som icke ens draga 
sig för att taga från den fattige det lilla, denne har att leva av. 
Med detsamma är att jämföra det tyska: »Mancher thut wie eine 
mauss, nagt alles wozu er kompt» (anfört hos Wander, »Mans» 
156). 

61. Hwa kan hawa forbyrdh for dodsins aatstrydhl 
S 547 (= D 614). 

Ordet forbyrdh sammanställer Södw. Ordb. med isl. fyrir-
burb »vision» ock översätter det med »förebud, varsel». Denna 
betydelse är den enda som säkert påvisats för detta ord. Då ett 
forbyrdh »förebud» här också kan motiveras, nämligen såsom 
beroende på missförstånd av den danska versionens forbud, sy-
nes det ytterst sannolikt, att det värkligen är detta ord, som 
åsyftas i ordspråksversionen. Ett dylikt skulle också kunna 
passa bra ihop med det följande aatstrydh. Det senare ordet 
är nämligen kanske sammansatt med ett subst. stridh,1  samman-
hängande med mit. striden, eng. stride »gå (med långa steg)», 
ock kunde alltså betyda »(hastig) ankomst» (jfr fsv. at-lop ock 
isl. subst. at-ganga). Om också ett dylikt stridh icke varit in-
hemskt i svenskan, kunde det ha funnits där i följd av lågtyskt 

1) Rörande y för i jfr t. ex. gyri »girig» S 565, syrla »särla» S 
873, ys- »is» S 977. 
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inflytande (jfr beträffande ordets sammansättning med at- det 
fsv. atvakt, vars sista led är ett lågtyskt låneord). Ordspråket 
skulle alltså kunna vara att översätta: »vem kan hava varsel 
för dödens ankomst?» d. v. s. »ingen vet på förhand, när 
döden kommer annalkande (med stora steg)», ock kunde vara 
att jämföra med S 598: »Dodhrin blxse ey i ludh for sik» = 
»döden blåser icke i lur före sig». 

Ehuru jag icke anser den av mig här framställda förklarin-
gen för säkrare än den av Kock Ark. X. 83 noten samt Bugge 
därsammastädes s. 101 föreslagna, har jag dock trott densamma 
vara värd att påpekas. 

62. Litin hast wr i vadhi mast. 
S 518 (= D 626). 

Detta ordspråk har hittils i utläggningar av detsamma blivit 
alldeles missförstått, i det att det tolkats: »liten häst kommer 
mäst i, sjunker djupast i vadet». Det påstående, som ord-
språket på detta sätt skulle innehålla, vore nämligen alldeles 
oriktigt. Tvärtom sjunker en stor ock tung häst, då han går 
över ett vad, mer ned (i den mjuka bottnen), än en liten vid ett 
sådant tillfälle gör, i det att den senare på grund av sin lätthet 
håller sig bättre uppe, så att han alltså (över vattenytan) ser 
större ut än en stor häst. Jag översätter därför ordspråket (all-
deles efter orden): »liten häst är störst, då det gäller att 
gå över vad». Samma mening innehåller också den latinska 
versionen av ordspråket. För riktigheten av denna tolkning 
talar även det tyska »Ein kleines pferd schwimmt leichter durch 
den furt als ein grosses» (Wander, »Pferd» 956).1  

63. Fonw lignws biergh oe dala3 n kob on sala/ 
D 631. 

Om detta ordspråk säges i Östn. ordspr. II. 257: »syftar väl 
på ackordering, 'förr utjämnas bärg ock dalar än köp ock för- 

1) Påtagligen har i detta ordspråk ursprungligen i stället för 
»schwimmt» stått »geht», ty över ett vad går man ju, åtminstone till 
större delen. 
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säljning'». En annan tolkning, med vilken ordspråket kommer 
i full överensstämmelse med dess latinska parallell, torde emel-
lertid vara att föredraga. Denna parallell lyder: »Mons prins est 
valli similis quam si(n)t fora merci», vilket påtagligen betyder: 
»förr är bärg likt dal än priset varan». Beträffande fora »pris», 
plur. av forum, jfr Östn. ordspr. II. 258, där denna betydelse 
anföres från Du Cange; sint är rättelse för sit — ett lätt 
begripligt fel för Bit — jfr anf. arb. På liknande sätt tolkar 
jag den danska versionen: »förr likna (sig =) varandra bärg 
ock dalar än det köpta ock betalningen». Beträffande 
kob = »det köpta» är att jämföra Schlyt. Ordb. under »kol)» 5: 
»den genom köp ... förvärvade saken»; rörande min översättning 
av sala här märkes, att isl. sala icke blott betyder »försälj-
ning», utan även »betalning». 

I detta ordspråk ligger alltså en uppmaning till försiktighet 
vid köp. Det framhåller, att man vanligen får betala mycket 
mera för en vara, än den är värd. Härmed äro t. ex. att jäm-
föra de tyska: »Bei manchem kauff ist trug vnd fahr» (Wander, 
»Kauf» 5) ock »Wer kauft, hat hundert augen nöthig, wer ver-
kauft, unr eins» (Wander, »Kaufen» 89). 

64. Vgglahopir menar wara skipsfor. 
S 624 ( D 658). 

Detta ordspråk vill, såsom av den latinska versionen fram-
går, säga, att »ugg.lan med sitt skri förhindrar matroser-
nas sjöresa» (se Ostn. ordspr. II. 265). Uggleskri ansågs näm-
ligen (såsom ännu mångenstädes) för ett dåligt varsel. Såsom 
synes, har emellertid den svenska versionen förvanskats, ock 
detta är även förhållandet med den danska. Den senare lyder: 
»Wglx bor formener man at wfflre tu l skijbs for» = »ugglevind» etc. 
I st. f. sv. hopir, da. bor förmodas i östn. ordspr., att ordsprå-
ket ursprungligen haft rop, som i den svenska versionen skulle 
förvanskats till hopir samt i den danska (närmast över formen 
rob) till bor. 

Det gives emellertid en annan möjlighet, som icke förut-
sätter så stora förvanskningar, som man med denna förklaring 
nödgas antaga. Enligt min mening torde sv. vggla-hopir bero 
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på missförstånd av ett originals vggla-hop (neutr.) samt da. 
wgire bor på felläsning av ett ughe hop: ett något otydligt 
h kan ju lätt ha lästs som b ock ett p — med föga neddragen 
eller suddig stav — som r. Med hop, hop åsyftar jag det ord, 
som på isländska heter cip ock på fornsvenska op, op (i den 
senare formen beror o antagligen på invärkan från värbet gipa) 
med betydelsen »rop» samt, i isländskan åtminstone, även speciellt 
»klagorop, högljudd klagan» (»weeping aloud» enligt Vigt*. Diet. 
jfr även det hithörande eng. weep »weinen, klagen»). Befräffande 
de här förutsatta formerna med börjande h- år att jämföra Nor. 
GPhil. § 168. 4. Faktiskt finnes också det hithörande värbet 
opa i fda. även i formen hopa, anfört i Kalk. Ordb. i följande 
sammanhang: »hmrrm! fore ath ieg hopcer at theg, tha hor mech».i 
Ordet (h)op, (h)op passar även från betydelsens synpunkt bättre 
i ordspråket än det förut föreslagna rop, eftersom ugglans skri 
just låter som ett klagorop (vilken omständighet naturligtvis 
varit anledning eller medvärkat till den folktron, att någon 
olycka stode i samband med detsamma) ock den latinska ver-
sionen på motsvarande ställe ävenledes har ett ord med dylik 
betydelse, nämligen piangit »jämrar sig, klagar». 

I fråga om uttrycket wara skipsfor i den fornsvenska ver-
sionen vill jag såsom en möjlighet påpekat  att RYDQVISTS upp-
fattning av skipsfor såsom »sjöresa» (jfr östn. ordspr. II. 266 
samt isl. skipf9r »soreise») skulle kunna vara alldeles riktig, i 
fall nämligen wara är genit. plur. av fsv. var »man».2  I detta 
fall skulle den svenska ordspråksversionen betyda: »uggleskri 
förhindrar männens sjöresa» ock alltså nästan ord för ord stämma 
med den latinska. Härmed är att jämföra, att den danska ver-
sionen också har ett »man» här. Den danska formen av ord-
språket kunde då bero på missförstånd av ett äldre va3ree skipsfor 
såsom = vara »skeppsföra» (i stånd att gå ombord för en sjö- 

KALKAR fattar emellertid hopEer här såsom betydande »hoppas», 
samt upptager därför formen under håbes; men att detta icke kan vara 
riktigt, framgår redan av 	i rotstavelsen, vidare av den aktiva for- 
men — av håbes kan Kalk. Ordb. eljes endast meddela former på -s — 
samt slutligen av att ordet följes av prep. at, med vilken hitlies icke 
brukar förbindas; jfr däremot 6pa at i isl. 

För ursprungligt vser = isl. verr »mand»; jfr om detta ord i 
svenskan Brate Runverser s. 163 not 4 samt Rietz under »vår». 
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resa). Då man emellertid känt, att ett personobjekt behövdes 
efter formener, kan man så ha tillsatt man. 

65. Geenslaw r eij affiawdh. 
D 676 (= S 600). 

Här har man troligen att göra med ett gammalt lagordspråk, 
identiskt med det tyska »Gegenwehr ist nicht verboten» (an-
fört hos Hillebrand, Deutsche rechtssprichw. nr  275 samt hos 
Graf und Dietherr, Deutsche rechtssprichw. s. 390); jfr den 
svenska versionen av ovanstående ordspråk: »Geenslagh 
ey forbwdhit». Den i Östn. ordspr. 1I. 272 föreslagna emenda-
tionen av afflawdh till affsawdh är icke av behovet påkallad, 
eftersom afläggia »avlägga» i det juridiska språket synes varit 
ett speciellt uttryck för »upphäva, avskaffa»; jfr Schlyt. Ordb. 
»afl2eggia» samt »iarnbyrp war . . af lag hp» i HälsL. AB. XVI, 
»wari all harnarskipt af lag5» i SödmL. BB. 11, »all naam seen af 
lagp» i sistnämnda lag ock balk 1 § 1, samt även »Alla lagar 
skola vara sådana, att de tjäna till det meniga bästa, ock där-
före, då lagen bliver skadlig, så är det icke mera lag, utan 
olag ock bör avläggas», Domareregeln nr 7. Det danska ord-
språket betyder således: »motvärn är icke avskaffat (i lagen)», 
d. v. s. »motvärn är fortfarande tillåtet»; jfr det tyska »Gegen-
wehr ist erlaubt» (Hillebrand, anf. st.), som möjligen innehåller 
ett gammalt lagstadgande. Att i det här avhandlade ordspråket 
helt kortfattat står »motvärn» i st. f. möjligen väntat »bestäm-
melsen om motvärn (är icke avskaffad)» el. dyl., har många 
paralleller i det gamla juridiska språkbruket, såsom t. ex. saxa- 

	

mal 	»bestämmelserna, balkarna om såramål» eller iandamEere 
»stycke som handlar om rikets gränser» (se under anf. ord i. 

Schlyt. Ordb.). 

66. Man skal ey swidha alt thwth, som lodhit 
S 606 (= D 681). 

I Östn. ordspr. II. 273 akcepteras den åsikten, att detta 
ordspråk skulle vilja säga: »man får icke räkna för noga». Om 
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ock ordspråket i senare tid använts i nämnda betydelse, torde 
detta dock icke varit dess ursprungliga mening. För utfinnan-
det av denna är Pedersens komm. till den latinska parallellver-
sionen vägledande, ehuru dess innehåll vid första påseendet 
kunde förefalla något egendomligt (jfr Östn. ordspr. a. st.). 
Denna version lyder: »Non est vrenda quecumque sit hispida 
menda», ock utläggningen härav: »Non qufflcunque menda. i. 
macula e orp ori s sit hispida. i. pilosa & hirsuta est vrenda 
quia natura obscena membra vtriusque sexus & podicem pilo 
vestit: quffl tamen vrenda non sunt». Härav är tydligt, att ord-
språket syftar på det stundom använda sättet att i stället för 
.att raka bort skägg etc, bränna bort detsamma: man brände 
bort »det ludna» i ansiktet samt på präster ock munkar även 
i nacken, men icke å de i kommentaren omnämnda ställena. 
Ordspråket innehåller alltså ett påpekande av att man vid 
dylik bränning icke finge behandla alla hår å människokroppen 
på samma sätt. Nu torde det vara tydligt, att detsamma till 
sin mening måste varit identiskt med det bekanta: »Man får 
icke skära allt (»hår», har det naturligtvis ursprungligen 
hetat) över en kam», som likaledes i sin bokstavliga lydelse 
framhåller, att man icke får behandla allt hår på samma sätt 
(:klippa det över en kam, varigenom det överallt bleve lika kort). 

67. Ey ar jak grene, tho at jak brodh lewe. 
S 609 (= D 683). 

Här synes värbet saknas i den sista satsen. I Södvy. 
Ordb. föreslås därför att efter jak supplera a. I Östn. ordspr. 
II. 275 påpekas även, att före brodh lewe det, såsom riktigt 
framhålles, »icke oväsentliga» ordet eghna måste vara över-
hoppat. På detta sätt skulle översättningen av ordspråket alltså 
bliva: .»icke är jag greve, ehuru jag har .egna brödkakor». 

Innan jag påpekar en annan möjlig uppfattning av den 
svenska ordspråksversionen, skall jag först redogöra för de 
båda parallellordspråken. Det latinska lyder: »Non comes jude 
putor propriis quod panibus ytor». Detta är tvetydigt. Antin-
gen kunde man vilja översätta det: »jag är icke greve för att 

Sv. landsm. XI. 6. 	 4 
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jag äter eget bröd». För denna tolkning talar, synes det, den 
danska parallellen: »Jeg mr' eij forthi grmffwm at ieg ceder 
mijne egnm leefw2e». Eller ock är den latinska täxten att 
översätta: »därför är jag icke greve, emedan jag äter mitt 
eget bröd». Att vara greve skulle alltså vara oförenligt med att 
äta eget bröd. Att av dessa tolkningar den förra är den orik-
tiga ock den senare den riktiga, är emellertid givet av den 
grund, att det utmärkande för grevarna ursprungligen ock ännu 
allmänt vid den tid, från vilken Låles ordspråkssamling här-
stammar, just var, att de voro i furstarnas tjänst ock alltså icke 
åto eget bröd. Detta framgår också av Pedersens komm., där 
följande utläggning av ordspråket meddelas: »Ego non putor. i. 
non existimor: comes . . . ex ea re quod ytor panibus proprijs: 
quia comitum eibus deberet esse communis». 

Vad det latinska ordspråket vidare beträffar, så torde däri 
avsetts en hittils icke beaktad ordlek. På grund av Pedersens 
»comiturn cibus deberet esse communis» synes det troligt, att 
ordet comes förts samman med esse »äta» samt tolkats såsom 
»sam-, hos-ätare», d. v. s. »en som äter med, hos andra» (jfr ock 
comessari »vnmessiglich fressen in geselschaft», Diefenb. Gloss., 
vilket ord särskilt kunde medvärkat till en dylik uppfattning). 
I detta fall blir ordspråket ännu mera träffande, i det att comes 
»greven» erinras icke blott om att han äter andras bröd, utan 
även om att den titel, över vilken han är så stolt, egentligen 
endast utmärker detta förhållande. 

Vi återgå då till de nordiska varianterna. Av det före-
gående är tydligt, att jag måste anse den danska endast bero 
på den först omnämnda, enligt min mening oriktiga, uppfattnin-
gen av ordspråket. En riktigare lydelse skulle vara: »jeg mr 
eij grmffwm, forthij at etc. = »jag är icke (någon) greve, ty etc.» 
Vad den svenska versionen angår, så är den möjligen ganska 
god. Formen at kunde nämligen vara av värbet eta (jfr dans-
kans 93 dher). Men då pret. passar mindre väl, får at väl i 
detta fall uppfattas såsom felskrivning för tet' = e3ter; en dylik 
emendation är ju i alla fall lindrigare än den ovan omtalade. 
Det svenska ordspråket skulle då vara att tolka: »ej är jag 
greve, dock äter jag mitt eget bröd» ock alltså innehålla den 

1) Denna värbalform måste suppleras här (se östn. ordspr. anf. st.). 
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riktiga meningen (ehuru denna här icke är så väl ock träffande 
uttryckt som i den latinska versionen). 

68. Wlff r vkaendh man oe mistroth. 
D (388 	S 616). 

Detta ordspråk har uppfattats på mycket olika sätt, se 
Östn. ordspr. II. 277. Att den i anf. arb. framställda åsikten, 
enligt vilken wiff »ulv» här står blott bildligt om en människa 
ock icke avser en värklig ulv, bestyrkes av att såsom bekant 
vargr i isländskan även användes om människor, i betydelsen 
»fredlös person» (jfr ock under vargher i Schlyt. Ordb.). I det 
latinska parallellordspråket motsvaras wiff av inpinus. Då 
även detta ord (i uttrycket caput lupinum gerere = »is qui 
proscriptus est... et exlex», Du Cange) användes i samma 
betydelse som den för isl. vargr nyss påpekade, är det därför 
möjligt, att ordspråket i fråga är att tolka: »(lik) en fred-
lös är okänd man, samt misstrodd». Emellertid är ju ock 
den i Östn. ordspr. lemnade översättningen, »den okände mannen 
är en ulv (d. v. s. misstänkes liksom om han vore en ulv)», 
tillfredsställande. 

69. Ey xru alle the thwr kwte kunno vmbwra. 
S 615 (D 708). 

Någon emendation av vmbeera (rättelse för handskriftens 
vmbtero, vilket nog utgör dittografi från kunno) til veal bara, 
såsom i Östn. ordspr. II. 288 (ock Ark. II. 103) föreslås, be-
höves icke, då fsv. umbra även har den här passande bety-
delsen »tåla, fördraga» (se Rydqv. VI). Ordspråket betyder så-
ledes: »det är icke alla som kunna tåla vid glädjen». 
Jfr det i Östn. ordspr. anf. st. citerade »där skall starka ben 
till att bära goda dagar. 
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Almosse tommer eij pwngh oe eij messw dags fxrdh. 
D 710. 

Detta ordspråk är såsom varande av kristligt (möjligen 
delvis bibliskt, jfr nedan) innehåll naturligtvis icke gammalt 
nordiskt, utan måste bero på utländskt inflytande. Det finnes 
också anfört från flere andra håll, t. ex. »Almosengeben armet 
nicht, kirchengehen säumet nicht» (Wander, »Almosengeben»), 
»Misse to heren enlettet nicht, Almisse to geven enarmet nicht» 
(Wander, »Messe» 14). Möjligen är med ena hälften av ord-
språket att jämföra Sal. ordspr. 28. 2 7 : »Qui dat panperi 
non indigebit»; ifrågavarande hälft anföres hos Wander (under 
»Almosengeben») från en mängd håll: Tyskland, Böhmen, Eng-
land, Frankrike ock Spanien, jfr ock Däringsfeld I, nr 39. Säkert 
är därför hos Låle den latinska versionen av ordspråket den 
äldre, denna lyder: »Non eloys bursam niinuit, nee missa dietam.» 
I så fall torde en ändring av danskans timmer till tyner, som 
i Östn. ordspr. II. 289 ifrågasättes, icke behöva eller böra före-
tagas (jfr ty. »Almosengeben leer t keinen beutel», Wander, 
»Almosengeben»). 'rammer kunde nämligen bero på mindre 
noggrannhet vid överflyttandet av latinet till danska: man kan 
här liksom i latinet ha nöjt sig med ett värb, ehuru i danskan 
~mer kanske icke passade så bra tillsammans med båda 
objekten som latinets minuit. Emellertid är icke den möjlig-
heten utesluten, att tommer även kan passa till objektet dags 
fterdh. IS1. tåniltitr »sendrfflgtig» ock timliga »langsomt» göra 
det nämligen icke osannolikt, att tramme3 även kunnat betyda 
»försena, fördröja» ock alltså ha just den betydelse, som här 
erfordras. 

Then qwinme man ~gliet form ~e, eij wil gaffn 
gorm. 

D 715 (= S 628). 

I stället för galen gorx har Pedersens utgåva vige »vika», 
ock detta stämmer med latinet: »Obuia verba polit mulier que 
c ed er e nolit». 1 Östn. ordspr. II. 290 anses dock troligast, att 
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gaffn gorm är det ursprungliga, ock att vige beror på invärkan 
från latinet. Nu kunna emellertid båda versionerna förklaras 
ur latinet. Mlat. cedere betydde nämligen icke blott »vika», 
utan även (för ~dere) »snyden, hauwen», »skära, hugga» (se 
Diefenb. Gloss.). Sannolikt beror därför den först omnämnda 
versionen på att latinet tolkats: »den kvinna, som icke vill 
hugga (skära, d. v. s. göra gagn genom dylikt arbete), har 
mycket att förebära». Sedermera kan detta ha förallmänligats 
till »den kvinna, som ej vill göra gagn (i allmänhet) etc.», 
liksom uttrycket tota, som betyder »karda, spinna», i S 634 (se 
Östn. ordspr. II. 293) blivit använt i den allmänna betydelsen 
»pyssla med, sysselsätta sig med något». Av de båda möjlig-
heterna att tolka latinet är naturligtvis den, enligt vilken 
cedere här betyder »vika», den rimligaste ock bästa. 

72. 	lekir tunga a tanne sarast. 
S 631 (D 718). 

Enligt Östn. ordspr. II. 291 har detta ordspråks ursprung-
liga form varit: »./E lekir tunga a tanne earaste» (»eller kanske 
snarare a tanne sam»). I Aarb. no. oldk. 1890 s. 264 har där-
emot F. JÖNSSON framställt den åsikten, att den isländska i 
Målshåttakvge5e förekommande versionen, »Tungan leikr vip 
tunna sår», i vilken sår alltså är subst., skulle vara den ur-
sprungliga. Riktigheten av den förra uppfattningen framgår 
emellertid, utom av vad i Östn. ordspr. påpekas, även av ord-
språkets form utom norden, t. ex. av det tyska: »Die zunge 
stösst gern an den kran k en zahu» (Wander, 'Zunge' 85, jfr 
ock 46, 77). 

Vad beträffar ordspråkets mening, skulle denna enligt 
Östn. ordspr. II. 292 visas av att GRUBB upptar det såsom 
synonym till »Frijaren snackar om älskogh. i. e. Ther han 
mäst vmgår med, thet ligger honom alltijd i bogen.» Något 
exaktare torde dock WANDER ange meningen, då han (under 46) 
förklarar de anförda tyska parallellordspråken på följande sätt: 
»Jeder spricht gern von seinen eigenen lejden» (liksom man 
icke kan låta bli att med tungan stöta mot den värkande tan- 
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den, så kan man icke avhålla sig från att låta tungan förtälja 
om de lidanden, av vilka man plågas). 

73. liwar man ar sin eghin smidh. 
S 638 (= D 725). 

I Östn. ordspr. II. 294 framhålles med anledning av den 
latinska versionens: »Omnis homo statui quit faber esse sui», att 
det kanske bör tagas i övervägande, huruvida eghin beror på 
danskans eghen för eghe, genit. av ett ursprungligt egha = 
nyno. dial. eiga »tilstand». Detta förslag är skarpsinnigt; men 
då i nederländskan förekommer ett sådant ordspråk som »Elk 
is een smid van zijne eigene fortuin» ock engelskan har ett 
sådant som »Every man is the founder of his own fortune» (se 
Dfiringsfeld I, nr 824), bör väl eghin här bibehållas. »Hwar man 
mr sin eghin smidh» säger ju också redan ungefär detsamma 
som den latinska versionen: »man 'smider' (gör) sig själv till 
det man är (blir)», ehuru latinet mycket bättre uttrycker ord-
språkets mening. Latinet utgör också originalet ock har icke 
tillkommit på nordisk botten; det återfinnes nämligen i följande, 
med det nyss anförda ordspråket nästan sammanfallande form 
hos Sallustius: »(Res docuit, id verum esse ....) fabrum esse 
quemque fortunae sim» (citerat av denne från Appius, den älsta 
kända romerska författaren, t 278 f. Kr.; se Forcellinus under 
»fabel.» 5). 

74. Swangh Min wardhir opta dysins ildh. 
S 649 (= D 736). 

Rörande den ursprungliga lydelsen av detta ordspråk ha 
olika meningar framställts (se Östn. ordspr. II. 296 if., 436 f. 
samt Bugge Ark. X. 104). Så mycket är dock säkert (jfr den 
latinska parallelltäxten samt anf. st.), att ordspråket innehåller 
(något fritt återgivet), att »kinden på en som blåser (på glöd 
för att få eld) blir infallen efter (jfr Bagge anf. st.) slutad 
blåsning». Enligt Östn. ordspr. II. 298 kunde ordspråket i över-
förd mening ha brukats om företag, som trots ansträngningar 
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misslyckats. Detta är nog i huvudsak riktigt, men torde något 
noggrannare kunna uttryckas så, att ordspråket använts om 
företag, som med konstlade medel drivits upp till en storartad 
omfattning, men så helt hastigt störtat samman; på liknande 
sätt torde det ock kunnat användas om personer. Härmed är 
att jämföra »Eine aufgeblasene wange fällt wieder ein» (Wan-
der, »Wange» 3) samt det bekanta »det (»han» etc.) föll ihop 
(brast) som en såpbubbla». 

75. Manga ffirn wra i wredz mans munne. 
S 652 (= D 743). 

I stället för wra »vrå», »smyghål» har den danska versionen i 
upplagan av år 1506 weeyskyll »vägskäl», »avvägar». Latinet 
har diuerticula, som betyder både »wra» ock »wxyskyll». Enligt 
Östn. ordspr. II. 300 skulle den första läsarten vara den ur-
sprungliga, ock ordspråket skulle sannolikt velat säga: »den 
vredgade omtalar ej sina hemliga anslag». Med läsarten 
wszeyskyll får ordspråket ett nästan motsatt innehåll: »det finnes 
många avvägar i vred mans mun», d. v. s.1  när man är vred 
säger man saker, som man vid lugnare sinnesstämning icke 
skulle komma fram med. Då med den senare läsarten ock tolk-
ningen ordspråket blir mera träffande ock sant än med den 
förra2, kan jag icke finna annat, än att i den nordiska ver-
sionen weeyskyll är att föredraga framför wra, vilket senare 
alltså torde bero på felaktig tolkning av lat. diuerticula. Med 
detta ordspråk äro t. ex. att jämföra de tyska: »Zorn kanu nicht 
immer die zunge im zagel halten» (Wander, »Zorn» 164) ock 
»Der zornig weiss nit, was er redt» (Wander, »Zorniger» 9). 

76. E wxxe rakka tan, ingen gamal hundir bithir been. 
S 654 (= D 744). 

Att bithir här är en bättre läsart än den danska versio-
nens woxer, har redan i Östn. ordspr. II. 301 påpekats. Detta 

Jfr latinet, som visar en bättre avfattning: »Os diuerticula capit 
iratum numerosa» = »en vred mun tager många avvägar». 

Mot wra talar ock möjligen latinets capit, för vilket man, ifall 
diuerticula här betydde »smyghål», väl skulle väntat habet 1. dyl. 
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bestyrkes även av »Wenn der alte hund knochen nagt, wac h-
s en dem jungen die zähne» (Wander, »Hund» 1844). Vad ord-
språkets mening beträffar, anser Nyerup (se Östn. ordspr. II. 
301), att det tyder på den »hannens og gjengjeldelsens dag, 
som voldsmanden altid maa frygte, saafremt den der er skeet 
overlast, efterlader sig horn». WANDER däremot tillägger till 
belysning av detsamma: »Mächtiger einfluss des beispiels». Ingen 
av dessa förklaringar synes slående. Månne ordspråket icke i 
stället vill säga, att medan det gamla slites upp, växer nytt 
fram, som sedermera träder in för det förbrukade? 

77. Naar armin krokis, tha gapar mwnnin. 
S 659 (= D 745). 

Detta ordspråk har (se Östn. ordspr. II. 301) förklarats så, 
att man här skulle ha en bild, tagen från den ätande eller 
drickande, samt att meningen skulle vara: »naar nogen vii give, 
saa finder han nok den som vii tage». Den hithörande latinska 
versionen innehåller emellertid något helt annat: »Os mox fit 
patulum, cubitus mim contrahit archum», vilket jag översätter: 
»ett (hål) sår (blir snart öppet) gapar snart, då arm(båg)en 
spänner bågen» (jfr Forcellinus, 'os' IV: »dicitur universim de 
quocumque foramine 	Ulceris os» (»ett sårs öppning»). Ord- 
språket torde vilja erinra om att en olycka kan komma mycket 
hastigt, ock alltså ha likartad mening med S 46 (= D 49): »lE 
koxar duwa, mwdhan bughi bwndis», som också framhåller, att 
olyckan kan komma över en som en pil, ehuru den nyss synts 
vara fjärran (jfr Östn. ordspr. H. 31). 

Då den nordiska version, som står vid sidan av ifråga. 
varande latinska ordspråk, icke har något vidare träffande inne-
håll ock ord för ord kan förklaras ur den latinska (i det att 
vad mvianin beträffar detta kan bero på att os fattats i dess 
vanliga betydelse i stället för såsom »hål»), torde den väl endast 
utgöra en misslyckad översättning av den senare. Härför talar 
ock Pedersens komm., som tolkar ordspråket på följande sätt: 
»Contigit spe quod dum cubitus 	contrahit arcum ad 
sagitandum: os trahentis fit mox patulum. i. apertum». Att 
observera är ock, att kommentatorn icke säger, att här, såsom 
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i det ovan anförda förklaringsfbrsöket antages, skulle vara fråga 
om en ätande eller drickande. 

78. Biwrghas alle, tha wardhir bodh godh. 
S 675 (= D 760). 

I Södw. Ordb. tages bodh här i betydelsen »förvaringsbod». 
Trots den i Östn. ordspr. II. 306 framställda avvikande uppfatt-
ningen, torde denna tolkning dock vara riktig, eftersom latinet 
såsom 'motsvarande ord har fbacus, vilket även betyder ett slags 
förvaringsbod, nämligen tor pängar ock skatter. Vad tolkningen 
av bicerghas angår, så är detta värb enligt min mening här att 
fåtta i den rätt vanliga betydelsen »jälpa», så att ifrågavarande 
form alltså betyder »jälpas, jälpa varandra». Ordspråket i sin 
helhet skulle alltså vara att översätta: »jälpas ålla åt, så 
varder förvaringsboden (god) välförsedd» (jfr goper bl. a. 
»väl beskaffad», »rundlig»: Södw. Ordb.). På detta sätt kommer 
också den svenska versionen i ett slags överensstämmelse med 
den hithörande latinska, som lyder: »Passim vim demus, quod 
opes fiseo eumulemus». Det är nämligen möjligt, att passim 
vim dare på grund av en kommentars ftirklaring vim dare = 
operam dare (jfr Pedersens korum. »vim.i.diligentiam, opera m») 
tolkats såsom »vi giva jälp på alla håll» (operam dare betyder 
som bekant utom »bemöda sig» även »vara till tjänst, j älp»), ock 
på dylikt sätt kunde den svenska versionen ha uppstått. Men 
även om den senare utgör ett självständigt ordspråk, som endast 
av misstag satts vid sidan av det nyss anförda latinska, torde 
biearghas här vara att fatta så, som jag gjort det, hällre än (med 
Östn. ordspr. anf. st.) såsom = »bärga sig, ha sin bärgning, stå. 
sig», med vilken tolkning ordspråket skulle få ett bra trivialt 
innehåll. 

Vad latinet angår, så betyder det naturligtvis, rätt tolkat>  
något annat än nyss ifrågasatts, nämligen: »vi anstränga oss 
på alla håll för att samla (skatter) pängar i ()irvarings-
rummet) kassakistan». I Pedersens komm. anses flams här 
avse den kungliga skattkammaren, dit man från olika håll 
betalar in skatter. Emellertid torde ordet dock snarare syfta på. 
vars ock ens enskilda förvaringsrum för de pängar eller dyrbar- 
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heter, han kunnat samla (fiscus betyder ju icke blott »skatt. 
kammare», utan även — ock detta är som bekant den ursprung-
liga betydelsen — »cophinus, loculus, arca, follis pecunim», jfr 
Foreellinus). Ordspråket framhåller således nog det faktum, att 
människornas diktan ock traktan överallt går ut på att förvärva 
pängar. Ungefär samma tanke kommer ock fram i den danska 
versionen, »Alle tingh mr godhe, men baadhen (»vinningen») mr 
bmsth» (att göra vinst, förtjäna pängar räknas som det högsta 
goda), ehuru vad som i latinet endast omtalats som ett faktum, 
här framhålles som en grundsats, som bör efterföljas. I Peder 
sens utgåva har denna grundsats blivit ännu krassare fram-
hållen: »Hvver skall vere sig selff kerest» (jfr Östn. ordspr. anf. st.). 

79. Fathig mans fora mr ful wwl krendh. 
S 678 (= D 763). 

Detta betyder (se Östn. ordspr. II. 307) ungefär: »fattigmans 
resurser äro nog kända». Det motsvarande latinet lyder: »Pau-
perie , miserum docet esse perisima rerum»; i den danska ord-
språkssamlingen står däremot decet för docet. Frågan är nu, 
vilkendera läsarten torde vara den riktiga. I Östn. ordspr. före-
drages deeet; väl emedan docet icke utan någon emendation 
kan passa. På detta sätt skulle dock ordspråket få ett bra 
egendomligt innehåll: »den fattige bör äta avskräden», samt 
även föga stämma med den nordiska versionen. 

Ett helt olika ock mera träffande innehåll får latinet, om 
docet bibehålles ock i st. f. pauperie — såsom redan föreslagits 
av Wander under »Armuth» 320 — med en obetydlig emenda-
tion insättes pauperies. Ordspråket säger då: fattigdomen 
lär den olycklige att äta avskräden; jfr »Hunger og nod 
here at soge kod» (Diiringsfeld I, nr 777), »Wer in armuth lebt, 
muss sich mit brocken begniigen» (Wander anf. st.), samt sådana 
ordspråk som »Egestas docet artes» (Wander, »Armuth» 106), 
»Armuth lehrt bescheidenheit» (anf. st. 261), »Paupertas homi-
nem cogit perquirere cuncta» (Tunnicius 998) ock »Armuth isst a 
saures brot» (Wander, »Armuth» 259). Med läsarten docet skulle 
ock den nordiska versionens förhållande till den latinska kunna 
ftrklaras. Formen docet kunde nämligen ha fattats såsom 



XI. 6 	 D 763, 771, 904. 	 59 

»inquit» = »man säger» (jfr Forcellinus »doceo» 6: »simpliciter pro 
dicere») ock latinet (med läsarten pau.perie) tolkats: »man säger, 
att den genom fattigdom olycklige äter avskräden», vilket blir 
ungefär liktydigt med »det är bekant, att etc.»; jfr den svenska 
versionens »ser ful wsel ksendh». Emellertid kunde ju ock den 
senare versionen vara endast en allmän reflexion, gjord med 
.anledning av vad som förut i latinet framhållits. 

80. Hoorkuna wildh ar a ondh. 
686 (= D 771). 

I stället för wildh torde enligt Östn. ordspr. II. 310 på 
grund av latinets nuore här ursprungligen ha stått avandh 
(.= avund). Till stöd härför vill jag påpeka, att wildh kan ha 
utgått från en handskrifts hoorkfluawndh, som fellästs (med 
förbiseende av förkortningstecknet för n över u etc.) hoorkuna 
wildh i stället för hoorkunu avundh. På detta sätt blir även 
formen hoorku.na  för ursprungligt hoorkunu förklarad. Den 
som här läst wildh, har väl tänkt på vad som t. ex. framhålles 
i det tyska »Hurenlieb 'nacht sorge vnd ist ein tödtlich gift» 
(Wander, »Hurenliebe» 5), samt med sin avfattning velat säga: 
»en skökas bevågenhet är ständigt ond» (jfr isl. vild »liking, 
favour»). Med denna version bleve det ju också tämligen god 
överensstämmelse med det latinska parallellordspråket: »Pelex 
liuore fertur iniqua fore» = »en frilla säges vara otålig (besvärlig?) 
på grund av svartsjuka», vilket även framhåller det betänkliga i 
att man fäster sig vid en dylik lös person. 

81. Hwxr ladher syt skijb dylmesth. 
D904. 

Enligt Östn. ordspr. skulle detta ordspråk med sitt mot-
svarande latin syfta på egennyttan. Så vitt jag kan se, torde 
dock latinet ha en annan betydelse. Detta lyder: »Quisque sue 
trieri solet apta profunda tueri» ock tolkas enligt min mening 
riktigt i Pedersens komm., där det heter: Auisque solet tueri. 
i . perspicere & percontari : profunda . s . maria : apta . i . conveni- 
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entia & salutaria : trieri . i . naui . 	: vt non pereat». Det 
latinska ordspråket är således att översätta: »var ock en plä-
gar se till, vilka djup äro passande för hans skepp»; 
jfr »Jeder weiss seines schiffes tieffe am besten» (Wander, 
»Schiff» 89), samt »Elk mutt sin schipps diipte weten» (anf. st. 
60). Den allmänna meningen härmed är påtagligen, att »var 
ock en bör (själv) se till, huruvida han har förutsättningar för 
att kunna gå i land med ett visst företag». Det torde vara tyd-
ligt, att detta är den riktiga meningen ock icke den, att »var 
ock en är egennyttig», till vilken senare uppfattning man (jfr 
ovan) väl kommit genom att tolka latinet med: »var ock en ser 
till, att hans skepp har det passande djupet». På en dylik oriktig 
tolkning beror påtagligen även den i överskriften anförda danska 
versionen, som betyder: »var ock en lastar sitt skepp djupast»; 
man torde således varken böra hålla denna för ett i förhållande 
till latinet helt annat, självständigt ordspråk, ej häller torde den-
samma på något sätt behöva emenderas (jfr Östn. ordspr. anf. st.). 

82. Onth wr at plukka haar aff loffwa. 
S 826 (= D 933). 

En mängd paralleller till detta ordspråk anföras hos Surin-
gar Era smus nr 32; jfr särskilt 43.21axpi,v TD,Ieg »calvum vellis 
samt »Een hayr wter palmen trecken» (ur Proverbes anciens 
flamengs et franois). 

83. Then skieppe er fwld maaldh, ther gffilleren stetter 
seg vppaa. 

D 952 (= S 845). 

Enligt NYERUP är detta ordspråk »ganske dunkelt». Då, så 
vitt jag vet, icke häller å annat ställe någon förklaring av det-
samma blivit framställd, torde det icke vara överflödigt att för-
söka lemna en sådan. 

För frågan om ordspråkets mening är det latinska parallell-
ordspråket något mera belysande än de nordiska. Detta lyder: 
»Sat chorus est mensus cui mensor inest vice census»=»tillräck-
ligt väl mätt är det (sädes)mått, i vilket mätaren befinner sig 
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Själv, i stället för skatten» (som måttet borde innehålla; rörande 
betydelsen av chorus se Östn. ordspr. II. 357). Detta utgör 
tydligen ett lag ordspråk från en tid, då den bestämmelsen 
gällde, att såsom det t. ex. heter i D 987, »Han scal gwllw meth 
kropp, eij haffwer koo» (jfr även det tyska »Wer nichts hat, 
muss mit der haut zahlen», Hillebrand Rechtssprichw. s. 100), 
d. v. s. då den som saknade tillgångar att betala en gäld, över-
lemnades till fordringsegaren, som antingen kunde låta honom 
avtjäna skuldbeloppet eller stundom rentav egde att göra med 
honom vad han ville (jfr utdragen ur olika lagar hos Hillebrand 
anf. st.), så att han till ock med kunde döda honom. I detta 
senare fall — ock väl även om gäldenären dött en naturlig död 
under arbete i fordringsegarens tjänst — ansågs också skulden 
i fråga betalt, så att fordringsegaren därefter icke kunde göra 
några ytterligare anspråk gällande mot den dödes släkt; jfr 
»Der tod zahlt alle schulden» samt andra liknande ordspråk, 
upptagna hos Hillebrand anf. arb. s. 195 if. 

Genom det föregående torde tillräcklig belysning vara lem-
nad av det här ifrågavarande Låle'ska ordspråket. Det fram-
håller, att den som lemnat sin person i betalning för en skuld, 
den har till fullo betalt densamma. 

84. Alle hata thwn, som flatir ar. 
S 870 (= D 983). 

Även här föreligger kanske en dålig översättning av ett 
latinskt original. Att det icke är riktigt beställt med ovanstående 
version, misstänker man redan därför att den är så misslyckad, 
ty varför skulle alla hata den som är enfaldig? Vida bättre 
mening har det hithörande latinet, »Sermo vetus odit : profu-
gum vir quilibet odit», vilket jag tolkar: »ett gammalt ord säger: 
alla hata en förrädare». Jfr profugus »exsul», »de apostata»: Forcel-
linus, samt Pedersens komm.: »profugum . i . procul a patria sua 
fugientem : aut qui pr odito r eius est aut qui instabilis», samt 
att NYERUP tolkar ordet som »en overlober», vilken uppfattning 
dock i Östn. ordspr. — jag vet icke på vad grund — säges 
vara »föga trolig». Med detta ordspråk är att jämföra det 
tyska: »(Verrätherei ist beliebt aber) der verräther verhasst» 
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(Wander, »Verrätherei» 2). Pedersens komm. ger även en finger-
visning om huru den nordiska versionen fiatir kan ha uppkom-
mit. Den utgår kanske från det i denna framhållna alterna-
tivet, att profugua skulle vara detsamma som »instabilis», vilket 
som bekant betyder »ostadig, vacklande, svag» ock alltså har en 
betydelse, som är besläktad med den i fiatir »dum, enfaldig». 
Då emellertid fiatir icke passade vidare bra med ett föregående 
hata (lat. odit), har detta senare i den danska versionen utbytts 
mot wall:e. En annan möjlighet vore, att fiatir (skrivet fiat') 
ursprungligen tillkommit genom felläsning av ett *fiar »falsk» 
(eller fiat' (er genom oriktig läsning av fiat gam »handlar falskt?); 
jfr isl. flår »falsk, svigefuld» samt sv. din!. fiatt »falskt». Nämnda 
adjektiv skulle ju passa utmärkt såsom motsvarighet till lat. 
profugue. 

85. Thieth ar onth wara syrla foddhir ok arla moddhir. 
S 873 (= D 984). 

Detta betyder: »det är svårt att vara sent född ock tidigt 
ansträngd», ock man har antagit (se Östn. ordspr. II. 366), att 
härmed skulle syftas på ett barn, som födes till världen, när 
fadern redan är gammal. Det hithörande latinet lyder: »Sero 
piget natura fore maneque fasce grauatum» (D 984), vilket i 
Pedersens komm. tolkas på följande sätt: »Piget 	natum . s. 
hominem in hoc mundo : fore 	grauatum fasce . i . sarcina & 
onere : sero & mane», så att översättningen alltså skulle bliva: 
»människan blir ledsen vid att sent ock bittida vara 
betungad med (arbets)börda». Detta stämmer alltså icke med 
den nordiska versionen. På grund av den senare anses emel-
lertid i Östn. ordspr. anf. st., att nämnda tolkning av latinet är 
oriktig, ock att detta i stället bör konstrueras »piget fore sero 
natum (sent född) maneque fasce grauatum». Denna uppfatt-
ning, som utgår från det icke på något sätt motiverade anta-
gandet, att den nordiska versionen här skulle utgöra originalet 
till den latinska, kan dock icke gärna vara riktig, eftersom den 
förra tolkningen är den naturliga ock den som ger den bästa 
meningen (det torde också kunna ifrågasättas, huruvida icke 
latinets maner »tidigt på morgonen» alldeles omöjliggör den i 
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Östn. ordspr. uppställda konstruktionen). På grund av sistnämnda. 
omständigheter torde därför i stället latinet vara originalet ock 
den nordiska versionen bero på att man konstruerat latinet i 
enlighet med det nyssnämnda otillfredsställande sättet. Anled-
ningen härtill kan ha varit den, att man blott känt natum i 
dess vanliga betydelse »född», icke i betydelsen »människa i 
allmänhet», vilken senare betydelse ordet såsom bekant (jfr For-
cellinus, »natus: universim est homo quilibet») även kan hava. 

Med anledning av att PEDERSENS upplaga vid det här ifråga-
varande ordspråket ger en helt annan tolkning på danska än i 
den latinska kommentaren — vilket även förekommer vid andra 
ordspråk (jfr Östn. ordspr. I, inledningen s. 25 nederst) — vill 
jag framhålla den möjligheten, att den latinska kommentaren i 
dylika fall skulle kunna härröra från hans boktryckare ock 
medarbetare JODOCUS BADIUS AscENsius (jfr anf. st. s. 17 f.), 
som var fransman ock därför sannolikt icke förstod de danska 
versionerna. Denne kan under bokens tryckning utan att med-
dela sig med PEDERSEN ha insatt de ifrågavarande latinska tolk-
ningarna. Att så tillgått, synes ganska sannolikt, eftersom 
nämnda kommentar (»explanatio»), enligt vad i utgåvan uttryck-
ligen säges, blivit »recognita per Iodocum Badium». 

86. liwndh wlff pater noster, Han syer alth lam lam. 
D 999 (= S 946). 

Härmed är att jämföra det latinska: »Quando pater noster 
addiscere lupus volebat, Quidquid dicebat semper lamp, lamp 
referebat» (anfört under »lupus» i Diefenb. Gloss.). Detta stäm-
mer bättre med den ovanstående nordiska versionen än det 
latinska parallellordspråket till denna i Låles samling, vilket 
lyder: »Si lupus instruitur in numen credere magnum, Semper 
dirigitur ab co respectus ad agnum». Den ursprungligaste formen 
av ordspråket antydes möjligen av det grek.: Muåugivy T0,3 
izäsuov stretv ö< !Liv ö 3' acycv pv iv (upptaget i Maximus Pla-
nudes' ordspråkssamling från 1300-talet såsom nr 179, se Burtz' 
utgåva, Leipzig 1886), eftersom i denna föreligger en slags ord-
lek mellan olp.iv ock öcpviv: vargen slutade sin bön med crcpviv 
»lam» i stället för med »amen». 
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87. Sorgh ar eij sosther, thet hwn soffwwr nr. 
D 1008 ( = S 900). 

Detta ordspråk, som skulle betyda »sorgen är icke en syster, 
ehuru hon sover när en», har hittils icke kunnat förklaras, ock 
detta är icke häller underligt, då det enligt min mening med 
sitt bakvända innehåll måste bero på felaktig översättning av 
det hithörande latinska ordspråket: »Sit licet abra thori non est 
par cura sorori». Det senare torde nämligen vara ursprungligare, 
eftersom det ger en utmärkt mening: »en tjänstekvinna är 
icke lik en syster i omsorg (om en), även om hon är ens 
älskarinna» (egentligen »är i [ens] bädd»; torus betyder som 
bekant särskilt »äktenskapssäng» samt metonymiskt även »älskogs-
förbindelse»). Med denna översättning fattar jag alltså cura, 
ehuru ra här står i sista foten av en daktyl, såsom ablativ, 
vilket icke torde vara det ringaste betänkligt, eftersom Peder-
sens komna. såsom ett allmänt omdöme (se Östn. .ordspr., in-
ledningen s. 24) om Låles latinska värser säger: »in multis 
non seruauit quantitatem debitam syllabarum»; jfr t. ex. (pul)la 
non (pulla nominativ) D 24, refert D 940 (för spomMer), 
(mul)ta bona D 150, crisöa D 648 (daktyler!). 

Enligt Pedersens konan]. skulle det latinska ordspråket emel-
lertid betyda: »även om en tjänstekvinna är ens älskarinna, är 
dock icke den omsorg, man egnar h änn e, lik omsorgen om en 
syster». Att latinet icke kan ha ett dylikt innehåll, torde vara 
påtagligt. Genom en liknande feluppfattning av cura såsom 
nominativus torde även den ovanstående nordiska versionen ha 
tillkommit. Den sammanhänger tydligen med ett konstruerande 
av latinet på följande sätt: »eura non est par sorori, licet abra 
thori», som tolkats: »sorgen är ej som en syster, även om hon 
liksom en tjänarinna är (med) i ens bädd». I den danska 
versionen har så detta »är i (ens) bädd» omskrivits med »soffwer 
nfflr» samt i den svenska med »sithir fult mer», vilket senare ju 
passade bättre till subjektet »sorgen». . 

Den i det latinska ordspråket innehållna maningen, att man 
hällre skulle taga till sig en syster såsom husförestånderska 
än använda en annan hushållerska, är påtagligen ställd. till de 
i celibat levande prästerna eller till .blivande andlige. Detta är 
.att jämföra med att det t. o. m. existerade ett påbud, att präster 
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icke fingo ha i sitt hus några andra kvinnor än allra närmaste 
släktingar. I Decretum Gratiani Pars I, Dist. 32, C. 16 heter 
det nämligen: »Interdixit 	synodus non episeopo 	vel alicui 
omnino, qui in elero est, licere subintroductam habere mulierem, 
nisi forte aut matrem, aut sor ore m», etc. Detta påbud har 
dock aldrig blivit allmänneligen efterlevat, utan präster hade 
faktiskt i alla fall ofta andra kvinnor hos sig såsom husföre-
stånderskor, ock 'dessa blevo då — såsom i det här ifrågavarande 
ordspråket antydes — stundom även deras konkubiner. På 
detta senare förhållande tyda också en hel del ordspråk, såsom 
t. ex. »Pfaffen mögen wol huren haben, aber keine eheweiber» 
(Agrieola, nr 343)1  ock »Pfaffenköchin sagt zuerst: des herrn 
ktiche, dann: unsere ktiche, zuletzt: meine kitche; dann hat der 
pfaffe bei der köchin gelegen» (Wander, »Pfaffenköchin»). Om 
samma förhållande erinrar också det nysvenska »I brist på 
jungfrur dansar man med prästmamseller», ehuru det i sin 
nuvarande lydelse synes oklart. Det belyses emellertid av det 
tyska »Hat man nicht jungfern, so tanzt man mit pfarrers 
köchin» (Wander, »Jungfer» 28); jfr även »Wemmer käne jungfern 
hot, muss mer mit huren dansen» (anf. st. 42). 

88. Thw sealt eij fore swijgh tiji torff meth tegh. 
D 1034 (= S 910). 

Formen torff »torg» förklaras i Östn. ordspr. I, inledn. s. 12 
såsom kanske beroende på en dialektisk utveckling o --> es, som 

1) Till belysning av detta ordspråk meddelar AGRICOLA följande 
historia. Då en biskop vid en synod inskärpt hos de närvarande präs-
terna, att de icke finge gifta sig, så »hebt einer an vnd apricht, Gne-
diger herr, dieweil E. G. nit leiden kan, das wir eheweiber haben, wie 
sollen wir jm denn thun, wenn wir vns nit continiren köndten, so mus 
ja E. G. (mit vrlaub vor ewer gnad zu reden) vns huren erlauben. Der 
Bischoff stptzt erstlich ob dieser rede, sagt doch, Ach lieben herren, 
betet ewer koras can onicas, so hat es kein not, die Ehe wolt er jnen 
nit zulassen, die huren auch nit öffentlich vergönnen, doch wo sie jre 
horas canonicas vleissig beten wfirden, so solt es vmb ein hfirlein nit 
zu kornen, es utöste auch nicht gros schaden». AGRICOLA tillägger: 
»Es ist leider dahin komen, das solche hurerey vnd ehebruch, den die 
pfaffen begehen, niemand gethat straffen» etc. 

Sv. landsm. XI. 6. 
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skulle inträtt före r. En annan möjlighet vore, att fa kommit 
från dat. sing. (ordet användes ju ofta förbundet med preposi-
tioner, som styrt dativ), som ursprungligen bör ha hetat torghi; 
jfr isl., fsv. dat. degi, de3ghl till dagr, dagher samt om över-
gången e -› i efter k, g i svagtonig stavelse före i-omljudstidens 
slut förf. i PBB XVII, s. 428, 430. 

Vad formen torff vidare beträffar, förefaller det icke osan-
nolikt, att den utgör tryckfel för torff, genitiv styrd av ffi. 
Pedersens utgåva har också här genitiv, ock ännu i nydanskan 
heter det som bekant ti1 torva. 

89. laddare giwir bruthnum hmst salt ok ey altIdh listhir. 
S 843 (= D 1043). 

Meningen med detta ordspråk angives av Wander under 
»Pferd» 943, där han anför det tyska parallellordspråket »Das 
kranke pferd bekommt mehr salz als schmalz», påtagligen riktigt 
såsom »man heilt nicht bloss mit dem, was gut schmeckt». 

90. Thet tr offthe Mest, ther gnaegher som foll. 
D 1047 (= S 856). 

Motsvarande latin lyder: »Sepe caballus e r i t, qui pulli more 
subhinnit». I Östn. ordspr. II. 382 påpekas emellertid, att elit 
här bör utbytas mot det i den fornsvenska ordspråkshandskriften 
i stället uppträdande sit. Att detta är riktigt, samt att ord-
språket alltså i enlighet med den i anf. arb. hyllade åsikten »ut-
trycker förställning», stödes ytterligare av det tyska »Es ist ein 
pferd, das wie ein fällen wiehert» (anfört hos Wander, »Pferd» 
1000). 

91. Tik% hawir wro ok tro haffwir brodh. 
S 983 (= D 1073). 

Detta ordspråk har hittils icke blivit till fullo utrett. Den 
danska versionen har för tiidh i stället twekt. Vad till att 
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börja med denna senare läsart angår, så torde den, då latinet 
ock svenskan överensstämma, icke vara den ursprungliga, utan bero 
på felläsning av tiidh: ii utan prickar kan ju ha fattats som u 
samt ett (något otydligt) dh som okt (eller eth). Till nämnda 
felläsning har säkerligen mycket bidragit, att det funnits ett 
sådant ordspråk som »Ryor tukt er, er are» (anfört i Östn. 
ordspr. II. 389); jfr ock det tyska »Zucht bringt zu ehren» (Watt-
der, »Zucht» 38). 

Men vad betyder då detta »Tiidh hawir äero»? Den latinska 
parallellversionen, som lyder: »Tempus honore cane, wlt digna 
fides fore pane», är icke lättare att förstå. Icke häller blir man 
säkrare rörande ordspråkets mening genom Pedersens komm. 
(se om denna Östn. ordspr. II. 390). Svaret på nyssnämnda 
fråga har jag emellertid funnit hos BEBEL i Adagia germ. (se 
Bebeliana opuscula noua etc. Argentorat. 1512) s. K ij verso, 
där det heter: »Dicitur a nostris, tempus habere honorem, 
hoc est optimum esse et honorificum quaque suo tempore fieri». 
Denna uppgift bekräftas även av PISTORIUS (i Thesavrvs paroe-
miarum germanico-ivridicarvm, Lipsia etc. 1716-1725, VIII. 73), 
som förklarar det tyska »Zeit hat ehre» med »Tempus observare 
honestum est». 

Tiidh hawir Eero betyder således ungefär: »tiden bör tagas 
i akt», man bör uträtta allt på vederbörlig tid. Hela det här 
ifrågavarande ordspråket torde vara att översätta: »tiden bör 
tagas i akt, ock troheten får (då sitt) bröd»; jfr det tyska 
»Wer die zeit ehrt, den ehrt sie vvieder» (Wander, »Zeit» 599), 
samt med senare delen av ordspråket: »Trew hat allzeit brodt» 
(anf. arb. »Treue» 63). 

92. Sina leerpotthe tijl stheen oc stheen tiji potthe, 
thaa wordher thet henne tij1 meen. 

D 1078 	986). 

Detta ordspråk torde stamma från Talmud, där det heter: 
»Fällt der stein auf den krug, wehe dem krug; fällt der krug 
ad den stein, wehe dem krug; es sej wie es wolle, immer ist 
wehe dem krug» (jfr Schulze, Die bibl. sprichwörter s. 3). 
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93. Ee wre ny kar hyon ka3re, oe gamblw flyde i liken. 
D 1110 (= S 999). 

Ordet flyde här jämföres i Östn. ordspr. II. 399 med isl. 
fi§ta i betydelsen »ile, skynde sig». Ordspråket skulle således 
betyda: »alltid äro nya kärl omtyckta av tjänstefolk, ock de 
gamla ila i elden» (jfr att, såsom i anf arb. påpekas, den 
svenska versionen har fara vm eld). En annan möjlighet vore, 
att flyde här stode för ursprungligt fly the, av fly »skaffe, give», 
så att översättningen alltså skulle vara: »... ock de gamla (giva 
de) slänga de i elden»; jfr »Weil der löffel new ist, so brauchet 
in der koch, darnach wenn er alt ist, so wirfft er jhn in das 
fewr» (Agricola, nr 109). 

94. Klappar thu bondan, tha nappar han thik; slaar thu 
honum, tha smor han thik. 

S 1069 (= D 1155). 

Latinet till detta ordspråk: »Vugentem pungit, pungentem 
rusticus vngit» finnes även i Paroemiae et sententiae insignes, cvra 
A. Schellhorn s. 45. Härmed är att jämföra det franska »Oign e z 
vilain, il vous poindra; Poignez vilain, il vous oindra» (an-
fört hos 11ksang&e 3  s. 654; vilain betyder här »personne qui 
appartient aux gens de campagne»), som påtagligen står i nära 
samband med ifrågavarande latin. Det senare torde alltså icke 
ha tillkommit genom översättning från den ovanstående danska 
versionen. 

95. Gudh krwwir ngin meer, fe(n) han formaa. 
S 1064 (= D 1163). 

Latinet till detta ordspråk: »Vitra posse vid non wlt deus 
vila requiri» finnes ordagrant hos Garnerius s. 217. 
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96. Wijben wil ~im all marcken, oc hwn kan eij wa3ria3 
syn eghen reedhe. 

D 1165 (=8 1050). 

Här liksom i D 369 (jfr ovan under nr 46) motsvaras da. 
wijben i den latinska parallelltäxten av upupa, som icke be-
tyder »vipa», utan »härfogel». I fall latinet är ursprungligare än 
den nordiska versionen, vilket jag icke tilltror mig att bestämt 
avgöra, kunde innehållet i ordspråkets förra hälft bero på att 
man 	med anledning av h är fogelns namn tillskrivit honom 
åstundan att härj a, husera över (latinet har här »subdere», till 
vilket för övrigt da. hcerice skulle passa bättre än det faktiskt 
förekommande ~im) »all mareken». Namnet här fogel har väl 
föranletts av den martialiska fjäderbuske, han bär på sitt huvud; 
se därom ovan anf. st. ock jfr fogelns italienska benämning 
genett° marziale (om vilken se Gherardini, Supplim. a' vocabol. 
ital. under »bubbola»). Även den senare delen av ordspråket, 
»kan eij waarim syn eghen reedhe», passar på härfogeln. Denne 
är nämligen trots sin krigiska huvudprydnad mycket rädd av 
sig, varför man också har ett sådant uttryck som it. »tremår 
com'una böbbola» = »darra som en härfogel» (jfr Petröcchi, Növo 
Dizion. univ. della ling. ital.). 

97. Gudh giwir klwdhe som kyld. 
S 1078 (= D 1172). 

Såsom NYERUP under 1167 nämner, är detta ordspråk myc-
ket spritt. Det finnes på »spansk og fransk, engelsk, skotsk og 
tydsk»; dessutom meddelar NYERUP en latinsk version av det-
samma, som är en annan än den hos Låle förekommande. Utom 
på nyssnämnda tungomål finnes ordspråket emellertid även på 
grek.: '0 8a6; ?spö; -råg ickfri.r: 	gpZet, 	-r6 Voco; (nr 205 i 
Maximus Planudes' ordspråkssamling). 
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98. Naar kerling sig boyer, da hweser henniss arss 
som en gase. 

D 1205. 

Den latinska hithörande parallelltäxten lyder: »Dum se cur-
uat anus, velut anser sibilat anus». Att denna ock icke danskan 
är originalet, är tydligt. Satsen är påtagligen bildad för att 
framhålla dubbelbetydelsen i lat. anus (änus »kerling» ock änus 
»arss»). Vi ha alltså här icke att göra med något ordspråk, 
utan med en minnesrad ur någon latinsk lärobok, som fogats 
till Låles samling, med anledning av att den senare också an-
vändes till undervisning i latin. I delvis liknande form åter-
finnes latinet i Synonoma Joannis de garlandia (utan tryckår, 
från början av 1500-talet) s. 31 där det heter: »Dum dormitat 
anus turpe sibi sibilat anus». 

Av samma slag som föregående är D 677 (= S 601): »Non 
est vrbanus annulus anus anus», som tydligen hopsatts i samma 
syfte som latinet i D 1205. 

99. Iffitum thx!' sweria, ffinga hafuir sitelena. 
S 500. 

På grund av den i Östn. ordspr. II. 430 givna översättnin-
gen av det hithörande latinet: »Litern de statere dissoluit lingua 
statere» = »vågs k ål ens tunga avgör tvisten om vikten», antages 
i nämnda arbete, att bakom svenskans e3nga hafuir sie3lena 
döljer sig ett äldre senga hafuir skalena, »som ingen vågskål 
har». Nu är emellertid i latinet icke tal om vågskål; detta 
säger, att »vågens tunga avgör» etc. (det är ju också icke våg-
skålen, utan vågen som har en tunga). Vidare passar, så 
vitt jag kan se, svenskans »xnga hafuir siwlena» bra på vågen, 
i motsats till andra som »svärja» (avgöra tvister med sin »tunga»). 
Man kan ju också mycket väl förstå, huru ett dylikt uttryck 
om vågen kan ha kommit att fållas. Vid en tvist om vikten 
mellan en köpare ock en säljare kan den senare ha erbjudit sig 
att svärja på att varan hade den uppgivna vikten. Härpå har 
då köparen svarat: »Nej, vi låta vågen svärja om den saken; 
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den har ingen själ» (»så att alltså icke» — kan köparen härmed 
ha velat säga — »på detta sätt någons eviga välfärd äventyras, 
vilket däremöt skulle kunna inträffa, om du får svärja»). 

100. Åtal thingh sta aa enda lykth. 
S 810. 

På grund av det hithörande latinet, »Quolibet.ex opere finem 
delectat h abere», anses i Östn. ordspr. II. 431, att man i st. f. 
sta a i den nordiska täxten snarast väntar ett uttryck med be-
tydelsen »önska, åstunda» eller dylikt, varför såsom en möjlighet, 
som dock förklaras för osäker, framhålles, att sta aa represen-
terar ett äldre standa aa, som i sin tur skulle vara fel för 
stunda a. Så vitt jag kan se, behöver emellertid latinet icke 
motivera en dylik uppfattning. Jag översätter detsamma: »av 
varje företag vill man erfara utgången» (icke, såsom väl i anf. 
arb. förutsättes: »på varje företag vill man ha ett slut»); habere 
användes som bekant även i betydelsen »experiri, seire». Härmed 
är att jämföra det liknande norska ordspråket: »D'er enden, ein 
alltid helst vii hoyra» (Diiringsfeld I nr 412). På detta sätt be-
höver man icke häller förmoda något fel i den här ifrågavarande 
fornsvenska ordspråksversionen. Denna betyder enligt min åsikt: 
»allting beror på utgången» (jfr med sta aa det isl. standa 
å, »bero paa, vxre afluengig af, staar til») ock har alltså ett med 
den latinska överensstämmande innehåll. Jfr det bekanta: »Är 
ändan god, så är allting gott» ock de tyska »Das end bewert 
all ding» (Wander, »Ende» 33), »Am end soll man ein ding loben» 
(anf. st. 8), samt det latinska »Omnia .ekitu probantur» (anf. st. 38). 
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BIDRAG TILL KÄNNEDOM OM 

DE SVENSKA LANDSMÅLEN OCK SVENSKT FOLKLIV 11.7. 

En folksägen från norra Skåne. 
En undersökning 

av 

ARTHUR STILLE. 

Det nuvarande godset Skeinge i Verums socken, Västra 
Göinge härad, har sitt ursprung i ett äldre gods, vars huvud-
gård Birkebjerg, nu I3jörkebärga, nedsjunkit till ett bihang till 
det yngre Skeinge. Birkebjerggodsets historia intill 1500-talets 
mitt är knappast känd. Det har uppgivits, att det skulle hava 
lytt under ärkebiskopen av Lund,' ock i sådant fall torde det 
hava kommit under konungen vid ärkebiskopsdömets fall. Genom 
mageskifte kom det år 1576 undan kronan till Jörgen Daa, 
vars efterkommande sedan besutto det i mer än ett sekel. Det 
»Birkebjerg len», som släkten Daa mottog, var en rätt ansenlig 
egendom: det bestod av — förutom huvudgården — tjugotvå 
gårdar i Verums ock tre i Osby socken,' ock om än större 
delen av godset bestod av skogsmarker, torde det dock hava 
varit i främsta ledet bland norra Skånes gods. Daaernas när-
maste efterträdare, Jörgens svärson Ulf Grip ock dennes dotter 
Gertrud, utvecklade en ganska livlig värksamhet i jordaffärer, 
ock Birkebjerg ökades av dem med en hel del gårdar i Osby, 
Visseltofta ock Verums socknar.' Den sistnämnda lydde nästan 
helt ock hållet under godset, vilket nu synes hava uppnått sitt 
största omfång. Det vann vid denna tid också sin förnämsta 

Jfr GILLBERG, Beskrifning öfver Kristianstads län. Lund 1767. 
Krönens Sköder udg. af  Rigsarkivet (Köbh. 1892) I, s. 160. 

8) »Arfskiftet efter Gertrud Grip 1657» (i Svenska riksarkivet: 
Biographica, Gyllengrip). 
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historiska ryktbarhet såsom huvudskådeplatsen för kärleks-
historien mellan Gertrud Grip ock skalden-äventyraren Lars 
Wivallius. Det var Gertrud Grip som, måhända vid sitt tredje 
äktenskap med den danske Jörgen Galde,' flyttade från Birke-
bjerg ock förlade huvudgården till det närbelägna Skeinge. 
Den gamla huvudgården lemnade hon att bebos av styvmodern 
Helle Urup ock dennas fränder av namnet Urup, möjligen också 
några av namnet Gagge. 

Efter Gertrud Grips död ock sedan det svenska härradömet 
kommit, har Skeinge-Björkebärga ägts av åtskilliga släkter, 
såsom Bonde, von Böhmen, Skytte ock von Brehmer. Johan von 
Brehmer (död 1754 på Skeinge), anspachiskt hovråd ock svensk 
titulärlandshövding, gjorde Skeinge till fideikommiss för sin 
systers avkomlingar av namnet Wrangel. Ättegrenen fick nam-
net Wrangel von Brehmer. Skeinges fideikommissnatur varade 
ända in i vårt århundrade, då den överflyttades på Hyby. Sedan 
dess har Skeinge genom frånsäljande av de flästa underlydande 
hemmanen reducerats till ett gods av jämförelsevis anspråkslösa 
dimensioner, innehafts bl. a. av ätterna Barck, Hardenberg. 
Reventlow ock blek. Den nuvarande ägaren är greve H. S. 

Likasom Skeinge avlöst Birkebjerg, tyckes detta senare 
hava haft till föregångare en ännu äldre gård. Ute på en 
holme i Skeingesjön, den sjö Vid vilken såväl Skeinge som 
Björkebärga ligga, skall denna den äldsta gården hava legat.2  
Holmen kallas Borgön. De enda spår av en gammal byggning, 
som här finnas, äro rästerna av en till omkretsen tämligen vid-
lyftig åttakantig ringmur av gråsten. Det är till Borgön ock 
den jämförelsevis obetydliga ruinlemningen där som den sägen 
anknyter sig, vilken här nedan skall omtalas. Den har ej förut 
varit allmännare känd; den är här upptecknad efter muntliga 
berättelser, som under den senare delen av 1860-talet gjorts av 
personer, vilka stått Skeingegodset nära, ock ganska säkert 
lever den fortfarande bland folket i näjden. 

ArchivsekreUer Thiset har visat (Danmarks Adels Aarbag, Bd XII, 
ätten Grib), att Gertrud Grip före äktenskapet med Jörgen Galde varit 
gift med Hans Svab. 

Dess namn uppgives i Gillbergs nyss citerade arbete hava varit 
Skjävieborg. Detta namn har på senare tider varit känt i Verums-
trakten, kanske dock just ur Gillbergs bok. 
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Det heter, att en gång ägdes den borg, som låg ute på 
holmen i Skeinge sjö, av en adelsman vid namn Peder Oxe. 
Ban var en bondeplågare av värsta art, ock hans fru var nästan 
ännu värre än han. 1 hela Verums socken, som låg under 
härregården, blevo bönderna ohyggligt pinade ock utsugna. 
Borghärren utarmade dem på alla vis med godtyckliga pålagor, 
förfor efter behag med deras egendom ock for särskilt illa fram 
med deras skördar. Han tog grödan, stundom skall han hava 
bränt upp skörden för bönderna. Med full jaktutrustning, hästar 
ock hundar, red han genom den växande säden ock fördärvade 
den. De sona knotade eller satte sig till motvärn, blevo kastade 
i borgens fångelsehålor. Borgfrun for fram på det gräsligaste 
sätt. Sägnen förtäljer, att då någon bondhustru fött barn, sände 
frun på Birkebjerg bud efter hänne, att hon skulle komma över 
till borgen, ock här tvangs hon att giva di åt jakthundsvalpar, 
av vilka man uppfödde en stor massa. 

Slutligen kändes förtrycket olidligt, ock bönderna sände 
då en man ur sin krets till konungen för att inför honom klaga 
över Peder Oxe. Konungen svarade, att lagen ej längre skulle 
skydda denne, ock gav bönderna lov att göra med härren till 
Birkebjerg vad dem lyste. Nu väntade bönderna, tils vintern 
kom ock isen bar över till Borgön. Då gick budkaveln över 
Verums socken, ock själva julnatten samlades alla Peder Oxes 
bönder vid stranden. Från var gård kom man med ett lass 
ris. Man körde så över till ön, ock allt riset staplades upp 
kring borgmuren, varpå det antändes. Något vidare motstånd 
från borgens invånare omtalas ej: dessa sägas hava varit väl 
plägade ock tyngda av juleruset. Bönderna höllo vakt runt 
omkring, ock Peder Oxe med allt hans husfolk brändes inne i 
sin borg. Den hatade borgfrun hade emellertid lyckats smyga 
sig ut ur den brinnande gården ock komma över till fastlandet. 
Hon blev dock upptäckt ock upphanns, visst vid västra sidan 
av sjön. Bondehämden blev nu fullständig, ock borgfrun fick 
med en hård död umgälla sina brott. Sägnen förtäljer, att bön-
derna hängde häune med huvudet nedåt i ett träd i en liten 
dunge. Ännu i senaste tider har en skogsdunge ej långt från 
sjön kallats Fruelund, ock möjligen kallas den så ännu. Där 
skulle dådet hava, utförts. 
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Den frågan framställer sig först: finnas några faktiska för-
hållanden, som ligga till grund för denna sägen? 

Härtill kan svaras, att -vad angår Peder Oxes slut ock 
Birkebjergs gårds förstöring, kan någon historisk grund svår- 
ligen påvisas. 

Som ovan nämnts, är Birkebjergs äldre historia ganska 
dunkel. Det har emellertid antagits, att en Peder Oxe värk-
ligen ägt gården.1  Det skulle vara den från Erik av Pommerns 
ock Kristoffer av Baierns tid kände hövidsmannen på Krogen 
(Kronborg) ock Helsingborg. Denne Peder Oxe kallas år 1408 
väpnare, blev riksråd 1420, hövidsman på Krogen 1426 ock på 
Helsingborg 1435.2  Då Engelbrekt Engelbrektsson med den 
svenska bondehären på våren 1436 ryckte mot Skåne, var det 
Peder Oxe — Jahn kallar honom 3  för »Skånes fornemste lehns-
mand» — som anförde den skånska försvarsstyrkan vid Rönneå-
linjen ock som vid Tranarps vadställe över Rönneå avslöt den 
vapenvila, som räddade Skåne från invasionen. Även vid 
Kristoffer av Baierns tronbestigning spelade .Peder Oxe en be-
tydande roll ock var såsom befälhavare på Krogen nästan själv-
ständig härre. Något om Peder Oxe, som skulle kunna bestyrka 
Birkebjerg-sägnen, är egentligen ej känt. Även om det på flera 
ställen gjorda antagandet, att han var ägare till,13irkebjerg, är 
riktigt, torde man ej därav få sluta, att han också bott där_ 
Han skrives till Asserbo på Själland, ock samtidiga handlingar 
tyckas visa, att hans egentliga hemtrakt var Nordsjälland. Det 
kunde visserligen synas något egendomligt, att Peder Oxe, vars 
dödsår ej är känt, försvinner ur historien vid tidpunkten för de 
stora bonderörelserna i Danmark under Kristoffer av Bajern, 
liksom denne, i trots av sina gunstbevis till honom, ej gärna 
kan hava varit den självrådige hövdingen på Krogen så sär-
deles bevågen.4  Men i alla fall kan man svårligen antaga, att 
Peder Oxe skulle fallit offer för en sådan katastrof som den i 

Jfr RYGE, Peder Oxes [den yngres] Liv og Levnets Beskrivelse. 
Köbh. 1765. Ryge stödjer sig här emellertid på en av LovP,N, De 
Gothungia (Lund 1745), meddelad tradition, vilken strax skall beröras. 

Ryge, a. a. 
JAHN, Danmarks politisk-militaire Historie under Unionskon-

gerne (Köbh. 1835), s. 158. 
Jfr CHRISTENSEN, Unionskongerne og Hansestederne (Köbh. 

1895), s. 49. 
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sägnen omtalade. Hade en så framstående man som Peder Oxe 
fallit på ett sådant sätt, skulle väl någon skriftlig uppteckning 
därom från samtiden hava funnits, låt också vara att Birke-
bjerg låg i en avskild, undangömd skogstrakt. Att historien 
om den onda borgfruns slut ej kan gälla denne Peder Oxes 
hustru Mette Godow, är i varje fall säkert, ty hon levde bevis-
ligen som änka. Ryge citerar härför' ett pergamentsbrev av 
år 1450, som talar om den »ädla frun, fru Mette, Peder Oxes 
till Asserbo änka».2  

Det finnes för övrigt en annan sägen eller, om man så vill, 
en annan version av sägnen om bondeplågaren Peder Oxe, ock 
denna är ej precist av beskaffenhet att styrka den förra versio-
nens historiska sanning. Då den emellertid står i ett visst 
sammanhang med denna ock för övrigt erbjuder åtskilliga syn-
punkter, vilka ej äro utan sitt intresse, torde det vara lämpligt, 
att även den här beröres. 

I den Rönbeekska handskriftsamlingen (Colleetio Rön-
beckiana) å Lunds Universitetsbibliotek finnes en volym, tom. 
XIII, innehållande avskrifter av beskrivningar över socknarna 
i åtskilliga av Lunds stifts kontrakt. För Visseltofta ock Verums 
socknars vidkommande finnes en kopia av den beskrivning, som 
gjorts över dessa socknars märkvärdigheter av kyrkoherden 
Lars Opman (han innehade Visseltofta pastorat från år 1692 
till sin död år 1707). Opman meddelar åtskilliga folksägner 
från sina socknar, ock han har en utförlig sägen att meddela 
om Björkebärga. Den är hittils ej upptecknad på svenska i 
tryck; den återgives här, jämte dithörande topografiska upplys-
ningar, med avskriftens egna ord (blott med jämkning i fråga 
om skiljetecknen): 

»Vidh Sätesgården Biörkeberga löpar Lille-Åhen och Helge-Äh 
»utj Skeinge Siöö, hwarjehelst Helge-Åh hafwer Uthlop igen 
»emellan Brunehelstorpe Nääss och Scheinge Vång. Uti samma 
»Siöö äro många Nar, Fääön, Kyöön, Malmöön, hwadehelst 
»tilförene är tagit jern-malm. Furru-Öön, fins något Furru vppå 
»then. Tiuf-Öön, medh Biöreke och Eeke uppå, säges een Frun 
»hafwa want insat vppå then fil at swelta ihiel, hengdes itt 

A. a. sid. 5. 
Nobilis Matrona Domina Mette relicta Petri Oxe de Aswardebode. 
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»Hveetebrödh öfwer henne, men kunne intet räckia till thet at 
»äta. Orsaaken, at hon hade illa hanterat medh mannen sin, hon 
»säges äljest wara begrafven i een kulle medh nampn Liuse-
»Biörcke, söder för Scheinge belägen. Vidh thenna Sätesgården 
»är och en lijten Siöö, kallat Tua-Siöö. Noch itt giöl kallas 
»Biörkeberga-giöl. Vidh desse ofwanb:te Siöer och _iber liggiar 
»een stoor Öö, nämpnass Boröön, och höstas åhrliga. Vidh then 
»eene ända på Öön ligger een Backe, kallas Borregården hafwer 
»warit särskilt ifrån Oön medh een gropp, som gåår igenom 
»itt giöl, säyas i fordumdagar ther hafwa want ållenskogh, men 
»nu fins 3 st. Eekar och några få allar. Uppå thenne öön sägas 
»och hafwa varit itt Borg i förra tijden, des rudera synes ännu, 
»var åtta-kantigh byggiat. Om dhetta Borg och des förra ägare 
»föras många Sagor, n. Att tå thet bygdes och var uti fioor, 
»har varit så stoor träldom, at ingen Hafwandes Hustrun hafwer 
»kunnat gååt fram medh sitt Barn eller Koo medh Kalf, och om 
»någor Hustru gick entel. sin tijdh fram och födde Barnet til 
»werldena, måtte hon intet däggat ruedh sin egen miölk, utan 
»skulle äljast försörjat, huru hon kunne, ty Härskapet lade 
»Hwalpar på henne at updägga. Hvarför säjas, at diefvulen kom 
»till Borget en gångh medh Careet och Hästar, lät skiekia bodh 
»in till Härskapet Pehr Oxe, som tå war lustigh medh sina 
»gäster, att han skulle komma uth och följa medh, begynnan-
»des fuller tå, såsom förr uhrsächta sigh, men tå Uhrsächten intet 
»länger hialp honom, befahledhe han sin egen kusk spenna för 
»sin Caret, och giorde så följe frå Borget till Pijno-rummet. 
»Kusken war borto i 3 döng, och tå han kom heem igen, frå-
»gade Fruen honom, ehvart hennes Mann Pehr Oxe war, hoo-
»tandes kusken medh hård straff, om han intet skaffade henne 
»honom igen, efterty han förde honom bort. Men kusken sade 
»åth henne, at han sadt i helfvete och drack helsfyyr, um-
»wändte hon sigh intet snart, kom hon wiserliga dijt medh. 
»Thetta wille hon intet troo, förän kusken efter hennes befahl 
»måste skaffa henne wartekn frå Mannen, dhet han och gjorde, 
»n. des gullringh, När hon tå fick see then, umwändhe hon sigh. 
»Säijas, at något Spöke fahr understundom ännu emellan dhetta 
»jämbväl itt Borg, som hafwer varit vidh the tijder utj Witziö 
»sockn. 
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»Orsaaken tå till thetta Borgs förstöring säijas varit dhe 
»Herrars Håårdheet, som then tijdhen woro, hwaröfwer dhe 
»forträngdhe skohla sigh beklagat för Konungen, som tå rege-
radhe, införandes &se förblummadhe orden: ther äro 3 Hanar i 
Skåne, dersom the gala ännu itt åhr, så warda wij alla öde-
»lade, hwar uppå the skola hafwa unfåt sådant swar, at om dhe 
»kunne förgöra them innan 3:ne Soolemärcher, var dhet them 
»frijt. Ther igenom hafwa the sönderbrutit oket, görandes sigh 
»sålunna frija. Then Bonde, som hafwer klagat, säijes hetat Anuni 
»Kulle, men hvadjehälst han mennte under desse 3 Hanar, lähr 
»tviflsutan vara the ther haa boot uppå dhetta Borget, jämbvähl 
»dhe vid Witziö och Loshult, hvilka gamla folk säija hafwa 
»warit till.» 

De båda versioner av sägnerna om Peder Oxe ock Birke-
bjerg, vilka nu meddelats, hava, såsom vi sett, åtskilligt gemen-
samt. Förutom den allmänna uppfattningen om det hårdjär-
tade paret på borgen finnes ju hos båda versionerna ett så 
speciellt moment som berättelsen om jakthundsvalparna. På 
båda ställena omtalas ju också böndernas klagomål inför ko-
nungen ock dennes utslag, som så att säga ställer borghärren 
utom lagen; om än i Opmans berättelse bondeklagomålen ej 
ställas i direkt samband med Peder Oxe. Längre ned skall 
berättelsen om dessa bondeklagomål något närmare belysas. 
Redan från början är det mellertid ganska tydligt, att dess 
samband med sägnen om Peder Oxes bortförande av djävulen 
är ganska lösligt. 

Denna sägen, huvuddelen i Opmans berättelse, kan näni-
ligen ej, som den här står, anses ursprunglig. Det är en ganska 
allmän, på skilda håll förekommande sägen, som lokaliserats 
ock lämpats på en borghärre till Birkebjerg. 

1) Avskriften i Collectio Rönbeekiana har »A mre Kulle», vilket 
säkert är ett avskrivarfel. P. LOVEN (De Gothungia) har »Anon 
Kulle»; Lovén meddelar (på latin) skildringen av Björkebärga-sägnen 
under åberopande av Opmans berättelse, av vilken rådmannen i Malmö 
W. Flensburg skaffat honom en avskrift. Lovén kallar Peder Oxe för 
den äldste ägaren till godset, »ultimum et antiquissimum Possessorem 
prdii Birkeberga, quantum rumor aseendere valet, invenimus D. Peder 
Oxe.» Osäkert torde vara, om Lovål för denna uppgift har någon 
annan källa än Opmans berättelse. 
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Berättelser om ett borghärrskap, som för sina grymheters 
skull bortföres eller pinas av djävulen, äro kända från flere olika 
delar av Skandinavien, ock ofta är hos dem det draget gemen-
samt, att borgfrun omtalas såsom nästan värre än sin make, att 
denne först drabbats av det eviga straffet ock att han ur för-
dömelsen sänder en varnande hälsning tillbaka till den efter-
levande. Från Sverge finnes sägnen om Pintorpa-frun,,  som 
bortfördes av djävulen med vagn ock hästar. Hännes man skall 
ej hava varit bättre än hon, ock en version av sägnen låter 
honom i hästskepnad vara spänd för djävulens vagn, då denne 
kommer att hämta Pintorpa-frun. Dennas kammartärna med-
tages vid bortförandet, men får åter17>ända till jorden, sedan hon 
sett sin härskarinnas pina börja. Vandringen tillbaka från under-
jorden skulle hava tagit åratal. 

Gå vi till danska sagokretsar, skola vi bland dem finna 
sägner, som ganska nära överensstämma med Opmans berättelse 
om Peder Oxe. 

Vid slutet av det säxtonde århundradet ägdes härregården 
Voergaard i Dronninglunds härad i Vendsyssel av Otte Banner, 
död troligen 1585, ock hans husfru Ingeborg Nielsdotter Skeel, 
död 1604.2  Om denne Otte Banner berättas, att han på många 
sätt förtryckte ock plågade sina bönder ock att han bland annat 
roffade till sig jord från bönderna i Agersteds by. Därför kom 
han efter döden till hälvetet. Hans änka, Ingeborg Skeel, var 
ännu hårdare ock grymmare än han. Då hon hade låtit bygga 
den ståtliga borgen på Voergaard — byggnadsmaterial hade 
hon till god del skaffat sig svikligen — ock byggmästaren från 
vindbron skulle förevisa hänne arbetet, skuffade hon honom med 
egen hand ut i vallgraven, där han drunknade. Hon ville där-
igenom förebygga, att planen till borgen ock dess hemliga gångar 
utspriddes. Då hon en gång körde till kyrkan, såg hon från 
sin vagn ett barn gå ock plocka ax på åkern. Hon lät föra det 

ANREP uppgiver i Svenska Adelns iittartaflor, att den fru, 
som kallades Pintorpa-frun, var Beata Yxkull, gift med Erik Gyllen-
stjerna ock levande efter honom. Det är den Gyllenstjerna, vars namn 
Lars Wivallius antog under äventyret med Gertrud Grip till Birkebjerg. 

Otte Banner var son av den från Gustaf Vasas historia kände 
Erik Banner på Kalö ock befryndad med Oxe-ätten. Hans broder Freuds 
var gift med den förste Peder Oxes sonsons dotter, Anna Johansdotter Oxe. 
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fram till vagnen, ock till straff för axplockningen klippte hon 
med sin stora sax av barnets fingrar. Hon lät göra ett ljudrör 
från borgstugan till sitt eget gemak för att här i hemlighet 
kunna lyssna till husfolkets tal. 

På detta sätt fick hon en dag höra sin kusk skryta med 
att han nog skulle töras resa åstad för att se, huru det stod till 
med den döde borghärren. Fru Ingeborg befallde då kusken 
under hotelser om hårt straff att göra, som han sagt. Han be-
gav sig också i väg ock lyckades efter många svårigheter att 
komma ned under jorden. Här kom han till en grönskande 
äng med en stor lindalK ock i denna mötte han sin forne härre, 
som kom körande i en stor karet, förspänd med säx svarta 
hästar. Då Otte Banner fick se sin kusk, höll han stilla ock 
sporde efter hans ärende. Mannen sade då, att den nådiga frun 
befallt honom att fråga,var härren var »med krop og sjwlen 
sin». Otte Banner gav då kusken en ring till ett tecken, att 
han uträttat ärendet, ock ålade honom att bedja frun om att 
hon måtte till de förorättade bönderna återlemna deras jordar, 
mossar ock ängar ävensom återbära några böter, som orätt-
färdigt blivit uppburna för ett barnamord. För allt detta plå-
gades han mycket i hälvetet. Då Otte Banner sagt detta — 
han hade talat på värs — framkom en flock djävlar för att 
hämta honom, ock hästarna för kareten förvandlades till glö-
dande, eldfrustande drakar. 

Då kusken återkommit till jorden, lemnade han ringen ock 
frambar till borgfrun hännes mans hälsning. Fru Ingeborg sva-
rade endast: 

»Hjerte Mand, det ondt mig gjör 
For den gode Fjerding Smör 
Og de Beder, Faar og Grise, 
Dem jeg gav Herr Peder Vise 
For at skaffe dig lidt Lise. 
Dog, da Praesten ei er lxrd, 
Bönderne jeg gier 	  
Jeg kan bruge deres Penge, 
Gaarden skal ha'e opredt' Senge. 
Fanden med et Barnemord! 
Skidt med Mogens' Agerjord! 
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Jeg kan ej mig lade Imenge 
For de slers grönne Vxnge. 
Der hvor Husbond min er henne, 
Kan mig ogsaa Döden sende.»1  

Efter döden fick fru Ingeborg Skeel ej ro. Hon återvände 
till Voergaard ock spökade där, ofta i den ohyggliga fängelse-
håla, hon låtit anlägga. Slutligen manade prästen hänne ned i 
ett moras, kallat Pulsen. Där ligger hon sedan. Men var nyårs-
dag flyttar hon sig ett tuppfjät mot gården, ock när hon änt-
ligt hinner fram, då sjunker Voergaard.2  

Voergaards-sägnen om Otte Banner ock Ingeborg Skeel bär 
en omisskännelig likhet med Birkebjergs-sägnen om Peder Oxe. 
Besläktade drag hos dessa berättelser äro ju, att det i båda 
fallen är kusken som under hotelser om straff skall återvända 
ock skaffa besked åt borgfrun om hännes man; att kusken själv 
åsett dennes hårda straff; att han kan lemna ringen som ett 
synligt vittnesbörd, ock att han är bärare av en uppmaning att 
söka gottgöra vad som syndats. Märkas bör kanske ock, att 
liksom den här först omnämnda muntliga versionen av Birke-
bjergs-sägnen lägger berättelsen om Otte Banner vikt vid för-
brytelsen mot böndernas egendom, tillgreppet av deras jord. 

Ett inre sammanhang mellan berättelserna om Otte Banners 
ock Peder Oxes straff kan man således finna. Vad nu särskilt 
Voergaards-sägnen angår, är det tämligen tydligt, att den går 
tillbaka till en äldre tid än det säxtonde århundradets slut ock 
att den endast fått en ny tillämpning på Otte Banner ock Inge-
borg Skeel. Den röjer nämligen en tydlig katolsk uppfattning 
av människans öden efter livets slut. Ej blott i Otte Banners 
maning till den efterlevande husfrun att lindra hans kval genom 
att gottgöra det förbrutna, utan ännu mera genom innehållet i 

.fru Ingeborgs svar visar sig denna förprotestantiska uppfattning. 

Om än formen för denna värs är modern, torde utan ej kunna 
bestrida, att innehållet är av gammal upprinnelse. Så t. ex. antyd-
ningen om själamässorna. En jämförelse med Häekebärga-visan om Härr 
Holger, vilken här nedan skall beröras, visar, att i denna ett liknande 
svar given av den efterlevande borgfrun. 

Huvudsakligen efter framställningen i RICHARDT og BECKER, Pro-
specter af danske Herregaarde (Köbh. 1851), V, Voergaard. 
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Borgfrun känner förtrytelse över sina förspillda utgifter till 
prästen: själamässorna hava ej jälpt härr Otte, då torde det ej 
häller jälpa att giva igän jordarna. Det torde alltså vara be-
rättigat att skjuta denna sägens uppkomst tillbaka till tiden före 
reformationen. Sägnen har varit allmänt känd, ock då något 
adelshärrskap sedermera visat sig alltför hårdhänt, har de under-
lydandes hat skapat nya huvudpersoner i den gamla berättelsen. 
Att ej den direkta antydan om en så att säga materiell försoning 
av förbrytelserna ock om själaniässorna återfinnes hos Birke-
bjergs-sägnen, sådan som Lars Opman återgivit den, torde ej 
kunna upphäva antagandet av dess samband med den Voer-
gaardska traditionen. Likheterna äro ju i alla fall flera. Märkas 
bör måhända ock, att det är en lutersk präst som upptecknat 
Birkebjergs-sägnen. Vi veta från annat håll, att Lars Opman 
visat nit mot gammal kvarlevande övertro ock vidskepelse.1  
Den Voergaardska berättelsen betonar själamässan ock de för-
sonande goda gärningar, som krävdes av borgfrun; Opman har 
endast det korta »umwändte hon sigh intet snart, kom hon wi-
serliga dijt medh». 

Även från annat håll i Skåne finnes traditionen om den 
bondeplågande härremannen, som efter döden varnar sin husfru 
ock beder hänne gottgöra det brutna. Från Häckebärga i Ge-
narps socken, Bara härad, finnes visan om »Härr Holger» ock 
en dithörande saga, båda meddelade ock kommenterade av Axel 
Ramm.2  Denna tradition skall enligt Ramm hava sin grund i 
den skånske adelsmannen Niels Haks öde. Niels Hak ville, som 
bekant, åstadkomma en resning i Skåne till Kristian II:s förmån 
vid tiden för dennes avsättning, misslyckades härutinnan ock 
föll i det segrande partiets ock den nye konungens våld. Han 
halshöggs i Köpenhamn 1524. Folkdiktningen skulle så hava 
omgestaltat händelserna, ock det är en härr Holger som visan 
ock sagan handla om. Det hela har ställts i samband med Niels 
Haks avlägsne frände, Holger Gregerssön Ulfstand till Häckebärga. 

Sägnen, som den i nyss citerade uppsats framställes — den 
hade muntligen meddelats av en gammal soldat från trakten — 

Jfr CAVALLIN, Lunds stifts herdaminne (Lund 1857), Vissel-
tofta ock Ilerum. 

Teckningar och toner ur skånska allmogens lit, Lund 1889, 
(sid. 68). 
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låter nu härr Holger framstå som en bondeplågare. Han slog 
under sig den ena egendomen efter den andra, ock icke på är-
ligt vis. Slutligen lät konungen kalla honom till sig ock för-
höra honom, varpå han dömdes till döden ock halshöggs. Det 
heter i visan därom bl. a.: 

Kung Kristian han läste:de brevena i: 
»Härr Holger, Härr Holger, det kostar ditt liv.» 

»Min söta kung Kristian, I skänken mig mitt liv!» — 
»Om du själver ej hade varit skulden häri.» 

Då härr Holger blivit begraven, får han ingen ro, utan kommer 
tillbaka ock klagar sin nöd för sin hustru, fru Tala, utan att 
dock få någon jälp. Det heter: 

»Min kära fru Tala, giv bonden sin ko, 
För i hälvete där är så svårt att bo.» 

»Nej, förrän jag vill göra mina barn fattiga med mig, 
Så vill jag i hälvete bränna med dig.» 

»Fru Tala, giv Romman ock Skromman igän, 
För i hälvete är svårt att brinna för din vän.» 

»Nej, om jag skulle så flyta i hälvete som en svan, 
Så vill jag ej bliva utfattig, försann.» 

»Ge tillbaka vad jag med orätt har fått!» 
»Vad blir det då till arvingarna två?» 

»Ge tillbaka vad jag med orätt har tatt: 
Eksholm, Svartekärr ock Toppegård.» 

»Far du i hälvete med svännerna dina, 
Så kommer jag efter med möerna mina.» 

Då sedan fru Tala ock hännes båda döttrar voro ute ock åkte, 
föllo hästarna i sken, ock fastän tjänarne skuro av vagns-
linorna, fortfor vagnen att rulla ock försvann med fru Tala ock 
hännes döttrar i ett häl, där nu en liten göl, kallad Fruare-
sjön, finnes. Ofta spökar sedan borghärrskapet ock kommer då 
körande i en vagn med fyra hästar. 
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Det visar sig klart, att denna sägen icke kan vara upp-
kommen endast på grund av Niels Haks avrättning. Den är 
också en variant av sägnen om det hårda borghärrskapet. Ock 
den visar oförtydbar frändskap med de andra båda. De stora 
grunddragen äro där: det hårda husbondfolket, borghärrn, som 
först går bort till sitt straff ock sedan anropar den efterlevande 
hustrun om att söka försona orättfärdigheterna, det rent lekam-
liga bortförandet — här är det som i den svenska Pintorpa-
sägnen borgfrun som bortföres —, återkomsten till gården som 
spöken. Sägnen från Häckebärga visar nästan lika fullt som 
den från Voergaard tillbaka till katolsk tid: gör goda gärningar 
för min själs ro — det är även här grundtonen. Skarpt be-
tona båda sägnerna det stora brottet att roffa till Sig andras 
jord; så är det ock i den här först omnämnda, muntliga versio-
nen av Birkebjergs-sägnen. I böndernas ögon var ju tydligtvis 
också jorden den stora näringskällan, den förnämsta av all egen-
dom. Att Häckebärga-sägnen i likhet med den muntliga versio-
nen av Birkebjergs-sägnen låter slottshärrn vara i onåd hos ko-
nungen ock falla för hans hämd, torde man ej få lägga synner-
Eg vikt vid. Vad »Hän Holger» angår, skulle det ju bero på 
en reminiscens hos folket av Niels Haks öde. Likheten mellan 
namnen på de ställen, där Peder Oxes fru (enligt den första 
versionen) ock »Härr Holgers», om än på olika sätt, fingo sitt 
straff, Fruelund ock Fruaresjön, torde väl bero på tillfällighet. 

Det torde kunna antagas, att i Skandinavien under den 
förprotestantiska tiden uppkommit en sägen om det hårda borg-
härrskapet ock dess bortförande eller pinande av djävulen till 
straff för deras orättfärdigheter, samt att denna sägen med be-
varande av sina huvuddrag vunnit en ganska vidsträckt sprid-
ning. Vid givet tillfälle har den så lokaliserats ock tillämpats 
på särskilda givna personer. En sådan lokalisering har då ock-
så gjorts av bönderna i Verums socken, ock huvudpersonen i 
dramat har här blivit Peder Oxe till Birkebjerg. 

Den frågan framställer sig då: kunna vi finna någon an-
ledning till att sägnen tillämpats just på Peder Oxe? Ock i 
sammanhang därmed: vad för förbindelse finnes det emellan de 
här anförda olika sägnerna om Birkebjergs-härren? 

Av vad förut sagts framgår, att vi ej hava någon historisk 
kännedom om att Peder Oxe varit särskilt hård ock tyrannisk 



14 	STILLE, EN FOLKSÄGEN FRÅN NORRA SKÅNE. 	 XI. 7 

mot bönderna; vilket naturligtvis ej utesluter, att så kan hava 
varit förhållandet. I varje fall torde han ej kunna fritagas från 
en viss självrådighet ock för rovlystnad. Denna senare tog sig 
uttryck i mångahanda övergrepp mot hanseaterna, under den tid 
Peder Oxe befallde på Krogen ock Helsingborg. Från hansea-
tisk sida ljödo upprepade klagomål mot honom för bortrövade 
skepp ock varor.1  Hans stolta självrådighet framträder i det 
svar, han gav ägarne till ett taget preussiskt fartyg: att han ej 
skulle återlemna det, om de också komme med en hel skepps-
laddning anmaningsbrev från tyska ordens stormästare. Då 
ägarne så vände sig till ärkebiskopen av Lund, Hans Laxmand, 
svarade denne, att han ock riksrådet intet kunde uträtta med 
godo: han själv hade mistat fyrtio män, vilka hade gått i Peder 
Oxes tjänst på grund av de fördelar, som voro förbundna där-
med.2  Den 25 juli 1439 skriver det danska riksrådet till Danzig 
bl. a., att det ej kan förmå Peder Oxe till att gottgöra de.  för-
luster, de preussiska köpmännen lidit, ock uppfordrar till att 
lernna jälp till sjös, då riksrådet tänker till lands belägra 
Peder Oxes slott ock »holden uns an syn lyff und gud also 
lange, wente den juwen ere schade vornöget wert».3  

Det är då ej svårförklarligt, om denne egenmäktige ock 
våldsamme man kommit att spela en betydande roll i den dik-
tande folkfantasien, om han särskilt för sina egna bönder fram-
trätt som en typ för den hårde stormannen; i all synnerhet om 
de egenskaper, han visade mot de tyske köpmännen, även fram-
trätt mot hans underhavande,4  ock detta är ju alls ej osannolikt. 

I sammanhang härmed torde det vara tillåtet att påpeka 
den egendomliga omständigheten, att i flera generationer med- 

VON DER HOPP, Hanserecesse, 2 Abth. (Leipz. 1881), I, n:r 381 
(ca. av CEIRISTENSEN, Unionskongerne og Hansestoderne). 

Christensen, a. a. sid. 33. 
2) VON DER HOPP, Hanserecesse, 2 Abth., VII, sid. 697. 
4) Att Peder Oxe varit avskydd av de tyske köpmännen, torde 

vara ganska tydligt. Skulle det vara något tyskt element med i sagan 
om hans bortförande av den onde? Tanken härpå har väckts med an-
ledning av den egendomliga användningen i sägnen av ordet »hälsfyyr». 
I den betydelse, det här har, torde det väl knappas teljest förekomma i 
svenskan. I uttrycket »Han dricker hälsfyyr» är ju ordet en direkt 
översättning av ett tyskt »höllenfeuer». 
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lemmar av Oxe-ätten uppträtt i en viss opposition mot eller kon-
flikt med bönderna. Den förste Peder Oxe är det som för mot-
partiets härsstyrka mot den nordskandinaviska bondehären, ock 
denna går tillbaka ur Skåne. Peders sonson var den olycklige 
Torbern, som av Kristian II ställdes inför en domstol av bönder: 
den »dömde honom icke, men hans gärningar dömde honom», 
ock rör denna böndernas dom föll adelsmannens huvud på stup-
stocken. Torberns broder Johan Oxe, belägras under grevefäjdens 
dagar av borgare ock bönder på sin gård Nielstrup på Låland; 
han mutar deras anförare, men dessa dräpas av bönderna till lön 
för förräderiet, ock då borghärrn skall avlossa ett skott mot de 
anfallande, springer kanonen ock han såras själv till döds. 
Johans son, den sedan så berömde Peder Oxe, beskylldes vid 
sitt fall 1559 bl. a. för otillbörligt beteende mot bönderna: han 
hade sålt kronans ock kyrkornas bondsöner till egen fördel, sålt 
självägande bönders jordar, såsom om de varit hans egna 
o. s. v.1  

Får man nu antaga, att i den ifrågavarande nordskånska 
trakten vid namnet Peder Oxe har knutits begreppet av den 
store bondeplågaren ock att på honom lämpats den gamla sägnen 
om bortförandet till pinan, så torde man även kunna sluta, att 
andra ortsägner funnit sin tillämpning på honom. Det vore ett 
förlopp vars motsvarighet är känt från andra håll. Förr än 
dessa förhållanden närmare beröras, är det dock lämpligt att 
söka utreda, vilken version som är äldst, den muntliga eller 
den Opmanska skriftligen upptecknade. 

Att den senare bär en ganska påfallande likhet med Voer-
gaards-sägnen, vilken i sin ordning har katolska kännemärken, 
torde ej i ock för sig bevisa, att den värkligen är från katolska 
tiden. Den kan ju mycket väl sedan hava lokaliserats till 
Birkebjerg. Dock torde man i varje fall böra anse, att den är 
äldre än den muntliga versionen. Att två så olika sägner på 
samma gård skulle samtidigt varit i gång om samma person 
eller om samma namn, förefaller rätt egendomligt. De båda 
versionerna skilja sig ju avgjort åt i huvudpunkten, berättelsen 
om Peder Oxes slut. Vidare synes det, som om prästen Lars Opman 
också borde hava upptecknat versionen om borgens brand o. s. v., 

1) RYGE, Peder• Oxes Liv og Levnets Beskrivelse, sid. 145. 
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om han känt den.' Men känt den synes han ej hava gjort; 
endast vissa delar av den har han, men antingen ingående i 
hans egen berättelse, såsom draget om jakthundsvalparna, eller 
alldeles lösryckta, såsom berättelsen om bonden Amin Kulle. 
Lars Opman visar sig såväl genom denna sin sockenbeskrivning 
som genom sina krönikeartade anteckningar i Visseltofta kyrkas 
arkiv vara en man som ville taga reda på sägner ock märk-
värdigheter ock fann intresse i att bevara minnet om rnärkeliga 
ting. Genom sitt gifte med företrädaren Jörgen Simonsens dotter 
hade han kommit in i en prästsläkt, som allt sedan reforma-
tionen varit fäst vid Visseltofta ock Verum, ock det förefaller 
sannolikt, att man i denna släkt bör hava hört en så märklig 
tradition som den ifrågavarande, särskilt som åtskilliga av den 
gamla släkten stått i mycket nära beröring med Björkebärga-
Skeinge ock dess härrskap. Den härr Peder i Visseltofta, som 
varit invecklad i Lars Wivallius' ock Gertrud Grips giftermåls-
historia, var — som det synes — ganska intim med Ulf Grip; 
han var morfar till Opmans hustru Sidsele (Cecilia); hans syster 
Maren bodde på en gård, Ekholmen, som säkert lydde under 
härrgården, ock dog där hundraårig. Även efter härr Peders 
tid var beröringen mellan prästen ock adelsfolket på Skeinge 
mycket livlig; Sidsele Jörgensdotter bars till dopet av Gertrud 
Grip. Man kan ganska säkert antaga, att Lars Opman ej har 
hört någon hel sammansatt berättelse av sådan art som den 
här först omtalade versionen, men väl lösa stycken, som ingå i 
densamma. Varifrån dessa kommit, är ej gott att avgöra. Blott 
för ett av dem har det lyckats att finna historisk grund. Det 
är traditionen om bonden Anun Kulle, vars värkliga ursprung 
nu kan påvisas. Förhållandet saknar ej sitt intresse. 

Det har värkligen från Verums bönder till konungen sänts 
klagomål över härren till Birkebjerg; men det var ej över en 
mer eller mindre sagolik Peder Oxe, det var mot en vida se-
nare ägare, den bekante Ulf Grip, född 1579, död 1644, som de 
riktades. 

I det danska riksarkivet, registraturen för år 1634, finnes 
följande notis: »Wulff Grib fick breff nogle hans bönder au- 

l) Han säger visserligen, att om borgen ock dess ägare gå »många 
sagor»; men då han fortsätter: »n. att» (nämligen att), så menar han 
tydligen med »många sagor» dem han nu skall berätta. 
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langende, som trende supplicationer haffde offverleffweret, och 
sig derpaa att skulle erklxre och ellers sig forholde som andre 
Adels-Personer imod sine Bönder, d. Haffnix d. 26 Septemb. 
1634.» Själva den kungliga skrivelsen finnes, så vitt veterligt 
är, ej i behåll, men om de närmare förhållandena vid böndernas 
klagan över sin husbonde kan man få upplysning genom Ulf 
Grips svar på ovannämnda kungabrev. Detta svar är bevarat 
ock finnes jämte bilagor i det danska riksarkivets samling 
»Topographica», rubriken Birkebjerg. Handlingarna äro genom 
förmultning tämligen illa åtgångna, så att vissa stycken för-
svunnit. Innehållet är emellertid icke desto mindre i sina 
huvuddrag fullt klart. 

Ulf Grips brev har på yttersidan: »Till Hans Kongl. Maij:t 
Wlff Grijps vnderdaanigste Supplication». En annan hand har 
antecknat det för Ulf Grips ställning i Danmark betecknande 
»011uff Grib Svensche, 1635». Själva brevet lyder så: 

»Stormechtigste Höybaarne Furste allernaadigste Konning 
och Herre, 

»Eders Kongl. May:t betacker jeg vnderdaanigst for Gunst 
»och Naade och for Eders Kongl. May:tz naadige Missive och at 
»Eders Kong!. May:t naadigst wIlle sende mig ded mine tienere 
»haffuer til Eders Kongl. May:t supplicando ladet andrage, paa 
»huilket jeg vnderdaanigst sender, effter Eders Kongl. May:tz 
»befalning, min vnderdaanigste erklering, udi Eders Kongl. May:tz 
»Cantzelie, och wed Gud, at ded er mig höjeligen imoöd, at de 
»skal offuerlöbe Eders Kongl. May:t, och haabis med Gudz hielp, 
»at jeg ded icke med Rette forskyldt haffUer aff dem, naar sand-
»hed kommer for dage, for jeg wed mig med min wilge ingen 
»haffue forurettit, eij heller will med Gudz hielp mend söge 
»Long och Rett, naar jeg her til nödis. De som klage haffuer 
»skyld, som kand erfaris aff medfölgende min vnderdaanigste 
»erkleri[ng] och aff copier aff Herridz och Landztings d[om]me, 
»som jeg haffuer sendt och wil ([med] Gudz hielp) fremdelis med 
»vidnis . sende i Cantzeliet, naar jeg faar. . . Mine Bönder achte 
»mig lidet, fo[r det jeg] er en fremed Mand, menendis haffuer hxr-
»for ingen hielp eller bij . . . Eder Kongl. May:tz lofflige Kong... 
,»Mend jeg beder vnderdaan [igst Eder Kongl.] May:t, at Eder Kong[I. 

Sv. landsm. XI. 7. 	 2 
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»May:t] nogen wgwnst . . . der hfflrs . at mine tiener Eder Kongl. 
»May:t offuerlöber, och at Eder Kongl. May:t icke wille tro deris 
»wraange Klagemaal, mend altid were min allernaadigste Konning 
»och Herre, huilkit jeg paa ded höjeste will berömme och vader-
»daanigst aff triin ringe formue fortiene, önskendis ydmygelig aff 
»Gud Allermechtigste Eder Kongl. May:t itt gaat languerendis 
»löekeligt Regemente, med goäd Sundhed, at dend gode Gud 
»wille altid welbeuare Eder Kongl. May:t fra ald wlycke, alt 
»ont, och fra alle Eders Kongl. May:ts fiender och giffue Eder 
»Kongl. May:t stedzsse god Sej er offuer dem. 

»Aff Birckebiergegaard dend 10 Octobris Anno 1634. 
»Eders Kongl. May:tz 

»vnderdaanigste Landsaate och tiener 
»Wlff Grijp.» 

Ulf Grip, den landsflyktige svenske adelsmannen, som ge-
nom sitt giftermål med Margrete Daa, född 1567, död 1633, fått 
Birkebjergsgodset, hade alltid innehaft en egendomlig mellan-
ställning mellan svensk ock dansk nationalitet.1  Med glädje 
hade han sökt att göra sin ätt till helt svensk genom dottern 
Gertruds förmälning med den svenske »friherre Erik Gyllenstjerna», 
ock han hade föredragit en sådan förbindelse framför ett gifter-
mål med någon dansk adelsman. Så hade »Erik Gyllenstjerna» 
befunnits vara äventyraren Lars Wivallius, ock den stora skan-
dalen hade i ledsamma processer genljudit både över Danmark 
ock Sverge. Det är lätt att inse, att den danska adeln ej utan 
skadeglädje såg resultatet av Ulf Grips stora försök att låta sin 
ätt återgå till Sverge. Ock hade han förut känt sig som främ-
ling, så hade han än större skäl att göra så nu.2  Nu mer än 
förr kunde man anse honom för utländing. Kanslianteckningens 
»011uff Grib Svensche» visar detta. 

Man tror då gärna, att det var Ulf Grip »höjeligen imoäd», 
att hans bönder skulle »offuerlöbe» den danske konungen med 
sina klagomål ock att han skulle få en anmaning att bemöta 

Jfr SentIcK, Lars Wivallius (Upsala 1893). 
Han synes hava efter den stora katastrofen med Wivallius för 

en tid flyttat in i Sverge. Hans redan berörda förklaring giver detta 
vid handen. Det har då varit under denna vistelse i Sverge som hans 
hustru 1633 dog i Agnäs, Skatelövs socken. 
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bönderna så, som andra adelsmän gjorde. Han ansträngde sig 
ock av alla krafter för att rentvå sig, ock förutom nyss med-
delade brev inlemnade han en lång förklaring över böndernas 
klagomål. Den är hållen i samma blomstrande stil, som ut-
märker Ulf Grips brev.' Emellertid får man reda på vad bön-
derna egentligen gjort ock sagt; berättelsen härom kan hava 
sitt intresse för tidens ock ortens karakteristik. 

Det framgår, att en bonde Tröls Tulesen i Hörlinge, i Ve-
rums socken, själv rest till Köpenhamn för att klaga inför ko-
nungen, ock Ulf Grips svar visar, vad Tröls hade att förebära. 
Härremannen skulle hava tagit bohag från bonden: Ulf Grip 
upplyser, att det var blott en kittel, om vilken det dock tyckes 
hava varit en längre transaktion. Tröls hade förbrutit sin halva 
»boedzlod», ock då lät Ulf Grip »beskrifue» hans bo, däribland 
även kitteln. En främmande bonde tog denna, satte den hos 
»Ange i Hörlinge» ock ville så taga den därifrån, vilket Ulf Grip 
förbjöd. Aage var rädd, att man i alla fall skulle hämta den, 
ock ville bli av med den, ock då fick Ulf Grips länsman ställa 
kitteln hos en annan bonde, där stode den fortfarande. Tröls 
beskyller Ulf Grip för »vseduanlig ploffue, han Bönderne paa-
legger». Härtill nekas tvärt, ock Ulf Grip tror ej, att Tröls 
kan bevisa det. Tröls klagar vidare över att härremannen 
antastade hans skörd: då han skulle skörda, kommo två bönder 
ock Ulf Grips [fogde] 2  ock ville driva honom ur åkern ock 
sköto genom hans kläder. De frånhölle honom ännu hans gård 
under hotelser att skjuta ned honom. Ulf Grip giver en helt 
annan bild av kontroversen mellan honom ock Tröls angående 
dennes skörd. Tröls ville ej göra dagsvärke vid huvudgården. 
Då sändes två bönder ock Ulf Grips tjänare att hämta honom, 
sedan flera bud gått förgäves. Tröls undvek, gav hårda ord 
ock hotade, att härrgårdstjänaren ej skulle leva i två dagar till. 
Då sköt tjänaren med en »Gyngebösse» ett hagelskott i luften, 
men ingen skada vederfors Tröls. Detta vore hela sanningen 
i denna sak, »men Tröls Tulesen hafuer undsagt mig och min 
tiener och gaar med en ladt bösse .»3  ock har hotat slå »mig 

Jfr de brev, som meddelas av ScutIcx, a. a. 
Ordet borta ur det delvis multnade papperet. 
Fragmentariska ord. 
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ihiel, saa at jeg icke kand reise sicker tu l min Sognekirche eller 
andensteds for hanom. Saa haffuer de sagdt mig tu l spot: at 
efter Wlff Grijp skal fan vor halfue Booslod, da lader oss fritt 
twrske, xde och dricke, och hafuer de san giordt.» För övrigt 
bifogade Ulf Grip avskrifter av dommar, som skulle visa, 
att Tröls Tulesen begått åtskilliga förbrytelser. Så t. ex. 
hade han med våld tagit en häst från spelmannen Kiersten i 
Verum; hästen tillhörde en bonde, ock för att denne skulle få 
något igän, lät Ulf Grip sina bönder gå till Tröls' hus ock tröska 
något av hans råg, varvid Tröls' hustru dock skulle hava hälf-
ten. Då Tröls var på resan till Köpenhamn för att klaga, hade 
Ulf Grip enligt sin egen uppgift på detta sätt — välvilligt nog 
— ställt om, att hans hustru ock barn skulle få något till sitt 
uppehälle. Det funnes på Birkebjergs gods ingen större skalk 
än Tröls, han aktade ej sin husbonde, gjorde de andra bön-
derna genstörtiga ock motvilliga, gjorde sina grannar skada med 
ofrid ock hotelser, så att dessa sade sig bliva tvungna att flytta 
från sina gårdar, om de ej bleve av med honom; något värre 
kvinnfolk än Tröls' hustru funnes ej på godset. Ulf Grip slutar 
sin vederläggning av Tröls' klagomål med den fromma önskan: 
»Gud skille mig vd l alf med dem, at de korner aff mit Goedz, 
och hand faar sin Rette lön, ellers skier nogen wlycke, vden 
dend goede Gud wil dend naadelig affuende.» 

Jens Trölsen ock Tue Trölsen i Hagnarp hade på våren 
1634 klagat, att Ulf Grip förbjöd dem att hösta deras änga-
vång. Detta bestrider Ulf Grip: de hade sin ängavång vid 
Hagnarp, ock den hava de i fred. Visserligen har han tagit en 
äng till »hestehaffue», men det har skett efter adelns sedvänja, 
ock det är en skogsäng långt från deras gårdar. Ulf Grip till-
lägger okonstlat, att han icke kunde hava sin »hestehaffue» på 
någon lämpligare plats. Det klagas, att då Jens ock Tue 
höstade, kom Ulf Grip, själv fjärde, ock drev bort dem. Detta 
bestrides, så vitt synas kan av dokumentet. Det klagas, att 
torp anlagts »paa deris engevej» ock att torpet belagts med 
skatt ock landgille. Härtill menar sig Ulf Grip vara berättigad. 
Vidare menar sig Ulf Grip hava varit i sin goda rätt, då han 
höjde landgillet för dessa bönder. De hade tagit så mycket av 
fäladsmarken till vång, Mig ock »haffuer», att de gott kunnat 
betala två pund smör därför, vilket de ock lovat göra. Att Ulf 
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Grip skulle hava ökat »små redzlen» till dubbelt, bestrides; ej 
häller har han förbjudit fiskeri. 

Torsten Jensen i Magnarp har i september 1634 klagat över 
Ulf Grip, att denne tvingat honom att bliva vid en avbränd 
gård ock själv återuppbygga den. Härtill nekar Ulf Grip. Vi-
dare skulle Ulf vid grödans inhöstande hava tagit rågen 
från Torsten Jensen, förbjudit honom gården ock befallt honom 
att packa sig därifrån. Ulf Grip menar, att Torsten tiger med 
att han vanskött gården ock så ödslat med sina medel, att han 
till sist ej hade några kreatur kvar, vadan gården var i full-
komlig vanhävd. Av uttrycken i Ulf Grips bemötande av dessa 
klagomål tyckes det framgå, att Torsten Jensen i sin supplik 
vidrört en för Ulf Grip mycket ömtålig punkt. Han synes hava 
beskyllt sin husbonde att »ville holde mig efter Suensk Rett och 
formener mig (sig) Sielf at vere Kong i dend sag». Sådana be-
skyllningar hava naturligen i högsta grad bidragit till den iver, 
Ulf Grip visar i försöken att rättfärdiga sig inför sin danska 
överhet. Huru tvisterna mellan Ulf Grip ock hans bönder till 
slut avlöpte, kan ej med nu tillgängliga källor avgöras. Säkert 
hava de i vade fall väckt stort uppseende i trakten ock fäst 
sig i minnet hos befolkningen: det var ju från flera olika byar 
man lyckats föra sina klagomål ända till konungen, ock gods-
härren hade blivit ålagd att förklara sig. 

Redogörelsen för Ulf Grips tvister med bönderna har kanske 
varit alltför vidlyftig. Emellertid har det varit av vikt att 
visa, hurusom i dessa tvister moment framträda, vilka göra det 
ganska troligt, att vi här hava ursprunget till en del av den 
muntliga versionen om Peder Oxe, särskilt den som är nära 
besläktad med Opmans berättelse om bonden Anun Kulle. Det 
står alltså fast, att från Birkebjerg en under frälset lydande 
bonde fört klagomål till konungen över god shärrens framfart; 
att bonden i viss måtto rönt medhåll hos konungen, som skä-
ligen barskt ställer adelsmannen -  till räkenskap; att klagomålen 
från flera håll särskilt gått ut på att godshärren tillskansat sig 
böndernas jordlotter ock antingen tagit deras gröda eller på 
annat sätt hindrat dem att draga nytta av skörden. Vi åter-
finna dessa drag, ehuru i skärpt form, i traditionerna om Peder 
Oxe ock om Anun Kulle: borghärrn ej blott driver bönderna ur 
deras åkrar, som Ulf Grip skulle hava gjort, han bränner säden 
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o. s. v. Konungen ej blott varnar den skyldige, han låter bön-
derna taga självhämd på denne. 

Händelserna under Ulf Grips tid, som gjort ett starkt in-
tryck hos folket i näjden, hava i sina huvuddrag, om än något 
fantastiskt ombildade, levat kvar i folkmedvetandet. Men under 
det minnet av själva händelserna bevarats, har hågkomsten av 
de värkliga namnen försvunnit. Då huvudgården förlades till 
Skeinge från Birkebjerg ock flera olika släkter innehade det 
gamla godset eller delar därav,1  försvann minnet om Ulf Grip 
ock tvisten mellan godshärrn ock bönderna. Traditionen om 
den förres hårda framfart hänfördes till det kända namnet 
på den hårde godshärrn, till Peder Oxes namn. Motsvarighet 
till denna utveckling finnes från flera andra håll. Namnet »Kulle» 
kan lätt hava uppstått genom förvrängning av namnet Tulesen. 
»Tule» synes hava uttalats med kort u ock lång påföljande kon-
sonant, 2  ock av »Tullesen» eller blott »Tulle» kunde snart bliva 
ett Kulle. 

»Anun Kulles» uttryck om de tre hanarna i Skåne, som 
skulle ödelägga bönderna, om de finge gala i ytterligare ett är, 
har av Opman ansetts syfta på de olika adelshusen i bygden, 
ock detta torde också vara ganska sannolikt. Däremot kan ej 
Opmans ytterligare antagande, att det skulle syfta på borgar 
vid Vittsjö ock Loshult, godkännas. Han uppgiver visserligen, 
att gammalt folk säger, att dessa borgar funnits till; men i trots 
härav torde man ej kunna påvisa någon mera betydande adels-
gård från någondera av dessa socknar. En annan förklaring --
eller ett förslag till förklaring — av uttrycket kan man fram-
ställa. 

Utgår man från att uttrycket om de tre hanarna skulle 
hava fällts i sammanhang med klagomålen över Ulf Grip, får 
man söka de båda andra »hanarna» bland hans samtida, när-
boende godshärrar, ock det förefaller då egendomligt, att för-
utom Griparna två närboende adelssläkter i sina vapen förde 
bilden av ett heraldiskt djur med vingar ock klor. Dessa släkter 

Som ovan nämnts, sutto ju efter Ulf Grips död Uruparne på 
Birkebjerg. 

Det omtalas en Aage Tullesen Sparre till Klågerup. I Vissel-
tof ta socken förekom för ungefär ett par årtionden sedan namnet Anders 
Tulsson, det senare uttalat »Tullsson». 
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voro Sinklar ock Ulfeld. Ulf Grip förde i vapenskölden den 
röda, högervända gripen; Ulfeldarne hade en halv röd ulv, ned-
till övergående i en halv röd vingad örn. Sinklarernas vapen 
hade som jälmprydnad en halv röd örn med utsträckta vingar.1  
Vid ifrågavarande tid egde Kristoffer Ulfeld Möllerödsgodset i 
Västra Göinge härad jämte Ottarps- ock Skärserödsgårdarna i 
Hästveda socken; hans områden lågo alltså ej långt från Birke-
bjergsgodset. Sinklarerna grundade vid denna tid ock utvid-
gade Sinklarsholmsgodset i Västra Göinge härad, men därvid 
avhände de sig genom mageskifte jordar, som lågo i Birke-
bjergsgodsets omedelbara grannskap. Anders Sinklar mage-
skiftade till kronan den 17 augusti 1614 bl. a. inalles 5 gårdar 
i Hanavrå, Sjöalt, Kulhult, Hesslehult ock Visseltofta i sistnämnda 
socken.2  Men även efter denna tid hade släkten kvar jord i 
trakten: i juli 1633 — således just vid tiden för bondetvistig-
heterna vid Birkebjerg — sålde Kristian Sinklar till Ulf Grip 
två gårdar, Maglaröd i Verums socken ock Bejstorp i Vissel-
tofta socken.3  Något om Sinklarerna, som skulle i särskild grad 
tyda på förtryck ock bondeplågeri, är väl ej känt; att däremot 
Ulfeldarne på Mölleröd av bönderna ej ansetts tillhöra det släpp-
häntaste slaget, är säkert.4  Adelsvapnen hava troligen varit 
väl kända bland bönderna i näjden, från prydnader på härre-
gården, från sigill under dokument o. s. v., ock det torde ej vara 
otroligt, att från vapenbildernas vingade djur uttrycket om de 
tre hanarna härleder sig. 

Något om upprinnelsen till de övriga dragen i Birkebjergs-
sägnerna är ej lätt att finna. Dock kan man känna sig frestad 
att ställa berättelsen om dådet i Fruelund, då Peder Oxes hustru 
hängdes med huvudet nedåt, i ett visst samband med Opmans 
berättelse om den fru, som sattes på Tjuvön att svälta ijäl, var- 

Enligt vapenboken förde de svenska Sinclairerna bilden av en 
tupp som jälmprydnad. 

Krönens Sköder, sid. 375. 
Arvskifteshandlingarna efter Gertrud Grip. 
Se östra Göinge härads dombok för den 4 december 1680 ock 

18 januari 1683, vittnesmålen om den Ulfeldska tiden på Ottarp, bl. a. 
om huru Kristoffer Ulfeld höjde »stedzmålet» för Ottarp från 80 daler 
till 240 daler, oaktat han låtit bortföra de av bonden uppförda bygg-
ningarna. 
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vid ett vetebröd hängdes över hänne så högt, att hon ej kunde 
nå det. Likheten här är väl ej så stor, ehuru det i båda fallen 
rör sig om straff över en borgfru. Men då det sedan säges, att 
frun från Tjuvön begrovs i en kulle söder om Skeinge, kallad 
Liuse-Biörke, så finner man en viss frändskap med den andra 
sägnen, där borgfrun slutar i Fruelunds skogsdunge.' Måhända 
föreligger här i berättelsen om mordet i Fruelund en omdiktning 
av den gamla traditionen. 

Resultatet av denna undersökning kunna vi då sammanfatta 
på följande sätt. Sannolikt förhåller det sig med Birkebjergs-
sägnerna så, att en allmänt spridd sägen om det hårda borg-
härrsk apet ock deras straff efter döden här funnit tillämpning 
på en gammal egare till Birkebjerg, Peder Oxe: av en eller 
annan anledning har denne framstått som typen för en hård 
härre. Jämte denna sammanhängande sägen hava även spridda 
sagostycken fortlevat, ock värkliga händelser ur godsets historia 
hava av folkfantasien omdanats. Så har till sist sägnen om 
Peder Oxes bortförande av djävulen befunnits alltför fantastisk 
ock så småningom trätt tillbaka ock undanskymts. I stället 
hava, i jämförelsevis sen tid, de övriga lösryckta sägenstyckena, 
omdiktade ock sammanfogade med drag av den förra sägnen, 
möjligen också med alldeles nyinkomna drag, bildats till ett helt. 
Det har blivit en helt annan sägen än Opmans, men huvud-
personen har förblivit densamme, ock fortfarande har som en 
typ för den bondeplågande ock sedan hårt straffade borghärrn 
framstått sagans beryktade Peder Oxe. 

1) Huruvida något »Liuse-Björke» ännu finnes, kan ej här sägas. 

Stockbolm 1896. Kungl. Boktryckeriet. 
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Tilljämning i fornsvenskan. 

Som bekant menar man med tilljämning en fullkomlig eller 
partiell likdaning av rot- ock ändelsevokaler i ord med kort 
rotstavelse. Denna företeelse möter i åtskilliga nordsvenska 
ock norska bygdemål. Den i moderna mål inträdda likdaningen 
kan vara regressiv, så att rotvokalen likdanas med ändelse-
vokalen, t. ex. bara »bära», lava »leva» (isl. lira) i Jämtland 
ock Härjedalen. Men den kan även vara progressiv, så att 
ändelsevokalen likdanas med rotvokalen, t. ex. fyry (av fyri 
»för»), my14 (av mykyn, mykin »mycken») i Selbu i Norgel. 

Jag har redan •förut på spridda ställen framhållit, att man 
i fsv. handskrifter finner spår av tilljämning. Här skall jag 
söka från vårt fornspråk påvisa ett par nya, såsom mig synes, 
icke oviktiga fall av denna språkföreteelse. 

I Suso (hskr. A 4 på Kg1. bibl. i Stockholm, från slutet av 
1400-talet) har jag för frågans undersökning genomgått s.26-50 
(inklus.) ock s. 81-90 (inklus.), alltså 35 sidor. Man finner i 
denna skrift ofta, men ej konsekvent, tillämpad följande regel 
för regressiv tilljämning: o i kort rotstavelse övergår 
till a, då följande stavelse har a. Blott undantagsvis 
anträffas i skriften exempel på a i st. f. o i lång rotstavelse, 
när följande stavelse har a. 

I överensstämmelse härmed läser man skadha 26,1o; 26,19; 
36,6; 47,18; 85,31 (i st. f. skodha), skadhar 27,1; 27,18 (i st. f. 
skodhar), beskadhan 30,15 (i st. f. beskodhan), drapa 38,22 
(i st. f. dropa, dropar), drapan 84,8 (i st. f. dropan), blodhz-
drappa 28,16 (i st. f. blodhzdrop(p)ar), genom baradha 38,31 
(i st. f. -boradha). 

1) AMIIND B. LARSEN i Det kg1. norske Vidensk. Selsk. Skrifter 
1881, s. 40. 
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Däremot kvarstår o i skodha (4 ggr), skodhar (1 g.), be-
skodhath (1 g.), t(h)ola (3 ggr), tholande, d» skolande, off-
stopa, starkhogadher, hogha, rtegn dropa, troloffu.at, loffwan-
dhe, bogha, boghan (vartdera 1 g.), loffu.an  (2 ggr), loffuadhe 
(3 ggr). Man finner i den särskilt granskade delen av skriften 
alltid komma såsom enkelt ord ock i sammansättning, men 
däremot anträffas s. 109,28 kammal. Skrivningen med mm 
(ej ra) visar, att ordet i vår handskrifts språk hade lång rot-
stavelse, ehuru det egentliga fornspråket hade köma. Då i vår 
hskr. komma med o är vanligare än kamma med a i penultima, 
så torde det bero därpå, att ordet redan kunde hava långt m, 
när den här diskuterade dialektiska ljudlagen genomfördes. 

I åtskilliga bland de anförda orden med o kan detta ljud 
förklaras genom analogipåvärkan. Så kunna t(h)ola ock tholande 
hava fått o från pres. ind. ock imper. thol (skrives tool. 34,23; 
37,7), pret. tholde (skrives tolde 37,26) ock part. tholt. Formerna 
bogha, -dropa, hogha hava kunnat påvärkas av boghi, dropi, 
hogher (hoghi) etc. 

Den vacklande skrivningen med dels a, dels o i skadha : 
skodha o. s. v. tyder emellertid på en icke fullt enhetlig 
dialekt. 1 avskrivarinnans2  dialekt har tilljämningsregeln genom-
förts; men hon bemödade sig att skriva riksspråk, vilket blott 
ofullkomligt lyckades. Eller ock förskriva sig dialektformerna 
med a från förlaget, som avskrivarinnan blott ofullständigt följt. 

Blott en gång finnes i den granskade delen av hskr. a i 
lång rotstavelse i st. f. väntat o, nämligen i uttrycket »... miolk 
skxnkte han mik affta aff sinom honnogx flytande mwnne» 
(40,28). Man har dock ej anledning här antaga skrivfel i st. f. 
offta (vilket skrivfel hade kunnat framkallas av det följande dr); 
ty man möter i andra, icke särskilt granskade delar av skriften 
aptha 71,19, afftha 104,21 i st. f. optha, offtha, afftast i st. 
f. offtast (t. ex. 106,19)1. Penultimas o synes i detta lång-
staviga ord under invärkan av ultimas a-ljud hava övergått till 
eller närmat sig a-ljud. Skrivningen bayom 43,29 i st. f. boyom 
överensstämmer med bayor 166,4 (jfr utgivarens anmärkningar). 

Jfr utgivarens anmärkningar i skriftens slut. Han har utan skäl 
ändrat i täxten. 

Handskriften är nedskriven av två Vadstena-nunnor; jfr inledn, 
s. VI i Bergströms upplaga. 
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Ordet »boja» hette på mht. både boije, boye ock bele, beije 
(jfr Lexers ock Willers ordböcker), ock det har lånats till 
Sverge under båda formerna: bola (boya) ock baya.1  

Annars brukas i den granskade delen av skriften o på 
vanligt sätt: tolkit, ower »över», oppenbart, som, hogh, om, 
losnadho, morghonen, spot, konunge, offrandhe, kropsins, 
korran, loff sons, korsens etc. etc. Detta visar, att (fastän i 
vissa y.-fsv. urkunder ord med gammalt o undantagsvis stavas 
med a, emedan kl övergått till å) a-tecknet i skadha, -drappa 
etc. i vår skrift betecknar a-ljud. Man hade annars väntat 
även *laff, *sam etc. 

Till ytterligare bekräftelse på ljudlagen anför jag några, 
till största delen ur Södw. Ordb. hämtade exempel på kort-
staviga ord med a i st. f. normalt o, då a följer i nästa 
stavelse. I Läsning för klosterfolk finner man skadha (5 ggr), 
skadhar (4 ggr), skadhan (2 ggr) ock genom inflytande från dessa 
ord även skadilse (1 g.), beskadhas (1 g.). Leg. III har skadha 
(3 ggr), skadhade, skadhandes, vartdera 1 g., beskadhan (2 
ggr). Peder Månsson har affwan i st. f. owan 7 ggr (även 10,2), 
affwantil 4,28, aaffwan cendommen 4,25, men även aaffwer 
2,26 så att aa i dessa ord hos Peder Månsson kanske be-
tecknar å-ljud. 

En art regressiv tilljämning föreligger i den av mig i 
Ark. VI, s. 15 if. påvisade fsv. ljudutveckling, enligt vilken 
ljudförbindelserna klo-, gio- i korta rotstavelser övergå till 
ky-, gy-, när följande stavelse innehåller ett i-ljud (dat. koti 

pres. konj. vari 	gyri). Detta är ock fallet i den ib. 
s. 17 ådagalagda utvecklingen käytn. 	kitil (kittel). 

Täxtkodex av ÖGL. har dat. ipnum (Kr. 5 pr.), ippinbar 
(1E. 8 pr., jfr Södw. Ordb.) i st. f. ypnum, yppinbar. Det är 

1) Det bör kanske nämnas, att på spridda ställen i hskr., men icke 
i den av mig granskade delen, ordet hogher (hugher) upprepade gånger 
skrives med a: hagher 148,1o; 158,8; 172,21; hagenom 123,19; jfr 
utgivarens anmärkningar. Hogher hette i gen. sg. hoghar (hughar) 
jämte hoghs (hughs), i nom, pl. hoghar (hughar); dessutom hade fsv. 
i samma betydelse n-stammen hoghi: obl. kasus hogha, ock även ahoghi : 
ahogha »åhåga». Nysv. har adj. hågad, ock fsv. hade fulhoghaPer, 
itemhoghaPer, langhoghaper, rsedhoghaper, starkhoghaPer (Suso 32,9) 
etc. I alla dessa ord ock former skulle man dialektiskt få a i hogh-
(hagh-), ock sedan inträngde a i hagher (hogher). 
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ovisst, om -,"pin dialektiskt blivit *1pin, varefter i spritt sig till 
andra former. Kanske skulle man kunna tänka sig, att fortis 
kunde vila på -bar i yppinbar, ock att vid denna akcentuering 
y i relativt oakcentuerad stavelse övergick till i framför 
följande i enligt den av mig i Ark. IV, s. 163 ff. påvisade 
regeln. 

Vid valfrihet mellan o:u i k ortstaviga ord (t. ex. 
kona Nuna] : kunu konu]) använder emellertid denna urkund 

regelbundet i rotstavelsen, då ändelsen har u; se Kock i 
Tffil. NR. VIII, s. 295 if., Ark. VI, s. 14. Även detta är en 
företeelse besläktad med tilljämning'. 

I fsv. finnas även fall av progressiv tilljämning. 
Skrifter, som annars visa vokalbalanslagen genomförd för 

: o, använda ofta eller oftast, i strid med vokalbalansen, o 
såsom ändelsevokal i andra stavelsen av k o rtsta viga ord 
med o till rotvokal. Så finner man i Cod. bur. ofta kono (sg. 
ock pl.), cone, spakono, eonona (gen.), i Hertig Fredrik ock 
Dipl. 3106 möter kono, i Cod. bur. bastovo, i Själens Tröst 
i ena morka stowo, i Varianten av den Hel. Birgittas åttonde 
bok myrkostoffwo, myrkostofuona jfr min redogörelse för 
dessa skrifters ändelsevokaler i Fsv. ljudl.). Dessutom t. ex. 
boronne (Bon. 200), boror (Birg. I, 86), boro (Birg. II, 5), 
nmsoboronar (ib. 15), ncesobaarona (ib. 5), hirelmborona (Birg. 
III, 404). I olika skrifter finnas thologher, othologher i st. f. 
-ugher. Stundom möter kononger i st. f. konunger. 

När pret. pl. av värb med samma böjning som biöpa hava 
till rotvokal, så användes i medeltidsskrifter efter mitten av 

1300-talet ofta o såsom ändelsevokal, t. ex. skoft.° (Bon.), 
skofuo (KL.); skoto (RK.), skotho (BSH.); bodho (Iv., rimmar 
med stödho); koro (RK. bis). 2  Hert. Fredr. har mono som 

Alldeles ovisst är, huruvida de i sistnämnda urkund mötande bara 
(ES. 4 pr., i st. f. bra), mapan (2E. incl. 17, i st. f. man) äro 
att föra hit, i vilket fall pres. sg. drapear (Epz. 18 ock 27), part. 
drapin (Epz. 1,8) i st. f. dräpcer, dr pin skulle ha kunnat få a från 
'dräpa 	drpa. A i bara, drapfer, drapin kan väl förklaras genom 
analogiinflytande på annat sätt. 

Specialcitat i Södw. Ordb. 
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motsvarighet till isl. munu »skola» (Fsv. ljudl. I, s. 191), Ivan 
enligt Södw. Ordb. ofta samma form. Leg. III har av 'skola' 
formen skolo (Fsv. ljudl. I, s. 196). 

Jag har i Fsv. ljudl. icke på fullt tillfredsställande sätt 
förklarat sådana former som köno, då jag fattade -o i st. f. -u 
såsom en oregelbundenhet, framkallad blott av rotstavelsens 
-ljud. Som nämnt äro dylika former i skrifter med vokal-

balans mycket vanliga, om icke enrådande, ock de äro 
att fatta på följande sätt. Den gamla böjningen var nom. 
köna (med a-omljud) : obl. kas. känu (utan a-omljud), ock 
denna böjning finnes ännu i vissa fsv. skrifter (jfr ovan s. 6). 
Från nom. köna inträngde o i oblika kasus, så att man fick 
könu (jämte kilnu). Detta könu underkastades progressiv till-
jämning, varigenom köno uppstod. Men utvecklingen av -u 
till -o beror således icke blott därpå, att rotstavelsen hade 
o, utan ock därpå, att den var kort. Blott så förstår man, 
huru köno etc. kunna vara så vanliga former, fastän annars 
assimilation av ändelsens vokal med rotstavelsens icke är 
mycket bruklig i fsv. 

Även pret. pl. bödho etc. i st. f. det ljudlagsenliga bfidhu 
hava fått rotstavelsens o på analogisk väg (från part. bodhnar, 
bodhin), ock bödhu blev genom tilljämning bödho. Genom 
tilljämning brev() ock äldre monu, skolu till mono, skolo 1  
(t. ex. Bonaventura har skolom, men skulum, Fsv. ljudl. I, 
s. '212). 

Då i ett kortstavigt ord rotvokalen däremot är 2 (u- eller 
w-omljud av a), så är det vida mindre vanligt, att ändelsens 
u genom tilljämning blir o. Knappast andra ord än fsv. howup, 
nokor (ock i viss mån huru) torde komma med i räkningen. 

I nokor har man icke, såsom i andra ord, fordom haft 
ändelsevokalen u, utan nokor har uppstått av nokwar enligt 

1) I nsv. har värbet sköla slutet o-ljud (0), fastän andra ord 
(könung, sön etc.), som i fsv. hade 6-ljud ock i nsv. hava lång rot-
vokal, nu använda il-ljud eller öppet o-ljud. Detta beror därpå, att skolo 
(skolu), skola varit (ock är) ett ofta i satssammanhanget oakcentuerat 
ord. Liksom den fsv. ändelsevokalen ö i öppen stavelse blivit nsv. 
slutet o-ljud (Kock i Ark. VIII, s. 269 if.) i t. ex. i försto-ne, de 
avo-ge etc., så har i det relativt oakeentuerade sko-la ö blivit slutet 

-ljud. 
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den av mig i Ark. XI, s. 339 framställda regeln. Den på så 
sätt uppkomna ändelsevokalen o kvarstår, vanligen i nokor, ock 
blott sällan finner man enligt vokalbalansen nokur. Till bi-
behållandet av ultimas o i nokor kan dock påvärkan från nokkor 
med lång rotstavelse hava bidragit. Jämte howup finnes i 
yngre medeltidsskrifter stundom, men mindre ofta, genom till. 
jämning howop. I andra trakter har tvärtom genom regressiv 
tilljämning av howup blivit huwup. Så i täxtkodex av ÖGL. 
med huuup, men dat. hofpe (jfr Fsv. ljudl. II, s. 478), ock 
i nsv. rspr. (huvud). En delvis liknande utveckling synes 
föreligga i fsv. nsv. huru. Enligt den av mig i Ark. V, s. 46 if. 
uppställda ljudlagen har man genom kombinerat yngre ii-
omljud av hwilru fått h(w)öru. I oakcentuerad ställning i 
satsen övergick detta höru till böra, som sedan genom till-
jämning blev hilru. 

Beträffande den progressiva tilljämningen y—i --> y—y 
(mjikit 	mykyt etc.) i vissa fsv. skrifter hänvisar jag till 
mina anmärkningar i Tffil. NR. VIII, s. 290 noten. 

En art progressiv tilljämning synes man även ha haft i 
Själ. Tröst i ord sådana som vini, v1i etc. BECKMAN har 
nämligen gjort troligt (Ark. VIII, s. 173), att ultimas i-ljud i 
kortstaviga ord med i uti rotstavelsen dialektiskt hade samma 
kvalitet som rotstavelsens, under det att i-ljudet i sådana 
kortstaviga ord som gldhi (skrivet gltedhy) hade en annan 
kvalitet. 

Huvudresultat: 
Tilljämning har dialektiskt inträtt i fsv. i följande fall: 

o i kort rotstavelse blir a, då följande stavelse har a 
(sködha --> skådha). 

I kortstaviga ord med rotvokalen o övergår ändelsens 
u till o (könu -›- köno). 

Om howup (hgwup) huwup (ock howop), horu --> huru 
se straxt ovan. 



Om adjektivböjningen i den äldre nysvenskan. 

min skrift Sv. ake. I (1878) har jag haft tillfälle fram-
hålla, huru akeentueringen spelat en huvudroll vid de nsv. böj-
ningsformernas utveckling ur de fornsvenska. Böjningen så väl 
av värben som av nomina under den äldre nsv. perioden, över-
gångstiden från fsv. till nsv., är även i de fasta fall väsent-
ligen undersökt. 

Beträffande en viktig ordgrupp, adjektiven, har dock under-
sökningen en betydlig lucka. Man synes vanligen mena, att 
adjektiven under den äldre nysvenskans tid i böjda former 
hade till ändelsevokal såväl e som a, utan att någon egentlig 
regel funnes för dessa vokalers växling. Så heter det i 
SÖDER WALLS Hufvudepokerna af svenska språkets utbildning, 
att »uti adjektivens svaga böjning brukas -e ock -a såsom 
ändelser uti alla former, varvid dock likasom i den starka 
böjningen den ena eller andra ändelsens användande icke beror 
på det särskilda grammatiska förhållande, i vilket ordet står» 
(s. 90). I sin skrift över Johan Salbergs »Grammatiea svetica» 
anmärker AKSEL ANDERSSON om språket i detta arbete, att i 
adjektivens ändelser »a ock e synas växla alldeles utan åt-
skillnad» (s. 50). 

Helt visst använda åtskilliga skrifter från den äldre nsv. 
perioden, såsom dessa författare anmärka, vokalerna a ock e 
promiseue i adjektivens ändelser. Jag skall emellertid här 
söka visa, att detta ingalunda alltid är fallet, utan att i vissa 
skrifter från omkring år 1700 en ten dens till regelbundenhet 
gör sig gällande vid bruket av dessa ändelsevokaler. Bruket 
av e : a i adjektiven är väsentligen att ställa i samband med 
svenskans äldre akcentuering. 

För frågans undersökning har jag bl. annat genomgått 
s. 1-50 i den: av J. RUNNIUS år 1709 utgivna översättningen 
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Om Den Durehleuchtiga Genuesi skan. Här förekommande adjektiv 
ock adjektiviskt böjda ord få oftast a såsom ändelsevokal i sådana 
oöjningsformer, som i den moderna nysvenskan hava (resp. 
kunna hava) ändelsevokalen a, t. ex. den skiöna Peppa (nom.), 
denna saken (ack.), denna lilla wämiesamheten (ack.), denna 
Cavaliern (ack.), detta nysbegynta owäsendet, det illkloka 
rådet, till hans bästa, sina tanckar (ack.), med sina anhöriga, 
så många stora Män, så goda skiäl (ack.), fulla (nom. pl. neutr.). 
Ändelsevokalen a brukas även i best. sing. mask. av adjektiv, 
t. ex. den unga Marggrefwen (s. 6), den unga Spinola (s. 7), 
om han ock wore den samma okiända (s. 17); så ock it. ex. 
denna Konungen (s. 44), Denna (s. 12 om en genuesisk greve). 
I den moderna nysvenskan användes i exempel sådana som 
de sistnämnda gärna ändelsevokalen e: den unge markgreven 
etc., ock i sydsvenska samtalsspråket är i dem denna voka-
lisation väl den enda brukliga. I motsats till det moderna Frans 
den förstes finner man hos RUNNIUS Frantzes den förstas (s. 4). 

Däremot anträffas rätt ofta e i följande fall: 
1) i tre- eller flerstaviga former av enkla eller (ännu eller 

fordom) formellt sammansatta ord, såsom 
ord på -ig: Den Durehleuchtige Genuesiskan (så alltid i 

sidöverskrifterna), den så namnkunnige Andreas Doria (s. 4), 
likmätige (nom. pl. neutr., s. 6), den öfrige tiden (ack., s. 11), 
öfwer sin widrige lycka (s. 11), med sine upriehtige tanckar 
(s. 22), med. . . anhörige (s. 35), den wichtige tienst (ack., s. 37), 
sina anhöriges (s. 50); 

ord på -hg: åtskillige slags regeringar (s. 3), under åt-
skillige förewändningar (s. 24), Hullig° (nom. pl. neutr., s. 7), 
enlige (ack., om rader, s. 22), förskräckelige taneke-bilder 
(s. 50); 

sådane gifften (ack., s. 6), sådane . . . rörelser (ack., s. 11), 
sådane ord (ack s. 50), hennes.. . särskilte 	wällfård (s. 14), 
uti afiägne berbergen (s. 48), oförmögne (ack. pl. mask., s. 50), 
Högwälborne Herre (vok., s. 4); det Dorianiske palatzet (s. 24). 

Även böjda former av superlativer på -igst ock -ligst ha 
ofta -e, såsom: med häfftigste längtan (s. 13), det prächtigste 
(s. 17), det aldranyttigste (s. 37), tu l den wärdigste herre (s. 42), 
den lyeksaligste person (s. 14), den lyeksaligste (ack.) af alla 
menniskior (s. 22); den täekeligste färga (s. 7), det förtretligste 
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(s. 12), den olyokligste menniskian (s. 25), sin nufligste hets-
karinnas (s. 42)1. Som bekant användas icke dylika superla-
tiver i den moderna nsv. utom i kanslistil, ock där blott av 
ett eller annat enstaka ord (såsom underanigste, jfr nht. 
unterthänigst). 

I överensstämmelse med böjningen av trestaviga superla-
tiver på -aste i den moderna nsv. finner man ofta ändelse-
vokalen -e i trestaviga superlativer på -este, t. ex. den skiöneste 
person (s. 15), de skiöneste personer (s. 19), en af de klokeste 
(s. 31), de starkeste (s. 49), en endeste dotter (s. 45), den 
ringeste (s. 27), kiäreste (ack. mask., s. 37), med sin kiäreste 
(fem., s. 37). Genom inflytande från dylika former förklaras 
lätt det även i tvåstaviga superlativer få gånger mötande e: 
hennes kiärste (dat. sg. mask., s. 24), sin kiärates (fem., s. 42), 
kiärste (obl. kasus fem., s. 49 bis), icke det ringste (s. 19)2; 
jfr även nedan s. 13. 

2) i vissa pronomina; »denne», »desse»: denne (nem. sg. 
mask. 2 ggr, t. ex. s. 31), denne farliga Cavalieren (ack., s. 17), 
denne Cavaliern (ack., s. 17), för denne Grefwen (s. 29), af 
denne handelen (s. 30), på denne otacksamma (mask., s. 24), 
Uti denne wåndan (s. 21), denne Riddarens (s. 18), tu l denne 
(mask., s. 27), denne skadeliga bilden (s. 14), denne (nom. sg. 
fem., s. 36), på denne tiden (s. 45), Uti denne . . . twekan 
(s. 18); pl. desse 21 ggr, t. ex. öfwer desse . . . tanekar (s. 6), 
desse Cavalierer (s. 9), desse Damer (s. 10), desse höga qwinnor 

CEDERSCHIÖLD har i Ark. IX, s. 95 if. visat, att isl. superlativer 
på -ligast vid tillägg av böjningsstavelser erhålla formen -ligst-, t. ex. 
hrEeäiligsti, vEenligstan (liksom de i komp. hava -ligri). Här före-
ligger väl en ljudlagsenlig förlust av a i hrasäilig(a)sti etc., vilken står 
i samband därmed, att i hrseäiligasti (hrseäilikasti) första stavelsen 
hade fortis, tredje levis (resp. seinifortis), sista levior ock näst sista 
levissimus. Man kan fråga, om de äldre nsv. superlativerna täokeligste, 
präohtigste etc, äro att fatta på likartat sätt. Det är kanske möjligt, 
att typen delvis kan återföras till en fsv. superlativform, motsvarande 
de anförda isl. superlativerna, men åtminstone väsentligen torde dessa 
äldre nsv. superi. på -igste, -ligste vara direkt införda från tyskan 
(resp. bildade efter tyska mönster); jfr nht. heftig, prächtig, ntitzlich 
(ä. nht. niitzig), mit. werdioh, luoksalioh, vordrötlik, nht. unglack-
lich, lieblich med de nsv. ord, varav ovan anförts superi. på -igste, 
-ligste. 

Åven formerna kiärastes s. 42, sin kiäreta s. 48 förekomma. 
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(s. 16), Efter desse sidsta orden (s. 11); — »wåre»: en af wäre 
Konungar (s. 4); — »sine»: med Bine . . tanckar (s. 22), i eine 
tanckar (s. 23), en af sine Cousiner (s. 6); — »inge»: inge ord 
(ack., s. 37); — »måne»: så månge andra (s. 35); — »andre»: 
de andre Cavaliererna (s. 9), om många andre förmåner (s. 7), 
de andre GenuUser (s. 34), om alla de andre omständigheter 
(s. 16), öfwer alla andre . . . rörelser (s. 21). 

3) i tvåstaviga pass. participier, särskilt då de utgöra senare 
sammansättningsleden av komposita: sedde (nom. pl. fem. s. 17), 
komne (nom. pl. mask., s. 17), även »för hans hafde besvär» 
s. 51, nom. pl. mask. betänekte (s. 4), försedd° (s. 4), för-
klädde (s. 9), berömde (s. 9), inkomne (s. 18), förente 
(s. 41), förmente (nom. pl. mask., s. 49 bis), inför berörde 
domare (s. 12), sammanwigde (nom. pl. om mask. ock fem., 
s. 35), åthskilde (samma form, s. 42), föranlåtne (samma form, 
s. 42), omtalte (nom. pl. fem., s. 2), med den . . . anförtrodde 
bestälningen (s. 40). Hit hör i viss mån också förmätne (nom. 
pl. fem., s. 34). 

De övriga exemplen med ändelsevokalen e äro försvinnande 
få, nämligen »söte och liuflige» (nom. pl. neutr., s. 7), alle desse 
efftertanckar (s. 21), af desse sidste orden (s. 29)', med . . . store 
godz (s. 4), häpne (nom. pl. fem., s. 9). Om »de förnämste 
städer» s. 14 ock »Pransöske skieppen» ib. se  nedan s. 13 ock 15. 

Anledningen till att de ovan under 1-3 anförda böjnings-
formerna kunna hava ändelsevokalen e, är lätt insedd. 

Som bekant har svenskan bibehållit ändelsevokalerna a, o 
i stavelser, som hava (resp. i det äldre språket hade) levis 
eller levior; däremot hava ändelsevokalerna a, o övergått till 
e i stavelser, som hava (resp. i det äldre språket hade) levis-
simus2. I överensstämmelse med denna regel har t. ex. fsv. 
pEet hwi2tåsta3  blivit nsv. det vitaste, fsv. pa3t hwi2tåra blivit 
nsv. det vitare, fsv. part. peat ka21.10a blivit nsv. det kallade, 
fsv. pl. pret. per ka2lhipo blivit nsv. de kallade, emedan dylika 
trestaviga former i det äldre språket hade levis på penultima 
ock levissimus på ultima. Däremot kvarstår i nav. rspr. a i fsv. 

I dessa exempel står ett adjektiviskt böjt ord med berättigat e 
straxt invid. 

Se Kock Sv. akc. I, s. 108 if., Sv. landsm. XIII. 11, s. 6 if. 
Ont akcentbeteckningen se Kock i Sv. landstn. ib. e. 1 fe. 
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pEet hwita, pEet banta, pe3t slaghna, pEet kopta (nsv. det vita, 
bästa, slagna, köpta) ock o i fsv. per slogho (nsv. de slogo), 
emedan dessa tvåstaviga former i rspr. hade ock hava levis 
på ultima. 

Emellertid vilade i äldre tid levis på penultima ock levis-
simus på ultima även i trestaviga former av t. ex. övrig, vidrig, 
viktig. Härav förklaras, att ändelsevokalen är e i de ovan 
anförda formerna öfrige, widrige, wichtige. Sammansatta ord 
på -ig hava antagit de enkla ordens böjning; vi finna därför 
namnkunnige, likmätige etc. 

I överensstämmelse härmed förklaras e i superlativerna 
det präehtigste etc. I fall SCHAGERSTRÖM har rätt i sitt anta-
gande Ark. IV, s. 344 f., att fsv. superlativer på -ist (keerist etc.) 
bevarat ett ursprungligt i, så är -e i de anförda kiäreste etc. 
att förklara liksom -e i prächtigste, d. v. s. av en äldre akcen-
tuering kiä2resta. Om åter i (e) i fsv. (nsv.) kEerist (kärest) etc. 
är en parasitvokal, såsom jag antagit i Sv. språkhist. s. 69 f., så 
kan -e uti kiäreste, starkeste etc. hava överförts till dessa superl. 
från superlativerna på -aste; även sådana förekomma i skriften 
(wördsammaste, lyckligaste etc.). 

Nsv. ord på -Hg voro i fornspråket formellt sammansatta 
med semifortis på -lik ock levissimus (ej levis) på stavelsen, 
som följde efter denna avledningsändelse. Fsv. liu2fiika t. ex. 
hade levissimus (ej levis) på ultima. Härav förklaras e-ljudet 
i de antecknade Hufiige, enlige, åtskillige etc. Särskilta, af-
lägsna, oförmögna, högwälborne äro alltjämt formellt samman-
satta ord med semifortis på penultima ock levissimus på ultima; 
detta var i äldre språket även fallet med sådane. Ultimavokalen e 
är därför i sin ordning i sådane, särskilte, allägne etc.' Förnäme 
hade i äldre nsv. fortis på första, semifortis på andra, levissimus 
på tredje stavelsen (Sv: akc. II, s. 289); härav förklaras -e i för-
nämste. I äldre språket voro adj. på -isk formellt samman-
satta (Fsv. ljudl. II, s. 301, 369); det slutljudande -e i Doria-
niske kan alltså vara ljudlagsenligt. 

Belysande för vokalisationen av ord på -hg i jämförelse 
med den i tvåstaviga adjektiver är ett exempel i DALT.» That 

1) I vokativen (Högwalborne Herre) kan -e hava kvarstått sedan 
fsv. tid. 
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Swänska Argus 1733 nr XI, s. 4: alla woro wänlige, alla höf-
lige, alla kärliga . . . 

1 Sv. språkhist. s. 104 har jag framhållit, att pronotninella 
ord, som i satssammanhanget ofta äro relativt akcentlösa, låta 
fornspråkets ändelsevokal a försvagas till e, emedan stavelsen 
vid dylikt uttal saknade levis. Så uppträder fsv. gen. sg. 
fem. heanna(r) (av hon) mot medeltidens slut under formen 
henne. De fsv. gen. sg. minna(r), pinna(r), sinna(r) heta under 
reformationsperioden minne, thinne, sinne; fsv. gen. pl. pera, 
thera(s) tinder samma period theres o. s. v. Det är i full-
komlig överenstämmelse härmed, då man i vår granskade skrift 
möter wåre, sine; denne, desse. Dessa ha uppstått av former 
på -a, som i satssammanhanget voro relativt oakeentuerade, 
vartill dock kommer, att redan fsv. i vissa former av dessa 
pronomina hade ändelsevokalen e. I överensstämmelse med 
nämnda ord kunna ock — de blott en gång vardera anteck-
nade -- inge, månge förklaras: även de sakna stundom, fastän 
mindre ofta, akeent i satssammanhanget. Andre har i det 
moderna språket ake. 1 växlande med ake. 2 (Sv. akc. I, s. 
63, 100); på den förra akcentueringen beror andre i vår skrift. 

Då man i denna har -e i part. sedde (nom. pl. fem.), komne, 
omtalte etc., så är detta att förklara av följande, kanske delvis 
samvärkande, förhållanden'. 

De böjda participialformerna (kallade) av alla värb av typen 
kalla hava i nsv. ljudlagsenligt erhållit -e (se ovan s. 12). Då nu 
5/6  av alla svenska värb tillhöra denna böjning, så är det ytterst 
naturligt, att andra pass. particip kunde genom påvä.rkan från 
denna konjugation på analogisk väg få -e i st. f. -a. Härigenom 
förklaras alldeles tillräckligt -e i sedde, komne etc. Men här-
till kommer även följande. 

I Sv. ake. II, s. 449, Ark. VII, s. 355 torde det ha lyckats 
mig visa, att ake. 1 i da. domte, kendte etc. ock den dialek-
tiska ake. 1 i sv. dömda, kända etc. (d. v. s. böjda former av 
pass. part.) är samnordisk. Denna akcentuering har därför 
otvivelaktigt haft större geografisk utbredning i den äldre nsv., 
än fallet är i våra dagar. Enligt den av mig i Ark. anf. avh. 

1) Ännu skrives stundom i kanslistil nyssnämnde beskaffenhet, 
påfoljde år, bemälte Kollegium o. s. v. (Rydqv. I, s. 446 noten). 
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uppställda teorien hava även synkoperade tvåstaviga former 
av starka värbs pass. part. (komna etc.) fordom haft akc. 1. 
Under dessa förhållanden är det i sin ordning, att part. sådana 
som skilde, komne, som (fordom) hade levissimus på ultima, 
hava -e. 

Men oberoende av denna de enkla ordens akcentuering 
skulle komposita av typen försedde, omtalte, inkomne etc. 
ljudlagsenligt hava ändelsevokalen -e, emedan ultima hade 
levissimus. I försedde låg nämligen fortis 1 på penultima, 
under det att omtalte, inkomne hade fortis på första, semi-
fortis på andra stavelsen (eller fortis 1 på andra stavelsen). 

Otvivelaktigt hade fransöske i äldre språket fortis 1 på 
penultima ock levissimus på ultima i överensstämmelse med 
den stora massan av låneord med första stavelsen oakcentuerad 
(koncilsa, perfelkta etc.). Vårt nuvarande uttal fransy2ska 
med akc. 2 torde bero på invärkan från ty2ska, liksom dettas 
y-ljud överförts till fransöska (jfr nht. französisch). 

Då i vår citerade skrift ofta möter -a i ord, som enligt 
nu framställda regler ljudlagsenligt kunna hava -e, t. ex. det 
liufiiga (s. 11), så beror det naturligtvis på invärkan från de 
böjda formerna av de synnerligen talrika enstaviga adjektiverna 
(skiöna, goda etc.). När man omvänt undantagsvis någon gång 
finner e i tvåstaviga former (t. ex. alle), så har e överförts dels 
från motsvarande trestaviga former (liullige med ljudlagsenligt 
e), dels från former, som redan i fornspråket hade -e (alle, 
noni. pl. mask. etc.). 

Det är det mäktiga analogiinfiytandet från dessa former 
som vållat, att vissa äldre nsv. skrifter alldeles promiscue an-
vända ändelsevokalen e jämte a. 

Även i vissa andra skrifter från något så när samma tid 
som den nyss granskade (skrifter från slutet av 1600-talet ock 
från 1700-talet) har jag funnit den här framställda tendensen 
till bruk av ändelsevokalerna a : e i adjektiv ock i adjektiviskt 
böjda ord mer eller mindre iakttagen. 

Den ovan gjorda framställningen torde även sprida ljus 
över den moderna nsv. adjektivböjningen över huvud, jämförd 
med den fornsvenska. 

Det kan onekligen synas påfallande, att den fsv. bestämda 
adj.-formen i pl. på -o (the hwito) i nsv. utbytts mot en böj- 
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ning med -a (ock -e) till ändelsevokal: de vita männen, de 
vita kvinnorna, de vita barnen, d. v. s. att formerna för 
adjektivens obestämda pluralformer överförts till den be-
stämda pluralformen, ock detta fastän adjektivens obest. sing.. 
form icke haft dylikt inflytande på deras bestämda sing.-form. 

Det överraskande försvinner, om man besinnar följande. 
Genom ljudlagsenlig utveckling hade den äldre fornsvenskans 
best. plur. pe  hwito, pe liufiiko i yngre fsv. (resp. äldre 
nsv.) ljudlagsenligt blivit the hwito, men the liuflighe. Lika-
ledes hade man i best. sing. ljudlagsenligt fått följande växel-
former: 
ä. fsv. nom. mask. hwite : liuflike (liufiighe) kvarstod oförändrad; 

obl. mask. hwita : liufiika hade blivit hwita : liufiighe; 
nom. fem. hwita : liuflika 	 hwita : liufiighe; 
obl. fem. hwito : liufiiko 	 hwito : liuftighe; 
neutr. 	hwita : liullika 	 hwita : liulligh.e. 

Vidare hade man i sen fsv. (resp. äldre nsv.) ljudlagsenligt 
i obest. pl. erhållit växlingen hwita : liufiighe i fem. (utom 
dativen), i ack. ock gen. mask., i gen. neutr. Man hade så-
ledes en växling e : a (liuftighe : hwita) i en massa böjnings-
former, varvid e ljudlagsenligt tillkom adjektiv, som i oböjd 
form voro mera än enstaviga. Då man nu som nämnt i best. 
pl. ljudlagsenligt skulle haft liufiighe : hwito, så lät man här 
under dessa förhållanden inträda växlingen liuftighe : hwita, 
som användes i obest. pl. ock i åtskilliga kasus av best. sg., 
ock orsaken härtill var väsentligen den, att ändelsevokalen.  -e 
på ljudlagsenlig väg blivit gemensam för de trestaviga 
formerna (liuftighe). Härvid har kanske även den omständig-
beten spelat en roll, att dialektiskt ändelsevokalen o även 
i stavelse med levis övergick till e i nsv. samtalsspråket, 
varigenom bruket av o såsom ändelsevokal ytterligare reduce-
rats i adjektiverna. 

Utvecklingen av adjektivernas best. pluralformer har alltså 
varit följande. För ä. fsv. liufliko • hwito skulle de ljudlags-
enliga formerna ha varit y. fsv. (ä. nsv.) liuflighe : hwito; 
men genom inflytande från andra adj.-former, särskilt de obest. 
pl.-formerna fick man liuflighe : hwita. I modern nsv. har man 
genom påvärkan av de tvåstaviga formerna (hvita) erhållit 
ljuvliga : vita. 
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På enahanda sätt har den äldre växlingen liufiighe : hwita 
i best. sing. ock i obest. pl. i modern nsv. (väsentligen) lik-
danats till ljuvliga : vita. 

Dock användes i våra dagars språk en bestämd form på 
-e av så väl en- som flerstaviga adj. i mask. sing., dels ovill-
korligt, dels växlande med -a, t. ex. den gode (utan efter-
följande subst.), den förste, Magnus den gode; i vok. i högre 
stil: gode Gud (men kära far), min bäste (eller bästa) vän. 
I best. plur. mask. kan e-formen brukas jämte a-formen, när 
adj. står ensamt, t. ex. de gamle (-a), de förnäma (-e), ock 
någon gång i vok. goda (eller -e) härrar, gode härrar ock 
svenske män. I obest. pl. mask. förekommer e-formen i ett 
sådant juridiskt uttryck som gode män. Då fornspråket i 
best. nom. ock vok. sg. m. ock i obest. nom. pl. m. hade -e, 
torde man under den äldre nsv. tiden i best. sg. ock pl. mask. 
(ock i obest. pl. mask.) kunnat använda (resp. använde jäm-
förelsevis gärna) e-formen även i enstaviga adjektiv. 

Huvudresultat: 
1 (vissa) ä.-nsv. skrifter ha adjektivformer av typerna 

öfrige, liuflige, sådane etc. (ofta) låtit den äldre ändelsevokalen 
a ljudlagsenligt bliva e, ehuru a kvarstår i tvåstaviga former 
(hwita). Då andra samtida skrifter promiscue använda ändelse-
vokalerna a ock e, så beror detta till väsentlig del därpå, att 
två- ock trestaviga former ömsesidigt påvärkat varandra. Om 
reglerandet av de nsv. adjektivens ändelsevokaler se s. 15 f. 

Sv. landsm. XI. 8. 	 2 



Om behandlingen av kli. r-ljud. 

Jag återkommer här till en fråga, som förut diskuterats 
såväl av mig som av andra. Emellertid tror jag mig kunna 
meddela nya, ganska beaktansvärda bidrag till frågans lösning. 

Redan år 1877 har jag i Tffil. NR. III, s. 251 anmärkt: 
»Att ett ur -s utvecklat r lätt försvinner i oakcentuerade ord, 
visar svenskan: fsv. vir — nsv. vi, fsv. jr — nsv. I, fsv. hvar 
— nsv. ho, fsv. ur ock u, fsv. r ock (redan i fsv.) Ge». I min 
skrift Sv. ake. II, s. 427 if. sökte jag i ett särskilt kapitel be-
svara spörsmålet: »Har akcentueringen invärkat på slutljudande 
-r?» Utan att där skilja på det ur s utvecklade r-ljudet (R) 
ock ursprungligt r -- vilket var en brist — kom jag till föl- 
jande resultat: 1) »Bevarandet av 	i siter etc. ock dess avnöt- 
ning i gömir—göme etc. beror därpå, att -r i alter var voka-
liskt, i gömir konsonantiskt. 2) Frånvaron av levis synes hava 
bidragit till förlusten av -r åtminstone i nsv. pl. på -are (dom-
mare etc.)». Jag framhöll, att förlusten av -r i nom. ack. pl. 
fem. kallapar -> nsv. kallade, nom. pl. mask. blopoghir -> 
blopoghe, nsv. blodige kunde vara ljudlagsenlig, utan att dock 
våga avgöra frågan. 

BRÅTE egnar behandlingen av -r en undersökning i Äldre 
Vestm.-lagens ljudlära s. 83 if. Opponerande sig mot mig, menar 
han (s. 84), att levis ingenting har med bortfall av -r att skaffa, 
ock han sammanfattar sitt resultat sålunda (s. 95): 1) »Skill-
naden mellan två r-ljud, r ock R, egde bestånd längre, än som 
vanligen antages, ock spelade en roll vid r-förlusten i fsv.» 
2) »Följande lag reglerade denna förlust: R bortfaller framför 
kons. ock in pausa, kvarstår framför vokal; r kvarstår i alla 
ställningar.» 3) »Bibehållandet av -r i DOM. ack. pl. sv. f. beror 
på invärkan från andra ändelser på -ur, särskilt släktskaps-
ordens.» 4) »Bibehållandet av -r i pres. ind. 3 sg. av 1 ock 3 
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sv. konjug. beror delvis på inflytande från starka värb ock 
2 sv. konjug.» Jfr ock Ant. tidskr. X nr 1, s. 413 if. 

I Tffil. NR. IX, s. 161 if. underkastade jag BRÅTES upp-
fattning en utförlig kritik. Hänvisande till resum61 s. 184f. 
av nämnda uppsats, framhåller jag här blott följande därav. 
Fsv. hade vokaliskt r-ljud i skogher (nom. sg.) etc., däremot 
konsonantiskt r-ljud i fapir, nom. pl. domar etc. När det 
konsonantiska r motsvarar urnord. r, kvarstår det; när det 
motsvarar urnord. B, kan det förloras. Detta senare inträffar bl. 
annat, när i samma ord ett annat r-ljud finnes, t. ex. botrena[r] 
(dissimilation). Slutljudande r = urnord. R bortkastas i följd av 
analogipåvärkan ytterst ofta i sådana former, som vid sin sida 
hade närstående ock för övrigt likalydande former utan -r, 
t. ex. i nom. pl. domar) efter ack. domai  nom. sg. sio(r) efter 
ack. sio. 

Jag skall här söka visa, att i svenska riksspråket r --= 
urnord. R efter vokal ljudlagsenligt förlorats i stavelse 
med levissimus (fullt oakcentuerad stavelse). Däremot kvar-
står i riksspråket ett dylikt r ljudlagsenligt i starkare akcen-
tuerade stavelser, för så vitt icke ett r-ljud finnes i samma 
ord; i det sist anförda fallet avlägsnas r = urnord. R genom 
dissimilation. Redan i den älsta fsv. hava dialektiskt dessa 
regler tillämpats. Detta framgår av en granskning av språket 
i täxtkodex till Upplandslagen (från år 1300). 

I denna urkund, som merendels visar en jämförelsevis 
mycket regelbunden ortografi, har jag för frågans undersökning 
genomgått täxten t. o. m. s. 150. 

Då -r representerar urnordiskt u, har det förlorats blott i 
följande fall: 

1. I stavelse med levissimus. 
a) I ord, som i satssammanhanget oftast eller ofta hade 

levissimus: tepti 51,71; 94,12; 103,7; 112,4; 120,6;* 126,8; 127,7 — 
undi 2  79,2; 144,6; 146,3 (även 241,4); vndi 147,8 — pron. wi 
4,3; 7,1; 31,6; 92,18 — nom. pl. m. pe8 mycket ofta, t. ex. 4,14; 

Siffrorna angiva sida ock rad 
Förlusten av R i undi kan 

sedan gammalt hade akc. 1 (Sv. akc. 
på ultima. Så möjligen ock i Eepti. 

2) Kan även förklaras på annat 

i SCRLYTERS upplaga. 
väl ock förklaras därav, att ordet 
II, s. 449) ock därför levissimus 

sätt; se nedan e. 23. 
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5,u — nom. ack. pl. fem. pa 13,8; 25,6; 26,1; 45,3; 109,1o; 142,1 
— gen. sg. av sin : sinnie 19,8 — pres. sg. ce »är» 104,11; 
110,5 — fa »får, kan» 107,8. Från den del av lagen, som jag 
icke särskilt granskat, har jag antecknat prep. v 157 bis, gen. 
sing. hemma 268,14. Hit höra väl ock nom. pl. m. peesse 40,4; 
nom. pl. fem. pcessce 95,5; kanske även nom. pl. m. Eengi 128,5, 
mangi 49,6. Orden ingen, mången sakna i nsv. stundom akcent 
i satssammanhanget; jfr ovan s. 12. 

Till belysning av förlusten av -r (-R) i dessa ofta oakcen-
tuerade ord må ett par paralleller anföras från nynord. språk. 
AMEN)) B. LARSEN, Lydleeren i den Solerske dialekt s. 64, yttrar 
om detta mål: »Vaklende er [vid förlust av -r] forskellige 
svagt betonede ord, isxr e (er), få (får), ha (har), va (var) . ..». 
I Ark. XII, s. 349 anmärker BOBERG: »gör har i nyda. biformen 
gö; bortkastelse af r forekommer kun i ord, der ofte eller 
oftest står ubetonede». 

Flertalet av de här från UL. anförda orden utan -r möter 
även — de flästa oftast — med -r: teptir, undir, vir, ter, par, 
sinnen (loo,$), pcessir, mr, far, yr, kommer. Växlingen beror 
naturligtvis därpå, att orden i satssammanhanget dels hade, 
dels saknade fortis'. Då under samnordisk tid »efter», »under» 
kunde hava så väl -r som -R, kunna ceptir, undir även repre-
sentera samnord. former med -r. 

b) I ändelser. 
Regelbundet saknas -R i gen. sg. fem. av best. artikeln: 

kirklunnte 17,4; 60,4; 60,6; 80,1o; 81,3; 121,1o; kononnte 92,1; 
104,1o; 106,3; husfru(n)me 38,2; 113,2; sokninnea 14,4; 17,5; 18,4 
(blott ett undantag: husfrunnter 121,4). 

I motsats härtill har man -r såväl i gen. sg. hinneer (av 
hin, 109,9), ainnter (av sin), lisenwer (av hon, 21,4; 22,2 etc.) 
som i gen. sg. av ord utan best. artikel: wEermzer 	fripter 
(6,13), ognter (6,14), smides; reetningter, byter etc. etc. 

I Sv. landsm. XIII. Il, s. 8 f. har jag haft tillfälle visa, 
att ord sådana soni kirkiunnar i fsv. hade stark biakcent (stark 
levis eller semifortis) på andra stavelsens vokal, vilken efter- 

1) I den dialekt, som täxtkodex av UL. representerar, har r möjligen 
kunnat förloras efter sk. Hskr. har nämligen skiwa f. skriws. 18 not 
49, skup f. skrula 18 not 40, 18 not 68, 22 not 33, skiptte f. 
skriptce 36 not 76. 
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följdes av nu, samt att ord av typen sokninnar även hade 
en biakcent på den av nu efterföljda stavelsens vokal. Ultima 
tick därför i båda fallen naturligtvis levissimus; därför förlorades 
-R i kirkiunnaR kirkiunnee, sokninnaR sokninnea. 

Frånvaron av -r i gen. sg. magnum 6,9 (av nom. propr. 
Magnus), emebEekkice 88,13, nom. pl. bolfasti (minn) 101,3, 
maneepe3 114,12 »månader», superi. skyldassti 118,17 kan för-
klaras i överensstämmelse härmed. Isl. Magma hade lång 
vokal i ultima, ock fsv. gen. Magnusar har därför haft bi-
akcent (troligen semifortis) på penultima, levissimus på ultima. 
Det sammansatta ortnamnet oneebeekkice ock det sammansatta 
bolfasti akcentuerades med semifortis på penultima ock levis-
simus på ultima, pl. manapar (mantel-ma)), skyldcesti enligt kända 
akcentregler (jfr Sv. alm 1, s. 122 if.) med levis på penultima, 
levissimus på ultima. 

Sammansättningar (juxtapositioner) sådana som sokna3mEen, 
giptce mal, wirpninge3 ~Dir, some barn, wilice kaste3r, byee-
mten etc.1  sakna genitivens R i förra juxtapositionsleden, då 
senare leden börjar med konsonant. Börjar den med vokal, 
anträffas både former sådana som shengeer alstEer (102,1o), 
sicengear aldear (118,1s), nipier arff (102,17; 120,1o), damer arff 
(130,2) ock sådana som dance arff (89,7), iforpee awwrkam. (82,1). 
Då t. ex. gen. bye3r har r, men detta saknas i bytemwn, så 
beror det på akcentueringen. Denna sammansättning hade 
(liksom t. ex. det nsv. dialektiska byamän) fortis på första, 
levissimus på andra, semifortis på tredje stavelsen. Akceutue-
ringen var densamma i andra dylika komposita, ock detta för-
klarar förlusten av R. Då detta stundom finnes i komposita 
av typen dane3(r) arff, så kan det bero på att R i dylika ord 
fördes eller kunde föras till följande vokal (dame-rart), resp. 
kunde tillhöra båda vokalerna. Vid dylikt uttal stod det ej 
längre i en levissimusstavelse. Uttrycket fem sim 101,12 med 
gen. av fm utan r förklaras på samma sätt som bya3mfen etc. 
Liksom nsv. gossen-min etc. uttalas såsom ett ord med fortis 
på första, levissimus på andra ock semifortis (eller levis) på 
tredje stavelsen, så har fallet varit även med fsv. fem(r)-sins. 
Stavelsen -mr med levissimus förlorade därför r. 

1) Hit kan ock räknas (sanate3) lawrinza3 dagh 83,5. 
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2. Genom dissimilation, framkallad av föregående r-ljud. 
Nom. ack. pl. fem. av adjektiv hava annars alltid (12 ggr) 

ändelsen -sar (t. ex. eliter funa3r siselteme3ssur 55,2, sagpeer, 
kopgildeer etc.); men -r har genom dissimilation förlorats i 
nom, ack. pl. fem. prea3 100,11 (även 157 bis), fiurm 80,6; 96,1, 
andra:,  128,14; 149,9. Detta är ock fallet i nom, ack. pl. f. 
pra3, t. ex. 36,s; 45,s (ock nom, ack. pl. f. pre, t. ex. 13,7; 14,5; 
44,9; 45,5). Den i olika fsv. urkunder anträffade pl. f. pree är 
nämligen att förklara på följande sätt. Den ljudlagsenliga 
formen av prir i nom. ack. pl. f. är pröa(r) (Kock i Ark. IX, 
s. 157 f.). Jämte denna kvarstår emellertid genom inflytande 
från mask. prir även fsv. prar). I Ark. V, s. 383 bar jag 
framhållit, att man i fsv. dialektiskt haft en s. k kvantitets-
omkastning (motsvarande den isländska) i t. ex. asyö av det 
normala asöa »syn, besiktning». I trakter, där en dylik in-
trädde, blev rikr) Ofr isl. 'Mär) ljudlagsenligt till prEb(r) en-
ligt den av mig i Ark. VI, s. 43 fromställda regeln (jfr friEds -› 
fsv. frCels). Nom. ack. pl. fem. prö utgöra en kompromissform 
av pröa ock prib. 

Nom. pl. mask, av adjektiven har obetingat oftast (om-
kring 86 ggr) ändelsen -fr. Den slutljudande konsonanten har 
emellertid förlorats i fiuri 104,1o, 11; 129,9 (även 169,15; 215,19; 
243,11 bis), andri 3,10; 97,s; 144,15. Från den icke särskilt 
granskade delen av skriften anför jag pri 243,11. I överens-
stämmelse härmed kunna forni 3,6, kristni 12,4 förklaras. 

Gen.-sg.-ändelsen -ter har i enkla ord kvar -r (exempel 
ovan s. 20); men det har genom dissimilation förlorats i tfi 
iorpse 37,7, iorpee 37,9, opmorpce 6,1 o. 

Den i nom. pl. brukliga ändelsen -mr har annars -r i be-
håll. Men SCHLYTERS glossar upptar såsom pl. till ore formen 
orm, ore, icke orter, ock man möter nom. pl. oree 132,7, lomme 
53,5. Såsom pl. till ra antecknar glossaret ra (icke rar), t. ex. 
fiuri tomptaa ra 215,19, fiurir farwasx ra 216,11. 

I överensstämmelse härmed är gen. sk. fem. av adjektiven 
att förklara. Denna form saknar i den granskade delen av 

1) Rydqv. II, s. 90 anser det nsv. vara på. färde (liksom fara 
sina färde) vara ett danskt lån. Det är kanske riktigt. Men frånvaron 
av -r i (vara på) färde utgör intet hinder för att uttrycket kan vara 
urspr. svenskt, ty R skulle ,ljudlagsenligt förloras i pl. fEerpi(R). 
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skriften -r: Indikta 107,7, want) 83,6, antigen° 108,12, o frgelste 
124,1 7, freelsge 125,1 — ogiptee 108,8, rantakme 102,21. Som bekant 
har isl. (med undantag för vissa små adjektivgrupper) ändelsen 
-rar: halfrar, doprar etc. Fsv. har använt samma ändelse, 
ock i UL. hava halfuatt, ogiptrau etc. ljudlagsenligt blivit halfree, 
ogiptra3 etc., vare sig att det midljudande r numera är 
kvar (såsom i hairrte) eller icke (såsom i ogiptge med utveck- 
lingen ogiptrau --> ogiptra 	ogiptse). Detta midljudande r (i 
ogipt[r]ce etc.) har nämligen redan i den älsta fsv. ofta på 
analogisk väg förlorats så väl i gen. sg. fem. som i dat. sg. 
fem. (gipt[r]e) ock gen. pl. (gipt[r]a) (se nedan s. 33 if.). 

Under det att således -R förlorades genom dissimilation på 
en tid, då det midljudande r i giptrar ännu icke bortfallit, så 
kan å andra sidan visas, att den dissimilatoriska ljudlagen 
icke börjat värka synnerligen långt före våra älsta litteratur-
alsters nedskrivande. UL. har nämligen gen. haenneer (ofta), 
sinnter; alltså har ljudlagen värkat först efter den tid, då 
*helium% *sinuau blivit hennau, simmat. 

För övrigt saknas -R i den granskade delen av skriften 
blott i följande ord: 

nom. mask. av räkneordet twe (13 ggr, t. ex. 8,6; 17,2; även 
formen twea 73,6 finnes med utveckling ä -÷ å, vilken övergång 
sporadiskt möter i lagen), nom. ack. pl. fem, av samma ord: 
twa 95,4; 110,1o; 115,14. Nom. twe motsvarar got. twai ock 
har aldrig fått det analogiska n, som tillades nom. pl. mask. 
av adjektiven (göpir etc.). Det är möjligt, att även den ovan 
anförda nom pl. ro. pe direkt motsvarar got. pai ock ej utveck-
lats ur äldre per med förlust av -R; jfr Kock i Tffil. NR. IX, s. 
176 f. Nom. ack. pl. fem. twa kan förklaras på analogisk väg. 
Då man hade mask. nom. pö : ack. på : fem. nom, ack. pä 
(jfr ovan s. 20) samt mask. nom. twö : ack. twä, men fem. 
nom. ack. t-wär, så utbyttes sistnämnda form mot twä. Härvid 
hava även nom, ack. pl. fem. av räkneorden för 3 ock 4, näm-
ligen prea, fiura (något senare i UL. prere, finne), med ljud-
lagsenlig förlust av -R spelat en roll. 

nom. sg. by 133,13, 14. Även i andra delar av skriften 
(t. ex. 215,12 bis; 239,18; 240,4) möter nom. by, ock i SCHLYTERS 
glossar upptages denna nom.-form såsom den enda brukliga. 
1 UL:s språk hava, liksom annars redan i den älsta fsv., ord med 



24 	 KOCK, STUDIER I SVENSK GRAMMATIK. 	 XI. 8 

vokaliskt slutande starn förlorat nominativens konsonantiska -R 

(by[r]) genom invärkan från ack. (ock dat.); jfr Kock anf. st. s.171. 
Under det att, såsom nämnt, nom. pl. mask. i adjektiven 

har ändelsen -jr omkring 86 gånger, saknas -r utom i de nyss 
anförda orden blott i bini 4,6. 

Med jälp av det nu vunna resultatet kunna vi förklara 
de i fsv. normala formerna för best. nom. pl. domanir (av 
*domauniu), andanir (av *andauniu), sitelanar (av *sia1annaR), 
gesstenir (av *gesstiuniu), tungonar (av *tunguRnaR). 

Vi uppkasta samtidigt spörsmålet: varför har den älsta 
nysvenskan a kvar i tungonar, fastän ultimas a-ljud i de tre-
staviga neutr. sannasta, sannara, part. neutr. keilapa etc. blivit 
nsv. e i nsv. sannaste, sannare, kallade etc.? 

Det är känt, att utvecklingen sannasta --> sannaste etc. 
beror därav, att levis i äldre tid låg på penultima (ej som nu 
på ultima). Då har man rätt till den slutsatsen, att levis i 
tungonar etc. med bevarat a-ljud vilat på ultima redan i fsv. 

Orsaken till den olika fsv. akcentueringen av de trestaviga 
sannasta etc. å ena ock av de trestaviga tungonar etc. å andra 
sidan är att söka däri, att tungonar etc. voro ursprungliga 
juxtapositioner. 

Man hade som bekant en gång tunguR enaR såsom två själv-
ständiga ord. Formen tunguR uttalades naturligtvis med fortis 
på första ock med levis på andra stavelsen; härtill slöt sig 
enklitiskt enaR. Även -enaR i uttrycket tunguR-enaR hade natur-
ligtvis någon biakcent, ock eftersom tunguR-enaR utvecklades 
till *tungu(R)naR, måste biakcenten hava vilat på ultima (ej 
på penultima) av -enaR. Efter utvecklingen *tunguuenau 
*tunguunau fick ordet således biakcent på två efter varandra 
följande stavelser, en akcentuering som annars var oerhörd i 
språket, ock den ena biakcenten måste därför gå under. Man 
bibehöll (åtminstone i fsv. rspr.) biakcenten (under form av 
levis) på ultima av *tunguRnaR ock lät den på penultima ned-
sjunka till levissirnus. 

Då således penultima av *tunguRnaR hade levissimus, för-
lorades ljudlagsenligt dess R (tungonar), ock då ultima av 
tungonar hade levis, kvarstod ljudlagsenligt a. 

Akcentutvecklingen i domaNnir, andaNnir, sila[R]nar, 
greste[u]nir ock även 1 ack. pl. domana, andana etc. var den- 
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samma som i tungo[R]nar. Därpå beror förlusten av R-ljudet 
i penultima ock bevarandet av a-ljudet i ultima. 

Då det av *sialaR-innaR uppkomna siselinnaR (i motsats 
till t. ex. lunguRinaR) bibehöll artikelns i-ljud, så visar detta, 
att en biakcent låg på det av nn efterföljda i uti siselinna,R, 
varvid ultima naturligtvis fick levissimus. Därför förlorades -R i 
sia31innee i UL. Att gen. kirkiunnaR -› kirkiunnce hade stark 
levis eller semifortis på penultima ock levis på ultima, har 
ovan s. 20 framhållits. 

Redan LYNGBY har i Ant. tidsskr. 1858-60, s. 262 riktigt 
anmärkt, att den nuvarande ändelsen -ar (andar etc.) i nsv. 
riksspråket (i motsats till 1400-talets anda etc.) härstammar 
från Svealands-dialekter. Förhållandet är nämligen som be-
kant, att de flästa fSv. urkunderna från 1400-talet sakna slut-
ljudande R i betydligt större utsträckning, än fallet är med 
t. ex. Upplandslagen, ock även i större utsträckning än språket 
under reformationsperioden. Det förefaller även troligt, att, 
såsom Lyngby Tffil. V, s. 96 menar, språkurkunderna från 1400-
talet i detta avseende äro färgade av östgöta-dialekten. Dessa 
förhållanden kunna sättas i samband därmed, att Vadstena 
kloster i Östergötland utövade stort inflytande på den litterära 
översättningslitteraturen under 1400-talet, under det att så väl 
de förnämsta reformatorerna som den med Gustav Vasa bör-
jande konungaätten härstammade från Svealand. 

Språket under 1500-talet är, vad bruket eller frånvaron 
av ursprungligt R-ljud vidkommer, väsentligen en utveckling 
av den ståndpunkt, som Upplandslagen representerar. 

Sålunda kvarstår r-ljudet i nom. pl. av substantiv: domar, 
andar, gäster (vilka former på analogisk väg kommit att fungera 
även såsom ack.), i nom, ock ack. pl. av feminina subst.: själar, 
tungor; vidare i de artikulerade formerna själanar, tungonar; 
ock ändelsen -nar har i st. f. -nir (-ner) överförts från fem. 
till mask. (domanar, varvid dock även ultimas a i ack. pl. 
domana spelat en roll). De tvåstaviga presensformerna av 
värben hava alltjämt -r: gömmer, kallar. 

Alla dessa former hade i fornspråket, ock hava alltjämt, 
levis på ultima.1  

1) De nsv. tungorna, andarna etc. ha troligen uppstått ur reforma-
tionstidens tungonar, andanar på så sätt, att r infördes till dessa senare 



26 	 KOCK, STUDIER I SVENSK GRAMMATIK. 	 XI. 8 

Däremot saknar reformationsspråket ett ursprungligt it i 
stavelser med levissimus. 

Detta är fallet i de bekanta redan nämnda pron. vi, I, the, 
ho (= hwar), prep. vtu (på 1600-talet pitt för plär, ha för 
har, nsv. ä för är, jfr Tffil. NR. IX, s. 184); vidare i gen. sg. 
fem. minne, thinne, sinnel av de poss. pron. UL. hade sinna3r 
jämte sinna3. I reformationsspråket har den relativt oakcen-
tuerade formen utan -R segrat, ock frånvaron av levis har 
även framkallat utvecklingen a 	e i ultima: sinna --> sin(n)e 
etc. Förhållandet är detsamma med UL:s gen. heenneer : hwnnw. 
Det återfinnes i reformationsspråket under formen hennes, d. v. s. 
att genitivt s tillagts det yngre fsv. henne. 

UL:s kirkiunna3, sokninnte utan it ock med levissimus på 
ultima motsvaras fullständigt av reformationstidens gen. kyr-
kionnes, soknennes: det genitiva s har vidfogats de äldre gen. 
kyrkionne, sokninne, som uppstått av kyrkionna, sokninna, 
emedan ultima hade levissimus. 

I ett par avseenden visar reformationsspråket en utveckling 
i jämförelse med UL. (resp. den älsta fsv. för övrigt). 

Fsv. pl. nom. ciomarar etc. bevarade (ofta) it i älsta språket 
genom invärkan från de tvåstaviga pl:andar etc. I reformations-
språket har fsv. domarar med levis på penultima ock levissimus 
på ultima givit domare. Förlusten av -n kan här dock även 
förklaras genom dissimilation. 

Under det att UL. blott mera sällan saknade -R i nom, pl. 
mask. (såsom skyldtesti 1 g., bini 1 g.), saknas detta ljud 
alltid i nom. pl. mask. ock nom, ack. pl. fem. under reformations-
perioden (mask. godhe [ock godha], fem. godha [ock godhe. 

från obest. pl. tungor, andar, varefter tungornar, andarnar (jfr det 
av Södw. Hufvudepok. a. 86 anförda exemplet hoparnar) genom dissi-
milation blevo tungorna, andarna. 

Man skulle möjligen kunna ifrågasätta, att (nsv.) tungorna uppstått 
ej på detta sätt, utan omedelbart av ett förhistoriskt fsv. lungnanan, 
vare sig genom dissimilation, eller emedan *tunguanaR dialektiskt 
kunde hava levis på penultima (i st. f. såsom i rspr. på ultima). Detta 
vore kanske icke omöjligt; men jag kan åtminstone icke för närvarande 
påvisa, att former sådana som tungorna voro brukliga i äldre fsv., vilket 
man i så fall väntar. 

1) Södw. Hufvudepok. s. 91 nämner, att -e brukas oftare i dessa 
former än i gen. sg. fem, av adjektiv. 
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Jag tvekar icke längre att sätta förlusten av -a i denna form 
i väsentligt samband med akcentueringen. 

Vi ha erfarit, att det, är akcentueringen som framkallat 
den olika behandlingen av -R i en mängd former. En före-
gående uppsats har dessutom visat, att det är akcentueringen 
som till väsentlig del åstadkommit de olika pluralforrnerna 
hwita med -a, liuflighe med e i äldre nsv., samt att e-formen 
i åtskilliga äldre nsv. skrifter delvis inträngt från liufiighe, 
nådhighe, pl. hwitaste, kalladhe etc. till de tvåstaviga formerna, 
så att man fått hwite jämte hwita. 

Slutsatsen ligger ytterst nära: de trestaviga formerna hava 
övat ett liknande inflytande vid förlusten av R i pl. hwitir, 
hwitar. Plur. m. liuffikia f. lluffikaR, m. nadhoghiR f. nadho-
ghaR, m. hwitastiR f. hwitastaR, m. kalladhiR f. kalladhaR, 
alla med levis, resp. semifortis, på penultima ock med levissimus 
på ultima, blevo i äldre nsv. ljudlagsenligt liufiighe etc. utan 
r. Genom påvärkan från dessa former ock även från ack. pl. 
mask. (fsv.) hwita utan r samt från best. pl. liufiighe, hwito 
(senare hwite) utan r avlägsnades -r från de tvåstaviga hwitir, 
hwitar, ock man fick nom. pl. mask. hwite (-a), nom. ack. pl. 
fem. hwita (-e)1. 

Best. pluralformer som de under reformationstiden bruk-
liga koonar (av ko), tånar (av tå; ännu Linds ordbok gå eller 
stå på tånar), skonar (av sko) tarva ett ord till belysning. I 
sen fsv. finnes även ack. pl. skynar av det annars merendels 
neutrala sky, ock på 1700-talet (jfr Rydqv. II, s. 80) såsom obe-
stämd pl. blånar, ursprungligen best. formen till fsv. bla »stupa». 

Det är alltså fråga om best. pl. till ord med (från fsv. 
synpunkt sett) vokaliskt slutande rot. De anförda pluralformerna 

ly Förhållandet i danskan kan icke anföras mot denna uppfattning. 
Ty oberoende av alla akcentförhållanden är det naturligt, att detta språk 
fått -e (ej -er) i nom. pl. m. ock nom, ack. pl. f. (hvide). Man må 
nämligen erinra sig, att i danskan alla ändelsevokaler tidigt ljudlags-
enligt blevo ce (e). Sedan -R genom dissimilation förlorats i gen. sg. 
hwitra[s] (jfr ovan s. 23) ock -r- på analogisk väg avlägsnats i denna 
form samt i dat. sg. fem. hwit[r]e, gen. pl. hwit[r]a, fick forndanskan 
hwidhEe ljudlagsenligt i åtta former av obestämda ock i alla 24 formerna 
av bestämda böjningen. Det är då självklart, att hwidhwR i de tre 
formerna (nom. pl. mask., nom, ack. pl. fem.) ersattes av hwidhffl, som 
fanns i 32 former. 
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hava i riksspråket' förlorat det plurala R i substantivet på 
analogisk väg. Språket hade jämförelsevis många subst. med 
vokaliskt slutande rot ock med ett föregående r-ljud, såsom 
ra »stång», ra »rådjur», bra »ögonlock» ock »ögonhår», yra, skra, 
pra. Nom. pl. av t. ex. bra hette (genom dissimilatorisk för-
lust av -n) bra ock i best. form branar. De övriga orden böra 
hava haft likartade former. 1 analogi med dylika bildades av 
ta best. pl. lånar --> ä.-nsv. tånar (den ljudlagsenliga pl. är 
tam), av blä *blänar --> blånar, av ko koonar 0. s. v.; men 
härvid har även den överväldigande massan av subst. med 
konsonantiskt slutande rot ock best. pluralformer på -nar, -nir 
spelat en viktig roll: sia3lanar, andanir, domanir, ga3stenir, 
tungonar etc. Plur. skonar har för övrigt en gång haft vid 
sin sida en pl. *skoar, i best. form ljudlagsenligt "skoanir (jfr 
fsv. ack. pl. skoa, isi. nom. skliar, senare skår), ock för-
lusten av r (R) i sko[r]nir (ä.-nsv. skonar) har kunnat fram-
kallas genom invärkan frän *skoanir. 

Sådana utvecklingar som t. ex. följande äro fullkomligt i 
sin ordning: isl. hefndardagr : fsv. 1ia3mdadagher nsv. hämde-
dag, isi. skurarmar : fsv. skyrpamaper (-man) : nsv. skörda-
man, is!. frygparfullr : lav. frygpafulder : nsv. fröjdefull, is!. 
nefndarmaper : fsv. ncemdarmaPer, ncemdaman : nsv. nämde-
man etc. etc. Det är också det normala, att det genitiva -R 
förlorats i nsv. i dylika komposita med levissimus på andra 
stavelsen (jfr redan om UL. ovan s. 21). 

Emellertid fordra nsv. ord av typen giftermål med bevarat 
R (r) ett par anmärkningar till förklaring. 

I Sv. landsm. XIII. 11, s. 12 ff. har jag haft anledning för-
klara växlingen a : e i nsv. fårahus : fåreskinn etc. såsom 
beroende på den fsv. akcentueringen. Juxtapositioner av typen 
fa2ra huls hade två fortisakcenter ock levis på ultima av fara; 
ord av typen fa2ra-skin hade en fortisakcent ock levissimus på 
sista a i fara. På samma förhållande beror den olika behand-
lingen av fsv. giptaRmal. Detta uttalades dels gi2ptaR mall, 
dels gi2ptanmål. Vid den förra akcentueringen kvarstod n i 
levisstavelsen (giptar mal), ock först sedan regeln för förlusten 

1) I vissa dialekter däremot har tt troligen ljudlagsenligt förlorats 
i dylik ställning. 
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av R upphört att värka, övergick denna akcentuering till gOptar-
mål med en fortisakcent, varefter penultimas a-ljud övergick till 
e (nsv. gi2ftermål.). Vid den i älsta fsv. fakultativt använda 
akeentueringen gi2ptanma1 åter förlorades R i levissimusstavelse, 
ock man fick redan t. ex. i UL. giptes mal (i sen fsv. giftemal). 

Såsom nsv. giftermål äro att förklara ä.-nsv. lögerdag 
(jfr fsv. loghardagher, logherdagher), nsv. skriftermål (jfr fsv. 
skriptermal, skriptamal; tillfälligtvis är skriptarmal ej påvisat), 
slåtterkarli etc. (ej i fsv., jfr fsv. slata dagher), delvis ock Asker-
sund (år 1384 Askarsund), ortnamn på Uller- (<— UllaR-) såsom 
Ullervad (år 1278 Ullervi). Nsv. ättartal (men ä.-nsv. ättetal 
hos Serenius) har kanske i sen tid lånats från isl. (isl. tettarta1).2  

Till belysning av frågan om behandlingen av R i fsv. skall 
jag meddela resultatet av en granskning även av en skrift från 
1400-talet, nämligen den av PETERSENS i Östnordi ska och latinska 
medeltidsordspråk utgivna Palmsköldska hskr. 405 å Uppsala 
universitetsbibliotek. Hskr. är från förra hälften av det 15:de 
århundradet. Då mera detaljerade uppgifter i detta avseende 
från någon enskild ungefär samtida handskrift icke meddelats, 
så torde nedanstående anteckningar hava sitt berättigande. 

Såsom redan nämnt hava skrifter från 1400-talet i regeln 
förlorat R i större utsträckning än t. ex. HL. Detta är ock 
fallet med Palmsk. hskr. Denna har några exempel på förlust 
av R, vilka kanske tala för att den dialekt, som hskr. repre-
senterar, kunde förlora det slutljudande, svagt uttalade R även 
i levis- (ock fortis-?) stavelse, utan att någon särskild grund 
därtill är att finna. Men dessa exempel äro jämförelsevis få. 
De allra fiästa fallen, då R förlorats, äro att hänföra till föl-
jande kategorier: 

Nsv. subst. slåtter, som abstraherats ur slåtterkarl etc., har fått 
akc. 1 efter sådana analogier som åkerbruk : ålker. 

I Ark. VI, s. 338 finner NOMEN det oklart, varför n kvarstår 
i ä.-nsv. odensdags (nsv. onsdag), ehuru det annars förloras framför 

i levissimusstavelse. Orsaken är den, att vid tiden för ljudlagens 
värkan odensdag (liksom loghardagher) kunde uttalas o2dens dalg 
med två fortisakcenter ock med levis (ej levissimus) på andra stavelsen, 
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Efter vokal har R förlorats i levissimusstavelse. 
Slutljudande it har förlorats genom dissimilation. 
Slutljudande R har förlorats genom analogipåvärkan i 

sådana former, som vid sin sida hade närstående ock för övrigt 
likalydande former utan R. 

leVISSIMUSStaVelSe har R förlorats i följande fall: 
Prep. 'ur' har alltid formen v 271, w 179, 708 etc. Prep. 

aspte har merendels formen cepte (t. ex. 256, 333). Prep. 'för(e)' 
heter fyri 391, fore 311, 530; det är dock ovisst, om fyri (fore) 
förlorat något slutljudande -R i fsv.2  Ehuru presensformer 
sådana som gaar, saar nästan alltid hava -r, saknas detta i 
ce 'är' 796, 814, 953, 1035 (a3r dock normalformen), fa 335 
(f]faar, ffar dock normalformen, jfr ovan s. 20).3  

Nom. pl. m. alltid the 'de' (62 etc.); jfr ovan s. 19, 23. Pron. 
interrog. nom. sg. mask. (även använt i betydelsen 'den som') 
dels har, dels (ock merendels) saknar -R (-r), t. ex. hwar 161, 
hwa 165, 237 etc. Om det på Glimmingestenen anträffade hua4  
är en urgammal form, så kan hwa vara gammalt, ock hwar 
har då på analogisk väg erhållit -r (jfr fsv. sar av sa 'den'). 
Men -R (-r) i hwar kan ock vara gammalt ock vara identiskt 
med s i got. hwas. Den stora frekvensen av formen hwa 
beror i så fall därpå, att ordet i många ställningar hade eller 
kunde hava infortis (t. ex. hwa som ympnith hawir smal., han 
kastar sompt i sin kaal 165). Men härvid torde även en annan 
faktor hava medvärkat. Då man hade växlingen Mu : så så- 

Siffran angiver ordspråkets nummer. 
Jfr Bock i Tffil. NR. IX, s. 173 noten 2. 
I motsats till mpte har vndhir däremot kvar r-ljudet (det före-

kommer omkring 10 ggr, t. ex. 292). Jag förklarar detta på följande 
sätt. Som bekant hade både 'under' ock 'efter' ursprungligen r- (icke R-) 
ljud, ock BUGGE anmärker (Norges indskrifter s. 80) riktigt, att R-ljudet 
införts till dessa ord från koniparativer. I hskr:s dialekt bar blott 'efter', 
men ej 'under' varit utsatt för ett dylikt inflytande, ock jag ställer detta i 
samband därmed, att wpte har, men vndhir saknar i-omljud. Då 'efter' 
i vår dialekt påvärkades av komparativer med suffixet -ix, så hade det 
formen *aftir med -ir; det blev därför *aftiu. 'Under' hade däremot 
a eller e i andra stavelsen (jfr fht. untar, unter, got. fsax. undar); 
dess likhet med komparativer på -41t var således mindre, ock det bibehöll 
därför i vår dialekt sitt -r (vndhir). 

WIMMER i Udsigt over det phil.-hist. samfunds virksomhed 
1876-78, s. 15. 
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som nom, ock troligen även SåR : så1, så lät man hwär få 
sidoformen hwa, ock detta så mycket lättare som hwa(r) ock 
sa(r) framför relativt ord brukas med ungefär samma betydelse: 
sa(r) 	... ock hwa(r) sum.2  

Komposita (juxtapositioner) sådana som mata byrdhe 506, 
vamba kluta 626 etc. hava i andra stavelsen med levissimus 
förlorat R (jfr ovan s. 21). 

Så ock best. former sådana som nom. iimine 228, 529 
(jfr ovan s. 24). 

Dissimilation har framkallat förlusten av -R i thryswa 772, 
ock genom inflytande från thryswa har tye(s)wa 92, 764 mistat 
-R. Att dessa ord kunde hava R- (ej blott r-) ljud, har jag 
framhållit i Ark. X, s. 298. Även nom. sg. ore 126 etc. kan 
hava förlorat -R genom dissimilation (men ock genom påvärkan 
från ack.). 

För att giva en överblick av vilken roll analogiinflytandet 
spelat i hskr:s språk, meddelar jag de följande uppgifterna 
om behandlingen av n, ordnade efter de olika ordklasserna. 

Nom. pl. av mask. a- ock ja-stammar saknar alltid -r, 
t. ex. hunda 41, beekkia 37. Så ock nom. pl. av mask. i-
stammar, t. ex. vini 145, gceste 469, ock av mask. n-stammar, 
t. ex. drupa 236, keempa 87, jaeghara 596. I alla tre fallen 
har inflytande från ack. pl. utan r (hunda, vini, drupa) fram-
kallat förlusten av R (r). Dessa nom.-former sakna ofta R (r) 
redan i flera bland de älsta fsv. hskr. 

Nom. ack. pl. av fem. ö- ock iö-stammar sakna i vår hskr. R, 
t. ex. sadha 734, 'nesa 248, a3ngia 945. Dessa former ha i de 
älsta fsv. hskr. merendels R (19. Det är invärkan från den 
överväldigande massan av mask. a- ock n-stammar (nom. pl. 

Ordet så (= got. så) kan analogiskt ha fått R (z), redan när det 
hade kort vokal, ock då bibehöll denna naturligtvis sin korthet. Men 
efter som så(R) rätt ofta fick infortis i satsen, torde även då dess vokal 
hava förkortats (sti[Rj). 

I betydelsen den som' förekommer hwser 558, en betydelse som 
hwEer, hwar 	isl. hverr) annars icke synes hava i fsv. I detta 
hwEer (i 558) föreligger väl en sammanblandning av pron. hwa(r) med 
pron. hwEer (hwar = isl. hverr), även om möjligheten att i detta hwEer 
se en genom R-omljud uppkommen form (E- hwaR) icke är utesluten. 
Genom it-omljud kan fsv. nom. sg. sr, växelform till sar, förklaras. 
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hunda, dropa, etc.) som avlägsnat (det svagt uttalade) R i 
sadha[R] etc.; de fem. ö- ock iö-stammarna voro nämligen 
relativt fåtaliga. 

Dissimilation kan ha framkallat R-förlusten i pl. wra 652, 
bra(a) 674, 867. Hskr. har mor 1028, men tie 975 »tår». 

Gen. sg. på -ar (-aR) saknar -r (-R) i thordemanaclha 154, 
keerlinga 601, i vilka ord ultima hade levissimus, samt i natta 
90, geesta 403. I gen, sådana som natta[R] har R kunnat för-
loras genom inflytande från juxtapositioner av typen natta-
liegher, natta-tip etc., från gen. pl. natta etc. ock även från 
sådana trestaviga gen. som kEerlinga[R]. 

I motsats till förhållandet i nu avhandlade böjningsformer 
kvarstår r (R) merendels (men icke alltid) i nom, ack. pl. av 
fem. i-stammar: tande UE111:fr 15, yrthir 397, borghir 519 
(men weete 692, in.anga lunde 545), ock av fem. n-stammar: 
gawor 544, tunggor 84, wisor 927, qwinnor 1007, Mutor 1068, 
rEedhegrimor 1087 (men gawo 325, 1012, krako 989, souto 
390). Inga närstående ock för övrigt lika lydande former utan 
R funnos; därför kvarstår -R oftast. Då emellertid R stundom 
förloras i ord sådana som weete 	weetir), så kan det bero 
på inflytande från mask. i-stammar (nom. pl. gEeste 	gEestir) 
ock från best. formen wEeti(R)naR etc. Pl. gawo har möjligen 
rönt inflytande från best. formen gawu(R)naR 1  etc. 

Adjektiverna sakna över huvud det konsonantiska -R, t. ex. 
nom. pl. m. ondhe 29, feghe 546, faa 346, nom. ack. pl. f. ana 
544, manga 652, gen. sg. fem. fatigha 535. Om orsakerna 
härtill jfr ovan s. 27 st. 3, 22 f. Även nom. sg. m. av vokaliskt 
slutande ord sakna -R (-r): ffa 632, tro ok otro 688, 879, tro 540, 
vilket jag förklarat i Tffll. NR. IX, s. 171 f. Om en gen. sg. f. 
sådan som sinna 808 jfr ovan s. 20; om gen. sg. wearldhinna 
1035 jfr ovan s. 21. Slut-R saknas ock i en sådan artikulerad 
form som limine 228, 529.2  

'Två' heter i nom. m. twe, t. ex. 218 (se s. 23), nom. f. twa 
661 (se s. 23); 'fyra' i nom. m. fyre 264 (se s. 22). 

Då pl. gawo etc. äro föga brukliga i äldre fsv., är det ovisst, 
om gawo kan vara en direkt fortsättning av en samnord. form på -u 
utan analogiskt vidfogat R (jfr dock Kärnbostenens lq.kmulgrku). 

Det är ovisst, om -11 här genom dissimilation dialektiskt förlorats, 
redan då penultima hade a: "limiRniR 	 -› limine. 
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I pres. sg. av värben kvarstår det konsonantiska -R (-r) 
oftast. Värb med samma böjning som °Aska, ha nämligen -r 
omkring 52 ggr, t. ex. kosta' 46; det saknas i lska 234, 
geespa 294, blanda 734, hwizsla 276 ock (till följd av det föl-
jande r) i skada rakkan 198. De värb, vilka böjas såsom 
fora, dugha, hava -r omkring 72 ggr, t. ex. vtentir 72, dughir 
68; det saknas i fyrme 106, fore 657, veexe 174 bis, vnexe 654 
(i wtexe rakka), fodhe 75, miste 223, 726', mate 311, bltese 
598, 896, ope 785, wtende 811. Enstaviga presensformer hava, 
även då det mycket vanliga ter icke medräknas, -r omkring 
82 ggr; det saknas blott i sia 786 2  (samt i de här förut s. 20 
nämnda, ofta oakcentuerade 93, fa3). Uttrycken jak kEenne 1005 
ock iak see 573 kunna vara de gamla formerna för 1 pers. utan 
tillagt -r, vilken form bevarats i dessa fornartade ordspråk. 
Då -r för övrigt stundom saknas i pres. id., kan det bero på 
inflytande frän den forna 1 pers. utan -R (Eelska etc.). 

Exkurs. 

Till den fsv. adjektivböjningen. 

Jag har ovan s. 23 fattat gen. sg. f. ogiptce såsom uppkommen 
ur ett äldre ogiptra, ogiptrar (= den isl. formen). Emellertid 
söker NOREEN i GYhil. I, s. 502 f. § 185,2, 4 ock 7 giva en 
helt annan förklaring av sådana fsv. former som gen. sg. f. 
tryggia(r), tetbornar (i motsats till isl. dettborinnar), dat. sg. 
f. reetti, mykle (i motsats till isl. mikini), gen. pl. fatoka, 
hena (i motsats till is). heipinna), ock till hans åsikt hava en 
ock annan anslutit sig. NOREEN menar, att de skulle utgöra 
nominala bildningar, under det att hwitrar, hwitre, hwitra etc. 
äro pronomivala bildningar, ock han söker således ett helt 

miste 1029 behöver ej vara pres. ind. 
OM slar 151 se noten till uppl. s. 154. 
Det i 586 av handen 8:e tillagda faa kan vara konjunktiv, ock 

så kanske även see 766. 
Sv. landon. XI. 8. 	 3 
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annat upphov för fsv. tryggiar än för fsv. giptrar eller hwitrar, 
ett 	helt annat upphov för fsv. gen. 83 tbornar än för isl. sett- 
borinnax o. 5. V. 

Jag kan alldeles icke ansluta mig till denna mening. 
Då got. har dat. sg. fem. blindai med nominalbildning i mot-

sats till gen. sg. blindaiaZis ock gen. pl. blindalaö, blindaizEr 
med pronominal bildning, ock då got. i mycket står de nor-
diska språken nära, så skulle man möjligen kunna taga i 
övervägande, huruvida dat. sg. f. netto etc. i fsv. utgör en 
nominal bildning. Men intet har anförts, som gjort detta sanno-
liktl, ock även om man haft skäl att i fsv. dat. sg. f. ra3tte se 
en motsvarighet till got. blindai, så hade det, så vitt jag för-
står, varit avgjort oberättigat att i gen. sg. f. tryggia(r), gen. 
pl. fatoha etc. se  nominala bildningar i strid med adjektiv-
böjningen både i isl. ock i got. 

Förhållandet är, att isl. använder hvitrar, hvitri, hvitra. 
Fornnorskan har samma former, om ock genitiver sådana som 
hvitar någon gång kunna anträffas (jfr Noreen anf. st.). I den 
älsta fsv. äro sådana former som hwitar, hwite, hwita mycket 
vanliga jämte hwitrar, hwitre, hwitra. Den yngre fsv. använder 
normalt former utan midljudande r (hwita[r], hwite, hwita), 
ock i äldre ock yngre nsv. slutligen äro dessa former de enda 
möjliga. Alltså: ju äldre ståndpunkt språket i allmänhet intar, 
desto brukligare äro r-formerna. Detta synes mig med full 
bestämdhet visa, att de r-lösa formerna hwitar, hwite etc. icke 
äro några uråldriga, självständiga bildningstyper, som skulle 
vara att alldeles skilja från hwitrar, hwitre, hwitra, utan att 
de helt enkelt äro unga analogibildningar. Att fatta gen. hwitar 
etc. såsom uråldriga former är att söka ett avlägset upphov 
åt en form, som lätt låter förklara sig på nära håll. Då alla 
andra tvåstaviga former av t. ex. hwiter hade vokaliskt bör-
jande ändelser (dat. sg. in. & dat. pl. hwitom, ack. sg. m. hwitan, 
ack. sg. f. & ack. pl. rn. hwita, dat. sg. n. hwito, nom. pl. m. 
hwitir, nom. ack. pl. f. hwitar) ock dessutom alla formerna av 
den bestämda böjningen hwite, hwita etc., så låg det ytterst 

1) Då Bjärköarätten har dat. sg. f. halwi 3 ggr, men gen. sg. f. 
gorm 1 g., gen. pl. aldra, gopra (bis), aldra3 (bis), gorm (4 ggr, 
enligt Zetterberg), så utgör detta tydligen intet tillräckligt bevis härför. 
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nära att genom analogi avlägsna det -r- (n), varmed ändelsen 
började i hwit(r)ar, hwit(r)e, hwit(r)a. 

Även former sådana som fsv. wtbornar fattar jag såsom i 
sen tid uppkomna. 

På svenska runstenar förekommer gen. pl. av kristin under 
formen kristina (d. v. s. kristinna) Lilj. 259, 1901 (jfr Rydqv. II, s. 
405). Under det att den äldre hskr. av GottL. 3,2 har me p tiunt 
oguldnj, har den yngre hskr. o guldinne. Här hava vi fsv. (fg.) 
exempel på den isl. böjningen gen. pl. kristinna, dat. goldinni. 
Det fsv. litteraturspråket brukar däremot av adjektiver ock 
ptc. på -in använda former sådana som gen, sg. f. cristna(r), 
dat. sg. f. cristne, gen. pl. °gistna. Härmed är att jämföra, 
att pron. annar i den älsta fsv. har gen. sg. f. annarrar, dat. 
annarre, gen. pl. manarna, men i den yngre fsv. blott tvåsta-
viga former (dat. sg. f. andre, gen. pl. andra). 

Även här möta vi således de med isländskan harmonie-
rande formerna (kristinna, annarrar etc.) i de äldre urkunderna, 
de från isländskan avvikande företrädesvis i de yngre. De 
yngre formerna böra därför även vara utvecklade ur de äldre, 
ock jag antar, att de uppstått på analogisk väg.' Efter de 
synnerligen talrika synkoperade formerna dat. sg. m. & dat. 
pl. kristnom, ack. sg. f. & ack. pl.', m. kristna, dat. sg. n. 
kristno, nom. pl. m. kristnir, nom. ack. pl. f. kristnar ock samt-
liga formerna i den bestämda böjningen (kristne, kristna etc.) 
hava kristinna(r), kristinne, kristinna ombildats till kristna(r), 
kristne, kristna. 

Att vi här hava analogiska nybildningar, bestyrkes av 
följande omständigheter. Någon gång (ehuru mycket sällan) 
anträffas sådana former som nom. pl. m. bupini (SML.) i st. f. 
bupni(r), the cristine (Cod. bildst.) i st. f. the cristne (cristno). 
Här har från de osynkoperade formerna (t. ex. bupin, bupins) 
i införts till de synkoperade (bulmi[r]), så att man fått bupini. 

Såsom dat. sg. f. brukas av tengin jämte renge även 
sanginne (se t. ex. Schlyt. Ordb.), ock såsom gen. pl. jämte 
ceng(r)a även sanginnto (Söderköpingsrätten 279,2), av hwil(i)kin 

1) Den en gång (i VGL. II, Dr. 16) påvisade gen. fiughrEe (av 
fiurir) i st. f. det normala flughur(r)a giver ej tillräckligt skäl att antaga 
en ljudlagsenlig synkope i fsv. rspr. i krist(in)na, även om dialektiskt 
möjligen en dylik kunnat inträda. 
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i gen. pl. (jämte hulkra) även huilkinna (Söd.-rätten s. 275,4). 
Då man hade t. ex. kristin : dat. sg. f. kristinne : gen. pl. 
kristinna„ så har man till hwil(i)kin bildat gen. pl. huilkinna 
ock till Eengin dat. sg. f. Eenginne, gen. pl. Eenginnee. Vad 
som emellertid här är av intresse, det är att sedan dessa former 
bildats, de relativt länge synas ha kvarstått, tydligen beroende 
därpå, att några former "huilknom, *Eengnom etc. icke funnos, 
varigenom de skulle ha kunnat ombildas till "huilkna, *Eengne 
etc. 

Under inflytande från androm, andra etc. har man utbytt 
de älsta fsv. annarrar, annarre, »narr mot *andra[r], andre, 
andra. 



Växlingen isl. fsv. skal, skula : fgutn. al, ulu. 

Som bekant använder fgutn. av värbet 'skola' former utan 
begynnande sk- : al, ulu, ock motsvarande former förekomma 
i Alvdalen i Dalarna: sg. ål, 1 pl. ulum. Den dalska formen 
äl (ahl) är påvisad i en skrift redan från år 1622 (Rydqv. I, 
s. 271). Då således al, ulu finnas i den i många avseenden 
ålderdomliga forngutniskan ock tillika i ett av våra allra forn-
trognaste nysvenska bygdemål, så har man anledning förmoda, 
att formerna utan sk- hava en betydlig ålder. 

Någon tillfredsställande förklaring av dem har, så vitt jag 
vet, icke blivit given. Jag fattar dem såsom kollisionsformer. 
I Ark. XI, s. 117 if., 340 if. har jag sökt visa, att p- förlorats 
i at : pat 'att' i sådana uttryck som *sagip(p)at, liksom p i 
an (cen) : pan 'än' först gått förlorat t. ex. i *batikan-pan 
*batikan(n)an. På liknande sätt har begynnelsekonsonanten 
försvunnit i al. 

Redan på urgermansk tid har man till skal : skula haft 
växelformer utan k, ock denna k-lösa form återfinnes t. ex. i 
ty. solen. I KZ. XXVII, s. 190 if. har y. FIERLINGER på till-
fredsställande sätt förklarat förlusten av k.1  

Även på svenskt språkområde finnas k-lösa former, näm-
ligen de t. ex. hos RIETZ från Småland anförda sa 'skall', 
pl. su 'skola', pret. sulle, sup. sulat, sullet. 

Jag tänker mig, att de fgutn. ock dalska formerna al, 
ulu(m) även äro dylika k-lösa former, ock att de ha uppstått 
på följande sätt. 

1) Den av v. FIERLINGER givna förklaringen torde vara att föredraga 
framför det antagandet, att sal uppstått genom dissimilation. Då t. ex. 
isl. ltksk givit Vrks, så skulle annars i oakcentuerad ställning germaniskt 
ek-skal kunnat bliva ek-sal. 
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Ordet 'skall', 'skola' föregås ofta av ett pronomen, ock 
det saknar i satsen ofta akcent. Detta var helt visst fallet också 
i det äldre språket, även om 'skall' fordom oftare än nu hade 
huvudakeent. 

Åtskilliga pronominalformer hava fordom ändats på z, så-
som *wiz (fsv. vir), *juz senare *iz (fsv. ir), got. nom. pl. fent. 
pös urnord. *päz (fsv. pär), nom. sg. ro. 'hänaz (fsv. han), även 
dat. sg. *miz, *piz, *sk (fsv. luffar, pår, sär). Alltjämt i histo-
risk tid har man -s i run. is (isl. es, got. is), ock även i dat. 
ack. fis, oss ock i, åtskilliga genitiver hans etc. 

Ett äldre *es-sal 'han skall' (senare 'som skall') samman-
smälte till *esal, ock då 'han' hette es, abstraherades ur *esal 
formen al 'skall'. Ett äldre *w5z-sulum blev, eftersom malm 
ofta var oakcentuerat ock för övrigt föregicks av z, till *wiz-
zulum (jfr att got. aippau motsvaras av is). e6a med 5, emedan 
ordet var oakcentuerat, Nor. Aisl. gr.2  § 186); detta *wiz-zulum 
blev åter till *wizalum. Då 'vi' hette *wiz, abstraherades därur 
ulma. Andra pronomina med nom, på z hava övat ett lik-
artat inflytande ock delvis även andra kasus av pronomina på 
s, z. Måhända har även nom.-ändelsen z i subst. 
»herde skall» etc.),spelat en roll. 



En dissimilation i 1500-talets svenska. 

I Sv. språkh. s. 1 if. ock Ark. VI, s. 24 ff. har jag haft 
tillfälle påvisa konsonantdissimilationer av olika slag från de 
östnordiska språken. Jag skall här söka konstatera en annan 
konsonantdissimilation, som i dem icke torde hava förut ådaga-
lagts; jfr dock i någon mån Sv. språkh. s. 8 f. noten. 

I Per Brahes Krönika för åren 1532-1541, utg. efter en 
hskr. från slutet av 1500-talet av OTTO AIINFELT (Lund 1896), 
användes i regeln både slut- ock midljudande t i överensstäm-
melse med bruket i den moderna nsv., dock så, att ofta skrives 
tt i st. f. t. Exempel på. slutljudande -t(t) äro: wtlofuat, thil-
börlighlt, egitt, annatt, kommitt etc. Undantag härifrån gör 
en bestämd ordgrupp, i det att följande regel väsentligen genom-
förts: om i ett flerstavigt ord ultima skulle både börja ock 
sluta med t-ljud, har det slutljudande t utbytts mot d: inted 
1,111; 1,12 etc. (25 exempel anmärkta); inthed 26,12; bruttid 
(part.) 7,9; gråttid (part.) 7,20; låttid 'låtit' 9,32; 23,34; lättid 
'låtit' 24,15; inkrechtad 'inkräktat' 11,29; beskutid 23,34; be-
sluttad 'beslutat' 26,32; regementedh 7,22; signettid 9,32; i 
sichted 'i sikte' 12,1 4 j slåttid, slottid 'slottet' 14,15; 23,1 2 j 23,9. 
Dock har denna regel icke genomförts undantagslöst; man 
finner t. ex. slåttitt 26,33. 

Som bekant har dialektiskt i isl. -t genom dissimilation 
övergått till å i ord sådana som Utfå, getiä, haustiä etc. (GERING, 
Finnboga saga XI). Då nu i Per Brahes Krönika 6-ljud oftast 
utmärkes med d, t. ex. thid, sidan, senningebud, så är det 
troligt, att även i inted etc. d utmärker 5*-ljud. Det är mycket 
troligt, att denna dissimilation även i Sverge dialektiskt in-
trätt redan under medeltiden. 

1) Siffrorna angiva sida ock rad i A IINFELTS upplaga. 
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Blott mycket sällan har i andra flerstaviga ord ultimas 
-t utbytts mot d. Då jag antecknat tre exempel på war(r)id 
(5,13; 6,14; 25,27) samt någed 5,12, så torde utvecklingen från 
-t till 5 bero därpå, att orden i satssammanhanget ofta eller 
oftast voro relativt oakcentueradel. Samma omständighet för-
klarar, att fsv. prepositionen uti normalt heter wdi, wdj (2,1 o 
etc.), ock väl även att mod 'mot' (18,14) finnes. Kanske 
ock skrivningen lod 'lät' 14,6 bör ställas i samband härmed; 
som bekant är värbet låta ofta relativt oakcentuerat, t. ex. 
låta' bli, lätä våra etc. Även här betecknar d väl snarast 5-ljud. 

1) För övrigt har jag antecknat -d för -t blott i följande flerstaviga 
ord: suorid 5,16; swarad 7,15; breffuid 10,6; greffueschapid 19,7; 
begärad 24,28; talad 23,10. I det sist anförda skulle t-ljudet i pen-
ultima möjligen hava kunnat vålla utvecklingen -t —> -db i ultima. 



En kvantitetsfråga i svenskan. 

Innan jag övergår till det egentliga ämnet för denna upp-
sats, skall jag framhålla ett par omständigheter till bekräf-
tande av en av mig förut framställd kvantitetsregel. 

I Fsv. ljudl. II, s. 384 if. har jag framställt ock motiverat 
följande regel för svenskans behandling av fornspråkets ljud-
förbindelse kort vokal -k kort tennis: »i öppen stavelse förlänges 
vokalen, under det att konsonanten förblir kort; i sluten sta-
velse förlänges konsonanten, under det att vokalen förblir kort», 
t. ex. fsv. draki 	nsv. drake, fsv. lok -› nsv. look. 

Ljudlagen bestyrkes av följande. 
I HALENIUS' konkordans till Nya Testamentet (tryckt 1734) 

skrives kött (57 ggr; köt blott 2 ggr), men kötet (56 ggr; köttet 
blott 2 ggr) ock i best. dat. sg. kötena (2 ggr). 

Samma ord förekommer i AKSEL ANDERSSONS glossar till 
Een nyttogh Wnderwijsning (orig. tryckt 1526) en gång skrivet 
kött, 1 g. kööt; 3 ggr köt(h)e. 

I Kyrkiostadgar av ärkebiskop LARS (tryckt 1587) möter 
ordet 'samvete' mycket ofta, ock så gott som konsekvent skrives 
i detta ord tt i sluten, t i öppen stavelse, t. ex. samwett bl. 26 
s. 1 r. 22, bl. 26 s. 2 r. 6, men t. ex. för samweten skul bl. 
56 s. 2 r. 20, samwetet bl. 59 s. 2 r. 9.1  

Den av mig framställda regeln har fått en bekräftelse även 
genom BOBERGS avhandling i Ark. XII, s. 315 if. Han upp 

1)1 HALENIUS'  konkordans skrives t. ex. vp men vppe, fastän 
man naturligtvis uttalat upp, uppe liksom nu. Långt sl ut lj u d an d e 
p-ljud betecknas således eller kan betecknas med ett p. Därpå beror 
det, att han har t. ex. skep men skeppen. Han bar uttalat skepp, 
skeppen, men skepp skrevs av honom skep. Ljudlagsenligt förlängdes 
-p i skip, ock bestämda formen (skeppen) har antagit den obestämda 
formens kvantitet. 
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ställer nämligen för danskan följande regel: »kort vokal foran 
enkelt konsonant bevares i lukket stavelse (o: i enstavelsesord), 
men forlwnges i åben stavelse (o: i flerstavelsesord)» 

Jag skall här undersöka, huru nysvenskan behandlat forn-
språkets ljudförbindelse kort a + m, en fråga som hittils icke 
blivit utredd. Vi skola finna, att denna ljudförbindelse be-
handlats enligt en regel, vilken är besläktad med den, som av 
mig uppställts för behandlingen av kort vokal + kort tennis. 
Regeln är: vokalen har förlängts i »öppen» stavelse med 
i nsv. (d. v. s. stockholmskan) tvåspetsig fortis; konso-
nanten har förlängts i »sluten» stavelse ock i »öppen»1  
stavelse med i nsv. (d. v. s. stockholmskan) enspetsig 
fortis. 

Det är en självklar sak att, då ett ord enligt denna regel 
skulle få en växling av former med dels lång vokal, dels lång 
konsonant, dessa former dels ömsesidigt kunnat påvärka var-
andra, dels endera formen kunnat segra. 

Att konsonanten förlängts i öppen stavelse med i nsv. en-
spetsig fortis, framgår av fsv. sami, sama nsv. (den) samme, 
samma, fsv. saman --> nsv. (till) samman, fsv. anama (mit. 
annamen) •-> nsv. anamma, alla med ake. 1 ock enspetsig 
fortis. Härmed kan jämföras, att amen (lat. ämön) ock familje-
namnet Ramel, som båda hava ake. 1, uttalas ämmän, Rämmöl. 

Adj. tära (fsv. tamber, ack. taman, isl. tamr) kunde i äldre 
nsv. hava dels denna kvantitet (Lind 1749 t. ex. tame reglar), 
dels långt m-ljud (t. ex. Dahlstierna tamm, hemtamme). I 
formen tam förlängdes ljudlagsenligt -m, så att man fick tamm. 
Även nom. sg. m. tamber erhöll ljudlagsenligt mm; jfr fsv. lamb 
---> nsv. lamm. Däremot förlängdes ljudlagsenligt a i alla två-
staviga former med vokal efter m: tamum, taman, tama, tamu, 
tamir etc. etc. Ock då de allra flästa former av positiven 
tamber voro tvåstaviga med intervokaliskt m, så är det all-
deles i sin ordning, att i rspr. töm blivit den segrande formen. 

1) Jag begagnar för korthetens skull uttrycken »öppen stavelse» 
ock »sluten stavelse», fastän det är möjligt, att i t. ex. sami --> samme 
med enspetsig fortis rotstavelsen aldrig blev egentligen »öppen» (sa-nit), 
utan måhända sami med stavelsegränsen i eller efter In omedelbart 
övergick till sam-me. 
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Adj. läm (lamber, isi. lami.) har i rspr. behandlats såsom 
tåm, men det i yngre fsv. anträffade lamma (ack. pl. mask.) 
jämte lama visar, att m i viss ställning blivit mm. Fsv. ramber 
»stark» (viclh rama »med den starke», isl. ramr ock rammr 
»stark, bitter») motsvaras av nsv. råm i sådana uttryck som 
en ram bonde etc.; men i äldre nsv. förekom även ramm 
(Lind har ram, ramm »stinkend wie ein bock»). Nsv. adj. 
kräm ock kramm (om snö, jfr isl. krammr, got. qrammipa 
»fuktighet»') gör troligt, att man i fsv. av kramber fakultativt 
hade ack. kraman jämte kramman. 

Fsv. ramber »björntass» hade kort m-ljud (dat. plur. ramum, 
men isl. däremot hrammr); i dat. sg. rami ock i pl. ramar etc. 
har a-ljudet ljudlagsenligt förlängts i nsv. råm (även Lind 
björnramar; däremot björn-rammar hos GASLANDER, Allmogens 
sinnelag, tryckt 1774, omtryckt i Sv. landsm. Bih. I. 3, s. 60, 
rammarna hos RHODIN, Ordspråk [1807]). Fsv. gamber bar pl. 
gamar ock gammar (isl. gambr, gammr). Av gamar etc. har nsv. 
gärn uppstått; däremot upptar Lex. line. (1640) gamm »vultur». 

I äldre nsv. användes ett av fsv. subst. rambor bildat värb 
rama; så har Linds ordbok rama tillfället »die gelegenheit 
ergreifen», rama uti något. Här har å ljudlagsenligt förlängts, 
under det att m bibehållit sin korthet. 

Fsv. värbet krama (jfr isl. kremla) motsvaras av nsv. 
kråma ock kramma. Kräma bar uppstått i de tvåstaviga 
formerna med tvåspetsig fortis, kramma i de trestaviga formerna 
med enspetsig fortis (pret. krammade, ptc. pret. krammade, 
ptc. pres. krammande). Redan is]. har glam ock glamm, så-
som värb ett sällsynt glama; fsv. värbet glama, glamma (i 
fsv. subst. glam kan kvantiteten hos m icke avgöras); nsv. 
subst. glamm, värbet glamma. Dessa nsv. ords kvantitet har-
monierar med den framställda regeln. 

Nsv. fram (= framtn) kan ljudlagsenligt motsvara så väl 
isl. fram som is]. framm; om dessa former jfr Sievers Beitr. 
XV, s. 405 noten. 

Att fsv. gamal blivit nsv. gammal, är fullkomligt i sin ord-
ning, ty i de fiästa formerna (nämligen i alla dem, där andra 

1) Det äldre kw har framför konsonant ljudlagsenligt blivit k i 
nord. språk. 
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stavelsens vokal synkoperades) fick man -mbl-: gamblom, 
gamblan, gamblir, gambla etc., ock mb övergick till mm. På 
likartat sätt hava fsv. hamar, kamar i de synkoperade kasus 
(hambre, hambrar etc.) låtit mb assimileras till nara, ock härpå 
beror kvantiteten hos nsv. hammare, kammare. Då genom 
ombildning av hamar, kamar till trestaviga former (hammare, 
kammare) orden numera hava fått enspetsig fortis, skulle även 
av denna anledning ra förlängas. 

Fsv. likame motsvaras av nsv. lekåmen, men i yngre fsv. 
möter även likamme. Denna senare form har vid akcentue-
ringen likäme med enspetsig fortis ljudlagsenligt utvecklats. 
Lekämen är icke längre något egentligen gångbart ord. Ännu i 
början av detta århundrade kunde det enligt WESTE hava fortis 
på första stavelsen ock, såsom det vill synas, kort a-ljud (jfr 
Kock Fsv. ljudl. I, s. 44). Det långa a i lekämen bar över-
förts från det enkla hambor. Detta hette på fsv. i dat. ham(i), 
ock dat. var till följe av ordets betydelse en mycket vanlig 
kasus i sådana uttryck som t. ex. i mana hami, i hcestins hami. 
Pl. heter på isl. hamir (ej påvisad i fsv.). I dat. sg. hami ock i 
pl. hamir etc. förlängdes a ljudlagsenligt; ock att fsv. kunnat 
använda uttalet häm-, visar stavningen haamen (best. ack. sg. 
en gång i Birg. IV). I andra former förlängdes ra; jfr fsv. 
stavningen hammen. Det enkla hamber är ett i fsv. fullt 
gångbart ord ock har därför lätt påvärkat det sammansatta 
lekamen (fsv. likamber, likame). 

Det föråldrade gamman (is]. fsv. gaman) har helt visst 
icke på länge varit något egentligen gängse ord. SAHLSTEDT 
(1773) upptar det såsom föråldrat. I isl. användes ofta dat. i 
sådana uttryck som at gamni, i gamni, fyrir gamni, mep 
gamni; i nsv. förekommer det särskilt i uttrycket med (i) fröjd 
ock gamman, ock Gustav I:s bibel har med glädhi och gam-
man (Ps. 45,16). M-ljudet förlängdes i dat. gamne (vilken form 
dock icke påvisats i fsv.), ock mm överfördes sedan till 
gamman.1  

1) Då mit. beramen säkerligen hade eller kunde hava långt a-ljud 
(jfr mit. beriim, raht. beråmen), har det fsv., först från år 1471 på-
visade, berama i sen tid lånats med långt a-ljud. Det kommer därför icke 
egentligen med i räkningen vid den här diskuterade ljudlagen. För 
övrigt skrives i fsv. även beramma. 
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Ljudfysiologiskt sett, är det lätt begripligt, att en vokal 
med enspetsig fortis efterföljd av konsonant har benägenhet 
att med sig till en stavelse förena en del av denna efterföljande 
konsonant (resp. att vidmakthålla detta uttal), varvid denna 
förlängdes (sami -› samme), under det att en vokal med två-
spetsig fortis ock således med mindre exspirationstryck på sin 
senare del lät den efterföljande konsonanten tillhöra följande 
vokal (tama), varvid konsonanten förblev kort ock föregående 
vokal blev lång. Härvid har även exspirationstrycket på andra 
stavelsen spelat en roll. Detta var mindre på ultima av same 
-› samme (levissimus) än på ultima av tama (levis); ock ultima-
vokalen i same hade därför mindre krav på att med sig för-
ena det föregående m-ljudet, än fallet var med ultimavokalen 
i tama. 

Det är för övrigt rätt möjligt, att förlängningen av den 
korta vokalen i ord, som i fornspråket hade ljudförbindelsen 
kort vokal + kort konsonant + vokal (oberoende av vilken 
konsonanten var), står i ett visst samband med stavelsedel-
ningen, så att tåla etc. bibehöllo rotvokalen kort, så länge 
som stavelsegränsen föll i eller efter följande konsonant, men 
att i ock med dennas överförande till följande vokal (ta-la) 
den omedelbart föregående vokalen genom en art ersättnings-
förlängning blev lång.' 

Till belysning av den här framhållna ljudlagen må erinras 
om att enligt Nor. i GPhil. I, s. 487 § 167 ljudförbindelsen 
lång vokal + lång konsonant i fsv. så behandlats, att vokalen 
förkortades ock konsonanten bibehöll sin längd, när konso-
nanten stod slutljudande, före annan konsonant eller före vokal 
med levissimus (natt), under det att vokalen bibehöll sin längd 
ock konsonanten förkortades, om denna stod omedelbart före 
en vokal med levis (gen. nätar). 

1) Det är mig ett nöje nämna, att en liknande uppfattning av 
sambandet mellan stavelsedelning ock vokalförlängning har, oberoende 
av mig, uttalats av dr NAT. BECKMAN. 



Om diftonger i östnord. språk. 

Under det att de flästa handskrivna östnordiska medeltids- 
urkunder visa de gamla diftongerna au, ej, oy 	ey) genom- 
gående monoftongerade, har däremot forngutniskan alltjämt 
tveljud. Vanligen framställes dess vokalisation på så sätt, att 
isl. ej där motsvaras av al (isl. bein = fg. bain), men att spo-
radiska exempel på el förekomma. Detta vad den äldre kodex 
av Gottlandslagen vidkommer, ty i den yngre hskr. är ej 
vanligt. 

Däremot har det icke blivit iakttaget, att det (i lagens 
äldre kodex) finnes någon (tillnärmelsevis) fast regel för väx-
lingen al : el eller någon tendens till en bestämd regel. Detta 
torde dock vara fallet. 

Regeln har varit: fgutn. använder al såsom motsva-
righet till isl. el; dock finnes en tendens att använda el 
1) omedelbart efter w, 2) i relativt oakcentuerad sta-
velse. 

I överensstämmelse härmed finner man bain, balt, al, aiga, 
aign etc. 

Däremot efter w: tueir 19,61; 29,16; 34,1o; 34,18 etc., dat. 
tueim 35,8; 37,11; 38,4; 65,19 etc.; volta 35,17; 10,12; veitr 24,16; 
24,20 (men vaitr 24,6; 24,s; vaitir 34,1 7 ; waita 97,13j även 
waizlur °le 60,4; Huaill bain 38,7). 

I relativt oakcentuerad stavelse: pronomenet peim 65,22 
(annars paim, t. ex. 65,21), sammansättningarna fram reida 11,4 
(men fram raid 11,13) ock einloyptii 52,19 (i uttrycket ralp 
gutnjserj eunu einloyptri). Den senare sammansättningen hade 
fortis på andra kompositionsleden. 

1) Siffrorna angiva sida ock rad i SCHLYTERS upplaga. 
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Helt visst har man i fgutn. liksom i andra nordiska dia-
lekter en gång genomgående haft diftongen el, vilken senare 
övergått till ai. Detta framgår av fgut. flestr, mestr, helgan 
dagh, helghastr av äldre fieistr, meistr, heilgan, hellgastr 
(Söderb. Forngutn. ljudl. s. 23 not 1). 

Orsaken till att utvecklingen ai -› ej icke genomfördes 
omedelbart efter w, är lätt insedd. Vokalen e utgör ett mellan-
stadium mellan vokalen a ock vokalen i. Det finnes således 
en betydligt större olikhet mellan de två komponenterna i 
diftongen ai än mellan de två komponenterna i diftongen el; 
eller med andra ord: al utgör en mera utpräglad diftong än 
el. Bruket av el i st. f. ai i tueir, veita går tillbaka till den 
tid, då så väl veita som tueir uttalades med u-ljud (d. v. s. 
u-ljud i konsonantisk funktion) framför eil; i tueir, veita hade 
man således icke en diftong, utan en triftong. Men det är 
naturligt, att man undvek att i triftongen -uei- göra uttalet av 
el -mera cliftongiskt, än det redan var; d. v. s. att man lät ej 
kvarstå efter w, ehuru denna diftong el annars i fortisstavelse 
övergick till ai. Härmed kan i viss mån sammanställas, att 
brytningen uteblir efter w; det heter vera (ej *viara) 0. s. V. 
Här undviker man således att få en diftong efter w. 

Även i relativt oakcentuerad ställning kvarstod (fakultativt) 
ej, emedan man i en dylik ställning ville så att säga undvika 
ett överdrivet diftongiskt uttal. Härmed är att jämföra, att 
diftonger i relativt oakcentuerad ställning ofta monoftongeras, 
ehuru de samtidigt kvarstå i fullt akcentuerad ställning. Lik-
som i fgutn. el kvarstår i peim, så finner man på en ock samma 
runsten t. ex. pim »dem», men raisa, stam; på en annan piR, 
men reisa, stein o. s. v. (Kock i Ark. XI, s. 137 noten). Även 
i relativt oakcentuerad stavelse uteblir brytningen (epa o. s. v.). 

Rydqv. IV, s. 139 anför några exempel på att den gamla 
diftongen ei i vissa fsv. handskrifter representeras av ej eller 
ey. Det är huvudsakligen från täxtkodex av Södermanna- 

1) I Ark. V, s. 91 fe. har jag haft tillfälle visa, att vid tiden för 
nedskrivandet av den älsta hskr. till Gutasagan w i absolut framljud 
hade erhållit ett frikativt uttal, under det att det bibehöll sitt gamla 
uttal i ordens början efter d, h, k, s, t, p. 
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lageni ock från äldre ock yngre Västgötalagen med tillägg 
som RYDQVIST hämtat dessa exempel. Vid de från Västgöta-
skrifterna anförda orden är emellertid att märka, att i de flästa 
el efterföljes av en guttural konsonant (frikativa eller nasal). 
Detta är fallet med eigh, iorpeighande, ma1seighandin, vart-
dera en gång, eighit (3 ggr), eigh i st. f. eighit, eigmer (gen. 
av eign), eing (för eign), eyngh (i st. f. eyghn, eighn), eignti 
(i st. f. eingti), einngxsins (i st. f. eingsins), vartdera en gång. 
För övrigt anför RYDQVIST blott eit, peir, vartdera en gång, 
samt två ord, som ändrats efter första nedskrivandet: 2Eit (Md. 
13,1), vaaittar (Md. 9).2  

I Ark. XI, s. 328 if. torde det ha lyckats mig ådagalägga, 
att gh-ljudet icke i östnord. språk »allgemein und schon vor-
literarisch vor i und e» övergått till j. Man skulle dock kunna 
ifrågasätta, huruvida i det anförda eighit med gh mellan ei 
ock i en dylik utveckling dialektiskt inträtt, så att denna 
stavning representerar uttalet ejit. I så fall skulle i einngxsins 
etc. i efter e möjligen kunna uppfattas såsom uttryck för den 
följande nasalens palatal a natur. Jag vill ej bestrida möj-
ligheten av att dylika stavningar böra så uppfattas i vissa 
urkunder, -nämligen i sådana där el annars icke anträffas i ord 
med den gamla diftongen ej. Men då Västgötaurkunderna hava 
ej även t. ex. i iorpeighande, malseighandin, där man icke 
kan misstänka ett uttal -ejande, så torde ej framför gh, ng i 
alla de anförda orden böra i dessa urkunder fattas såsom ut-
tryckande diftongen el. Av det anförda framgår därför, att 
det väsentligen blott är framför guttural ock palatal konsonant 
som el kan kvarstå i Västgötaskrifter3; jfr delvis Kock Fsv. 
ljudl. II, s. 506 noten 2. 

En särskild ställning intar ordet eigh 'icke'. Det har ofta 
denna skrivning jämte eig icke blott i äldre VGL., utan som 

Jfr därom ock R. LARSSON, Södermannalagens språk 1, s. 55. 
COLLIN-SCIILYTERS upplaga anmärker vid Eeit: »Hic primum 

ut videtur, fuit scriptum; Bur. legit Ätt; Ups. et Sk. Än»; vid vwittar: 
»Primum vtettar scriptum, at i ab ipso scriba add.» 

Det i Norge funna fragmentet av VGL. innehåller några exempel 
på el framför andra konsonanter, men detta fragments språk anses hava 
rönt påvärkan av en norsk avskrivare. Om detta antagande viirkligen 
är riktigt, skall jag här lemna oavgjort. 
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bekant i en mängd fsv. urkunder. 1 många dylika angives 
därmed helt visst blott uttalet ej (jfr Läffler i Tffll. NR. V, s. 
79, Kock i Ark. XI, s. 331). I andra kan därmed uttalet eij 
betecknas. Orsaken till att i detta ord gh särskilt tidigt blev 
j torde hava varit, icke blott att gh stod mellan d ock 1, utan 
även den, att hela ordet ofta var relativt oakcentuerat; jfr 
utvecklingen gh —> j på ett senare språkstadium i de relativt 
oakcentuerade migh, tigh, sigh —> mäj, däj, säj (Kock anf. st.).1  

Under det att de fsv. handskrifterna innehålla icke få 
exempel på den gamla diftongen ej, hava exempel på den gamla 
diftongen au eller den gamla diftongen oy icke påvisats från 
den egentliga fsv. litteraturen (om munzei straxt nedan s. 52). 
Härav är man berättigad draga den slutsatsen, att i de flästa 
trakter monoftongeringen av diftongen ej genomfördes senare 
än raonoftongeringen av au eller sy, ock härmed harmonierar 
det, att t. ex. det åländska Kökarsmålet i regeln bibehållit 
den gamla diftongen el, under det att den gamla diftongen au 
ljudlagsenligt monoftongerats, ock att detta under vissa för-
hållanden varit fallet även med den gamla diftongen oy. 

Jag skall emellertid söka visa, att dialektiskt på östnord. 
språkområde utvecklingen varit en motsatt, så att ei monofton-
gerades tidigare än au. 

LARSEN upplyser i sin skrift Lydlaren i den solerske dialekt 
s. 6 följande: »Alle de solorske bygders mål har en stferkt 
diftongisk uttale av de gamle diftonger; i sondre Osterdalen 
og i Loiten på Hedemarken trxkkes derirnod de gamle dif-
tonger sammen tu enkelte vokaler, når de ikke er kommen i 

1) T åtskilliga urkunder förekommer icke så sällan ej i ordet 'ingen'. 
Till de av RYDQVIST anförda exemplen lägger jag blott eingen. (Styffe 
Bidr. t. Skand. hist. II, s. 189 bis; ib. 185 bis; ib. 182). De ifrågavarande 
diplomen äro daterade Uppsala 1409. Ordet har en gång uttalats eing-
gjin (med guttural [palatal] nasal + gj), ock samvärkan av den efter 
ej följande gutturala (eller palatala) nasalen ock nästa stavelses ji 
har dialektiskt (åtminstone i Uppland) kunnat vålla bevarandet av 
penultimas ej. Härmed kan delvis sammanställas, att i Ågrip rotstavelsens 
e synes under inflytande av ett i-ljud i följande stavelse hava övergått 
till el: drepit -> dreipit, vegit -> veigit etc.: V. DAHLERUP, ÄgTI:p 
(1880) s. XIV. Dock finnes (jfr nyss ovan) även den möjligheten, 

att i uti eingen blott angiver nasalens palatalitet. 
Sv. landsm. XI. 8. 	 4 



50 	 KOCK, STUDIER I SVENSK GRAMMATIK. 	 XI. 8 

udlyden, 	— —; i Romedal og Stange sker sammentrwkningen 
ved ei og oy, men ikke ved au.» Härav får man två upp-
lysningar, som hava intresse för spörsmålet oro diftongernas 
behandling på östnord. område: 1) I en trakt, som icke ligger 
avlägset frän svenska gränsen, har den gamla diftongen au 
bibehållits, men ej ock oy monoftongerats. 2) De olika gamla 
diftongerna hava behandlats på ganska olika sätt inom ett 
jämförelsevis litet geografiskt område. 

Man kan hava anledning förmoda, att förhållandena en 
gång varit likartade i vissa trakter av det östnordiska språk-
området. 

Att i några bygder av Danmark ock Sverge el monofton-
gerats före au, framgår enligt min uppfattning av vissa run-
inskrifter. 

Danevirkestenen, vars inskrift enligt WIMMER, De danske 
runemindesmeerker s. 173, är från år 995-6, har suin (non). sg., 
is!. Sveinn), stin (ack.), himpiga, hipa:bu, men däremot tauPr. 

På Hedebystenen (enligt Wimmer anf. arb. s. 173 från år 
995-6) finner man rispi, stin, himpigi, suins, erik, men däremot 
tauPr (dock även ortnamnet baiPa:hu). 

Förhållandet är ett likartat på åtskilliga Västgötastenar. 
Högstena socken, Gudhems härad, kyrkan (Bautil 936, 

Torin Vestergötl. runinskr. nr  72): rispu, men aupin, auk. 
Sörby gästgivaregård, Kinneveds socken (Torin nr 75): 

au i auk kauli rispu stan pansi sten pansi iftiR 	. Alltså rispu, 
sten, men auk (ock kauli). Upprepningen stan pansi, sten pansi 
beror väl därpå, att ristaren oavsiktligt ock orätt huggit a i 
stan, men efter inhuggandet av pansi märkt misstaget; han 
tillade därför sten pansi. 

Stora Vestölet, Tengeneds socken (Torin nr 36): kiRmut 
(d. v. s. GöRmund), kik% (d. v. s. äldre Fripleifs), men pausi. 

Torin nr 5: auk, men risPu stin. Torin nr 11: auk, men 
piR 'de', rispu, stin. Torin nr 43: auk, men stin, stinbiurn, hilka 
'heliga'. Torin nr 46: auk, men stin. Torin nr 66: auk, men 
stin (ock rist). Även på åtskilliga stenar från andra trakter 
finner man auk med au, men ord med den forna diftongen ej 
skrivna med i, t. ex. på Sälnastenen i Uppland (Ant. Tidskr. X, 
s. 103) auk 4 ggr, men suinaR, tia, rispu, stin, brip, igi — 
på Gårdstångastenen i Skåne (ib. X, s. 359) auk, men stina. 
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Det är naturligtvis möjligt, att på någon av dessa stenar 
runristaren, följande en gammal tradition, ristade auk, ehuru 
han uttalade ok (eller ök); men man är helt visst oberättigad 
att i alla orden på alla de anförda stenarna förklara au trots i 
(i st. f. äldre ei) genom tradition eller bristande noggrannhet 
vid ljudbeteckningen. 

Då flera av de nämnda stenarna äro från Västergötland, 
ock man i fsv. Västgötaskrifter stundom finner ei, så kan det 
bero därpå, att Västergötland är ett vidsträckt landskap; ock 
liksom i det nutida östra Norge de gamla diftongerna be-
handlats på mycket olika sätt inom ett trångt begränsat geo-
grafiskt område, så kan förhållandet hava varit likartat i det 
forntida Västergötland. 

Men även följande uppfattning är möjlig. Såsom ovan 
visats, kan ei i de fsv. Västgötaskrifterna kvarstå väsentligen 
blott i en viss bestämd ställning (framför guttural ock palatal 
konsonant). De anförda runinskrifterna med au innehålla icke 
några sådana ord, där man enligt de fsv. Västgötaurkundernas 
skrivsätt har skäl att vänta ei. I dessa runinskrifters språk 
har därför au kunnat kvarstå, men ei i regeln övergå till ö, 
fastän sistnämnda diftong i en bestämd ställning (framför guttu-
ral ock palatal) kvarstod'. 

I detta sammanhang må ock följande nämnas om forn-
språkets diftonger. Vissa moderna svenska bygdemål med be-
varade diftonger hava låtit den forna diftongen oy delabialiseras 
till äi. Så har t. ex. Kökarsmålet fge,),Ta = isl. sneypa, daua 

isl. deyia, ehuru fsv. o-ljud icke i målet förlorat sin labia-
lisering 2. Även det västerbottniska Burträskmålet har öl såsom 
motsvarighet till isl. ey (oy), t. ex. snaw (isl. sneypa), Itgr 
(isl. heyra).3  

Torin nr 9 har auk, ack. stein, men iistin, hilagR. Här kvarstår 
diftongen både i stein ock i auk, ock det är fullkomligt i sin ordning, 
att ei monoftongerats tidigare i (istin ock i hilagit än i stein, ty i 
listin stod ei i den relativt oakcentuerade ultima, ock hilagu har fått a3 
från heilgi -› hwlgi etc. Stenen har intresse, emedan dess iistin 
d. v. s. Osten 	Oysteinn) talar för att oy monoftongerats framför 
st tidigare än ei i ack. stein. 

Kusten i Sv. landsm. XII. 3, s. 71. 
Lindgren i Sv. landsm. XII. 1, s. 118. 
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Då man i Dipl. 115 finner munzei i st. f. munzoy »Munsön», 
så ser jag häri en likartad delabialisering. Diplomet är från 
år 1200, ock Munsön låg i det gamla Attundaland. Att en 
dylik övergång oy 	försiggått i Uppland, bestyrkes av ett 
par runstenar'. Hummelstadstenen (Löts socken, Dybeck fol. 
I, nr 66) har fraikaiu d. v. s. FreigeiR (Froygeirr), ock samma 
namn skrives fraikaiu även på stenen på Viggeby gård, Trögds 
härad (Bantu l nr 605, Liljegren nr 671). 

Under dessa förhållanden har man helt visst icke att med 
Nor. Urgerm. lautl. s. 68 i fsv. snöpa — en sällsynt sidoform 
till det normala snöpa (isl. sneypa) — se »wurzelvariation». 
Dess e-ljud är att förklara på mycket närmre väg. Sneper 
förekommer HL. M. 15 pr.; VML. M. 25,3; sneptir SML. M. 
10 pr., kod. B. Jag ser i detta ord en dialektisk utveckling 
oy 	el, varefter ej på vanligt sätt övergått till ö. Det bör 
anmärkas, att snepa påvisats blott från sådana landskapslagar, 
som gällde för gränslandskap till det gamla Uppland. Helsinge-
lagen gällde för Norrland, ock i norrländska mål finnes, som 
nämnt, utvecklingen oy ---> äi t. ex. just i snam3 (isl. sneypa). 

Huvudresultat: 
Ehuru fgutu. i regeln använder al motsvarande isl. el, 

har dialekten en tendens att bruka el a) omedelbart efter w, 
b) i relativt oakeentuerad stavelse. 

Dialektiskt har i östnord. språk diftongen ej monoftonge-
rats tidigare än diftongen au. 

Lund 6 oktober 1896. 

1) Jfr härmed följande yttrande av BUGGE i Ant. Tidskr. X, s. 402 
med anledning av formen frikia på en sten i Västra Ledinge (Uppland, 
Dybeck fol. II, 251): »Efter skrivemaaden at dömme, synes Fröygseinit 
i udtalen at vmre gaaet over ffi FreigeiRR, i senere form FrgiR ved 
indflydelse af det palatale g. Men da der paa Geflestenen synes at staa 
FraukiRi, synes udtalen Fröy- lffinger at have holdt sig i Gestrikland.» 
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Uppsatsen utgör en omarbetning av ett föredrag, som hållits i ett 
läraresällskap i Norrköping d. 6 sept. 1895. 



Närmaste anledningen till föreliggande uppsats har givits 
av en tidningsnotis, som för någon tid sedan stod att läsa i en 
av vårt lands förnämsta dagliga tidningar. Notisen i fråga var 
av följande innehåll: 

»Engelska språkets ordförråd är som bekant mycket rikt 
ock böljar i detta hänseende att tävla med det kinesiska. 'Cen-
tury Dictionary' anger antalet ord i engelska språket till i runt 
tal 200,000. I en artikel i Harpers Cyclopedia göras följande 
beräkningar: SHAKESPEARE, vilken likväl anses för den engelske 
författare, som begagnat de flästa orden, använde ej mer än 
16,000 ord, under det att MILTON begagnat endast 8,000. 1 all-
mänhet brukar dock en bildad person icke mer än 3000 
till 4000 ord, under det att en person tillhörande de 
lägre samhällslagren nöjer sig med 500.1  Till tröst för 
utländingar, som hastigt måste lära sig engelska, meddelas, att 
man för att förstå samtalsspråket kan nöja sig med 200 ord. 
För att förstå tidningar ock daglitteraturen behöver man kunna 
2000 ord.» Så långt notisen. 

Dessa överraskande uppgifter väckte mitt synnerliga intresse, 
då jag under en lång följd av år gjort åtskilliga iakttagelser 
rörande allmogespråket ock därvid kommit till helt andra åsik-
ter om allmogens förmåga att använda sitt visst icke obetydliga 
språkmaterial. Det betänkliga i notisen slog mig genast för 
huvudet, ock jag kunde ej motstå lockelsen att anställa en liten 
vidräkning med densamma. Det kan visserligen synas vara att 
löpa till storms mot väderkvarnar, men torde dock i någon mån 
rättfärdigas av det förhållandet, att notisförfattarens åsikt om 

1) Spärrningen av mig. 
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folkspråkets relativa fattigdom synes vara allmänt härskande 
bland pännans ock bokens män. 

Jag skall nu alls icke fästa mig vid uppgifterna rörande 
engelska språkets, SHAKESPEARES ock MILTONS ordförråd, då 
detta icke ingår i planen för min lilla avhandling ock då jag 
icke eger den ringaste kompetens att granska dessa uppgifter, 
vilka också i ock för sig kanske kunna vara tämligen riktiga. Icke 
häller skall jag inlåta mig i någon prövning av påståendet, att 
man skulle kunna föra engelsk konversation, då man känner 
200 ord; ehuru jag icke tror på det. Jag skall huvudsakligen 
inskränka mig till några betraktelser över allmogespråkets ord-
förråd samt dettas förhållande till högspråket i allmänhet. Som 
jag likväl ej är fullt hemmastadd i någon annan dialekt än 
den, som talas i trakten mellan Ulricehamn ock Falköping, d. v. s. 
Redvägs ock kringliggande härader, kommer jag i det följande 
att fasta mig uteslutande vid denna. 

Det torde förefinnas något olika åsikter om vad som me-
nas med en persons ordförråd. Jag tilltror mig ej att kunna 
fullt träffande definiera begreppet, men skulle vilja uttrycka mig 
så, att därmed förstås sammanfattningen av alla de ord, 
med vilkas betydelse personen i fråga är så helt för-
trogen, att han riktigt ock obehindrat kan använda 
dem i sitt talspråk. Jag medräknar således icke de ord, 
vilkas betydelse han visserligen fullt uppfattar, då han hör eller 
läser dem, men vilka han icke själv skulle kunna använda utan 
att för sina likar synas konstlad, ock som därför ej kunna sägas 
utgöra hans värkliga egendom. Detta blir naturligtvis en ganska 
betydande inskränkning. Jag vill förtydliga det med ett par 
exempel. Varje än så obildad person förstår mycket väl satsen: 
»Hon avreste ofördröjligen», så vida han nämligen är utrustad med 
normalt förstånd. Men själv begagnar han kanske varken avreste 
eller ofördröjligen, utan uttrycker samma mening med andra, 
mera alldagliga ord. Västgöten säger sålunda: »Hu for på eveli 
fläkken», östgöten åter: »Ho ga sä å mä samme». En skjutsbonde 
t. ex. skulle ej kunna missförstå uppmaningen: »Öppna grinden!» 
Men själv skulle han otvivelaktigt säga: »Lat upp let!» Lika 
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visst skulle även den mäst obildade bonddräng förstå innehållet 
i följande mening: »Sammanläggas alla omkostnader, uppgå de 
till omkring hundra kronor.» Själv skulle han likväl riskera 
att bli ansedd för en högfärdig stackare, som »förställer sitt tal», 
om han begagnade orden sammanläggas, uppgå ock omkring. 
Sannolikt skulle han konstruera meningen på följande sätt: »Om 
en lägger ihop allt va en har jett ut, så blir dit la så däriga en 
hundra kroner». Vore han något stormodig av sig, skulle 
han måhända tillägga orden: »serka unjefär», obekymrad om 
att det bleve dubbelkaka på kaka. Dock härom mera längre 
fram. 

Det är klart, att de förhållanden, under vilka människan 
lever, måste utöva ett ganska väsentligt inflytande på hännes 
språk, med avseende på såväl dmfäng som karakter. Sjömannen 
kommer att i sin värksamhet använda en del tärmer ock uttryck, 
som äro okända för de flästa andra människor. Soldaten, köp-
mannen, fabriksidkaren ock gruvarbetaren likaså. Vart ock ett 
yrke har sin särskilda lilla skatt av ord, som blott delvis för-
stås eller begagnas av den övriga allmänheten ock som därför 
kan sägas utgöra det ifrågavarande yrkets särskilda tillhörighet. 
Även de särskilda områdena av ett land hava delvis olika ord-
förråd, frånsett skiljaktigheten i böjningar ock uttal, vid vilket 
senare jag naturligtvis här ej kan fästa något avseende. 

Men denna olikhet med avseende på språkets rikhaltighet 
eller omfång, som framkallas av skilda yrken eller som fram-
träder i olika landsdelars språk, är dock icke av någon större be-
tydelse. Själva stammen eller massan av språket är väl i huvud-
sak densamma hos alla de lägre samhällsklasserna. Ett vida 
större inflytande på språkets såväl karakter som omfång utövas 
av bildningen, vare sig denna förvärvas teoretiskt genom bok-
liga studier eller praktiskt genom resor ock livligare beröring 
med högre samhällsklasser. Klart är, att ju flitigare en person 
sysslar med läsning av olika slags litteratur ock ju mer han 
umgås med bildade personer, desto mer tillväxer hans ordförråd, 
så att han så småningom även i det vardagliga samtalsspråket 
med ledighet ock så att säga omedvetet använder uttryck, som 
ej begagnas av den stora allmänheten. Man skulle därför myc-
ket väl kunna säga, att en persons bildning ock hans ordförråd 
stå i ett bestämt förhållande till varandra. 
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Men även om detta är en obestridlig sanning, så skall 

dock en närmare undersökning visa, att klyftan emellan folk-
språket ek de bildade samhällsklassernas språk med avseende 
på rikedomen eller mängden av ord är långt mindre, än 
vad man i allmänhet föreställer sig. Talet om att en person i 
de lägre samhällslagren åtnöjer sig med 500 ord, är så få-
kunnigt, att vem som hälst utan någon egentlig reflexion inser 
dess falskhet. Men även den, som detta gör, torde dock svårligen 
kunna våga att utan någon närmare undersökning anslå en 
bondes eller en hantvärkares ordförråd till mer än på sin höjd 
några tusen. Ock skulle han våga »hugga till» med 8,000-
10,000, skulle väl ingen tro honom. Ock likväl vore detta 
kanske icke ens tredjedelen av det värkliga antalet. 

Inom de lägre samhällsklasserna torde jordbrukaren utan 
gensägelse vara den, som på grund av sin värksamhet tvingas 
att röra sig med det största ordförrådet. Det gives nämligen 
knappast något yrke, som erbjuder en sådan mångfald av för-
rättningar som jordbrukarens. Hantvärkaren är inskränkt till 
det i mer än ett avseende tränga området av sin värkstad, 
fabriksarbetaren inom sin fabrik, sjömannen på sitt skepp, bärg-
värksarbetaren i sin gruva o. s. v. Arbetet inom alla dylika 
yrken är tämligen enahanda året om ock erbjuder ringa om-
växling. Helt annat är förhållandet med jordbruket. Man rent 
av häpnar, då man övertänker den mångfald av olika arbeten, 
som bonden ock hans folk, i synnerhet i skogstrakter, måste 
utföra under loppet av ett enda år. Se här en liten översikt, 
som dock långt ifrån gör anspråk på att vara fullständig. 

På vintern har man vedhuggning ock skogskörslor av varje-
handa slag, snöskottning på allmänna ock enskilda vägar, re-
sor för avyttrande av produkter, kreaturens rykt ock vård o. 5. v., 
olika slag av husslöjd såsom kvastbindning, snickeri ock vävnad 
med dess mångfaldiga förarbeten: att skrubba, karda, spinna, 
bovina, rulla, varpa, spola, solva o. s. v. Ungdomen samlas 
till lekstugor, där gåtor ock pantlekar, folkvisor ock historier 
uppöva tanke ock språk. Längre fram, då vårfloden inträder, 
komma timmersågning ock spånhyvling. Så följer vårarbetet 
med dess olikartade bestyr: plöja, köra krok, harva, så 
Ock bulta, göra ikring ock stenhänta. Vidare det mång-
sidiga trädgårdsarbetet, potatissättningen ock ängsrödjningen. 
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Efter våren skola hägnaderna med stättor ock grindar, gap 
ock iamp 1, »lear»2  ock »le»3  iordningställas. Då blir det att 
hugga vidjor, klyva stängsel, ränsa staver, stavrabinda ock 
gärdsla. Kreaturen föras i vall, ock så börjar för bondjäntorna 
ett slags säterliv i miniatyr. Drängarna få täta småärenden till 
hagarna vid mjölkdags, ock kurtisen skötes med omsorg vid de 
ofta idylliskt belägna sommarfähusen. På hälgdagsaftnarna 
samlas ungdomen till dans ock lekar, också ett »styr» som ej 
får försummas. Livtag ock »kravatag», enkelekar ock kapplöp-
ning, slänggunga, singling ock bankning omväxla med ett ock 
annat oskyldigt slagsmål, varunder dock språket utvecklas i 
snedvriden riktning. 

På högsommaren komma vidare trädesberedningen med 
nyodlingar ock stensprängning, hackning, dikning ock torv-
upptagning, svedje- ock tjärubränning, vägförbättringar, bro-
byggnader ock husreparationer, Såsom rödfärgning, taktäck-
ning 0. s. v. Så inträder skörden med en mångfald av andra 
arbeten. Liar skola slipas vid kvarnarna, räfsor, brynbyttor, 
brynstolar ock liarättor, knaggar, orv ock vispestickor skola 
förfärdigas eller repareras. Höet skall slås, räfsas, vändas, 
stackas, köras ock hävas. Lövet skall huggas, säden skall 
mäjas, bindas, travsättas, rias ock gubbas 0. s. V. 

Den rikaste omväxling erbjuder kanske likväl hösten. Då 
inträder potatisupptagningen ock potatisrivningen med alla de 
processer ock redskap, som tillhöra beredningen av potatismjöl, 
insamling ock förvaring av olikartade trädgårdsalster, linbered-
ningen med rötning, bråkning, klyftning, skäktning ock häck-
ling. Då skall man klippa får, slakta kreatur ock göra korv, 
tröska, ränsa säd, skära hackelse ock göra malt. Folket sam-
las till bråtejälp (vid linbråkning), fiyttejälp ock körejälp, 
marknader, auktioner, mantalsskrivning, kommunalstämmor 
ock husförhörskalas. 

Sådan är minneslistan över årets ordinarie förlopp. Ock 
likväl upptager den ingenting av alla de sysslor inomhus, som 
tillhöra även stadshemmen ock som på landsbygden kulminera 

Flyttbara stättor, förfärdigade av vanligt stängselvirke. 
Ytterst små, primitiva grindar. 
Större grindar. 
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med bykning, bakning ock brygd i det all beskrivning trot-
sande julstöket. 

Men utom allt detta får lantmannen göra. bekantskap med 
en mängd yrken, som den »bildade» stadsbon känner endast ge-
nom hörsagor eller genom de från dessa yrken härstammande 
artiklarna. Han har skräddare ock skomakare, snickare, laggars, 
träskomakare, nätbindare, sadelmakare, vagnmakare ock rep-
slagare hemma hos sig, ock han lär sig känna deras olika värk-
tyg ock förrättningar. Han vet av egen erfarenhet vad som menas 
med »parsevante»1  ock blötebalja, beckrispor, 2  tummaringar, 
»solehanska»3  ock kröketrä. Han glömmer aldrig svedan av 
»ljusapängarna»,4  som han i barndomen fick av okynniga sko-
makarpojkar, ock han behöver inga ordförklaringar till visan om 

Skomakarn ock skolådan, 
lästaknippan ock pinnasyln. 

Vilken näring för språket ock fantasien erbjuda icke de 
kringvandrande hantvärkarnes bygdekrönikor, sagor ock spök-
historier under de långa vinterkvällarna! Sällsynta ordformer 
tagas i anspråk, hemlighetsfulla områden få öppna en flik av 
sin slöja, ock intresset, den förnämsta förutsättningen för allt 
vetande, är icke minst hos de små, som darra i spiselvrån vid 
de skräckinjagande ock dock så underbart lockande strövtågen 
i fantasiens ock drömmarnas värld. 

Men så behöva hästarna skor, vagnar ock annan redskap måste 
järnbeslås. Då får lantmannen tillbringa en eller annan vecka, 
hos smeden ock kommer hem med varaktiga minnen av värke-
järn ock sömnitingar, härdning, stampning ock vällning, 
slägga, bälg ock etterfräsande »järnloppor». Så skall mälden 
föras till kvarnen, ock har bonden långt dit, så får han bli vid-
liggare. Vad annat har han då att göra än att studera kvarn-
värket med grynkross ock samsikt, mjölkast ock rallare-
pinne, de väldiga julkubbarna, seglet ock långjärnet, som 
driva överstenen ock själva drivas av den roterande vala-
kringlan. 

En bunt trasor att vira om handtaget på prässjärnet. 
Becktråd. 
Läderbitar att skydda handen mot becktråden. 
Smältande beck på handen. 
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På en lantgård finnas alltid flera eller färre byggnader av 
olika slag ock till olika ändamål. Någon gång under sitt liv 
måste lantmannen värkställa nybyggnader. Då får han lära 
sig skräda timmer ock lägga stenfot, knuthugga, täcka tak 
med spån, halm eller tegel, mura, sätta in fönster, brädfodra, 
måla ock tapetsera. Han har de olika yrkesmännen så nära 
inpå livet, att han ej kan undgå att tillegna sig deras tärmer 
samt namnen på de olika värktygen, förrättningarna, materia-
lierna ock byggnadens särskilda smådelar. 

Så råkar han måhända i tvist med sina grannar om vatten-
uppdämning från kvarnvärken, lantmäteri ock egoutbyte, rå-
gå,ngsutstakning ock hägnadsdelning, skogsåvärkan ock »åker-
skada av okynnes få». Eller tolkar han alltför ensidigt lagen 
om »huru svin måga i ollonskog släppas». Eller kanske han in-
vecklar sig i kravmål, testaments- ock arvskiftesklander, tvis-
ter om husaröta på soldattorp ock prästgårdar, brobyggnads-
skyldighet ock vägsyner m. in. dylikt. Då blir det processer 
ock tingsfård utav. Mången bonde har suttit nämdeman eller 
sprungit kronorättare samt därunder förvärvat en del administ-
rativa ock juridiska kunnskaper, som han sedan vid lämpliga 
tillfällen meddelar sina grannar. De närmare omständigheterna 
vid länsmansförrättningar, boställssyner, utmätningar ock kon-
kurser, häradsting ock papperslösen har mången bonde på sina 
fäm fingrar, ja stundom även lagboken med dess gammaldags 
ordalag i ärvda-, jorda-, byggninga-, utsöknings- ock rättegångs-
balkarna. Strafflagen bryr han sig mindre om, då han vanligen 
in natura betalar ett erhållet kok stryk på nästa marknad eller 
auktion, ock giftermålsbalken lär han sällan att känna, förrän 
det är för sent. 

Det fordras inte särdeles stor slutledningsförmåga för att 
inse, att en så mångsidig ock omfattande värksamhet skall av-
spegla sig i språket ock giva detta en motsvarande rikedom. 
Huru fattig måste icke jämförelsevis språkutvecklingen bli hos 
den, som dag ut ock dag in står vid sin maskin eller sin bod-
disk eller som under den bästa delen av dagen sitter på kontoret 
vid sin pulpet! Varje särskild arbetsart, vart särskilt arbets-
material, redskap ock värktyg, ja till ock med de olika små-
delarna av desamma, fordra sina särskilda benämningar, ofta 
alldeles ohörda i högspråket. Vi behöva blott som exempel taga 
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ett så enkelt ock anspråkslöst redskap som årdret eller den så 
kallade kroken. Den bildade stadsbon ock han, som förnämt 
talar om de 500 orden, känna måhända endast namnen på hela 
redskapet ock på bilen. Men en 11 års bondpojke vet att tala 
om båget ock oktisten, visen ock kroköronen,, billspiken ock 
bilringen, krokasläpan, stjärtan ock stjärtepinnen. Eller ett 
så . simpelt redskap som en stocksläde: undras just, om upp-
täckaren av de 500 orden känner namnet på några andra av dess 
delar än medarna? Lantmannen åter vet, att den består av »majer» 
(medar) ock andror, oke ock banke, fjäte ock näseträ, släd-
remmar, dråttahaspor, bakhaspor, marstakar ock marvidjor, 
samt att till hans utstyrsel för körning fordras drätter med 
dråttahål, dråttakrokar ock drättaringar. 

Enahanda är förhållandet med åtskilliga av lantbefolk-
ningens andra sysslor. Vi kunna välja t. ex. linberedningen 
ock se till, vilka olika benämningar som därvid komma i fråga. 
Linet eller »hören» skall »röstas» ock rias, efter torkningen repas 
på hörarepa med järn- eller trätänder. Då får man »knepel». 
Så skall det sjörötas eller vallrötas ock därefter torkas vid 
»tonen» i »tonagrav» på »tonastägger». Medan det ännu är 
varmt, skall det brätas (eller brytas) i björke- eller hälst i eke-
bråta med skarpa bråtekäftar. Då får man såsom biprodukt 
skävor. Rusket gömmes till sist. Så skall det »omtorkas», 
(om = ugn) ock därefter klyftas i hörklyfta med klyftekäftar, 
sedan skäktas med skäkteträ på skäktetavla. Då får man så-
som biprodukter klyftefall ock skäktefall, båda användbara 
till täckestopp. Till sist skall det häcklas på grovhäckla 
ock finhäckla, varvid man såsom slutliga arbetsprodukter får 
»tone» ock blår. Det skulle föra oss för långt att följa lipets 
ytterligare mångfaldiga beredning, tils det såsom krage ock 
skjortveck pryder någon allvetande tidningsman, vilken med 
all sin klassiska eller oklassiska bildning måhända ej har Mil 
klart för sig, huruvida löskragar uppdragas i drivbänk eller 
växa färdiga på kalljord. 

Jag har i det föregående antydningsvis behandlat några av 
de yttre villkor ock förhållanden, under vilka folkspråket bildas 
ock utvecklas. Jag skall nu övergå till att försöka anställa en 
ungefärlig beräkning över folkspråkets omfång, såväl i ock för 
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sig självt som i förhållande till högspråket eller skriftspråket. 
Det är med flit jag här använder de två senare benämningarna, ty 
de s. k. bildade samhällsklassernas talspråk är i själva värket 
nästan lika obestämt ock vacklande som folkspråket, mindre 
dock med hänsyn till beskaffenhet än med avseende på omfång. 
Det utgör så att säga en övergångsform eller ett trappsteg mel-
lan detta senare ock riksspråket, med vilket det helt samman-
faller endast för så vitt det uppnått den högsta fulländning, som 
under förhandenvarande förhållanden är möjlig. 

Att ex akt bestämma ordantalet i folkspråket är naturligt-
vis en omöjlighet, även om man endast fäster sig vid språket i 
ett mycket begränsat område av landet. Ja, det är till ock med 
en ganska vansklig sak att ens på ett ungefär beräkna det-
samma. Med ledning av en ordlista kunna dock beräkningar 
anställas, genom vilka man får någon föreställning om folk-
språkets ordförråd, naturligtvis under förutsättning av att man 
är fullkomligt hemmastadd med ett folkmål. Man kan näm-
ligen i ordlistan räkna alla de ord, om vilka man med säkerhet 
vet, att de begagnas av allmogen i någon viss trakt av landet. 
Jag har anställt en sådan granskning av dels Svenska Akade-
miens ordlista (6:e upplagan), dels den av professor LUNDELL 
utgivna. Men som det skulle varit ett alldeles för tidsödande 
arbete med hänsyn till den tvetydiga nyttan, har jag inskränkt 
mig till att genomse blott vissa sidor eller spalter, dem jag valt 
med lika långa mellanrum för att icke frestas till partiskhet i 
ena eller andra riktningen. 

1 Akademiens ordlista genomsåg jag 20 sidor ock i prof. 
LUNDELLS första spalten på var tionde sida, alltså 35 spalter. 
På de 20 sidorna i den förra fann jag i runt tal 2,200 ord ock 
på de 35 spalterna i den senare omkring 3,600. Naturligtvis 
var det icke så lätt att avgöra, vilka av dessa ord med säkerhet 
kunde hänföras till folkspråket, då — såsom förut blivit sagt — 
inga andra ord borde medräknas än de, som allmogen vid före-
fallande behov använder eller utan att överskrida det bland 
folket gängse språkbruket kan använda. Jag hoppas dock, 
att det resultat, till vilket jag kommit, icke skall vara i någon 
högre grad vilseledande. Men innan jag redogör för resultatet, 
skall jag omtala några iakttagelser, som jag under denna gransk-
ning gjorde. 
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Bland de särskilda ordgrupperna i språket fann jag procent-
talet av ord, som begagnas även av arbetsklassen, relativt minst 
för sammansatta värb. Mannen av folket använder nämligen 
icke andra sammansatta värb än sådana, i vilka delarna samman-
smält till ett alldeles nytt begrepp. Kunna sammansättnings-
lederna åter utan förändring av ordets betydelse skiljas — ock 
av denna art är flertalet av de sammansatta värben — så gör 
han detta i regeln. Han säger sålunda aldrig upplägga, utan 
lägga upp; icke ihopknyta, utan knyta ihop; icke vidbränna, 
utan bränna vid, 0. s. v. Det gives dock en böjning av dessa 
lösligt sammansatta värb som han använder, nämligen det 
passiva participet. Ehuru han sålunda aldrig säger upptaga 
potatis, sönderriva ett papper, framsätta en stol, så säger han 
likväl: potatisen är upptagen, papperet är sönderrivet, stolen 
är framsatt, o. s. v. Ock dessa böjningsformer användas icke 
blott såsom predikat, utan även såsom attribut, t. ex. ihopa-
slagna bräder, en nersmutsad skjortkrage o. s. v., ehuru de 
övriga formerna av samma värb aldrig begagnas. Detta beror 
naturligtvis därpå, att då infinitiven ock de finita böjnings-
formerna av de sammansatta värben i de flästa fall kunna sönder-
delas, utan att språket därav lider, så kan detta aldrig ske med 
participet såsom attribut ock sker icke gärna i predikativ ställ-
ning. Trots sin förkärlek för sönderdelning av sammansatta 
värb säger menige man sålunda icke gärna: »krukan är slagen 
sönder», »bräderna äro lagda ihop». 

Då värbet är sammansatt med blott prefix, använder lant-
mannen det oftare; men kan han undvika prefixet, så gör han 
det hälst. Han säger sålunda betala, befalla, anse ock antaga, 
emedan de i dessa ord ingående värben tala, falla, se ock taga 
uttrycka helt andra begrepp, varföre prefixet ej kan utelemnas. 
Däremot säger han icke gärna anträffa, ankomma, bestraffa 
ock beljuga, emedan dessa begrepp likaväl ock till ock med 
enklare kunna uttryckas med orden träffa, komma, straffa ock 
ljuga på. Utan tvivel är detta också det mäst praktiska, ock 
många av högspråkets konstlade sammansättningar synas mig 
ej vara någonting annat än ett tungrott ock överflödigt mate-
rial, hämtat från tyskan, kanske det mäst artificiella levande 
språk i världen. 
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Vad åter substantivet beträffar, så hyser bonden icke den 
ringaste betänklighet mot sammansättningar; ja han går stun-
dom därutinnan längre än högspråket självt. Detta har antag-
ligen sin grund i det förhållandet att, då sammansatta substan-
tiv skiljas i sina enkla beståndsdelar, detta alltid medför tillägg 
av en preposition, vilket bonden med sitt praktiska språksinne 
finner vara överflödigt. Han säger sålunda lika gärna en klädes-
rock som »en rock av kläde»; hällre hammarskaft än »skaft 
till en hammare», hällre glaskista än »en kista med glas» o. s. v. 
Till ock med längre sammansättningar använder han med ledighet, 
såsom långhalmspriserna, tröskvärksbyggare, »sopekåstahög» 
ock »ombägkavråa» (vrån emellan ugnen ock bänken). I sin 
förkärlek för sammansättningar av substantiv överskrider allmoge-
mannen stundom gränsen för det behövliga, såsom då han talar 
om snytenäsduk, torkehandduk, solparasoll ock rägnparaply, 
yttergaloscher ock spisölsdricka, kviunfolkamänniska ock karla-
person. De tvänne senare orden kunna dock vara lika berätti-
gade som högspråkets mans- ock kvinnsperson, ehuru det före-
faller såsom en smula omedveten självironi, att han i sammansätt-
ningar aldrig kallar en karl för människa eller en kvinna person. 

Stundom göras tillfälliga sammansättningar. Man kan så-
lunda få höra någon berätta, att han den eller den dagen varit 
skorstensklenare eller stenfotarappare, skideklyvare eller pota-
tismalare 0. s. v. Dylika tillfälliga sammansättningar rotfästa 
sig dock sällan i folkspråket ock kunna därför icke upptagas 
på dess inventarielista annat än såsom förbrukningsartiklar. 
En ock annan humoristisk sammansättning kan dock stundom 
vinna burskap, såsom »lobulkasnekkare»,1  snösockaskräddare 
ock böteskomakare m. fl. 

Det är i synnerhet konkreta substantiv med vilka mannen 
av folket är förtrogen, ock blott ett fåtal rent svenska sådana 
torde finnas, som han icke använder. På det abstraktas område 
rör han sig med långt mindre säkerhet, ock av högspråkets 
många abstrakta substantiv synes han begagna blott ett mindre-
tal. Frånvaron av någon egentlig bildning gör det nämligen 
svårt att abstrahera värksamheten, tillståndet eller egenskapen 
från tinget självt, ock detta desto mer, ju intensivare abstrak- 

1) Dålig snickare. Lobulk = balk eller vägg till en loge. 
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tionen är. Bonden använder därför visserligen sådana ord som 
huggning ock skörd, körslor ock betalning m. fl. dylika, eme-
dan dessa beerepp för den obildade lättare antaga karakteren 
av konkreta föreställningar. Men däremot begagnar han mera 
sällan eller t. o. m. aldrig sådana ord som godhet, hårdhet, 
rädsla, likgiltighet o. s. v., emedan abstraktionen i dem är 
vida starkare. 

Av de i folkspråket begagnade orden användas alla böjnings-
former. Det aktiva participet begagnas dock blott i vissa för-
bindelser såsom adjektiv, varemot det till formen därmed samman-
fallande substantivet är vanligt. Man säger t. ex.: »det var ett 
fasligt pratande, sjungande ock dansande»; eller: »det blev ett 
ätande ock drickande utan all ände», o. s. v. Men man talar 
aldrig om pratande, sjungande ock dansande eller ätande ock 
drickande individer. På sin höjd heter det, att han »kom åkan-
des)» eller »kom springande» o. dyl. Vissa böjningsformer hos 
en del ord, som i högspråket äro skilda, sammanfalla i folk-
språket med varandra, t. ex. substantivets bestämda ock obe-
stämda form i pluralis samt infinitiven ock imperfektum av värb, 
som gå efter första konjugationen. »Kara» ock »hästa» betyda 
sålunda i Västergötland likaväl karlar ock hästar som karlarna. 
ock hästarna. Man säger: »vi skratta o prata», då man menar 
»vi skrattade ock pratade»,1  en frihet som ju även bildade 
personer ofta taga sig i samtalsspråket. Däremot håller bonden 
i min hemtrakt ytterst strängt på predikatets överensstämmelse 
med subjektet till numerus, ett tvång som de bildade klasserna 
i likhet med flertalet folkmål sträva efter att göra sig av med. 
I Västergötland är det ett säkert bevis på att man håller på 
att arbeta sig ifrån »bonden», då någon börjar på att kunna säga 
»vi sprang» eller »vi åt» ock »vi drack». 

På samma sätt förhåller det sig med användningen av kon-
junktiv. Den oförfalskade ursprungliga västgötaallmogen gör i 
singularis riktig åtskillnad mellan konjunktiv ock indikativ; 
men den, som utan underlag av några språkliga insikter strävar 
efter härrenamuet, utgallrar vanligen konjunktiven från sitt 
formförråd, ock »fick» han, så »tog» han säkerligen ock »strök» 
den även i grammatiken. 

1) 1 presens: vi skratte o prate. 
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Men jag vill ej ingå i några vidare detaljer rörande folk-
språkets grammatikaliska förhållanden, då detta är ett alldeles för 
vidlyftigt område ock dessutom egentligen ligger utom gränserna 
för mitt ämne. Jag har blott velat visa, att folkspråket med av-
seende på böjningsformer är lika rikt som högsvenskan. I vissa 
fall är det t. o. ra. rikare. Så t. ex. ega i Västergötland artik-
larna ock adjektiv som sluta på -en särskilda böjningsformer 
för alla tre könen. Man säger: »en liten stol», »ai lita soffa», 
»ett lite bord»; »dän stolen», »dai soffa», »dö, bordet»; »en sprukken 
stock», »ai sprukka fönsterruta», »ett sprukket bräde», o. s. v. 
Att allmogen i vissa landskap särskilt utmärker feminina sub-
stantiv genom slutartikeln -a i singularis — varför också stude-
rande allmogesöner ha jämförelsevis lätt för genusbestämning 
— torde vara allmänt bekant, t. ex. soa, koa, tösa, stuva 
(stugan), grana, börka (björken) o. s. v. Detta bidrager till att 
giva språket en egendomlig, mjuk prägel, ock då man hör en 
»Kindbo» från Västergötland säga: »å i da åa ä a ö», 4  kan man 
tycka sig höra en refräng ur något av Söderhavsöarnas vokal-
rika språk. Men nog härom. 

Av de 2,200 ord, som jag granskade i Akademiens ordlista, 
kunde jag räkna i runt tal 1,200 sådana, om vilka jag med någor-
lunda säkerhet vet, att de begagnas av allmogen i min födelse-
bygd. Med antagande av samma förhållande i hela ordlistan skulle 
sålunda av dess 41,400 ord omkring 22,600 även tillhöra folk-
språket. 

Vid beräkningen efter prof. LUNDELLS i en reformerad rätt-
skrivnings intresse utgivna ordlista blir förhållandet något annor-
lunda. Denna upptager nämligen dels flera sammansättningar 
ock facktärmer än Akademiens ordlista, dels de allmknnaste i 
svenskan begagnade främmande orden, dels ock slutligen åt-
skilliga allmogeord, som begagnas över någon större del av 
landet. Härigenom har denna ordbok blivit den fullständigaste 
vi för närvarande ega — om man frånser DALINS i flera av-
seenden föråldrade arbete — ock procenttalet av de ord, som be-
gagnas även av allmogen, måste följaktligen bliva mindre. Av 
de 3,600 granskade orden kunde blott omkring 1,150 eller 32' 
procent hänföras till denna kategori. Med samma beräkning 

1) Ock i den ån är en ö. 
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för hela ordboken skulle av dess 81,000 ord omkring 26,000 
begagnas även av det lägre folket. 

Härvid framställa sig emellertid åtskilliga omständigheter, 
som allt efter språkmännens olika uppfattning antingen i någon 
mån reducera eller också kanske nästan fördubbla detta antal. 
Det kan nämligen råda ganska olika meningar om vad som 
värkligen bör förstås med ett självständigt ord, ock jag har tyckt 
mig förstå, att språkvetenskapens idkare i denna sak ej äro 
fullt ense. Skall t. ex. subst. ätande, åkande räknas såsom själv-
ständigt ord eller såsom blott böjningsform av motsvarande 
värb? Ordlistorna upptaga dem ock deras likar såsom själv-
ständiga ord. Detta är väl också det riktigaste, alldenstund det 
aktiva participet, begagnat såsom substantiv, alldeles förlorar sin 
betydelse av värb, vilket icke är förhållandet med det passiva 
participet, som alltjämt bibehåller sin karakter av värb, ehuru 
det ställer sig på adjektivets plats ock antager dess dräkt. Prof. 
LUNDELL upptager dock särskilt även de ord, som jämte sin partici-
piala betydelse även ega rent adjektivisk sådan, t. ex. förbjuden, 
förbunden. Vidare: skall ett ord med två eller flera betydelser 
räknas såsom blott ett eller såsom flera, efter antalet av dess 
betydelser, eller måhända efter antalet av dess böjningsformer? 
Båda de omnämnda ordlistorna — i synnerhet prof. LUNDELLS 
— gå ganska långt uti att dela de likaljudande orden efter deras 
olika betydelser, ehuruväl författarne synas mig icke alltid ha 
gått så långt, som konsekvensen fordrat. Så t. ex. upptages sub-
stantivet led blott tre gånger, fastän det har minst fån olika 
betydelser, ock de tre »leden», som sammanförts till ett ord, ha 
likväl delvis olika kön ock böjningar (handled, soldatled, 
släktled). 

Då emellertid ord med flera betydelser äro jämförelsevis få-
taliga, är denna fråga icke av någon större vikt. Vida vik-
tigare blir frågan: böra endast de inom litteraturen före-
kommande orden upptagas i förteckningen över ett 
-språks ordförråd? Svenska Akademien lär endast i ytterst 
sällsynta fall gå utom litteraturen vid utarbetandet av den nya 
stora ordboken. Prof. LUNDELL åter anser, att ett ord ej nöd-
vändigt behöver vara hälgat av trycksvärtan för rättigheten att 
finnas till. Jag tilltror mig visst icke att avgöra, vilket tillväga-
gångssätt som kan anses vara det riktigaste i fråga om ut- 
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arbetande av ordböcker. Men vad jag bestämt vågar påstå 
det är, att litteraturen är ett fält med alldeles för snäva grän-
ser, då det gäller att samla-ock beräkna ett folks hela 
ordförråd. Var ock en vet, att det gives folkslag som äro all-
deles utan litteratur; men ingen vill väl därför påstå, att dessa 
folk också sakna ett språk. Åtskilliga indianstammar lära tvärt-
om ega ett ganska rikt ock poetiskt sådant. Litteraturen har 
visserligen en ofantlig betydelse för språket, då den ju både 
stadgar ock riktar detsamma; men å andra sidan är det alldeles 
otänkbart, att ett folks litteratur skulle upptaga alla eller ens 
flertalet av de i språket förekommande orden, vore den än 
aldrig så rik. Ock vem vågar väl förneka, att sådana ord som 
t. ex. västfoder, sillhuvud, körsbärslöv ock stallkammarfönster 
äro lika goda svenska ord som trots någonsin »nedblickande 
stjärnehärar på azurfärgat etervalv», även om de aldrig före-
kommit ens i den tarvligaste sockerbagarpoesi på karameller. 

Härmed äro vi inne på den för bestämmandet av språkets 
ordantal allra viktigaste frågan: i vilken utsträckning böra 
sammansättningar ock avledningar upptagas? Klart 
är, att någon gräns måste bestämmas, ty dylika ord kunna 
bildas snart sagt i oändlighet. Lika tydligt är, att sådana 
förnufts- ock smakvidriga sammansättningar, som förekommo 
i den beryktade idunska fosterlandstävlingen, ej böra med-
räknas. Måhända får man också utesluta sådana tillfälliga ord-
bildningar, som visserligen kunna passa förträffligt i sitt samman-
hang, men som ega för liten allmän innebörd för att kunna 
rotfästa sig i språket, t. ex. brunskäggyvig, mångordkunnig 
(Runeberg), oföddvärd (Lidner), lingonkorg, sockersnaskare 
o. s. v.1  Men dessa inskränkningar synas mig också vara de 
enda berättigade, ock till språkets ordförråd böra således efter 
min mening hänföras även alla bland allmänheten gängse sam-
mansättningar, som i överensstämmelse med språkets natur utan 
förkonstling namngiva ett befintligt föremål eller begrepp. 

Utgår man ifrån denna grundsats, skall man snart kunna 
övertyga sig om att även den innehållsrikaste av våra hittils ut-
givna ordlistor (Lundens) icke utgör någon fullständig förteck- 

1) Se härom i förordet till prof. LUNDELLS ordlista, sidd. 12, 13. 
Sv. landsm. XI. 9. 	 2 
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ning över svenska språkets ordförråd, ock det vore också en 
orimlighet att av den begära något sådant. Det är naturligtvis 
de sammansatta orden bland vilka författaren nödgats göra den 
största utgallringen. Slår man t. ex. upp ordet råg, så finner 
man där 20 sammansättningar, såsom rågblomma, rågbrodd, 
rågbröd, rågdeg 0. s. v. Men vilken lantman har icke dess-
utom hört talas om rågjord, rågodling, rågodlare, rågblomning, 
rågagnar, rågsikt, rågkaka, råglass, rågbonde, rågtrave, råg-
halmskärve, rågmjölspris, rågmjölssäck, rågmjölsklister o. s. v.? 
Slår man upp ordet björk, så påträffar man blott björkaska, 
-bark, -dunge, -kol, -kvist, -lag, -lake, -lav, -lera, -löv, -mätare, 
-region, -ris, -skog, -spinnare, -svamp, -ticka, -trast, -trä, -ved. 
Men lika naturliga ock allmänna äro väl björkrot, -planta, 
-telning, -stubbe, -stam, -gren, -stock, -planka, -bräde, -såg-
spån, -virke, -vedshög, -vedslass, -vedsfång, -vedsbrasa, -veds-
pris, -frö, -balsam, -pinne, -odling, -hage, -lund, -skog, -backe, 
-äng, -plantering, -alle, -park, -kvast, -viska, -visp, -sked, 
-skopa, -slev, -stol, -soffa, -bord, -säng, -skiva, -faner, -skaft, 
-sticka, -handtag, -byrå, -käpp o. s. v. Åtskilliga av dessa 
ord kunna ju möjligen anses som sådana tillfälliga bildningar, 
om vilka förut talats, ock deras uteslutande ur en ordbok med 
begränsat omfång må därför vara berättigat. Men då de ofta i 
samtal framkomma alldeles osökt med stämpel av gamla be-
kanta, som var ock en känner igän, så vet jag intet skäl, var-
för ej åtminstone flertalet skulle medräknas, då det gäller att 
finna summan av språkets ordförråd. 

De anförda exemplen torde emellertid visa, att svenska 
språket är vida omfångsrikare, än våra ordböcker giva vid han-
den, eller att det åtminstone är rikt på möjligheter. 

Huru stort är då i själva värket vårt språks ordförråd, 
fattat i den vidsträcktaste mening? Ja, detta är en fråga som 
under närvarande förhållanden helt visst är omöjlig att besvara. 
Inte ens den fullständigaste ordbok, utarbetad med den mäst 
tänkbara noggrannhet, skulle kunna exakt besvara densamma. 
Jag föreställer mig nämligen, att det i visst avseende är samma 
förhållande med utarbetandet av ordböcker som med botanisering 
eller lingonplockning: man kan genomsöka ett område flera 
gånger ock för varje gång tro sig ha funnit allt, som är att 
finna; men vid varje förnyat genomsökande upptäcker man 
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något, som blivit förbisett. Man bör dessutom komma ihåg, 
att språket är ett levande, i högsta grad rörligt ting. Ord bort-
glömmas, föråldras, försvinna ock dö, ock för varje sådant komma 
kanske tio andra i stället. Tänk blott, vilken massa av ord 
som under endast några årtionden inkommit i vårt språk genom 
inrättandet av telegraf, telefon, järn- ock spårvägar! Varje ny 
uppfinning ock institution, ja varje religiös, politisk eller social 
tidsströmning medför en större eller mindre tillökning i språkets 
ordförråd. Visserligen utgöras dessa tillökningar oftast av främ-
mande ord eller av sådana, i vilka den ena sammansättningsdelen 
är av främmande ursprung; men var sätta gränsen emellan rent 
svenska ock främmande ord? »All bildning står på ofri grund», 
ock ställde man sig på rent fosterländsk sådan, nödgades man 
stryka både kyrka ock präst, ja till ock med den under de 
långa vinterkvällarna oumbärliga lampan. 

För att något så när kunna bestämma svenska språkets 
ordantal fordrades otvivelaktigt ett omfattande arbete ock sam-
värkan av flera personer. Det kan därför aldrig falla mig in att 
ens på ett ungefär söka beräkna detsamma. Så mycket tror jag 
mig likväl kunna våga påstå, att en någorlunda fullständig svensk 
ordbok skulle komma upp till ett antal, som låge närmare det 
andra än det första hundratusentalet. Jag tror mig kunna 
sluta därtill av det förhållandet, att prof. LUNDELL utom de 
81,000 orden, som finnas upptagna i hans ordlista, haft samlade 
ytterligare 31,000, vilka han — antagligen av hänsyn till bokens 
omfång — uteslutit. Hade ,han följt mindre stränga grund-
satser beträffande sådana ord, vilka han ansett såsom blott till-
fålliga bildningar, skulle han säkerligen utan svårighet fått ihop 
ytterligare ett trättiotusental. De 26,000 ord, som jag förut be-
räknat såsom tillhörande det egentliga folkspråket, skulle så-
lunda ytterligare kunna ökas med åtminstone 60 eller 70 procent, 
d. v. s. till 40-45,000 ord. 

Det torde icke behöva nämnas, att detta blott är ett på sanno-
likhetsberäkningar grundat antagande, för vars riktighet inga 
egentliga bevis kunna lemnas. För att emellertid sätta den in-
tresserade i tillfälle att själv dömma om huruvida jag vid mina 
beräkningar varit för frikostig mot allmogen eller icke, skall 
jag här meddela en förteckning över alla orden på en av sidorna 
i prof. LUNDELLS ordlista. Jag väljer med flit den mellersta 
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(Sid. 177) ock uppdelar orden i tre grupper. I första gruppen 
upptagas alla ord, som allmogen efter min uppfattning obe-
hindrat använder i sitt talspråk; i andra gruppen dem, som all-
mogen visserligen förstår, men endast undantagsvis använder; 
ock slutligen i tredje. gruppen dem, som allmogen antingen icke 
förstår eller vilkas betydelse är mer eller mindre oklar. 

Grupp 1. 	 Grupp 2. 	 Grupp 3. 

Läderkappa 	Läderslang 	Läderhinna 
-lapp 	 -säck 	 -hud 
-rem 	 -överdrag 	-kanon 
-skärm 	lägenhetsinnehavare -klot 
-varor 	lägerplats 	 -mosaik 
-väska 	 -ställe 	 -papp 

lädika 	 -vakt 	 -persedlar 
läge 	 -plastik 
lägenhet 	 lägd 
läger (slå läger) 	 igel 
lägersmål 	 lägerarbete 
lägervall 	 -eld 
lägg (ben) 	 -halm 
lägg (varv) 	 -hytta 
lägga 	 -karta 

an 	 -liv 
av 	 -mössa 
bort 	 -stad 
emellan 	 lägersman 
fram 	 lägga bi 
för 
igän 
ihop 
in 
ner 
om 
omkring (»ikring») 
På 
till 
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Grupp 1. 

lägga undan 
under 
upp 
ut 
över 

lägga sig emot 

på 
till 

läggdags 
läggande I  
läggning 
läglig 
läglighet 
lägra (förföra) 
läjon 

-gap 
-unge 
-inna 

läka 
läkas 
läkekött 

-medel 
läkare 

-vård 
-betyg 
-bevis 
-bok 
-recept 

läkedom 
läkning 
läkt 
läkte 
läktspik 
läktare 

Grupp 2. 

lägga sig ut 
samman 

lägra sig 
lägrande 
läj onj ägare 

-kula 
-man 

läkekonst 
läkande 
läkarearvode 

-befattning 
-behandling 
-ed 
-förordnande 
-historia 
-j älp 
-konst 
-lön 
-sällskap 
-undersökning 
-vetenskap 

läkbar 
läktarebiljett 

Grupp 3. 

läj d 
läjdebrev 
läjdare 
läj onp arten 
läkeblad 

-tunga 
läkarekår 
läkbarhet 
läktvärk 
läntagare 
länsadel 

-avgift 
-bokhållare 
-brev 
-ed 

1) Ex.: »Va ä dä för ett läggane?» 
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Grupp 1. 
läktning 
läm 
lämpa (värb) 
lämpa sig 
lämplig 
lämpligen 
län 
länsgräns 

-häkte 
-kunngörelse 
-lasarett 

länsman 
länsmansboställe 

-distrikt (»-j e- 
strikk») 

länd 
länga 
längd 
länge 

-sedan 
längs (»ännalångs») 
längta 
längtan 
längtande 
länk 
länka 

fast 
ihop 

länstol 
läpp 
läppja 
läppjande 
lär (jälpvärb) 
lära (värb) 

bort 
ut 

lära (subst.) 
1) Ex.: »Ett  

Grupp 2. 
lämpande 
lämplighet 
länscellfängelse 

-fängelse 
-indelning 
-karta 
-residens 
-stad 
-styrelse 
-veterinär 
-vis 

ländkota 
-stek 
-stycke 
-trakt 

lända 
längdmått 
läns 
länsande 
länsning 
länka tillsammans 

Grupp 3. 
länsfru 

-förbindelse 
-författning 
-förhållande 
-härre 
-härrlig 
-höghet 
-mäjerist 
-notarie 
-plikt 
-pliktig 
-rätt 
-väsende 

länderi 
längdaxel 

-båge 
-enhet 
-grad 
-mätning 
-riktning 
-snitt 
-språng 
-utvidgning 

längtansfull 
länkkula 
länsa av 

undan 
länspump 
länsa (subst.) 
länsa (värb) 
länsstock 
läppblomstrig 

-formig 
-gäld 
-ljud 
-pipa 
-språk 

tocket fasligt längtane.» 
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Grupp 1. 	 Grupp 2. 	 Grupp 3. 

läraktig 	 läraktighet 	lärbrev 
lärgosse 	 -girig 
lärjunge 	 -girighet 
Summa 103 ord. 	Summa 53 ord. 	Summa 75 ord. 

Som var ock en finner, upptager första gruppen nära 45 
procent av sidans ordantal, sålunda icke obetydligt mer, än vad 
jag beräknat för ordboken i dess helhet. Naturligtvis gives det 
normalt utrustade vuxna personer bland allmogen, som icke be-
gagna alla de i första gruppen upptagna orden; men i stället 
finnas andra, som begagna åtskilliga av de ord, vilka ovan hän-
förts till andra gruppen, så att det ena kan kvitta mot det 
andra. På grund av våra dagars livligare samfärdsel, skol-
undervisningen ock det allmänna tidningsläsandet torde också 
flera av de i tredje gruppen upptagna orden förstås — om än 
icke begagnas — av de mera vakna bland det lägre folket. 

Men nu tillkommer en omständighet, som förut blivit något 
vidrörd, den nämligen att folkspråket utom dessa allmänna ord 
eger en mängd uttryck, som icke tillhöra högspråket ock vilka 
såsom rena provincialismer icke häller kunna upptagas i någon 
förteckning över detsamma. Dessa utgöras dels av åtskilliga 
adverbiala talesätt, dels av namn på vissa egendomliga arbeten 
samt på smådelar av redskap ock värktyg, byggnader o. d. 
Jag ber att få påminna om vad som här förut yttrades om 
årdret ock om stocksläden ock vill nu ytterligare framdraga 
några exempel, liksom de övriga hämtade från västgötamålet. 

Högspråket vet mycket väl om ordet höstack, men är okun-
nigt om att vid uppförandet av en sådan fordras S loga ock 
flogaris, rivefftgg ock tjämler samt vid hemkörningen toppa-
rufler ock en väldig svinahårsjolige. Att höet ligger i 
brefler eller i stakkaränter, att det stundom sättes i kuv, 
stundom köres i harka, ock att man vid hopsamlingen begagnar 
både stäkkeriver ock samrakeriver, därom kan väl svårligen en 
kunglig akademi bekymra sig. I eller på en gärdesgård känner 
högspråket till störar ock vidjor, men icke till knäppe, fött-
ler, gap ock lamp, fler ock trinniBa. Högspråket har blott 
några få uttryck för den olika beskaffenheten av växande 
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skog. Folket däremot talar om kvestakraka ock kvallkraka, 
sörstånner, torrstånner ock tjärrspika. En byggnad består, 
som var ock en vet, av en ofantlig mängd smådelar, alla med 
sina särskilda namn, av vilka högspråket känner blott en del. 
Tänka vi oss t. ex. en ladugård, så talar visserligen högspråket 
om synar, stolpar, bjälkar, sparrar, skiften, tvärband, sned-
band 0. s. v., men är okunnigt om karaft ock svallhuv, 
klonig ock medrag, buräser, poll ock mön, vinnfier ock 
spigkespier o. s. v. Bonden skulle ofta råka i förlägen-
het, om han ej kände till några andra brännmaterial än dem 
ordlistan omtalar. När dessa taga slut, så griper han till 
tvaita ock hakkeknabba, stavravässiga, stavraräns ock stavra-
hagk, smule ock tres, de tvänne senare ej att förväxla 
med smulor ock tross, som beteckna helt annat. I värsta fall 
så tjöllar han med skallepenna ock smaJaris. I brist på av 
ordlistan godkända födoämnen kan han mata sina kreatur 
med uräte ock sig själv med sviremos ock bägkavällig, 
söasnårta ock vandaskerv. 

På landsbygden finnas åtskilliga förrättningar, som ha sina 
särskilda namn i folkspråket, men som icke kunna uttryckas i 
högsvenskan på annat sätt än genom en långrandig omskriv- • 
ning eller definition. Se här några exempel. 

Att efter vårsådden sopa mull ock sädeskorn från jordfasta 
stenar i åkern kallas att stenhänta. Att på samma sätt ren-
göra ängskanterna invid åkern kallas att göra ikring (samman-
drages vanligen till »jör ikrigg»). Att avsluta täckningen av ett 
halmtak genom att överst på ryggåsen lägga s. k. småhalm 
kallas att möna; halmlagret kallas mön, ock de i kors lagda 
störarna, som fasthålla den, poll. Att ränsa ungskog genom 
borthuggande av de nedersta grenarna samt buskar ock för-
krympta småträd kallas att luka. Att förse utslitna slädmedar 
med en skoning av trä kallas att ändra, ock de fastsatta sko-
ungarna kallas åndrer. Att köra grus på vägar kallas att 
broga, själva arbetet heter naturligtvis brognig, ock den bit 
landsväg, varje hemman har att underhålla, heter broväg. Dessa 
senare ord torde dock kanske böra anses som högsvenska, då 
de begagnas av varje länsman i västra Sverge. Att fodra krea-
turen kallas att sura (= syssla, vilket ord i Västergötland har 
endast denna betydelse), ock att före tröskningen mot en trästock 
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på fyra ben, på framsidan försedda med bräder (»äksebokk»), 
bulta ur de lössittande kornen ur sädeskärvarna kallas att äksa. 

När på en varm sommardag korna anfäktas av sting ock 
med svansarna i vädret sätta av i vildaste sken backe upp ock 
backe ned, säger man, att de tjesa (i Småland »besa» eller 
»boisa»). När små molnfläckar då ock då draga förbi solen, 
säger man, att det skokar, ock när en rägnskur börjar av-
taga med tecken till uppehållsväder, säger man, att »det farter 
upp». Flerfaldiga sådana allmogebenämningar, som sakna mot-
svarande uttryck i högsvenskan, skulle lätt kunna uppletas, men 
det anförda må vara nog. 

Här vore nu åtskilligt att tillägga om främmande ords före-
komst i allmogespråket samt om allmogens kännedom om no-
mina propria m. m.; men dessa betraktelser ha redan svällt ut 
till ett större omfång, än som från början var beräknat. Jag 
skulle icke så länge tagit uppmärksamheten i anspråk i ock för 
granskning av en ovederhäftig tidningsnotis, om icke densamma 
— såsom jag ofta haft tillfälle att både höra ock läsa — vore 
uttryck för en allmänt gängse uppfattning. Frågan har dess-
utom måhända större betydelse, än som vid första påseendet 
synes. Som man vet, pågår i våra dagar en ivrig värksannhet 
i syfte att giva massan av folket större medinflytande i sam-
hällets allmänna angelägenheter. Nu är, såsom förut antytts, 
en människas härravälde över språket oftast en mätare på hännes 
intelligens. Är det sant, att den stora massan av det lägre 
folket ej behärskar mer än 500 eller låt vara några tusen ord, 
då står detta folk på en så ytterst låg intellektuell ståndpunkt, 
att varje åtgärd, som åsyftar att öka dess politiska inflytande, 
måste stämplas såsom vanvett. Men är tvärtom den åsikt riktig, 
som jag tagit mig friheten förfäkta, då är detta samma folk 
en faktor, som man icke utan vidare kan underlåta att 
räkna med. 

Det må nu emellertid vara med politiken eller allmänna 
rösträtten hur som hälst, säkert är, att svenska allmogespråket 
eger en rikedom, om vilken högst få gjort sig någon klar före-
ställning. Ock den, som påstår motsatsen, har aldrig levat bland 
folket, eller också hör han till dem, som icke se skogen för 
bara träd. 

Sv. landsm. XI. 9. 	 3 
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Det skulle vara ett sant nöje att under några veckor få se 
målsmannen för det ofta nämnda 500-talet inackorderad på en 
bondgård i t. ex. någon av södra Västergötlands skogsbygder. 
Jag skulle vilja se honom på ett kafferep i kretsen av ett halvt 
tjog muntra ock glada bondkvinnor, med pännan i hand gö-
rande anteckningar över gummornas ordförråd. Det skulle sanner-
ligen inte dröja många minuter, innan han ramlade huvudstupa 
över de 500 orden in bland klippor ock skär på alldeles okända 
farvatten. Jag tänker mig, att han finge höra t. ex. följande 
samtal:1  

Du Majja-Stina du, har du hört, um dä ä sanni, att 
bägge Skava-Josupa tjö hadde summern, nor dai tjörde oh l i da? 

Å, vait, da karpa la um et ve fuglabiten i da bettia. Å 
dä ä la då inte å undra på: fora mä uräte haile vårn å inte ha 
så mö sum lite kräkefötter å blånna i vale mä. Å senna på 
summera häva te dum halva lassa mä potäteräns! 

Ja, man, kunne inte I, Båggesa, I sum ä lite kloka på 
kriatur, kunne inte I gå dit å lära dum, va di sa bua te? 

Joe, ja sa la ta å skala dit ett vättane i solaglanniga. 
Nåe, ha I hört dä fåpeta tebäranet mä Fägte-Jonte i aftes? 
Näe, va ä dä då? 

1) Till tjänst för den, som ej förstår västgötamålet, lemnas här en 
översättning av ovanstående språkprov: 

Har du, Maja Stina, hört, om det är sanning, att Skava-Josefs 
[ett av de bland folket vanliga vedernamnen] båda kor hade sommar-
sjukan [ett slags blodflöde], när de i dag släpptes i vall? 

Ja, jag hörde ju, att man talade därom vid förfrukosten i morse. 
Det är ju också helt naturligt, att så skall gå, när man fodrar med. 
vrakhalni [»uräte» = ur båsarna upphämtade överlevor] hela våren utan 
att ens blanda upp den med litet vattenklöver. Ock att sedan på som-
maren vräka till dem halva lassen med från potatisåkrarna bortränsat 
ogräs! 

Men kunde inte ni, mor Bång, som något förstår er på krea-
tur [ock deras sjukdomar], gå dit ock säga, vad som är att göra? 

Jo, jag skall väl springa dit ett ögonblick något före solned-
gången. 

Nå, han I hört den tokroliga händelsen med Fängte-Jonte i går 
kväll? 

Nej, hur var det? 



XI. 9 	 SPRÅKPROV. 	 27 

Joe, han sulle tjöra haim vätigahöt ifrå dän store åäggs-
veken, å då va harka för stor å gapet för krappt, joligen snårde 
sek fast i lampa, å &ante dresa ner på vagntjuva emälla drättera. 

Blai'n fördarvater då? 
Näe, han fekk inte så mö sum a fåvra på ankeln en 

gång; man löffstökket blai så illa sennerrevet på drällasprenten, 
så dä duger inte te aent än bötekluta. 

Man ja begriper inte, va i allan tier dä går åt dek, 
Brita. Dä ä ämna likasom doppet velle såta sek i svulje. 

Akta dek, Brita, så da inte går mä dek sam ma Bägta-
011es spättjelmete mävännige! Han meste dröpet i går. 

Du, Anna-Lisa du, hur hade du't, när du tjänte ijamter 
dän darige falebon, sam inte har en bretapenne på si Seft? 

Ja, dä va la unnelitt, ja inte valna dän ventern. Da va 
la te legga ve spisen å blåsa på aineknabba å sura stavravässiga. 
Å inte va dä så vällit mä föa häller, för rasten. 

Ja, man ve träskamartnetia, nar I slakta da måg-ge söera 
å den store jällbeten, då hade I la gett, lell? 

Jo, han skulle köra hem sidvallshöet ifrån den stora madängen 
vid ån, ock då var spjälhäcken [i vilken höet kördes] för stor ock gärds-
gårdsöppningen för trång, hölinan snärjdes fast i »lampen» [ett på plank-
bitar vilande lag av vanligt stängselvirke], ock Jonte föll huvudstupa 
ned på stångfästet emellan skacklarna. 

Blev han illa skadad? 
Nej, han fick inte ens den minsta kontusion på fotknölen [»flivra», 

eg. liten hudblåsa]; men västen blev till den grad sönderriven på dräll-
sprinten [»dräll» = rörlig järndubb, som fasthåller antingen tistelstången 
vid vagnen eller de båda vagnhalvorna vid varandra], att han ej duger 
till annat än lappklutar. 

Men jag begriper inte, vad i all min tid det går åt dig, Brita. 
Det ser nästan ut, som om kaffebrödet ville fastna i strupen. 

Akta dig, Brita, så det inte går med dig som med 011e Bengts-
sons brokiga [»spättjolmig», eg. rödbrokig med vit panna] ettårskalv, 
som i går mistade förmågan att idissla. 

Huru hade du det, Anna Lisa, när du tjänade såsom piga hos 
den där bonden från Falbygden, som inte eger en vedpinne på sin gård? 

Ja, det var mer än underligt, att jag inte frös ijäl den vintern. 
Man fick ligga vid spiseln ock blåsa på sura pinnar av enbuskar ock 
jordändarna av gamla gärdsgårdsstörar. Ock inte var det så överdådigt 
med maten häller. 

Ja, men vid tiden för Trädets marknad, när I slaktaden de många 
fåren ock den store kastrerade baggen, då haden 1 det väl gott åtminstone? 
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Å, vai-tja-inte. Dä va la inte så falia fätt då häller. Da 
förstår se, så lägge pattera tudde te. . . Man i all sin da, han 
ble la ve dä likaste felver. Vi nare flgge la för dä mästa 
lesta uss mä fårasnaliga å pesakerv. 

A, da juga på falebon, dä sa ja sega, för ja va ijamter'n 
i oelsmässekroken å tok upp havramäj, å då flgge vi rörepanne-
kaka vareveli frukest å skrapepetäter te dagel, å ja sa kunna 
vellkera er, att dä va igga trut, vanta i flaken älle i krokabolt. 

Ja, ä dä inte dä ja allti har sakt, att folk raltar å 
skvaltar å pratar nu för tia, man en sa allri harma't, för dä 
igga rättla åt. 	Man va i alla varsans tier går åt darra däka? 
Ja mainar, tösa ä la teppeter, ho skalar på räent i husesåkka. 

Å, jag vet just inte det. Det var inte så synnerligen fett där 
då häller. Visserligen gick det an, så länge palten räckte. Men — 
skam att säga — bonden behöll nog det bästa för sin del. Vi andra 
fingo vanligen nöja oss med smala fårsnärtar ock annan sämre korv. 

Å, prat! Folk ljuger på falbonden, det vet jag, ty jag var 
hos honom i Olsmässekroken [Olofstiden i augusti, då det nämligen är 
skralast med maten hos lantfolket] ock j älpte till vid havreskörden, ock 
då fingo vi äggpannkaka varenda frukost ock råskalad potatis till middag, 
ock jag kan försäkra, att där var ingen brist varken på brödspetten 
eller på köttkrokarna i taket av visthusboden. 

Ja, är det inte det jag alltid har sagt, att folk springer med 
så mycket skvaller nu för tiden, men man bör inte upprepa det, ty det 
är aldrig tillförlitligt. — Men vad i all världen går åt grannens piga? 
Jag menar flickan är rakt tokig, hon springer på höskullen i strump-
lästen. 
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Den skogstrakt, som fordom kallades Edsveden (även Eds-
mären) ock delvis ännu bibehåller detta namn, var en större 
kronoallmänning belägen inom södra delen av Laske härad i 
Skaraborgs län, nordöstra delen av Kullings ock nordvästra 
delen av Gäseneds härader i Älvsborgs län. Den ingick delvis 
uti 11 olika socknar utan att omfatta någon i dess helhet. De 
mäst bebodda trakterna tillhörde Larvs, Bitterna, Hudeneds ock 
Källunga socknar. Denna skogstrakt sträckte sig sålunda i norr 
öck nordväst till den norra stora Västgötaslätten ock i öster till 
den östra eller den s. k. Falbygden. I söder ock väster sam-
manhängde den med vissa sockenallmänningar, vilka i forntiden 
förmodligen även de varit kronans egendom. 

Hela trakten är full av lägre bärg, klippor ock rullstensåsar, 
vilkas sträckningar gå ifrån nordost åt sydväst, vanligen med 
en bärgklint i åsens början. Marken är nästan överallt som 
översållad med mindre ock större stenar ock klippblock, på 
vissa ställen i flera varv över varandra. Mellan åsarna äro vid-
sträckta mossar, kärrtrakter ock smärre bäckar. Jordmånen är 
på många ställen en rätt god mylla på botten av s. k. »röd-
mjäk» eller »rödalv»; i högläntare trakter mera sandblandad 
ock mager. 

De hemman, som lågo strödda här ock där, voro antingen 
med sina: odalegor inhägnade vart för sig, eller om 'deras egor 
sammanstötte, genom en gemensam .inhägnad förenade till ett 
gemensamt gärdeslag (slag), som då även utgjorde ett granne-
lag med en viss grannasordning. I detta fall funnog inga skill-
nadshägnader emellan de olika hemmanen eller hemmansdelarna, 
utan deras inegor betades gemensamt, sedan grödan var in-
bärgad. Undantagsjon, förpantningsegare, soldater ock back-
stugusittare, som vanligen bodde i utkanten av ett sådant gärdes-
lag, flngo då även kostnadsfritt släppa in sina kreatur i det 
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gemensamma betet. Särskilda betesmarker funnos icke. Under 
sommaren utgjorde kronoallmänningen det gemensamma betet 
för alla, som gränsade intill densamma. På vissa hemman voro 
de flästa åkrarna särskilt inhägnade med stenmurar, hälst när 
de lågo nära varandra, ock kallades då »åkergärdet» (akarja4) till 
skillnad ifrån »ängsgärden» (paja), som voro ganska vidlyftiga 
ock beväxta med lövskog. Hägnaderna kallades »hag» ock 
gjordes av huggna större enbuskar, vilka hängdes grensle över 
en låg mur eller vallgrop, det ena lagret över det andra, tils 
hela hägnaden var överallt tre alnar hög. Ju äldre ett sådant 
»enehag» blev, ju fastare ock ogenomträngligare blev det, ock 
till säkerhet stöddes det å ömse sidor på 4-5 famnars mellan-
rum med grövre avhuggna trägrenar (»stutter», »stöer»). 

Voro flera åboer i en gård, voro alla egorna först delade i 
särskilda trakter ock sedan varje trakt, med sitt särskilda namn, 
i tegar, av vilka varje åbo hade sin; eller där trakten var för 
liten att vara delad mellan alla, hade somliga på något annat 
ställe motsvarande tegar. Där flera olika gårdar, vilka dock 
kunde höra till olika socknar ock gäll, hörde till ett gärdeslag, 
utgjorde detta likväl ett grannelag med sin särskilda grannas-
ordning. Såsom i byarna årligen d. 1 maj valdes en byfogde 
med två eller flera biträden, för att under året uppehålla grannas-
ordningen ock vid behov genom lur sammankalla grannasstäm-
man på vanligt ställe, så valdes även i de större gärdeslagen, 
som med sina vitt spridda hemman utgjorde vartdera ett granne-
lag, varje år d. 1 maj en »ållerman» med tvänne »bisettare», vilka 
hade samma åliggande som i »byahem» byfogden ock hans med-
jälpare. Såsom åldermannens ämbetstecken brukades en fyr-
kantig stav, 3 alnar lång (måttet på hägnadernas höjd), vilken 
kringsändes att cirkulera i grannelaget med order om grann-
stämma (»grannassämja») å angivet ställe. 

Tvänne ordinarie grannstämmor höllos årligen: den 1 maj 
hölls den första, ock den andra när sädesgrödan var inbärgad. 
Då ålderm'annen d. 1 maj (»vallbedan») frånträdde sin syssla, 
skar han in sitt namn jämte årtalet i grannasstaven (»staken») 
ock överlemnade den under ett högtidligt, ofta ganska löjligt 
tal till den nyvalde, som mottog detta tecken till sin värdighet 
ock besvarade talet i samma anda. Valet av ålderman skedde 
vanligen på eftermiddagen, ty på förmiddagen samlades man 
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kl. 10 å angivet ställe, då plikten för dåliga hägnader bestäm-
des, vanligen tre mark (6 skilling riksgälds) för vade famn, 
som var underhaltig, ock 1 mark (2 skilling) för ett hål så stort, 
att en gris kunde krypa genom det. I denna grannstämma del-
togo alla gifta karlar, både hemmansegare ock andra, som hade 
hägnader att underhålla, ty undantags- ock backstugujons in-
täkter gingo alltid intill de förres egor, ock därföre måste de 
hålla hägnad omkring den delen av sina intäkter, som gick in-
till parken. Sedan plikterna bestämts, delade sig grannarna i 
tvänne flockar. En gick att syna »haga» åt öster ock söder, den 
andra åt norr ock väster, ock båda avdelningarna möttes i den 
södra gården i grannelaget, där plikterna erlades. För plikterna 
gjorde sig gubbarna muntra, sedan valen skett ock alla frågor 
ock bestämmelser uppgjorts. Hindrade snöfall eller oväder, 
kunde denna grannstämma uppskjutas till följande vackra 
söcknedag. 

Åldermannens ock hans biträdens (»bisettaras») åliggande 
var 1) att efterse, att efter d. 1 maj ingen boskap, av vad slag 
det vara måtte, fick komma in i gärdeslaget; 2) efterse, att vid 
insläppningen om hösten inga oringade svin fingo med insläppas; 
3) tillse, att gärdesgårdarna (ias,geda, haga) under sommaren 
höllos i överenskommet skick; 4) att efterse, att inga »ovanes-
fulla» kreatur fingo ofreda hägnaderna; 5) att intet ofog av ung-
dom eller andra fick i grannskapet bedrivas; 6) att så snart 
något hänt, som påkallade en grannstämma (»grannassärnja»), då 
genast sammankalla den för att förlika de oenige eller genom 
plikt eller aga straffa de ohörsamme; 7) att noga efterse, att ingen 
bröt hälgdagsfriden ock 8) att varje lördag efter midsommar 
ock så länge höbärgen varade (d. v. s. till slutet av augusti 
vanligen) hälgdagsfriden (hcedasma) utblåstes på lur, så att 
det kunde höras över hela grannlaget, på slaget kl. 4 e. m. 
De som voro »bisettare», måste då springa omkring ock se till, 
att utblåsningen (»tötniga») hörsammades, ock till böter an-
teckna eller anmäla de ohörsamme. Dessa böter, vanligen 6 
mark (12 skilling), tillföll° i äldre tider fattigkassan. 

Efter kl. 4 på lördagen kunde dock »manfelka» reparera 
liar ock räfsor (»river») hemma vid gården ock »kvennfelka» 
rengöra stugan till hälgedagen. Egare av hemman, som icke 
hörde till något by- eller grannlag ock icke voro förpliktade 
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till något i dessa föreskrifter, höllo ändock av gammal sed van-
ligen hälgdagsfriden. 

Flera hemman, som lågo inom kronoparkens område, upp-
togos först i början av 1700-talet såsom kronohemman. Några 
torde dock hava funnits före »den stora pästen» (digerdöden), 
om ock sedermera betydligt tillökta. 

Befolkningen visade spår av blandad härkomst. En gam-
mal sägen var, att under den stora pästen största delen av 
folket i skogstrakterna dog ut, ock att i en socken (Hudened) 
endast en yngling ock en flicka blivit vid liv. Samma sägen 
omförmäler även, att under följande tid — troligen under konung 
Albrekts eller konung Kristoffers dagar — många tyskar in-
flyttat ock satt sig neder i Västergötland, särdeles i de trakter, 
som utgöra Kinds, Ås, Marks ock Vedens härader, där det breda 
uttalet ända in i senare tider förrått släktskap med tyskan ock 
betydligt avviker från den dialekt, som talas i de trakter, vilka 
gränsa intill de båda stora slätterna. 

Den blonda folktypen utgjorde väl flertalet i dessa trakter 
i början av detta århundrade; men även den brunetta var starkt 
representerad, ock ganska många voro mörkhyade med svart 
hår, mörkblå eller grå ögon, däribland några med äkta sigenare-
drag: svart, stripigt hår ock svarta ögon. En typ, som dock var 
fåtalig, hade nästan kritvitt, lockigt hår, små grå ögon eller ögon 
av obestämd färg, vackert regelbundet ansikte ock smärt växt. 
Många av denna typ gjorde sig kända såsom mindre pålitligt 
folk. Även den rent lapska typen framträdde hos vissa indi-
vider, mäst i grannskapet av slätterna. 

En sägen var gängse hos de äldre, att då deras förfäder 
togo landet i besittning, funno de före sig en tät befolkning av 
»trellfelket», som de jagade undan; många stannade kvar för 
att såsom trälar sköta de invandrades boskap. Detta var isyn-
nerhet händelsen på de mera fruktbara slätterna, vilka då voro 
skogbeväxta. Småfolket fick där tillåtelse att göra sig små 
hyddor (»hötter») ock jordkulor (yostevar) i närheten av ladu-
gårdarna (därav »laggårstrell»), ja ofta invid själva gårdstomterna, 
på baksidan av husen (därav tomtar, »temtegubba», »temtebesa», 
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av besa bära). Men många av småfolket dolde sig undan ock 
förde ett tynande liv i bärgsklippor ock otillgängliga grottor, 
stora ihåliga ekar ock bokar ock var de kunde finna en säker 
tillflykt. Vid gamla, ensligt belägna (»enstaka») gårdar visades 
ännu i slutet av förra århundradet lemningar efter flera jord-
kulor, som kallades »trelltjällare». Tomtarna sägas hava varit 
alldeles oumbärliga för de ensligt boende, såsom varande arbet-
samma, trogna ock litet behövande för sitt underhåll, det de 
själva förskaffade sig genom jakt ock fiske. Dock måste man 
lemna deras gudsdyrkan oantastad, ty i annat fall flyttade de, 
ock då blev gården hemsökt av olyckor. 

Ortens sägner omtalade även ett »storfelk», som vid invan-
dringen förefanns i de större bärgs- ock skogstrakterna ock vid 
större sjöar, där även de levde av jakt ock fiske ock om vin-
tern hade sina boningar i otillgängliga bärgsgrottor. Det var 
sällan några av detta storväxta folk beblandade sig med de 
nye inkräktarne, som de hatade. Även dessa såväl som små-
folket skola hava övat hemliga-  konster (»trellat») ock kallades 
därföre efter den ort, där de vistades eller påträffades, skogs-
troll (»skogrå»), bärgstroll (»bärja-» eller »bjäratrell») eller sjötroll 
(»förå»). 

Emellertid hade denna orts kraftfulla befolkning ända in i 
senare tider många jättetyper. Ännu i början av 1800-talet 
funnos många ovanligt storväxta karlar med enorm kroppsstyrka, 
såväl blonda som mörklagda. Äldre människor, som levde ända 
inpå 1870-talet, visste omtala, att i deras barndom levde en man 
i Källunga socken med namnet Hans Lund, vilken reste om-
kring ock visade sin styrka. Han skall hava varit av sigenare-
släkt ock hade blott en sin like i Sverge ock en i Norge, den 
senare dock överträffande honom i styrka ock storlek. Mången 
intygade, att Lund kunde hantera en stor kvarnsten med samma 
lätthet som en vanlig karl en slipsten av 3 fots diameter, ock 
att ingen vanlig häst kunde bära denna koloss. I början på 
1700-talet säges en soldat hava funnits i Mjäldrunga med nam-
net Hälsing, vilken blev av en bonde ijälhuggen med en yxa, 
emedan han med ett knytuäveslag för pannan dödat en bonden 
tillhörig större tjur, som velat anfalla honom. Denne man skulle 
varit så storväxt ock stark, att han tog en häst på skuldrorna 
ock bar den, såsom man bär ett får. 1 allmänhet voro de stor- 
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växte rätt fredligt folk ock kunde icke lätt retas till vrede eller 
bli druckne. Men en gång väl uppretade voro de farlige. I 
annat fall styrde de sin omgivning med kraft ock respekterades 
för sin rättrådighet (»sina resoner»), ock när det blev buller-
samt ock »krakel» uppstod på marknader, auktioner ock andra 
samkväm, behövde de blott visa sig eller dundra fram sitt: »Håll 
käft, kältringar! tyst, pysslingar!» för att genast bli åtlydda. De 
voro i dessa oroliga tider ett stöd för befolkningen i deras när-
het emot självhämd ock nävrätt, vilka ofta annars vid större 
samkväm ock på farvägar voro i full utövning. 

Huvudnäringen i dessa orter hade väl av ålder varit jakt 
ock boskapsskötsel samt avyttring av skogsprodukter ock slöjd-
alster till de närliggande slättbygderna. Skogen hade också 
här fordom varit riklig icke allenast på kronans marker, utan 
även på de angränsande sockenallmänningarna. Ännu i början 
av 1700-talet säges ekskogen på många ställen varit så tät, att 
pojkar övade i »grengån» kunde gå hela sträckor av 1/8  mil 
ifrån träd till träd utan att röra vid jorden. På stenig mark 
växer eken ofta med vitt utbredda grenar. När nu yngre ekar 
tätt växte upp mellan de äldre på samma sätt ock andra träd-
slag trädde emellan, förtätades skogen allt mer ock mer. Eken 
var dock det viktigaste trädslaget i dessa skogar. Genom vissa 
sockenskogar stodo de troligen i förening med de tvänne mil 
längre åt sydväst liggande, då även ekbeväxta, Svältorna, ock 
kallades tillsammans med dessa »Tremilamörkret». Att boken 
varit allmän före eken, bevisas av de många stockar ock stubbar 
av bokträd, som här ock där uppgrävdes ur mossar ock kärr. 
Ännu på 1830-talet funnos åtminstone tvänne trakter kvar, som 
utvisade, huru fordom en svensk urskog såg ut: här ock där en 
stor jätteek, mellan dessa mindre vidgreniga, åter mellan dessa 
yngre ekar interfolierade med ofantliga hasselbuskar, lummiga 
granar, björkar ock stora enar, som bildade ogenomträngliga 
snår, fulla av överväxta, vindfållda träd av varjehanda slag, 
på sankare mark tät alskog. Ock här ock där slingrade sig en 
trång, stenig boskapsstig, vilken under sommaren på ljusa dagen 
var mörk som natten till följe av det täta grenvärket däröver. 
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Fordom voro älgar, jortar ock rådjur talrika i dessa skogar, 
men utöddes sedermera av lodjur ock vargar, som i början av 
detta århundrade här blevo en landsplåga. För att förjaga 
vargarna ävensom för att skaffa bete åt boskapen antände man 
ofta skogarna, ock de brändes här ock där ned. Detta sätt att gå 
till väga i förening med den myckna oförståndiga avvärkningen 
förvandlade inom ett århundrade största delen av denna skogs-
trakt till ljunghedar, på vilka blott de ofantliga stubbarna efter 
jätteekarna vittnade om en försvunnen tids skogsrikedom. 

Emellan 1836 ock 1856 inhägnades av staten vissa bättre 
delar av Edsvedens kronoallmänning, det övriga skänktes till 
närliggande socknar, som sedermera läto utskifta det åt de olika 
hemmanen. Innan enskiftena omkring 1860 blevo värkställda i 
byar ock gårdar ock sedermera fortsattes, tils intet mera fanns 
att skifta, funnos dock till de flästa hemman i ängar ock hagar 
sköna skogar av allehanda lövträd, såsom ek, lind, rönn, ask, 
lönn, alm, hassel, hägg, sälg, här ock där asplundar ock i över-
vägande mängd björk. Befolkningen var ingalunda sparsam 
med allmänningarna; men sin egen skog sparade de ännu ända 
därhän, att de höllo träden heliga ock lade mycken vikt vid att 
å deras egor funnos väldiga träd. Efter järnvägarnas anlägg-
ning ock enskiftena hava dock hemmansskogarna fått stryka 
med, men genom skogssådd ock plantering hava de delar, som 
ännu äro kronans egendom, åter blivit skogbeväxta. 

Som jakten i forna tider varit en av huvudnäringarna ock 
i början av detta århundrade ett medel att freda sig för rov-
djuren, var nästan varje bonde ända från gossåren skicklig 
jägare. Orrar ock tjädrar jagades om vintern på det sättet, att 
lockfåglar (»bulvaner») sattes upp på stänger i toppen av ett träd 
i en tät, hög björkskog. Jägaren stod dold i en hydda av ris 
ock sköt de av drevkarlarna ditdrivna foglarna, som trodde sig 
säkra i närheten av de konstgjorda lockfoglarna. Om våren under 
lektiden lära orrar hava skjutits »på spel» på mossar, dit fog-
lama kommo att leka vissa tider på dygnet. Harar jagades 
sällan med hundar, utan på spårsnö, då deras lägerplats inrin-
gades. Under de ljusa ock ljuva vårkvällarna ävensom vid rim-
frost i lugnt ock klart väder var orrjakten ett favoritnöje. 

På den tid ekskogarna voro så väldiga, funnos stora svina-
jordar, som under somrarna födde sig med ekollon, hasselnötter, 
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kråkbär, blåbär, lingon o. d. Varje egare hade sitt särskilda 
märke inbränt i djurens öron, på det de skulle igänkännas, när 
vintern kom. Under sommaren utkämpades mången het dust 
emellan vargar ock stora fargaltar, då de senare ofta blevo 
segervinnare. 

Fåren vallades av herdar (»heN», »vallgessa») på ljunghedarna 
ock svedjorna. Bockhornets ljud gav till känna, var jorden fanns. 
I äldre tider funnos även getter, men de ansågos sedermera ej 
ersätta den skada, de gjorde. 

Nötkreaturen fingo såväl som hästarna merändels sköta 
sig själva. De ilskna tjurarna ock de väldiga oxarna kämpade 
modigt mot vargen, ock var han ensam ock bröt in i en fåhop, 
fick han ofta med sitt liv plikta för försöket. Borna voro för-
sedda med bjällror (»bjäller») av stark ock olika klang. Varje 
bonde ock torpare hade sin bjällerko. Fänaden »löstes» varje 
sommarmorgon kl. 7 ock drevs av gossar ock flickor, som blåste 
lur, den långa fädreven (»gata») ifrån gården ut till krouo-
parken. Det var den tiden ett egendomligt nöje att stå på ett 
ställe, där fänaden hade sin stråkväg (»strak»), ock betrakta, huru 
den ena gårdens fähop kom efter den andras, var med sin 
bjällerko i spetsen, på samma stigar som vanligt, för att i det 
präktiga kärrgräset taga sitt morgonmål ock därefter flockvis 
tåga upp till någon slätt, för att emellan kl. 10 ock kl. i på dagen 
under hettan taga sin siesta. Varje djur hade sin bestämda 
lägerplats, som på samma fläck intogs varje dag. Dagligen 
skulle någon ifrån en gård, beväpnad med lur eller bössa, gå 
åt skogen för att se efter fänaden ungefär vid middagstiden, 
ock som det fanns åtskilliga större ock mindre grannelag, hör-
des vid den tiden mycket lurtoner (»tötnig») genom skogarna. 
Som inga skillnadshägnader funnos den tiden emellan krono-
ock sockenallmänningarna, kunde kreaturen komma vart som 
hälst över hela riket. Därföre blev det ofta nödvändigt att hämta 
hem dem på kvällarna, isynnerhet på eftersommaren, då bättre 
bete på avlägsnare trakter lockade dem längre från hemmet. 
Redan under höbärgen måste därföre en dräng eller piga eller 
någon av de äldre barnen i gården med sin lur i handen gå ut 
ock tuta (»töta») hem fänaden, som ofta kunde vara en halv 
mil borta. Detta var ett påkostande arbete, då man besinnar, 
att dagsarbetet merändels begynte, innan solen gick upp. 1 äldre 
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tider gjorde man hyddor av ris (»skogshötter»), täckta med gran-
eller enris, utmed fästigarna, för att skogsvandraren skulle hava 
ett skydd, om han överraskades av häftigt rägn om sommaren 
eller av yrväder under vintern. 

Nötboskapen var folkets käraste husdjur ock korna de fat-
tiges enda värdefulla egendom. Sällan fanns en fattig, som, så 
länge kronoallmänningen var oskiftad ock fick begagnas till 
allmänt bete, icke hade minst en ko. Hustrur ock barn tävlade 
om att se sina »kosser» till godo ock hade för dem en otrolig 
möda. Med torftig föda för sig själva bärgade de hemmans-
egarnes sämre ängar för hälften av det hö, som därpå växte. 
Det kallades att »Sie te leta». Dessutom avbärgade de djupa 
mader på allmänningen, dit kreaturen ej vågat sig att avbeta 
gräset (starren). Blev det ändock foderbrist, gingo gummorna 
omkring i grannskapet ock tiggde sig foder. Ofta togo de den 
sista brödbiten från sin egen mun för att sticka den i »kossas», 
som vänligt nosade i deras händer. Också voro korna mycket 
tillgivna sina sköterskor, kände igän deras röst ock svarade 
med ett vänligt råmande (»rötane»), när gummor eller flickor 
på sina »tåa» — tå kallades det ställe, där gatan (fädreven) 
mynnade ut i betesmarken — om kvällarne med gäll röst ro-
pade: »kosutta, kosutta, kem mi ko»! Var »kossa» icke frisk, 
var det en svår sorg i huset, värre än om något av barnen var 
sjukt. Mistades en ko genom rovdjuren eller genom att »lägga 
sig i rås» (sjunka ned i djupa kärr) eller genom någon annan 
orsak, blev hos de fattige sorgen större, än om det käraste 
barnet dött. Korna voro små, men vackra ock mycket goda 
mjölkkor, backstugusittarnes enda näringskälla. Ty kon gav 
mjölk åt barnskaran, ost ock smör till det grova, ofta med 
agnar, ben- eller barkmjöl uppblandade havrebrödet; men van-
ligen såldes smöret för andra behov, ock barnen fingo oftast 
hålla till godo, såväl som de äldre, med kärnmjölk ock vassla. 
Detta herdeliv var idylliskt ock grundlade tidigt hos barnen 
kärlek ock ömhet för djuren, djup känsla för hem ock härd ock 
den trakt, vid vilken barndomens ock herdelivets minnen voro 
fästade. 

När de allmänna skogarna, på sätt nämnt är, voro i det 
närmaste medtagna ock avkastningen av skogsprodukter blev 
ringa, blev det av nöden att skaffa sig annan utkomst. Ända 
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till omkring 1830 hade man, med få undantag, nöjt sig med de 
åkertegar, som från urminnes tider tillhört hemmanen. Dessa 
åkrar besåddes varje år (»ensäesbruk»). Endast till vinterrågen 
träddes understundom ett stycke åker; men oftast besåddes 
även detta förut med linfrö, innan det tillreddes för råg-
utsädet, sedan linet inbärgats. På ett fjärdedels mantal såd-
des knappast 1/2  tunna råg ock cirka 16 tunnor vårsäd; men 
som det fanns tillräckligt gödningsämne, blev avkastningen 
ganska god, ofta 10:de kornet. Åkern brukades ej med plog 
utan med »krok» (ärjekrok) ock harvades med träharvar, vilkas 
pinnar voro av trä; dels »pälsharv» med breda »tenna» ock korta 
»bal» (trän i vilka en rad pinnar sutto), vadan den hade två eller 
tre leder ock således föll tätare efter jorden, dels »skakkharv» 
med blott en led på mitten ock två runda »tenna» i varje »bal». 
Den träkäpp, som tjänade såsom axel i lederna, kallades »sveg» 
ock beslogs på ändarna med horn för att ej krypa ut ur »balen». 

På hösten krokades ock harvades alla åkrarna, vilket kal-
lades att »höstlägga»; på våren likaså, sedan gödsling skett på 
höstläggningen. Därpå såddes vårsäden ock nedmyllades med 
krok; sedan slättharvades, varefter all matjord, som harv ock 
krok dragit upp på renar ock lägre stenar, sopades av med 
kvast: det kallades att »jöra ikrin» åkern. 

För potatisen uppdikades med spade så kallade »lann», 3 
fot breda, skilda av en fotsbred grop. I dessa »latin» gjordes 
hål för potatisen med ett krokigt trästycke (»gräve»), varefter 
den nedstacks i hålet. Sedan krattades (vb. »harka») »Nuna» 
igän med en större räfsa (»harka»). När potatisen sedan be-
gynte skjuta brodd, kastades ur groparna med spade ett tjockt 
lager av jord upp ovanpå. 

På åkrarna lågo tätt med stora stenar ock höga stenrör, 
upptornade till 8-10 alnars höjd med breda renar omkring, 
så att ofta knappt en harv kunde passera mellan dem. Men 
att bryta upp en sten eller taga bort ett rör, som förfädren lagt 
hop, ansågs nästan som ett ohälgande av deras minne. Dock, 
äntligen äggade genom sitt exempel de på allmänningarna ny-
odlande backstugujonen en ock annan företagsam bonde, som 
tog mod till sig ock började bryta bort både rör ock stenar. 
Men huru förvånades de icke, då den från dessa hinder fri-
gjorda åkern icke gav åtörre, utan ofta mindre skörd än förut! 
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Detta härrörde därav, att stenarna under sommaren värmde upp 
den kallsura åkern ock de djupt sjunkna stenrören drogo till sig 
mycket av syran samt genom sin höjd skyddade för kalla vin-
dar, ävensom därav att ju större areal åkern fick, ju mer gödsel 
fordrades. Men stenbrytning ock nyodling blev nu ett mod, ock 
sålunda mångdubblades åkerjorden på ängars ock maders be-
kostnad. Därigenom minskades hötillgången. 

Enskiftena började. Staten inhägnade det dugligaste av 
kronoallmänningen, det övriga delades ut på hemmanen. De 
sköna lövskogarna höggos ned, skillnadshägnader anlades, ock 
därmed upphörde gammal grannasordning på samma gång som 
det idylliska herdelivet. Av brist på tillräcklig betesmark måste 
nu ängarna betas, ock som den odlade jorden icke är tjänlig 
att bära klöver eller andra foderväxter, blev fodertillgången 
ringa. Så avtynade boskapsskötseln, ock nu skulle åkerbruket 
bliva huvudnäringen. Men om ock något mer spannmål torde 
frambringas på den nu ofta tredubbelt vidsträcktare åkerjorden, 
måste den i brist på tillräckligt vinterfoder fodras upp på krea-
turen, vilka nu alldeles icke hava den trevnad som fordom, då 
de fingo gå fritt på de vidsträckta allmänningarna. Ock på den 
av staten skänkta ock sedan fördelade marken hava uppstått 
hela byar av backstugujon ock förpantningsegare, som icke 
hava ett kreatur, en befolkning som ofta blott lever för dagen 
ock omsider betungar kommunerna med oerhörda utgifter. 

Likasom fordom behoven voro få ock sederna enkla, var 
byggnadssättet även enkelt. Ladugården (»laegår,», »laa») bestod 
av ett lågt, timrat fåhus (»fäjus»), vari fåren (»söera») även hade 
sin avskrankning (»stia»). Ovanpå var en höskulle (»rännet,» 
»räent»). Intill fähuset var ett stall för hästarna, så en hölada 
uppskiftad, därefter en med ett enda grövre skiftlag uppskiftad 
loge (»lo»), med två alnar höga balkar åt båda sidorna (»lobulka»). 
Ingången till logen var en liten dörr, högt upp på yttre väggen, 
till vilken man gick upp på en 2 alnar hög stege. I motsatta 
ändan var blott en mindre rektangelformig »glogg». På andra 
sidan om logen var en uppskiftad sädeslada (»säalaa»); allt under 
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tämligen högt tak av halm, som vilade på över sparrarna spikat 
»raft». Allt trävirke i husen var av ek, ofta flera hundra år 
gammalt. 

De äldsta boningshusen (»stevera») voro även mycket enkla 
ock kallades sparrestugor. Namnet kom av de fyrkantiga ek-
sparrar, som med sin ena ända lades på ryggåsen ock med den 
andra sluttande ned på väggen. Denna var ofta ett enda 3 fot 
brett timmerträ av ek. Over dessa sparrar, som lågo med 3 
fots mellanrum, lågo tjocka ekbräder långs med stugan; därpå 
en tjock övertäckning med björknäver, så ett lager av mossa, 
därpå en tjock halmbetäckning ock ovanpå den ett lager av 
torv, som år efter år ökades till betydlig tjocklek. En sådan 
stuga var timrad i tre avdelningar: först förstugan (»fersta») med 
dörr på gaveln; så själva stugan, som oftast höll 20 fot i bredd 
ock 25 i längd; ock sist en framkammare, som ofta var något 
högre än stugan ock i så fall hade spannmålsloft ock visthus. 
I andra delen hängdes kläder på väggarna, ock golvet upptogs 
av kar, spänner ock andra husgerådssaker. Mittpå golvet var 
en lucka (»lämna»), genom vilken man steg ned i ett slags mindre 
källare. 

I stugan upptog den s. k. långspiseln, som stod i ena hör-
net åt förstugan till, nästan 1/4  av utrymmet. Spiselhällen (»spis-
halla») var vid pass en aln hög ock så lång, att en fullväxt 
mansperson kunde ligga på den med fötterna åt eldstaden. In-
till eldstaden var öppningen åt ugnen (»åmsmunn»). Över ugnen 
var en större öppning invid väggen, till vilken man gick upp 
på en stentrappa nära dörren åt förstugan. Detta rum var 
icke synligt i stugan; men framtill över ugnsbänken (»åmbäg-
ken»), som var fastgjord vid främre sidan av spiseln, var en fyr-
kantig lucka, genom vilken man även kuRde komma in på »på-
åmmen», som ofta om vintern var ett lägerställe för barn, arbets-
folk ock inhysingar. 

I ett av stugans främre hörn, på den spiseln motsatta väg-
gen, stod en innebyggd säng med dörr för öppningen. Denna 
dörr ersattes dock snart av ett håligt vävt sparlakan (»sägga-
kläet») jämte ett smalt nedhiingande »häggkläe» vid varje sida 
med ändar av linneflätor. Över sängöppningen var en lång 
hylla, på vilken man kunde lägga upp saker såväl inifrån sän-
gen som utifrån stugan. Denna hylla kallades »säggakransen». 
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Under sängen hade i äldre tider hönsen sin bostad, ock öpp-
ningen doldes av en lägre långpall, på vilken barnen brukade 
sitta. En annan inbyggd säng stod på samma långsida i hörnet 
borta vid dörren. Den var vanligen i två våningar med skjut-
dörrar för ingångarna. I dessa hade barn ock tjänstefolk sina 
sovplatser. Eller ock fanns i stället för den undre sängen ett 
slags skrubb, i vilken grytor, pannor ock andra kärl förvarades. 

Emellan denna säng ock spiseln voro under sparrarna an-
bragta två mindre tvärbjälkar (»jällstägger»), en över dörren ock 
en längre fram, på vilka »grefler», sopskaft, brödspett ock flera 
andra stänger lågo att därpå träda upp bröd eller lägga upp 
virke till torkning. Över spiselvalvet var murad en hylla i 
spiselmuren, som kallades »skullen», på vilken elddonen (»före-
loda») förvarades. Emellan båda sängarna var en fyrkantig 
bjälke 11/2  fot från väggen fästad i densamma med »streta» 
ock vilade genom islagna fötter på golvet. På stretarna låg 
en släthyvlad ekplanka, som fyllde rummet mellan bjälken 
ock väggen, det hela utgörande en bänk (»kortbägken»). Fram-
till hängde i gångjärn en klaff lika lång som bänken, innanför 
vilken under bänken förvarades skodon o. d. En likadan bänk 
(»frambägken») sträckte sig utmed väggen emellan spiseln ock 
främre gaveln. På denna bänk var husbondens säte, ock under 
densamma förvarade han sina slöjdredskap. På främre gaveln 
över dörren till kammaren voro två eller flera hyllor. På den 
nedersta förvarades mjölk i träfat ock träbunkar, ock på de övre 
prålade blankt ock skurat gods, såsom krukor ock skålar av 
mässing ock tenn, silverbägare o. d. 

För hyllornas ytterkanter fästades vid högtider vita linne-
flätor i många fasoner. Väggarna voro innantill brädfodrade 
ock skurades vid vissa tillfällen. Rökfånget slutade på taket med 
en skorsten, denna avsmalnade upptill ock täcktes med en läm, 
som drogs upp med ett snöre genom taket eller utanför väggen. 
Ljuset föll in i stugan genom takfönstret, det hade små dunkla 
rutor innefattade i bly understött av järntenar. I stället för 
glas nyttjades ofta skivor av vitt horn eller ock hinnor. Under 
snöfall tilltäcktes fönstret med en läm utanpå taket, ock då 
måste stugan upplysas såsom om kvällarna ock ottorna med 
torra, tunna ljusstickor. Sådana skuros med bandkniv av färska, 
släta björkstockar, en aln långa. 1 deras ena ända slog man 



16 	KULLANDER, SKOGSBYGGARELIYET I EDSVEDEN. 	XI. lo 

en järnkrok, sedan de väl genomvärmts i ugnen, ock hängde 
upp dem i en upprest planka (»stekkemärra»), medan stickorna 
efter avbarkningen skuros. Dessa bundos sedan tillsammans i 
knippen (»tjärv») ock torkades väl på ugnen eller »fiaken». De sat-
tes, då de begagnades, i en klyka (»klo») fastgjord i ändan av en 
grövre käpp, som, fästad vid en fot, stod på golvet ock ställdes, 
där ljuset behövdes. Den kallades »stekketjärig» eller »lusetjärig». 
Dessa stickor lyste bra, men gåvo mycken rök, som fick söka 
sig utväg genom den öppnade skorstenen. 

Rika bönder hade dock en stuga till »narsteva», vanligen 
byggd i vinkel mot den andra. Dess översta stocklag sköt oftast 
2-3 fot utöver de understa ock utgjorde då ett slags loft, till 
vilket man steg upp på en trappa utmed väggen eller på en 
stege, som kunde tagas bort. I den undre delen förvarades då 
vanligen vissa husgerådssaker, spannmål o. d., men i loftet för-
varades linne, sängkläder ock andra dyrbarheter i stora kistor 
ock skrin, ock väggarna voro behängda med allehanda gång-
kläder. Om sommaren begagnades detta loft vanligen till sov-
rum för familjens yngre kvinnliga medlemmar eller till gästrum, 
när främmande kommo. Här fanns vanligen intet fönster, utan 
blott en mindre lucka på väggen, som kunde öppnas inifrån. 

Några tjocka, korta, runda, halvrunda eller fyrkantiga plank-
bitar med tre eller fyra inborrade »steg» eller fötter utgjorde 
boningshusets stolar. En större sådan, 11/2  aln i fyrkant med 
något högre »steg», var »försätet» eller »vandasbob (vardagsbordet), 
vid vilket man åt. Ett stort bord av ek, 3-4 alnar långt ock 
2 alnar brett, men ofta i ellipsform, stod på två ofantliga fötter 
vid främsta gaveln i stugan ock begagnades vid högtidliga till-
fällen, såsom jul, påsk ock när främmande anlände. Det kal-
lades »storbo» ock användes ofta till lägerplats åt någon gäst, 
som man ville särdeles ära. Så voro de äldsta husen anordnade 
troligen ända ifrån älfte ock tolfte seklet. 

Men under den ständiga samfärdseln med andra länder 
under de täta krigen i slutet av 1600-talet ock början av 1700-
talet hade ett annat byggnadssätt så småningom börjat göra 
sig gällande. Boningsstugans väggar blevo väl icke högre än 
förr, men sparrarna försvunno efter hand, ock i stället lades på 
de spetsiga gavelsneden en sidoås (»slås») emellan sidoväggen 
ock ryggåsen på varje sida. Sålunda blev det tre åsar i stället 
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för en. På dessa ock på väggen lades nu bräderna (syven, 
»suen») i samma sträckning, som spanarna haft förut. Lång-
spislarna upphörde, ock eldstaden blev en halvrund öppning med 
s. k. »skrellhattevalv» över, ovanpå vilket var en mindre »skulle» 
för elddonen. Ugnsöppning gjordes bortom spiseln ock kallades 
ugnsgruvan (»åmgruva»). Därmed försvann trappan till »på-
åmmen». I stället för den gamla skorstenslämmen fingo både 
spisel- ock ugnsröret, som i skorstenen mynnade samman, var 
sitt spjäll. Den övriga inredningen förblev nästan densamma, 
utom att det stora bordet på främre gaveln började ersättas med 
ett mindre »slagbo» med avrundade skivor. Ett väggur med 
fodral, som stod på golvet, fick sin plats mellan bordet ock kam-
mardörren. Ett konstigt arbetat hörnskåp passades in i det 
främre hörn, där icke sängen stod. Sängen fick ett skänkskåp, 
som sträckte sig över de liggandes fötter, med dörröppning på 
sänggaveln utåt. Takfönstret gjordes större ock med klarare 
rutor:. 

 Ännu ansåg man det väl dåraktigt att hugga hål på ek-
väggen för att göra väggfönster. Men efter hand kom ett mod 
i bruk att göra »tredigstak» (»trejugstak»), d. v. s. man lade 
ett slags panel på eller under sidoåsarna, varigenom ryggåsen 
kom att döljas ock den höga röstningen dit upp försvann, ock 
nu måste även takfönstret bort ock ersättas med ett väggfönster 
mittöver bänken på hvarje sida. Ingången till förstugan gjor-
des nu på husets långsida ock mittemot förstugan ett kök, till 
vilket man gick in genom densamma. Bakom förstugan ock 
köket tillbyggdes en spannmålsbod med ingång från förstugan. 
Denna bod fick ljus genom en lucka antingen på väggen eller 
i taket. Luckan öppnades inifrån, då något skulle göras i bo-
den. I taket av boden hängde i rep eller järnkedjor kroka-
bot, en större tavla inunder fullsatt med krokar, i vilka saltat 
kött, korv ock fläsk hängdes upp att torka. Framkammaren 
gjordes nu i lika höjd med stugan, ock där närstuga (»nar-
steva») fanns, fick den formen av en vanlig stuga. Ofta försågs 
den med spisel, men begagnades som förut. I stället för kam-
markällaren murades en större sådan i trädgården ock plante-
rades över med krusbärsbuskar, ock från trädgården avstängdes 
gårdsplanen. 

Sv. kinclam. XI. 10. 	 2 
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Trädgården utvidgades, körsbärsträd planterades i mängd, 
mäst klarbärsträd, äpple- ock päronträd uppdrogos tätt intill 
boningshusen ock överskuggade dem. Trädgården såväl som 
gårdsplanen omgavs med en avplankning eller en stenmur, ut-
med vilken krusbärsbuskar planterades. Ladugården ock andra 
hus under särskilda tak, såsom vagnskjul, redskapshus, svinhus, 
vedskjul ock efterhand även fårhus ställdes så, att de bättre 
kunde skydda gårdsplanen ock om möjligt även ladugårdsplanen 
för vindar. Vedskjul ock huggbod hade vanligen sin plats nära 
vedbacken. Det förstnämnda var vanligen öppet mot gårdsplanen, 
uppgärdat av lummigt enris, ock tätades därmed vid varje vin-
ters början att hålla snöyra ute. 

Man sökte göra så hemtrevligt omkring sig som möjligt. 
Den gröna gräsmattan i trädgården sopades på våren ren ifrån 
löv ock kvistar; gårdsplanen likaledes vade lördag under som-
maren, därest där ej växte gräs. Närmast husen var alltid någon 
slät äng (»blumsteräkkra») ock någon inhägnad hage av lövskog. 
Omkring ytterhägnaderna mot kronoallmänningen bildade täta, 
stora enbuskar en ogenomtränglig häck. I kärren gjorde alen 
samma tjänst. Utmed boningshusets framsida eller främre gavel, 
av vilka vanligen endera var vänd åt sydost, var bigården, inom 
vilken på en lång bänk bistockarna hade sin plats, ofta hela 
tjoget, med sina kupor skyddade var ock en av en yttre halm-
betäckning (»skrell»). 

De äldre backstugorna, ehuru mindre, voro inrättade på 
samma sätt som bondstugorna. Men baktill var under samma 
tak ett fähus, en loge ock lador i samma sträcka, ofta med väg-
gar av sten, under tak av starr eller säv. Backstugorna sak-
nade dock framkammar, men hade i stället en liten förstuge-
kammar. Ingången till förstugan var alltid på husets främre 
långsida, ock ugnen var alltid i själva eldstaden. Då takfönstren 
försvunno, fingo de smärre stugorna ett större fönster på gaveln 
ock ett mindre på den vägg, där icke spisen ock sängen befunno 
sig. Därigenom blevo småstugorna ofta ljusare ock gladare än 
bondstugorna med sin framkammar. Vanligen ställde nybygga-
ren sin stuga så, att framsidan var mot sydväst ock framgaveln 
mot sydost, för att hava solsken inne hela dagen ock skydd för 
nordanvinden på gårdsplanen (»gås»). I den äldre tiden var 
bordet i småstugorna en trätavla i det södra hörnet (då stugan 
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stod i den nämnda riktningen), fästad med gångjärn i väggen 
eller gaveln ock vilande på en från golvet uppstående käpp. 
Men sedermera lades ektavlan på en ställning med fyra fötter 
ock ställdes framför gavelfönstret. 

Urtypen för de äldre boningshusen var säkerligen gudahusen 
under hedniska tiden, ock för de nyare voro utan tvivel kyr-
korna förebilden. Den vigda härden på golvet var icke efter 
kristendomens införande hemmets altare, utan det stora bordet, 
ock därföre stod det främst. I stället för att högsätet fordom 
var på bänken mittemot härden, blev det sedan på den bänk, 
stol eller kista, som stod invid bordet, på vilket husets bok-
förråd, bibeln, postillan, psalmboken m. m. hade sin plats. Då 
väggfönstren kommo i allmänt bruk, flyttades, där ej gavelfön-
ster kunde anbringas, bordet slutligen till det främsta vägg-
fönstret, som var mellan spiseln ock gaveln. Då måste den 
främsta långbänken skäras av eller ersättas av stolar, ock bor-
dets forna plats intogs då av ett större skåp. 

På 1830-talet hade en ock annan »storbonne» byggt en s. k. 
»överböggnig», d. v. s. att väggarna gjordes så höga, att bjäl-
kar kunde läggas på dem, uppå bjälkarna lades panelning, så 
att bjälkarna lågo under. Men som man fann detta obekvämt 
vid stugans rening, spikades slutligen panelen under bjälkarna. 
I stället för den forna invändigt höga ryggåsstugan kom sålunda 
en stuga med ett lågt, knappt 6 fot högt invändigt tak. Där-
med försvunno även »tredigstaka», ock i stället fick man en 
större vind ovanpå. Fönsterlufterna blevo högre: i stället för 
6-8 smårutor å ömse sidor om mellanposten insattes nu blott 2 
stora, innefattade i trä i stället för i bly. Utknutarna kommo 
ur bruk, ock huset brädfodrades utantill, därest det icke var av 
ektimmer, ock omsider även i detta fall. En »kvest», en slags 
trång utbyggnad av bräder, gjordes utanför ingången till för-
stugan, ock de gamla torvtaken ersattes med tegel. Spannmåls-
boden byggdes nu särskilt, ock på dess forna plats blev en för-
stugukammar, med eldstad, ock i jämbredd med detta rum ett 
litet skafferi innanför köket. Slutligen anbringades även en 
dörr från stugan åt köket bredvid spiseln. Men i stället för de 
forna släta ock tunga, blott 4-5 fot höga ekdörrarna, gjordes 
nu 6 fot höga spegeldörrar med lås. I stället för den omålade 
eller blåmålade väggfodringen invändigt vitkalkades väggarna 
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eller överklistrades med tjockt papper över kalkningen, som 
därefter överlimmades med krita ock bestänktes med droppar 
av svart färg. Ett så inrättat hus ansågs dock ännu före 1840 
såsom luxuöst, ock de flästa stämplade denna anordning såsom 
ett högmodigt avfall från förfådrens enkla seder eller såsom en 
flärd, som bebådade fattigdom ock undergång. 

Det är klart, att dessa olika byggnadssätt icke tvärt av-
löste varandra, utan fortgingo länge bredvid ock blandade med 
varandra. Ock ännu finnas i vissa orter i Västergötland icke 
allenast ryggåsstugor, utan äfven en ock annan sparrestuga, till 
ock med med takfönster, om ock i förening med väggfönster. 
Ett ännu modernare ock mera härregårdslikt byggnadssätt har 
nu även här efter järnvägarnas anläggning gjort sig gällande, 
oftast med den följd, som de äldre fordom förutsade: »Stora ock 
sköna hus ge ringa välsignelse, men säker-  fattigdom». 

Ännu på 1830-talet var i allmänhet stugan familjens tam-
pel, som pryddes ock renades icke för människors skull, utan 
för Guds skull. Bordet var icke blott ett matbord, utan ett altare, 
på vilket maten sattes fram såsom ett offer åt Gud, vilket man 
ej vågade vidröra, innan stora ock små samlats däromkring ock 
läst de vanliga bordsbönerna. Dem måste någon av barnen eller 
tjänarne läsa upp högt såväl före som efter måltiden. I skogs-
bygden gick det jämförelsevis ordentligare ock renligare till än 
på slättbygden, även i äldre tider. Golven skurades jämte de 
omålade bohagstingen varje lördag: träkärlen, byttor, bunkar 
ock fat dagligen. Höns ock andra fjäderfän förpassades efter-
hand åt ladugården. Bandhunden hade sin koja vid gårds-
porten, merändels under något överskuggande träd. I de äldre 
trädgårdarna funnos vanligen några höga granar, ock i när-
heten av gården funnos gamla, stora jätteekar ock stora björkar. 
I många backstugor ock undantagshus var ofta renligheten 
ock hemtrevnaden större än i de flä.sta bondstugor. De fattige 
förstod° ännu den konsten att i flit ock förnöjsamhet förskaffa 
sig trevnad av det lilla: »En trivs bäst i å hella säk vol 
mä lite». 
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Före mitten av detta århundrade hade väl ännu seder ock 
bruk nästan överallt i dessa trakter en gammalreligiös prägel. 
Väl funnos ännu här eller där gamla fördomar angående vissa 
dagar i veckan, i synnerhet torsdagen ock fredagen; men det 
var blott undantagsvis. Det kristliga kyrkoåret med sina sab-
bater ock högtider utövade däremot ett starkt inflytande på det 
husliga livet ock de alldagliga göromålen. Spinnrocken (»spona-
råkken») undanställdes kvällen före Lucievakan (»Lusse») ock 
fick ej tagas fram förr än efter St. Knutsdagen. Adventet in-
gav redan en högtidlig förkänsla av julen, såsom en även i 
yttre måtto nödvändig beredelsetid till densamma. Husmodern 
hade denna tid mycket att beställa. Brännvinet skulle till-
värkas, mältning skulle företagas, tröskningen fick icke häller 
stanna av. Slakten borde dock hava försiggått under oktober 
ock november. Julveden skulle köras hem, den bestod av grovt 
enträ ock björk. Torrved begagnades sällan. Julmälden skulle 
i tid förmalas ock mjölet packas in i tunnor ock spänner. 

»LakniB» (bykning) ock tvätt skulle försiggå, under det 
husbonden ock drängen skötte om kölnan (Itjona») ock bränn-
vinsbränningen. Denna skedde i små pannor om 8-12 kan-
nors rymd, vilka sattes på en brandring över elden. I pannan 
slogs mäskningen, därefter sattes i öppningen en vid hatt av 
koppar, från vars övre kant tvänne rör gingo ut; dessa inpas-
sades i två lösa pipor, omkring två alnar långa, som gingo ge-
nom en tunna full av kallt vatten. Det som först kokades av 
ock rann genom piporna, kallades »förebränna». Sedan hela 
mäskningen var avkokad, klarades förbrännan genom en destil-
lation på samma sätt. Det som först rann av vid »klariBa», 
kallades »företåra» ock var stark sprit; det som sist rann av, 
kallades efterlank (»ätterlakk») ock var underhaltigt. 

Tröskningen skedde med »prägel» (slaga) ock började kl. 2 
på ottan. Den omtänksamme bonden borde hava avtröskat sin 
gröda före julen eller allra senast före kyndelsmässan. Sko-
makare ock skräddare hade nu även fullt arbete i varje stuga. 

Mitt under denna brådska kom Lueievakan, såsom ett för-
spel till de stundande julvakorna. Där det fanns flera grannar 
i en gård, gick den till Lucia utklädda ungmön, företrädd av 
tvänne blossbärare, till närmaste granne ock sjöng utanför dör-
ren en Luciesång ock trakterades 1 äldre tider med öl ur en 
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snibbskål. När alla grannarna i gården på det sättet hälsats, 
vände man tillbaka. Sedan brännvinet kom mera i bruk, för-
lorade vakan sin högtidliga karakter ock måste upphöra. 

I sista veckan före julen skulle tak, golv ock allt omålat i 
stugan skuras med sand, ja till ock med tvänne gånger (»tvä-
skuras»). Sedan skulle ljusen stöpas ock däribland grenljusen 
av en blandning av talg ock vax (»blånnesmälta»). Därefter 
tillreddes »julbaket». Mjölet siktades hemma med »tagelsekt», 
ock till finare bröd med »florsekt». I ett välmående bondhus 
bakades först en tunna oblandat havremjöl av strid, ugnstorkad 
havre; därefter en tunna rågmjöl, av vars ena hälft gjordes 
grovt blandbröd (med tillsats av havremjöl); av den andra hälf-
ten, som siktades, gjordes dels fint siktbröd, som knådades med 
vatten, dels vörtbröd, som knådades med söt vört. Så gjordes 
limpor ock »leva», vilka, sedan brödet kallnat, överströkos med 
vörtsirap eller enbärssirap. Det finare brödet krusades med 
»knäkk» (vb. »knäkka»), ock vörtlimporna stämplades med kru-
siga »stämpla». Dessutom gjordes fint bröd av siktat havre-
eller kornmjöl, som knådades med mjölk, ock ett annat slag av 
potatismjöl med tillsats av siktat rågmjöl. Det var ej ovanligt, 
att till julen gjordes 8-10 slags olika bröd, däribland lång-
syrat (»surbrö»). Av varje brödslag skulle varje barn hava en 
liten kaka för att därav bilda de särskilda »julhöga» på bor-
det. Då nu även grannfolket i gården gåvo julkakor åt gran-
nens barn, kunde julhögarna bli ganska stora. 

Efter bakningen avtorkades dammet i stugan, sedan fast-
slogos med små skopinnar vita linneflätor vid alla kanter på 
hyllor, skåp ock åsar. Det grövre brödet hängdes i spett på 
»flaken», det finare lades på dess stänger, där det i den ugns-
värmda stugan spred sin behagliga arom. Husmodern eller dot-
tern förfärdigade borstkronan (»börstakruna»), som skulle hängas 
i ryggåsen. Den var konstrikt gjord av borst ock vax, eller 
ock gjordes en sådan av halmstrån. Den var icke att sätta ljus 
uti, utan endast ett högtidstecken. Blommor ock bårder av vitt 
papper klipptes ut ock sattes på väggurets ock andra listvärk. 
Allt gods av malm, mässing, tenn ock silver renskurades ock 
sattes på hyllorna. »Konterfejen», grova kolorerade träsnitt, 
föreställande Jesu födelse ock barndom, fästades upp på väg-
garna. Under det allt detta försiggick inom hus, höggo ock 
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hemkörde »manfelka» julveden, som sönderhöggs ock upplades i 
stora ruggor i vedskjulet. 

Äntligen var »julafta», dagen före juldagen inne. Hus-
modern kokar julgröten tidigt på förmiddagen av korngryn ock 
oskummad mjölk. Därefter kokas »julhösen» ock annat sovel 
(»sageZ»). I stället för middag ätes »deppebrö» vid spiseln. En 
vit duk bredes över storbordet, därpå framlägges bibeln, psalm-
boken ock postillan. En sädeskärve sättes upp utanför dörren 
på en stång åt sparvarna. Kvällen inbryter. Nu skall kålen 
ränsas ock kokas. Farfar eller morfar läser högt ur Jesu fö-
delsehistoria eller förklarar julens betydelse för barnen, vilka 
därefter erhålla sina julgåvor. Sådana fdrekommo dock i äldre 
tider sällan. 

Ännu i slutet på 1700-talet gick ungdomen »julgågg» mellan 
kl. 5 ock 7 e. m. Denna bestod däruti, att tillagade bloss tän-
des, ock så gingo några av ungdomen med dem till nästa gård 
ock sjöngo en julsång utanför dörren. Var där någon ungdom, 
som kunde undvaras, så tände den sitt bloss ock följde med, ock 
så bar det av till nästa granngård o. s. v., ock sällskapet öka-
des, tils man gått omkring grannlaget. Vid varje dörr trakte-
rades sällskapet med julöl ur snibbskålar. Det var strängt för-
bjudet att på något ställe gå inom fdrstugedörren eller att dricka 
mycket av det erbjudna ölet. Kl. 7 skulle var ock en vara åter 
i sitt hem. Sångerna, som sjöfigos, voro av religiöst innehåll. 
En av dessa julsånger (från mitten av 1700-talet) må här få 
plats: 

Nu låtom oss begå 
ock fira så vår julefäst, 
att Jesus själv må bli vår gäst 
hos stora som hos små. 
Då skall oss intet tryta 
välsignelse i råd ock dåd, 
ty han vill med oss byta 
sin kärlek ock sin nåd. 

Han till oss komma vill 
ock uti varje hydda bo 
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ock skänka val:je järta ro, 
som honom hörer till. 
Ack låt oss då tillhöra 
vår konung född i Betlehem, 
han vill så hult oss föra 
upp till sin faders hem. 

XI. 10 

Han har oss återlöst, 
ock han, som är vår frälsare, 
skall en gång bli vår dommare. 
Vad ljuv ock härrlig tröst, 
när han i skyn skall komma, 
med makt ock i stor härrlighet, 
att giva ond ock fromma 
sin lön i evighet. 

Du sköna barnafäst, 
välkommen hit med frid ock ljus 
från himlafadrens höga hus 
med Jesus soip vår gäst! 
Då skall vår själ bli lugnad 
ock vi med glädje tänka på 
den stora fröjd ock hugnad, 
som barnen skola få. 

När det blev brukligt att vid alla tillfällen traktera med 
brännvin, måste julgången upphöra. 

Omkring kl. 8 kom husfadern in med den stora julhalms-
kärven. Som en främmande gäst hälsade han husmodern ock 
bad om härbärge för sig ock sin kamrat (julhalmskärven), som 
upprestes mitt på golvet. Husmodern tog nu en vörtlimpa ock 
lade i »blummet» (axändan) på kärven samt trakterade den, som 
bar in honom, med en skiva vörtbröd ock julöl ur enekannan. 
Innan han dricker, lovar han stillhet ock gott sällskap under 
högtiden, därpå utlyser han julfriden. 
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Sedan nu sista grytan är avlyftad ock fisken även kokad, 
eldas »julellen». Nio eller tolv korta björkträn lades på härden 
på det sätt, att tre trän, om det var 9, eller fyra, om det var 
12, lades med ändarna utåt på glöderna med en eller två tums 
mellanrum ock de övriga tvärt över på samma sätt, tre eller 
fyra i vart lager. Denna eld fick icke röras. Brann den jämt 
ut, var det ett tecken till god årsväxt. Medan julelden glatt 
flammade, tog husfadern limpan ur kärven ock lade hänne så-
som ett skådebröd på bordet bredvid barnens julhögar. Den 
skulle sedan förvaras till våren, då den delades själva sånings-
dagen, så att även dragarne skulle få en bit var av densamma. 
Men oftast bakades särskilda »julleva» åt varje husets medlem 
ock förvarades på samma sätt till våren. Under det nu hus-
modern ordnade bordet ock barnen satte ut sina julhögar, bredde 
husfadern ut julhalmen icke ändalångs, utan tvärt över tiljorna, 
ock icke längre bort i stugan än till »åmbägken», på det den 
ej skulle räcka ända till spiseln. Sedan halmen var utbredd, 
sjöng hela familjen, så många som kunde, psalmen: »In dulci 
jubilo», »Ett barn är fött i Betlehem» eller någon annan julpsalm. 

Redan förut på kvällen borde alla omsorgsfullt hava tvagit 
sig ock lagat till sina högtidskläder till ottan. Nu skulle stor 
ock liten falla ned på knä i halmen ock någon av de äldre 
barnen, husfadern, farfar eller morfar uttala tacksägelsen till 
alla goda gåvors givare för det år, som förflutit, ock för all väl-
signelse därunder, samt bedja om en god jul ock därefter läsa 
de vanliga korta aftonbönerna, fader vår ock välsignelsen. Därpå 
satte sig alla till bordet vid grenljusets sken, ock alla bords-
bönerna lästes högt. På bordet tronade ett »flåfat» utav trä eller 
tenn med julhösen ock många andra sorters sovel. Tallrikarna 
som blott vid högtidstillfälle nyttjades, voro av trä; julknivar 
(fällknivar med rosiga malm- eller benskaft) letades fram ock 
en gaffel till varje. En vörtbrödsskiva, 1/4  kaka siktbröd ock 
1/4  kaka rågbröd.  voro lagda vid varje tallrik. Sedan bjöds 
smörasken omkring, av den tog sig var ock en litet till vört-
brödet. Därpå bjöds brännvin ur julglaset eller ur en silver-
bägare. Begagnades ej brännvin, bjöds öl ur enekaunan eller 
snibbskålen. Därefter åtos kokta kålrötter ock potatis till det 
sovel, som nu av husmodern skars; sedan kom vitkålen i ett 
större fat, varur alla åta med julskedarna av horn eller silver. 
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I kålen var kokad kryddad fläskkorv till efterrätt. Därefter 
sattes lutfisken fram ock delades ut, då bägaren eller skålen åter 
kringbjöds. Efter fisken sattes julgröten fram i ett stort fat, 
varur åts gemensamt. Ett rim över densamma skulle sägas av 
var ock en, som kunde. Den sista rätten, som gick kring bordet, 
var julosten. Därefter lästes bönerna efter måltiden, ock man 
steg upp från bordet, så lästes den längre aftonbönen för dagen 
ock någon julpsalm. Nu förfogade sig de äldre till sängs, under 
det de yngre under läsning vakade julvakan omkring bordet, 
för att utvänta »jusafröjda». Ett ljus tändes alltid bredvid gren-
ljuset, julljuset kallat, det sades »fröjda sek» (brinna med stark 
fladdrande låga) i Jesu födelsetimma. Hade detta ej försiggått 
kl. 12 på natten, så förfogade sig alla till sängs. 

Men sömnen blev ej långvarig för dem, som hade hela milen 
ock därutöver till kyrkan, ty ottesången började i äldre tider 
kl. 4 eller allra senast kl. 5. Klockan 2 var det därföre liv ock 
ljus i varje hydda, även hos dem, som voro glada, om de egde 
ett julljus. Kyrkklockornas ljud manade högtidligt genom sko-
garnas tystnad till gudstjänst. Så mänga, som orkade eller ej 
nödvändigt behövdes hemma, begåvo sig till kyrkan. Blossen 
tändes, ett för varje hus. Det var 5-6 alnar långa furustän-
ger, kluvna (»spiggrata») i 4 eller 6 klovar,-men icke isärkluvna, 
utan tillhopahängande ock torkade. Då blosset ville slockna, 
svängde man med det ett par gånger i luften, till dess det åter 
brann klart. Det var högtidligt att se de många flockar av 
bloss, som på alla vägar ock stigar rörde sig framåt genom 
skogar ock fält. Här ock där hördes även skogen genljuda av 
julsånger. Vid framkomsten till kyrkan samlades alla blossen 
till ett bål på någon kulle i närheten, som på kyrkan ock näjden 
kastade sitt flammande sken. Den tidens ottesång var mycket 
långsam, räckte vanligen till kl. 8, då folket gick in i byn, tils 
högmässan börjades. Efter dess slut skyndade både ridande ock 
gående hem i största hast. Den som i en gård eller by först var 
hemma från kyrkan juldagen, troddes först få sin gröda väl 
inbärgad. 

Under juldagen fick sedan ingen gå in i grannens hus, utom 
då nöd var å färde. Den dagen skulle alla vara stilla i sina 
hem, sysselsatta med att läsa julbetraktelser ock julpsalmer. 
Denna sed var helig ock iakttogs noga. 
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Annandagsottan kl. 4, »Staffansotta» kallad (även Staffans-
vakan), firades inom hus genom att sjunga Staffanssånger. Yng-
lingarna redo ut med hästarna, som nu borde vattnas »utsokknes» 
eller, om det lät sig göra, »utbäras». På hemfärden redo de 
fram till gårdarna ock sjöngo Staffansvisor utanför dörrarna, där-
efter undfägnades de med julöl ur snibbskålarna. När i senare 
tider bruket av brännvin begynte fördärva seden, måste även 
Staffansfärden (»staffansfiet») upphöra. Åtminstone har nu för 
längesedan den religiösa betydelsen av Staffansottan gått förlorad. 

Såsom julafton firades även nyårs- ock trättondeaftnarna 
(dagarna före nyårs- ock trättondagen). Den tilltrasslade jul-
halmen byttes om, eller ock breddes ett nytt lager ovanpå. Även 
i kyrkorna utbreddes halm på julaftonen, ock den fick vanligen 
ligga kvar över kyndelsmässan, varefter den uttogs på samma 
gång de kvarblivna ljusbitarna togos ur ljuskronorna. Där ej 
särskild slöjdstuga fanns, uttogs julhalmen ur husen dagen efter 
trättondedagen, om den ej inföll på söndag; men i annat fall fick 
den kvarligga en eller annan vecka. 

Innan julen förlorade det mästa av sin djupt religiösa be-
tydelse, var den bland alla årets högtider den gladaste fästen, 
som gav liv åt kyrkoåret ock fröjd i järtat. Ifrån den härledde 
sig sedan alla de öfriga fästerna, av vilka några förebådade ock 
ingåvo fkirsmak av densamma, såsom Marie Bebådelsedag, Jo-
hannes Döparens dag ock ännu mer adventet. Under hela året 
strävade man ock arbetade under många umbäranden, icke minst 
i backstugorna, för att få en glad jul. När den var över, kändes 
saknad, men man tröstade sig med minnet av den förflutna fäs-
ten ock väntade den kommande påsken, som hade sin särskilda 
glada prägel. 

Efter julen slöjdades ivrigt, isynnerhet om kvällarna; »kvenn-
folka» spunno, ock barnen, som kunde läsa, voro därmed upp-
tagne. »Manfolka» förrättade om dagarna sina skogskörslor, 
sedan grödan var avtröskad. Det var en egen sed i skogsbyg-
den, att efter julen ända till påsken i varje stuga hälst enträds-
ved begagnades till bränsle. »Det hus blir aldrig hälsosamt 
Under sommaren, i vilket man nyttjat annan ved än enved un-
der vintren», var en gammal regel. Därföre luktade ock hus, 
kläder ock husgeråd ända långt fram i sommaren med en egen 
arom av enrök. 
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Julens glada stämning avtynade väl så småningom, när 
själva fästen var förbi, men denna ansågs ej vara fullkomligt 
ute, förrän fastan började. Denna tid var mera dyster, men 
blev dock gladare, ju mer det led åt påsken. I dymmelveckan 
(»dumla») fick ingen spinna, svarva eller göra någon annan 
»runnjarnig» (arbete, som värkställdes med drivjul). Då kördes 
enris till »haga», vässtes ock ränsades staver, sönderklövs gärdsle 
(»fie») eller höggs sommarveden ock ved att elda bakugnen med 
(»bakeve»). Inomhus tvättades, bryggdes ock bakades till fästen. 

Långfredagen borde ingen äta kötträtter utan »vitmat» (mjölk-
rätter). Denna dag borde alla vara stilla i sina hem efter hem-
komsten från kyrkan. 

Under dymmelveckan upphögg ock sammanförde ungdomen 
enris, ofta ända till 20 hästlass, på någon höjd, hälst åker, till 
eldning under påskvakan. Påskeldarna upptändes påskaftonen, 
sedan det blivit mörkt. Fordom voro även många äldre perso-
ner närvarande vid påskelden för att tillse, att allt gick ordent-
ligt till. Ännu i medio av 1700-talet hade påskvigilien kvar 
sin religiösa betydelse. Psalmer ock sånger om Kristi uppstån-
delse sjöngos då både vid påskelden ock hemma i husen ända 
till klockan 2 eller 3 på morgonen. På häxprocessernas tid 
hade påskskott ock påsksmällar kommit i bruk under den tron, 
att häxorna, som denna natt reste till blåkulla, när de hörde 
ett skott, alltid måste stanna i färden ock icke kommo längre 
den gången. Påskeldar ock påskskott äro väl ännu i bruk, men 
påskvakans forna betydelse var förlorad redan i början av detta 
århundrade. 

En sed var att klockan 12 dymmelonsdag djupt under askan 
i härden gräva ned en näve salt, invecklad i några trasor. 
Detta salt skulle ligga kvar, väl övertäckt med lera, till påsk-
dagen i soluppgången, då det uttogs ock gavs åt kreaturen, litet 
åt varje. Detta skulle värka såsom ett heligt medel mot både 
vilddjur ock förtrollning. 

Efter påsken så snart ljunghedarna voro fria från snö ock 
torra, antände man dem för att bränna av den gamla torra ljungen 
till betets förbättrande. Genom detta oförnuftiga svedjande under 
hela våren förstördes gång efter annan uppväxande träplantor, 
ock matjorden uppbrändes ända till »alven» (grunden av grus 
eller »mjäZe»). 
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Emellan påsken och pingsten vävde »kvennfelka» alltid fina 
linnevävnader för att kunna få dem tidigt ut på blekvall (»bleke-
bakke»). »Manfolka» fortforo att hugga sommarveden, mäst löv-
trädsris, den lades i runda hässjor (»häser») i konisk form, ock 
i toppen sattes ett enträd till prydnad. Sådan risved kallades 
vanligen »brote» ock själva hässjan en »brotaklo». 

Vårarbetet började, så snart åkern kunde med ärjekrok upp-
brytas ock harvas, därefter försiggick sådden vid passande vä-
derlek, ock man hade för den en egen tidräkning, baklänges 
från midsommarsdagen, så att veckan före den dagen kallades 
första veckan o. s. v., till dess man kom till den 11:te i början 
av april. Att så i 11:te veckan ansågs ej rådligt, även om jor-
den var torr. I 10:de veckan kunde väl gå an, men säkrast 
var det i 9:de eller 8:de veckan. Kornet (blott säxradigt odlades) 
skulle sås ut först, då eken med sina löv kunde skyla skogs-
duvan (»ner eket lökker duva»). .Potatisen (»jo 4äppla») nedstacks 
först i början av juni. 

Mitt i våren kom Kristi himmelsfärdsdag med sin vaka, som 
i likhet med påskens firades med upptända eldar aftonen förut. 
Detta bruk hade dock upphört i slutet av förra århundradet. 
Majvakan natten mellan den siste april ock den 1 maj hade redan 
ännu längre förut blivit framflyttad till midsommar eller samman-
slagen med Johannisvakan, i vilken majstången ännu påminner 
om maj. Dock var det ej så sällsynt, att även på Valborgs-
mässoafton (»vallbedasafta») här ock däreldar upptändes på kul-
lar ock bärg såsom tecken till vårfröjden. 

Efter vårarbetets slut började man rödja ängarna (»röja 
ägga»). Därmed menades, att man med räfsor (»river») räfsade 
samman löv ock kvistar, som under vintern fallit ned ur träden, 
i högar (»röjehöga»), som lades här ock där in i buskarna eller 
ock antändes, för att de ej vid höslåttern skulle hindra eller 
komma med i höet. Detta var ett lustigt arbete i det gröna, just 
under lövsprickningen, i de vidsträckta lövskogsängarna, ock 
däri ville alla deltaga. 

Pingsten, den tredje stora fästen, gick nästan obemärkt förbi. 
Under den hade ingen vaka varit bruklig i orten. På pingst-
dagen skulle barnen alltid första gången få följa med åt kyrkan. 
Rägnade det om pingst, betydde det svår midsommartorka ock 
svag växtlighet på åker ock äng (»pinstarägn ä fäli gott») 
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Under tiden mellan våren ock midsommar »hävde man på po-
tatisen», d. v. s. grävde med spade djupare upp groparna mellan 
»lanna» ock bredde ut den uppdikade jorden över de uppspi-
rande potatisväxterna. Kvinnor ock barn ränsade kålgårdarna 
från ogräs, sprötade ärterna o. d. Männen reparerade husen, 
körde grus på landsvägarna, togo av björknäver, samlade ek-
ock björkbark, som torkades ock hackades på logen ock för-
såldes till garverierna. I veckan före midsommar skulle skor-
stenarna vitlimmas, stugorna skuras ock tvättas. Midsommar-
aftonen sattes hela stugan i tak ock kring väggar full med löv 
ock blommor. Midsommarskvastar plockades, bestående av en 
blomma av varje slag, som voro utslagna ock växte i trakten. 
Dessa kvastar torkades ock förvarades samt lades under huvudet 
vid svår huvudvärk för att fördriva densamma. 

På eftermiddagen kl. 5 församlade sig ungdomen på bestämt 
ställe för att framskaffa ock kläda majstången. Därtill användes 
en smärt björk eller gran, som avbarkades, lades på en ställ-
ning ock försågs med fyra rätt utstående korsarmar 3-4 alnar 
från rotändan, ett stycke längre upp med 4 bågar ock ännu 
längre mot toppen med 4 mindre korsarmar. I rotändan inborrade 
man »rötter» för att hålla hanne stadig i jorden, ock toppen 
pryddes med en tupp av målad papp med en krans av äggskal 
omkring sig. Stången överkläddes helt ock hållet med blom-
stergirlander av åtskilliga färger. I armarna hängdes kransar. 
När hon var färdigklädd fram på aftonen, kommo även äldre 
både karlar ock hustrur att se på, hur den restes, varvid de 
förre voro bejälplige. Då hon var upprest, tog spelmannen sin 
fiol ock ställde sig invid stången, ock så länge denna vaka hade 
bibehållit betydelsen av fästvaka, spelade han alltid en högtids-
sång, vari alla instämde. Det var vanligen någon av de gamla 
psalmerna: »Mig gör stor lust ock glädje den sköna sommar-
tid» eller »Den blomstertid nu kommer», av vilka sjöngos några 
värser, eller ock sjöngs den gamla sången: »Det sitter en duva 
på liljekvist i midsommarstider» ock andra dylika. Detta var 
vakans höjdpunkt. Därefter togo alla i ring ock dansade 
ikring stången, under det de sjöng° en eller annan sång så-
som t. ex. 

Låtom oss fröjdas i ungdomens dagar, 
binda oss kransar vita ock blå. 
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De yngre kunde nu stanna kvar en stund ock fortsätta med dans 
eller lekar. Men de äldre gingo hem till sina lövklädda bonin-
gar, sjungande under vägen genom ängarna en ock annan som-
marsång. 

Midsommaren var fordom nordens lövhyddohögtid, som, fram-
för allt i skogstrakterna, göt liv ock glädje i både de äldres ock 
yngres bröst. Den milda sommarkvällen, de grönskande lövsko-
garna, genljudande av lurarnas ock klarinetternas toner, de av 
tusentals blommor doftande ängarna, allt bidrog att göra denna 
högtid skön ock livlig för skogsbondens ofördärvade sinne. Men 
så inmängde sig, genom det tilltagande bruket av brännvin, i 
alla samkväm flärd, tillgjordhet ock högmod. Samlivet hos de 
yngre blev konstlat. De gamle trivdes icke längre i de för-
konstlade yngres sällskap. Så förlorade även denna vaka så 
småningom sin högtidsprägel ock därmed sig själv till skada 
för barnasinnet. 

'På midsommardagens eftermiddag samlades fordom både 
äldre ock yngre vid majstången för att en stund samspråka i 
det gröna. Sedan började dans ock lekar på någon närbelägen 
»äkkra» (slätt), de äldre sågo på, men deltogo ofta i ungdomens 
nöjen, som kunde, fortsättas under deras uppsikt långt in på 
kvällen. Midsommarsdagens förmiddag egnades åt gudstjänsten, 
om den ock hölls i en ganska avlägsen kyrka. Ty merändels 
inträffade då, att årets nattvardsungdom admitterades, ock kyr-
kan var då även löv- ock blomsterklädd. Likasom de frommaste 
ock de som mäst ivrade för kristlig sed vanligen deltogo i den 
glada »messummarsroa», lika säkert var det ock, att om någon 
bullersam eller okyrklig person fanns i: grannlaget, den icke 
häller fick vara med i det barnsligt glada sällskapet under 
»vaka». 

I dagarna efter midsommar slipades liarna ock »river» (räf-
sor), hövagnar, brynstenar, strykstickor ock andra redskap för 
slåttern tillagades. De sista dagarna i juni började slåttern på 
maderna, de avbärgades på några dagar, ock höet (»starren») 
lades i stora hässjor, som kördes hem på vintern. De första 
dagarna i juli begynte ängarna avbärgas. I ängarna skulle lie 
nyttjas av så många, som kunde föra den. Barnen fingo börja 
med att lära sig slå redan vid 12 års ålder. Kvinnorna voro 
oftast skickligare att begagna lie i de steniga ängarna än män- 
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nen. Då värmen blev stark, skulle både män ock kvinnor »raka» 
(räfsa) gemensamt. Höet räfsades samman i långa stränga (»bref-
ler»), som räckte från den ena ändan på ängen till den andra. 
Liarna bryntes med sännor av sandsten eller »skresten» (en 
lösare, lerig stenart) vid en brynebytta (»brunebötta»), till formen 
lik en mindre diskbalja. Dessemellan strökos de med strykstickor 
av ek, på vilka emellanåt ströddes sand ur sandhornet (»sånn-
hornt»). När höet var tillräckligt torrt, »stäkktes» (stackades) det 
i stackar. Under varje stack lades en stark stång kallad »floe» 
ock därpå några björkruskor, detta för att skydda stacken mot 
fuktighet (»fokt»). I varje stack lades 12-14 »tjämler» (fång), 
som sammanslogos med »riva» ock togos med rivhuvudet i den 
ena ändan ock den vänstra handen i den andra ändan ock lyf-
tades upp, buros till stacken ock lades i en viss ordning den 
ena efter den andra. Sedan avrakades ock formades stacken 
koniskt. En sådan stack innehöll 15-20 lispund. När hö-
körning påkom, gjordades (vb. »joN») stacken fast vid »floens» 
båda utskjutande ändar med ett 20 famnars långt rep av linde-
bast, som togs i många varv över stacken. Därefter körde man 
intill med åkdonet, det vältrades med håvan på sned emot stac-
ken ock stöddes i denna ställning med en »riva». Sedan väl-
trade man på stacken, som nu kom upp ock nedvänd på vagnen 
med storändan av »floen» framåt.hästen. Därpå kördes den fram 
till ladan. Åkdonet var antingen en så kallad »bultvagg» eller 
en »bulttjärra». Den förra var en grov vagn med axlar av ek 
ock grova »oskodda» (obeslagna) jul. Därpå fästades en lös, utåt 
välvd »håva» på varje sida, vardera vilande på tvänne stöttor, som 
sutto fast om axeländarna utanför julen (»håvevaggsstutter»). Bult-
kärran, som blott hade två dylika jul, utgjordes av två grova, 
bakåt ock uppåt krökta armar, hopfästade med starka, runda 
ekslåar, som vilade på en grov axel av ek. Nedom ekslåarna 
voro starka spröt satta i kors ock utåt sidorna böjda utåt ock 
fästade i långa trän på båda sidorna, så att det hela bildade 
en »håva», som vilade å båda sidorna på en om axeländan satt 
stötta. Hästen spändes emellan de båda främsta ändarna av 
armarna. På ett sådant åkdon fanns icke en enda järnbit; allt 
var av trä. 

Höslåttern var mödosam, men ansågs, den tiden man syssel-
satte sig därmed, för den gladaste av årets arbetstider. Endast 
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när den räckte långt frampå hösten, föreföll den besvärlig. Men 
de som ville vara särdeles raska, hade avslutat höbärgen merän-
dels före sädesskörden. Slåtterarbetet började tidigt på dagen. 
När solen gick upp, skulle man redan vara i ängen ock hava 
brynat liarna. Under vägen dit åt man sin »daggbit» (morgon-
kost): 1/2  eller 1/4  kaka blandrågsbröd (»blånnebrö»), hos många 
endast grovt havrebröd. Med denna kost gick man i arbetet 
till kl. 8. Husmodern gick vanligen hem kl. 7 för att mjölka 
korna, »lösa» kreaturen ock hämta frukosten åt ängen. Fru-
kosten bestod nästan alltid av sill ock havrebröd jämte något 
smör samt därefter av »mjelksepper» d. v. s. havrebröd sönder-
soppat i sur mjölk. På förmögnare ställen kunde även vankas 
ett stycke rågbröd till frukost eller middag, men sällan. Fanns 
potatis att tillgå, fick man sådana både till frukost ock middag 
jämte »krösemos» (lingonmos), sedan lingonen mognat. Klockan 
12 på dagen gingo alla hem ur ängen, om den icke var särdeles 
långt borta, för att äta »dage (dagmål); den bestod av mjölk-
välling, till vilken man fick äta havrebröd, om man så ville. 
Efter denna måltid, vilken ansågs som den viktigaste på dagen, 
vilade man en timma (»sov dageZ»). Därefter bar det åter ut 
till arbetet. Middagen åts i ängen, vanligen kl. 4 e. m. Rät-
terna voro desamma som till frukosten. 

Om hälgedagarna åls ingen »daggbit», utan frukost i vanlig 
tid, ock ingen »dageb, utan middag kl. 2 e. m. Kvällsvarden 
(»kvällmåt»), som ständigt — med undantag av en eller annan 
hälgdagskväll — bestod av havremjölsgröt ock sur mjölk, åts 
oftast kl. 9 på kvällen. Om söndagarna vankades vanligen till 
middag ärter eller kål med eftermat (»ättermat») av bröd ock 
sovel. Till hälgedagen skurades i stugan de omålade möblerna 
ock golvet på lördagseftermiddagen, varefter boningen pryddes 
med friska blommor ock löv. Under sädesskörden utblåstes ej 
hälgdagen på lördagen, emedan man, utom i svårare bärgetid, 
vanligen då alltid gick hem att äta middagsmålet. 

Ännu i början på 1800-talet skars all säden av med skäror 
ock lades 3 »hånnsmål» (handtag) i varje »nek» (kärve) på ett av 
en »uppröstad» (uppryckt) sädeslock hopvridet band. Nekerna 
sammanbundos först när hela åkerstycket var avskuret, samman-
bindningsarbetet skedde sedan gemensamt ock fortsattes under 

Sv. landem. XL 10. 	 3 
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ljust ock klart väder långt inpå natten. Skärorna voro av två 
slag: de äldre kallades »krokfärer», de voro starkt krökta med 
rakt skaft; de nyare kallades »rakfärer», de hade hål i skaftet 
för handen, så att den ej skadades av åkerstubben. Att på 
detta sättet i lutande ställning skära av sädesgrödan var nog 
besvärligt, men man var däri så övad, att tre raska skärare 
på en dag skuro av lika mycket, som en person med sin upp-
tagerska med lie avmäjade. 

På den norra slättbygden nedslogs då såsom nu all vårsäd 
i »flotte» ock stackades med tjugor (»tjuver»), sedan man förut 
»sammansprättat skålarna» i strängar. Omkring 1820 började 
avmäjning med lie bliva i bruk, ehuru många ännu nyttjade 
skäror för korn ock råg. Förr satte man neken på det ställe, 
där den avskars, i det man slog isär den i stubbändan ock 
krökte axändan mot söder. Då räknades nekerna först vid in-
körningen. Då mäjning kom allmänt i bruk, började man trav-
sätta i »stuker». Tvä.nne stukor, ställda mittför varandra med 
10 par neker i varje, utgöra en »trave». På vissa håll räknas 
blott 16 par neker i en trave, som då kallas »korttrave». 

För att skydda säden, då den var avtagen ock stod kvar 
på åkern, för rägn ock starkt hagel brukade man »röka» den. 
En eller flera travar lades nek efter nek rättsols i en rundel, 
så att alla axändarna kommo på varandra i mitten ock alla 
stubbändarna utåt, tils »röken» blev så stor som en vanlig hö-
stack eller ännu större, ock på toppen utbreddes »rak» (det som 
sammanrakats på åkern) till skydd för väta. Säden kördes hem 
på samma kördon, varmed höet inkördes. 

Efter sädesbärgningen begynte potatisupptagning (»Mäppla-
plåkknig»). Detta arbete räckte ett par veckor, hälst plock-
ningen skedde mycket omsorgsfullt ock potatisfälten voro ganska 
stora i förhållande till åkerjorden. Varje plockare tog sitt 
»lann», ock potatisen hackades upp med därtill gjorda hackor. 
Den lades på åkern i högar för att avdunsta, innan den kördes 
hem åt källarne. 

»Kroktjörnig» (ärjning), såväl höst som vår, skedde i tvänne 
»ökter» (»beter») om dagen. Den första (»monökta») började, 
så snart dagen inbröt ock räckte på våren till kl. 7 ock på 
hösten till kl. 9 f. ni. Den andra (»kvällökta») började kl. 5 
e. m. ock räckte, så länge man såg att arbeta på kvällen. 
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Sedan potatisen inbärgats, kördes gödseln ut till rågutsädet. 
Det utsåddes i medio av oktober. Gödseln kördes ut på därtill 
inrättade kärror (»duggetjärrer») av egen beskaffenhet. Det var 
en grov axel av ek på ett par »bultjul», sådana som på hög-
vagnar brukades, med inhuggna tvänne armar, vari hästen spän-
des, men som baktill slutade i axeln. I denna voro inborrade 
tvänne 9 tum långa, rätt uppstående träpelare, ovantill fästade i 
ock uppbärande ett starkt trästycke (»överträt»), som sträckte 
sig så pass långt ut åt båda sidor, att julen hade fritt lopp 
utanför dess båda ändar, som .voro rundade. På detta trä vilade 
ett slags brädhäck (»skrev»), som med framstammen låg på ar-
marna ock var på mitten fästad med träklykor i de runda än-
darna av överträt. Så kunde brädhäcken vridas, ock kunde vägas 
bakåt, då gödseln föll ut på åkern, emedan bakstam saknades å 
häcken. Dess främre ända återföll sedan av sig själv på armarna. 

Sedan rågen var utsådd, upprakades det på fredade mossar 
till »rötnig» utbredda linet (»hörn»), forslades hem, torkades vid 
eld, som uppgjordes i djupa gravar (»bretegrava») ock »breta-
des» (bröts) på »breta» (linbråka). Varje bruten lock vreds sam-
man till en »brua». Sedan »bretniga» försiggått, gjordes ugnen 
måttligt varm, ock dit inpackades det bråtade linet för att ytter-
ligare torkas. Därefter »klöftades» det på »klöfta», ett slags 
finare linbråka, ock därefter »fäktades» det med »fäktekniv» 
(piskades med en större träkniv), drogs i mindre »bruer», som 
sedan bundos samman, 20 i varje bunt. Så »häkklades» det ock 
»tagen» (det häcklade linet) vreds tillsammans i knippen, men 
blånorna (»blåna») »tettades» i »tetta». Det först urhäcklade kal-
lades »groblå» (grovblånor), ock det sist urhä,cklade ur samma 
»brua» kallades »småblå» (finblånor). Sedan började »kvennfelka» 
spinningen av blånorna, vilket arbete dagligen fortgick ända till 
kl. 10 eller 11 på kvällen. Före februari månad borde all blårspin-
ning vara undangjord, emedan tagelspinningen då måste begynna. 

Sådan var den brukliga arbetsordningen inom ock utom hus, 
ända tils järnvägarna åstadkommo andra tider ock enskiftena 
jämte många andra nyare förhållanden även bidrogo till andra 
arbeten ock medförde nya seder, vadan även i dessa trakter den 
uråldriga seden är snart en saga blott. 
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Det återstår att nämna något om dessa orters forna seder 
ock bruk vid åtskilliga andra tillfällen. Att dömma efter vissa 
anteckningar ock sägner från föregående århundradets senare 
år, kunde man tro, att i dessa trakter fördes ett ganska vilt 
samhällsliv. Men om, såsom överallt i de forna krigstiderna, 
detta var händelsen på vissa ställen, i byar ock orter vid de 
större farvägarna ock omkring gästgivaregårdarna, så funnos åter 
andra grannlag ock trakter, där samhällslivet värkligen var så 
exemplariskt fromt ock lugnt, som man någonsin kan föreställa 
sig. Skogboerna älskade hemtrevnad, voro barnsligt glada ock 
muntra, hade en stark känsla för den natur, som omgav dem 
med de väldiga lövskogarna ock de vidsträckta ängarna. Det 
var deras största nöje att under den vackraste årstiden tillbringa 
hälgdagseftermiddagen med att gå omkring i lövskogsängarna, 
ock hela familjer var för sig eller tillsammans, om de råkade 
varandra, kunde då slå sig ned i någon vacker trakt ock sam-
tala med varandra eller se på, huru barnen lekte. De gamla 
förde vanligen med sig sina andaktsböcker, läste ock sjöngo 
psalmer, under det andra togo sin middagsvila i det gröna. När 
sedan ungdom ock barn på »gåsäkkra» anställde sina lekar, 
hade de äldre ett barnsligt nöje i att se på ock ofta deltaga 
däri. Dessa lekar voro även av enklaste slag ock barnsligt 
naiva. 

Ju väldigare lövträd det växte på egorna, särdeles i när-
heten av gården, ju mer respektabelt ansågs stället vara. Dessa 
träd höllos i sådan hälgd, att de aldrig fingo huggas ned, icke 
ens då när de börjat förtorka. De fingo stå, till dess de föllo 
av sig själva. Skedde det, att vinden bröt av eller åskan ska-
dade ett större träd nära gården, ansågs det bebåda dödsfall 
eller olycka. Även i ängarna vördades de stora träden såsom 
minnen från förfådrens dagar. De hade ofta sina särskilda 
namn i olika ängar efter dagar ock timmar under höslåttern, 
såsom »frukestbjörka», »meddaseka», »trejedasaska» m. fl. 

Så vida icke sjukdom, brist på arbetskrafter eller för mycket 
ogynnsam väderlek hindrade, borde alltid vissa arbeten årligen 
företagas vid en ock samma tid, emedan årets märkelsedagar 
oc.  k isynnerhet de orörliga högtiderna alltid gåvo hälgd åt ar-
betet såväl utom som inom hus. Den gamla runstaven (»prim-
staven»), som fanns hos många äldre bönder i början av 1800- 
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talet, ock den gamla bondepraktikan (»bonnapratika») bidrogo 
likaväl som almanackan ock evangelieboken att vidmakthålla 
gammal sed. De särskilda hälgdagstäxterna utövade sitt infly-
tande på andan i hemmen, ock denna åter på de särskilda ar-
beten, som skulle förrättas före den eller den högtiden eller 
hälgedagen. 

Vad som isynnerhet bidrog att fördärva gamla i hälgd 
hållna bruk ock sedvänjor, såsom vakor ock andra högtidlig-
heter, ävensom de urgamla folklekarna var missbruket av bränn-
vin. Det tog överhand i många orter under slutet av föregående 
ock i början av innevarande århundrade. Ortens folklynne var 
strängt hängivet åt religionen utan tillgjordhet ock ängsligt 
pjunk; men vid gladare tillfällen var det barnsligt humoristiskt 
ock benäget för det komiska. Dock i sin naiva rättframhet ock 
välmening tog aldrig den, som var utsatt för något åtlöje, därav 
någon anstöt. Men när det för det löjliga benägna lynnet eldas 
av ruset, övergår det lätt till det barocka ock absurda. Högmod 
ock översitteri frodas sedan ock uttränger alldeles den forna 
barnsliga enfalden ock förnöjsamheten. Därav vanhälgas så 
småningom ock fördärvas de gamla bruken ock urarta. Efter 
brännvinsflodens avtagande uppstod religiöst svärmeri, som för-
klarade icke allenast alla gamla enkla seder ock bruk, utan 
även den gamla uppriktiga fromheten för dödssynder. Därigenom 
upphörde efterhand det inflytande, som kyrkoårets fäster ock 
gudstjänster haft på sinnelaget ock arbetsordningen. Allt skulle 
nu bli annorlunda. »Anständigheten kom, men sederna för-
svunno». 

På gästbuden (»jästebea») gick det långt enklare ock still-
sammare till i äldre tiden än under den s. k. brännvinsperio-
den (1775-1840). Hembryggt öl, som understundom uppvärm-
des med tillsatt honung, kummin eller ingefära, eller ock kallt 
med tillsats av enbärssirup var då den enda högtidsdrycken. 
Vid större kronbröllop (»krunebröllup») gjordes i brudgummens 
hem dagen före bröllopsdagen ett kalas, som kallades »speröl», 
för alla till bröllopet bjudna manliga gäster, som kunde rida. 
På bröllopsdagens morgon redo alla dessa med brudgum ock 
präst i spetsen, företrädda av spelmännen ock iklädda sporrar 
på väl »munderata» hästar, parvis till bröllopsgården, där ett 
par »förriare» bebådade brudgumssvitens ankomst. Här var 
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bruden med sina tärnor (»brupiger») redan färdig, ock hela »bru-
stassen» gick nu till kyrkan, bruden ledd av sin »hevreddare», 
företrädd av en parvis ordnad procession av de ogifta (»bles-
hållare» ock »brupiger»), de yngre i spetsen ock de äldre näst 
bruden, som var klädd i krona ock krans. Näst efter bruden 
gingo brudgummen till höger ock prästen till vänster, därefter 
alla gifta parvis. Var det 1/2  mil eller längre från bröllops-
gården till kyrkan, skulle hela brudstassen rida i denna ord-
ning, både män ock kvinnor. Vanligen voro två eller flera sol-
dater med, klädda i uniform. Desse jämte spelmännen gingo 
då i spetsen för hela brudskaran. I katolska tiden ock långt 
in i den luterska skedde brudfärden ofta sent på kvällarna, 
emedan vigseln skulle ske vid ljus i kyrkan, ock då voro bloss 
nödvändiga under vägen. Dem skulle vissa av brudsvännerna 
bära, därav kom benämningen »bleshellare», vilken benämning 
åter ofta var detsamma som brudriddare ock brudsvänner. 

Efter återkomsten från kyrkan ock välkomstskålen lästes 
ock sjöngs brudmässan (»bruaremässa»). Därefter intogo brud-
paret med prästen till höger om brudgummen ock »brusäta» 
(den som klätt bruden) till vänster om bruden främsta plat-
sen vid hästskobordet, ock så kommo de manliga gästerna, allt 
efter som de voro närmare i släkten, till höger ock de kvm-
liga 

-
liga till vänster, så långt rummet medgav, brudtärnorna mitt 
emot brudsidan ock blosshållarne mitt emot brudgumssidan. 
Av brudtärnor ock blosshållare skulle två av varje kön bära in 
maten, som »spelades in» av spelmännen. Den som fungerade 
såsom värd för tillfället, skulle sköta om dryckesvarorna ock se 
efter, att allt gick ordentligt till, samt hålla talen på tredje eller 
sista bröllopsdagen. Avlägsnare släktingar ock »hästapejka» 
(skjutspojkar) placerades vid ett annat bord i närstugan eller i 
en lövsal i trädgården under sommartiden. Storstugan var vid 
sådana tillfällen klädd både till väggar ock tak med påspikade 
dukar ock kulörta täcken i allehanda fasoner. Det skönaste, 
naturligtvis med mångahanda utsmyckningar, var satt över brud-
parets plats vid bordet. Rätterna voro talrika, ofta 30 eller 40. 
Tallrikarna voro för de förnämsta gästerna av tenn, för de 
övriga av trä. På bordet stodo hög- ock lågfotade träfat med 
helstekta smärre• djur med späckad bringa ock fyllda med alle-
handa syltbakelser. Helstekta grisar, rådjur, harar, orrar, tjä- 
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drar ock tuppar voro vanligast. Knivar ock gafflar bestodos 
endast åt hedersgästerna, de övriga måste föra sådana med sig. 
Prästen hade det uppdraget att skära före åt alla av de rätter, 
som kunde skäras. 

Han skulle även föreslå skålarna för brudeparet, taga upp 
skålpänningarna ock tacka för gåvorna. Därefter kommo 1) 
skålen för brudgummens, 2) för brudens föräldrar, 3) för brud-
gummens övriga släktingar, 4) för brudens, 5) för blosshållare 
ock brudsvänner, 6) för brudtärnorna, 7) för övriga gäster, 8) 
för spelmännen (vanligen en klarinettblåsare ock två fiolspelare), 
9) för den som förestod matlagningen (»kokesa»), 10) för värdar 
ock värdinnor, 11) för soldaterna ock 12) för hela laget. Efter 
måltidsbönen sjöng klockaren en psalmvärs, varvid spelmännen 
stämde in. 

Därefter steg man upp från bordet ock fattade kritpiporna 
till allmän tobaksrökning. Sedan beskådades alla gåvorna till 
brudparet, innan bruddansen började. Sedan bruden dansat 
först med prästen ock sedan med brudgummen ock därefter med 
den ene efter den andre i tur ock ordning ock var ock en av-
lemnat danspänningarna till prästen, som uppbar dem av dem 
som dansat, började under sommartiden allehanda lekar uti det 
gröna, tils prästen (»tjära far») fann tiden inne för sin avresa. 
Sedan prästen tagit farväl ock druckit »reseskåla», beledsaga-
des han ett stycke på vägen av värdar, blossbållare ock spel-
männen. Därefter fortsattes dansen ock lekarna. 

Andra dagen gick man »lådansen», d. v. s. hela bröllops-
laget, så många som kunde undvaras hemma, tågade ut med 
spelmännen i spetsen genom de närmaste gårdarna i grannlaget, 
trakterande grannarna med medförd mat ock dryck, sedan desse 
dansat med bruden. Ofta voro de yngre i laget då »utklädda» 
(på ett löjligt sätt kostymerade) för att åt det hela giva en viss 
teatralisk föreställning. Räckte bröllopet längre än i tre dagar, 
fortsattes utfårderna även tredje dagen. 

Emellertid skulle sista bröllopsdagen något likna den första. 
Då var det en av värdarna som föreslog skålarna i ett längre 
humoristiskt tal för brudparet ock sedan för de övriga. Då 
uppbars sammanskott till spelmännen, »kokesa», »tvättesa» (tvätt-
gumman), ävensom gåvor till kyrkan, fattigkassan ock lasa-
rettet. Talen kunde bliva både många ock långa, måst skild- 
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ringar av händelser, genom vilka talaren kommit i beröring 
med dem, som skålen gällde. Efter denna middag, i vilken 
även skjutspojkarna (»hästapejka») deltogo, sedan de nu åter-
kommit med hästar ock åkdon, fortsattes en stund lekarna. Så 
beredde sig gästerna till avfärd, under det spelmännen spelade 
avfärdsmarschen ock värdarna, som stannade till sist, flitigt 
fyllde skålarna med resdrycken, ofta följande gästerna ett långt 
stycke på vägen med trakterande. 

De »förniga», som gästerna medförde av allehanda pas-
sande matvaror, voro ej ringa. De utgjordes av sovelvaror 
(»sugelförnig»), såsom slaktade grisar, kalvar, lam, harar, tuppar, 
orrar ock tjädrar, ock »vitmatsförnig», såsom ost, smör, mjölk, 
ostkaka, brunost, sötost, vitgröt ock flera sorters pannkakor. 

Vidstörre barndopskalas (»barsöl») höllos även tal ock druckos 
skålar för föräldrarna. Ock räckte det i flera dagar, gick man 
även då långdans i granngårdarna. Vakor höllos vanligen över 
de späda före dopet. 

Vid begravningar gick det i äldre tider naturligtvis ganska 
lugnt till väga. Över den döde — dock ej alltid över små barn 
— hölls höst- ock vintertiden likvaka (»vakesteva») av varje 
kväll tillkallade vänner ock grannar, som ifrån dödsfallet till 
begravningsdagen vakade över liket i närstugan under läsande 
av dödsbetraktelser ock sjungande av därtill passande psalmer. 
Detta bruk lärer fortfarit, till dess bruket av brännvin, varmed 
de vaktande berusade sig, gjorde dess upphörande nödvändigt. 

Till likfärden på begravningsdagen, nästan alltid hälgedag, 
inbjödos grannarna såsom likbärare ock trakterades vid sin an-
komst med bröd, ost ock »skåldrekk» (varmt dricka eller öl), i 
synnerhet vintertiden, ock sommaren med kalldrick (»kållskål»). 
Därpå höll en av den dödes vänner ett s. k. »utfäs,tal» över 
den avlidne såsom samhällsmedlem. Detta tal kunde, fastän 
välment, ofta vara tämligen löjligt, hälst då talaren, såsom i 
senare tider hände, var för mycket upprymd av det rikliga trak-
terandet ock mäst talade om sig själv ock om en hel hop saker 
ock tilldragelser, som icke passade för tillfället. Men igenom 
det hela gick åtminstone i äldre tider en barnsligt religiös 
grundton. Nu för tiden skulle man le åt mycket, som den tidens 
naiva åskådning ansåg tillbörligt. Efter utfärdstalet lästes fader-
vår ock välsignelsen, varefter en psalmvärs sjöngs. Sedan lik- 
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kistan igänspikats ock övertäckt med bårtäcket ställts på båren, 
upplyftade bärarne denna på sina axlar ock vandrade med liket 
till kyrkan. De sörjande kommo efter, ofta i äldre tider ridande, 
men sedermera alltid åkande. Var kyrkan en mil eller längre 
avlägse, måste bärarne vara minst 40. Bärarne bjödos därföre 
icke att efter gudstjänsten återvända till sorgehuset. 

Sedan den seden kommit i gång att vid alla tillfällen ym-
nigt traktera med spritdrycker, måste först utfärdstalet, som nu 
blev absurd karikatyr, försvinna, ock så småningom även bäran-
det av liken, emedan det ofta blev äventyrligt nog, ock så kom 
det efterhand i bruk att köra dem på vagn eller släda till be-
gravningsplatsen. 

Skedmaten vid högtidliga tillfällen var antingen kål eller 
ärter ock, såsom en av de sista rätterna vid måltiden, »vitgrö-
ten». Tårtor, bakelser eller konfekter, vin, fruktsoppa o. d. voro 
okända saker den tiden. Syltbakelser brukades dock till fyll-
ning  i de helstekta djuren. 

Brännvinet begagnades visserligen på vissa orter till över-
flöd hos många, men på andra ifrån stora byar ock gästgivare-
gårdar avlägsna orter vidhölls länge det gamla sättet att be-
gagna det endast vid vissa högtidliga tillfällen. Mången rik 
bonde förskaffade sig blott 1/4  kanna till Lucievakan ock en 
kanna till julen, ej för begäret därefter, utan högtiden till ära. 
Till och med i hus, där det tillvärkades, begagnades det 
blott vid vissa tillfällen. Men slutligen blev husbehovshrännin-
gen allmännare, ock några årtionden före dess upphörande hade 
det kommit därhän, att det på gästabuden skulle supas på varje 
rätt, vilket ledde till sedlighetens fördärv. Den godmodiga folk-
humorn förstördes i glädjehusen, ock i sorgehus blev det vanligt 
att taga trösten i flaskan. 

Den efterhand tilltagande lättare samfärdseln mellan olika 
orter utplånade så småningom all originalitet i klädedräkt, seder 
ock bruk. Klädedräkten var vid innevarande århundrades början 
ännu ganska enkel ock utan prål. »Kvennfolka» hade randiga, 
hemvävda kjortlar, som gingo högt uppå livet, ock korta åtsit-
tande tröjor med små skört av samma tyg, röda eller svarta 
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strumpor (om sommaren vita av linne) ock små skor med stora, 
blanka spännen ock tjocka »beksömsbettna». Om halsen bars 
ett hemvävt kläde under den igänsnörade västen (»livstökket») 
ock den igänhakade tröjan. Förkläde brukades icke, ock på 
huvudet bars en mössa över det uppstrukna håret. Denna mössa 
var hård, gjord av papp med ett uppstående hörn vid varje sida 
över bakre delen av huvudet, utanpå överklistrad med något 
broderat eller rosigt tyg, inuti fordrad med lärft. Den par över 
nacken försedd med en bandrosett, vars ändar hängde ned på 
halsen. Däröver bars, när man gick utom hus, ett hemvävt, 
rutigt kläde, som knöts under hakan. När man bevistade kyrkan, 
begagnades stora, vita sockerdukskläden, kulörta sådana blott 
på glada högtidsdagar. Om vintern nyttjades till ytterplagg 
en kappa med många rynkor kring kragen; den var utan 
ärmar, räckte ned till foten ock var av brunt eller svart vadmal 
(»vaknar»). 

Mansdräkten utgjordes av svarta eller gråa långstrumpor 
(»vrhErasstrumper»), som räckte ovanom knäet ock höllos uppe 
genom band, • som omvirades nedanom knäet, där kortbyxorna 
(»knäböksera») slutade. Banden voro i olika färger vävda på 
bandstol (»bånnstol») ock virades så, att de bildade en rosett på 
yttersidan av benet. Byxorna voro av blått eller svart vadmal, 
sträckte sig blott upp ovan höften; hakades igän i öppningen 
vid yttersidan av knäet ock sammanhöllos med spännen (på 
samma sida), vilka sutto fast i den nedre linningen. Om som-
maren brukades byxor av »sämskat» bockskin, ock om var-
dagarna av blångarnsväv. I vardagslag brukades träskor eller 
träbottnade läderskor; till hälgdagsskor nyttjades becksöms-
skor med tjocka, näverfyllda bottnar ock klackar av trä. De 
voro ovan vristen försedda med stora mässingsspännen. Stövlar 
voro sällsynta före 1820; de gjordes såsom skorna med tjocka 
näverbottnar ock med skaft av kalvskinn. Men i deras ställe 
nyttjades snösockar om vintern. De fästades med en järnkedja 
under foten i »helfött» (det smalaste av skosulan), övertäckte 
benet upp till knäet ock hophakades på yttre sidan av benet. 

Västen kallades livstycke (»livstökke») ock hade två rader 
rätt stora mässingsknappar, gick långt nedom magen, var om 
sommaren av randigt tyg ock om vintern av sämskat bockskinn. 
Om sommaren nyttjades på hälgdagarna vita lärftsvästar med 
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små röda eller blå ränder. Ovanpå västen bars en sid tröja av 
ljusblått vadmal med stora fickor (»fiiker») på sidorna. Utöver 
tröjan togs om vintern en lång rock av samma tyg, ljusblå 
eller grå, helskuren i livet, med sitt vekliv ock ståndkrage. 
Den kallades »satut» (syrtut), men benämndes i norra slättbyg-
den »jakka» ock hakades igän med hakar ock hyskor (»höfter»), 
vilka slutligen ersattes med stora blanka mässingsknappar. 

På huvudet nyttjades utom hus en tovhatt, cylinderformig 
med låg kull ock brett brätte, i vardagslag en mössa av skinn, 
inuti fodrad med väv ock med en styv, rynkad läderrand ned-
omkring (»rogkerånn»). Men i kallt väder nyttjades en mössa 
av grävsvinsskinn med den ludna sidan utåt (»grävligamössa»). 
Inom hus begagnades en röd stickad yllemössa utan skärm med 
en lång avsmalnande topp ock en tofs i spetsen (»teppinössa»). 

Ingen gick gärna utom gården utan käpp. Högtidskäppen 
var en 9 kvarter lång rörkäpp med stor mässings- eller silver-
knapp (»knot»), kullrig ovanpå. I kallt väder nyttjades päls av 
ludna fårskinn, som utanpå färgades gul (»skas,innspäls»). Om 
vintern togs denna under kapprocken, som hade 5 eller 6 olika 
kapp lager ock var av blått eller grått vadmal. 

Efter 1820 började denna dräkt undergå åtskilliga föränd-
ringar, vilka av de äldre mycket tadlades. Kvinnornas skor 
blevo nu s. k. pumpskor med ett förläder så litet, att skon knap-
past hade fäste på stortån (»pampuffer»). Även de äldres sko-
spännen försvunno, ock skon igänknöts med remmar (»remskor»). 
Det under remmarna uppåt vristen uppskjutande förlädret 
gjordes stort, välvdes utöver remmen ock kallades »plösa». 
Fruntimmrens tröjor gjordes nu så korta, att de icke räckte 
längre ned än mittpå bröstet, men kjortlarna gingo så mycket 
högre upp, ock förkläden började begagnas. Kappan utbyttes 
mot en vid rock med ärmar ock fastsittande skärp (»kelt»). På 
1830-talet utbyttes becksömsskorna mot kängor (4jäkser»), ock 
i stället för »pampuffer» gjordes å sommarskorna högre över-
läder, som knöts igän med en bandrosett. Yngre karlar började 
allmänt begagna stövlar, vilka dock ännu voro becksömsbott-
nade. De började även anlägga långbyxor till stor förtret för 
de äldre. De ännu helskurna rockarna fingo korta vekliv (»vek») 
ock tvänne knapprader, med knappar av trä överklädda med 
samma tyg, som fanns i rocken. Västarna gjordes kortare ock 
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voro så skurna, att ränderna i tyget gingo snett ihop på bröstet, 
ock med blott en rad av små mässingsknappar. I stället för 
blanka knappar i tröjor ock rockar ock de ovannämnda över-
klädda knapparna fick man snart prässade hornknappar. Det 
ljusblå vadmalet utbyttes mot svart eller mörkblått. Tovhattarna 
blevo oformligt höga med uppåt vidgade kullar ock små brätten 
Denna form förändrades dock snart så, att hattkullen uppåt blev 
mycket smal samt luden (»harullshatt»). 

Vita och svarta rundkullshattar med stora brätten kom mo 
först i bruk omkring 1840 ävensom s. k. pumpstövlar. De 
många kapplagen på kapprockarna utbyttes mot en enkel sid 
kappa, som räckte nedom midjan. Tröjorna blevo kortare, ock 
toppmössorna lades bort. Kvinnorna började anlägga livkläd-
ningar med vida ärmar. Nu upphörde även bruket, att kvin-
norna i bara lintygsärmarna utan tröja uppträdde i kyrkorna 
(»bararmata»). 

Sedan den tiden hava moderna å klädedräkten oupphörligt 
växlat, ock något eget mod för orten finnes icke mer. 

Samfärdseln var i forna tider i dessa orter, såsom annor-
städes, ej särdeles lätt. Åkdonen voro kärror ock vagnar med 
träaxlar, tunga ock klumpiga. Seldonen gjordes av trästycken, 
som sammanbundos med reptyg av lindbast (»åla»). Varorna, 
som forslades från ock till städerna, »klövjades» d. v. s. fördes 
på hästryggen i en stor »klövsalle». I början av detta århun-
drade voro dock vägarna mycket förbättrade, ock åkdon med 
järnaxlar ock järnbeslagna jul begynte bliva brukliga. Men 
länge färdades både karlar ock kvinnor, åtminstone då längre 
färder företogos, ridande. 

Uppriktighet och förtroende rådde fordom mellan alla. Den 
som var falsk eller svek ett förtroende, blev »vars mans hakk» 
(niding). Skuldsedlar behövdes icke av kända låntagare, ej 
häller kontrakt eller skrivna uppgörelser, ehuru många voro rätt 
skickliga skrivkarlar. Endast auktionsprotokoll ock sådana 
handlingar, som skulle lagfaras, skrevos. Hemtrevnad var i 
vanje hus ock gård det varefter alla, utan särdeles många undan-
tag, strävade. 
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I en gård, där det fanns två eller tre »boleka» (åboer), bru-
kade gårdsfolket ofta under de långa vinterkvällarna besöka 
varandra för att, innan man tänt ljus, samspråka en stund i 
mörkert (»mölla»). Eller ock togo de med sig sitt arbete: kar-
larna sin slöjd, då den var av mera flyttbar beskaffenhet, ock 
kvinnorna sin spinnrock, sömnad eller stickning, barnen sina 
böcker, ock sålunda arbetades i sällskap till kl. 9 eller 10 på 
kvällen under samspråk om varjehanda. Än var det bibliska 
historier, än svensk historia, särdeles krigshistorier från »kogg 
Jöstas», kung Karls ock Gustav III:s dagar som ventilerades. 
Ock kvinnorna sjöngo stundom gamla folkvisor, av vilka de 
hade ett rikt förråd: »Duvan på liljekvist», »Sven i Rosengård», 
»Pär Adelin, som tjänte på konungens gård» jämte många andra, 
samt åtskilliga andliga sånger. Dessutom fick man höra många 
berättelser om händelser under deras eller deras förfäders levnad, 
otroligt många spökhistorier, jakt- ock skogsberättelser ock 
rövarehistorier ifrån de tider, då skogarna vimlade av stigmän 
eller flyktingar. Många sådana berättelser kunde vara ganska 
löjliga ock framställdes kanske ännu löjligare, men en ock annan 
kunde vara både romantisk ock lärorik. Närmaste grannhusets 
folk kallades »darra»; man sade »darrafar», »darramor», »darra 
barn», »darra drägg» o. s. v. (gamla formen för deras). Oenighet 
grannar emellan hörde till sällsyntheterna i förra tider. Vanligen 
voro de de bästa vänner ock bistodo varandra i råd ock dåd. 
Det arbete den ene företog, ville gärna den andre företaga på 
samma tid. Männen voro nästan alla slöjdkunnige. 

De skogsalster, som avyttrades till de stora slättbygdernas 
befolkning, voro förnämligast ved ock gärdslevirke (»hagk», »sta-
ver» ock Sie») samt även timmer ock kol av ek. Kolen brän-
des av större ekstubbar, vilka sprängdes med krut ock upp-
brötos ur jorden, samt av grenar efter fällda ekar. De brändes 
ej i mila, utan veden sönderhöggs till vanlig kastved (»kelave») 
ock lades upp i stora högar att torka. Den lades sedan i 
en stor rund, öppen grav ock staplades upp däröver såsom en 
»häs» (hässja). Sedan antändes veden i gravens botten ock fick 
öppet brinna ned, varefter graven täcktes över med torv ock 
jord, tils kolen voro släckta. Dessutom avyttrades allehanda 
slöjdalster, såsom jul, vagnar, slädar ock annan åkerbruksred-
skap, ävensom fat, svarvade av pilträdsvirke eller björk, skopor, 
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slevar, laggkärl o. d. Ekspån till kyrktak, julekrar, kvastar 
ock ek- eller björkbark samt rep av lindbast tillvärkades i mängd, 
ävensom grövre korgar. 

I vävnad — även s. k. konstvävnad 	voro kvinnorna 
ganska skickliga. Vävstolen med dess »reva» (bommar) ock 
»la» (skedställning) var i det närmaste sådan, som den ännu 
brukas på landsbygden. Det spunna garnet harvades upp till 
»harver» på harvlar (»ha4trä»), nystades sedan av en »garnvinna» 
(garnvindel), då det var tvättat, blekt eller färgat; »varpades» 
därefter på »varper» till en uppränning (»fjäte»). Det simplaste 
slag av vävnad var »entännig» (en tråd trädd i varje skedtand). 
Vanlig linnevävnad vävdes »tvåfäft» (två trådar i varje sked-
tand) ock »trefäft» i tre »selvlag», fyrskäft i fyra o. s. v. Den 
treskäfta vävnaden »selvades» på ett eget sätt (vb. »krokaselva») 
för att se bättre ut. Konstvävnaderna vävdes i flera, ända till 
16 solv ock hade särskilda namn, såsom »dräll», »häntväv», »kale-
migk» m. fl. 

Stickning av strumpor, vantar o. d. skedde med »speter» 
(stickor) av ståltråd ock var även av flera slag. Det enklaste 
kallades »rätt ock slätt», därnäst kom »vrågrasbinnig», »tär-
nigbinnig», »fläkkbinnig», »blumsterbinnig» o. s. v. i alla möjliga 
färger ock mönster. Västar, kvinnomössor, huvudkläden brodera-
des (»suddes ut») på mångahanda sätt; likså täcken, i synnerhet 
brudtäcken ock schabrak. 

Av vidskepelser, som gingo i svang eller s. k. »tete» var 
det vanligaste, att man trodde på spöken (»jägse») ock trolldom 
(»fertrellig»). Väl kunde det finnas enfaldigt folk som trodde, 
att bärgtroll, sjörå, skogsrå ock tomtar ännu funnos till. Men 
de fläste hade den uppfattningen, att det var dessas andar som 
understundom visade sig, såsom t. ex. den så kallade »Odens 
jakt», vilken många sades hava mött i mörka nätter på skogarna. 
»Gasta», som besvärade vissa gårdar ock läto höra sitt »gum-
rane» (ett slags gnäggande ljud), voro urfolkets, jättarnas 
ock tomtarnas andar, som måste gå omkring här på jorden 
på de ställen, där de levat, emedan de hade varit ett troll-
folk. 
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Näcken, som särdeles om våren hördes nästan i varje ström 
ock bäck, var sjörånas spelman, ock mången hade icke blott 
sett ock hört honom, utan även lärt av honom att spela fiol. 
Det kunde ske på tre torsdagskvällar vid något vattenfall, om 
man blott anropade honom. Men den som sedermera spelade 
hans polska (»strömkarnspolsken»), han kunde icke upphöra där-
med, ej häller de dansande med att dansa, förrän någon skar 
av strängarna. 

»Löktegubben» var en annan gengångare, tomtarnas väktare, 
som vakade över deras fordom nedgrävda medel. Han visade 
sig i synnerhet å sankare ställen ock vid gamla stenrör ock 
murar ock förvillade ofta genom sina lyktors sken dem, som 
vandrade under mörka kvällar. 

Dessutom kunde sådana avlidna, som varit mycket världs-
ligt sinnade, gå igän ock oroa de kvarlevande. 

Som nu icke alla kunde se »jägsa», så kunde det hända, 
att man gick mitt på dem, även om dagen, ty då stodo de stilla 
på ett ställe (»dagstånn»), ock då kunde det hända, att man 
blev »krammater» av dem. För att häva denna åkomma, som 
bestod i frysning ock rysning, måste man släppa eld igenom 
barmen eller »stöpa bly» i ett kärl över huvudet på den sjuke. 

Det fanns även ett slags varelser, som kallades »älva» (alver) 
ock de voro av två slag. Det ena var »jusälva», små vitklädda 
barnagestalter, knappt större än spädbarn, vilka glatt lekte på 
ängarna omkring blomstren ävensom i blomstrande träd. De 
voro goda varelser; då de visade sig, bådade det lycka ock god 
årsväxt. Andra voro »svartälva», små, mörka, fula gestalter, 
som gjorde »onna mungrep» (elaka miner). De bebådade olycka 
ock dålig äring. Den som mötte dem, kunde bli »älvablåsen» 
(få »älvabläster» d. ä. friselutslag), från vilken åkomma man 
befriade sig genom rökning med »älvanäver» (ett slags mossa 
liknande renmossa). 

Små barn kunde få »Sivet», när de betraktades av folk med 
»onda ögon». Det botades med spikar tagna ur kyrkdörren. 
Kreaturen kunde också lida av sådana ögon, hästar modstulos, 
korna mjölkade ej riktigt, som de borde. Detta botade kloka 
gummor ock gubbar. 

»Mjelkhara» hade förr varit ganska vanliga. Nyköpta 
kreatur, som »trådde» (längtade tillbaka), vande man genom att 
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leda dem »ansols» (motsols) tre gånger kring en jordfast sten 
ock därpå, innan man släppte in dem i fähuset, leda in dem i 
stugan ock ställa dem mittför ugnen, i vilken man antände »en 
topp halm». Uppställda vävnader kunde även förtrollas genom 
onda ögon, så att vävningen gick illa eller misslyckades. Det 
var i synnerhet enfaldigt folk ock gamla gummor som levde i 
sådana uppfattningar ock trodde därpå. 

En from sed var, att man varje hälgdagsafton (aftonen före 
en hälgdag) utbredde en duk på bordet för att därpå fram-
lägga bokförrådet. Det var om julen den vita högtidsduken, vid 
andra hälgdagar en »ruti» sådan. Varje kväll, innan man gick 
till sängs, brukade gudfruktigt folk låta sina barn läsa afton-
bönerna ock dithörande psalmer. Dessutom skulle golvet i stugan 
väl sopas av, innan man lade sig. Den fromma enfalden trodde, 
att hyddan under natten besöktes av lekande änglar, därföre 
borde golvet vara städat. Sedan man gått till sängs, förestava-
des ord för ord för barnen, då de voro så pass gamla, att de 
kunde säga efter, en hel mängd värser ur sånger ock psalmer, 
innan de fingo- somna. Hade arbetet om dagen ej varit för 
tröttande, fortsatte ofta, de äldre med att upprepa sina böner 
ock sånger, även sedan barnen insomnat. Man hade vissa böner 
ock värser, vilka man tyckte sig läsa, såsom hade de varit 
målade på de olika föremålen i stugan ock sängen. Man upp-
byggde åt sig ock ikring sig en hydda av böner, ock där så 
ej skedde, var huset ej lyckligt, det var »utan värn ock värja». 

Stigmän ock fridlösa flyktingar hade här, som annorstädes 
i större skogstrakter, ett fredat tillhåll, blott de lemnade befolk-
ningen i fred ock icke »beto nära ula». På åtskilliga ställen 
utvisas ännu vissa bärggrottor ock platser, där fordom rövare 
eller flyktingar haft sitt tillhåll. En sådan grotta finnes inom 
Hällestads socken strax invid stora landsvägen i en dal, som 
ännu kallas »Tjuvadalen». Ingången till denna grotta är nu 
igänstenad, men dess inre skall vara mycket rymligt. Där sägas 
fordom sju stycken rövare hava hållit till. De brukade spänna 
ett snöre tvärt över landsvägen nere i den djupaste dalgången, 
detta snöre leddes in i grottan ock stod där i förening med en 
bjällra. När nu någon resande kom ock 1 mörkret körde mot 
snöret, satte detta bjällran i rörelse. Då rusade rövarne ut ock 
plundrade den resande. Detta rövaretillhåll säges hava upp- 
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täckts på det sättet, att en piga i Hällestads hy blivit fångad 
av dem ock tvingad att kvarbliva för att laga till mat åt 
rövarne. En gång sent en julafton fick hon tillåtelse att gå 
hem ock hämta julhalm, sedan hon avlagt en dyr ed att icke 
tala vid någon människa ock att genast komma åter. Hon gick 
in i sitt hem till stor förskräckelse för de sina, som trodde hänne 
vara uppäten av vargar. Nu talade hon till spiseln, sägande 
sig skola släppa vissa halmstrån här ock där på återvägen för 
att utvisa stället, där hon vistades, samt gå ut ur grottan vid 
ett givet tecken, när juldagskvällen alla rövarne, som nu voro 
hemma, hade somnat. Nu sattes ut vakt på angiven tid att 
giva tecken åt det församlade folket, när pigan krupit ut. Därpå 
omringades ingången, i vilken halm ock enris antändes. Stig-
männen måste nu, för att ej rökas ijäl, krypa fram ock giva 
sig fångna. 

I ett annat bärg, Gongö kallat, beläget mitti en stor mosse, 
är även en nu nästan nedrasad grotta, som fordom varit ett till-
håll för rövare. 

På ett annat ställe benämnt Högelid, varest för ett halvt 
sekel sedan ännu var djup urskog, visades fordom lemningar 
efter en större jordkula, där en mängd fribytare eller förrymda 
soldater under trättioåriga krigets dagar skola haft sitt tillhåll. 
De sägas hava en mörk höstnatt upptäckts av en djärv björn-
jägare, som gått vilse ock måste tillbringa natten i skogen. Han 
var beväpnad med en grov gaffelbössa (muskedunder) med jullås. 
Frampå natten såg han det lysa på ett visst ställe i skogen. 
Han gick tyst ock varsamt dit, ock gömd ibland träden såg han 
12 stigmän sitta på en kullfallen trädstam i en rad framför en 
lång stockeld, alla beväpnade med »moSötter». En kvinna stod 
vid elden, sysselsatt med att koka mat. Jägaren lade ett väl-
digt skott i sin stora bössa, stöder hänne på en trädgren ock 
skjuter på hela raden. Men bössan klickade. Julets skrapande 
mot flintan hördes av kvinnan, som varnade de halvsovande 
fribytarne. Men då de lyssnat en stund utan att höra något 
vidare, föllo de åter in i sin halvslummer. Nu gick skottet av, 
ock hela raden föll genomborrad av jägarens lod. Pigan för-
skräckt, då hon såg alla döda eller döende, tog till flykten; 
men löper mitt i famnen på jägaren. Han skonar hännes liv 
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för att få veta deras gömställen, vilka ock kvinnan emot löfte 
om frihet upptäckte. Det myckna godset i guld ock silver, som 
fanns i deras gömmor, skall hava gjort jägaren till den rikaste 
man i näjden. 

Författaren, komminister A. KULLANDER i Segerstad, avled 1890, 
ock har alltså icke kunnat läsa korrektur på sin uppsats. Vid dennas 
tryckning ha några smärre förändringar gjorts i formen, huvudsakligen 
bestående i utbyte av e mot a uti ändelser, isärskrivning av sammansatta 
värb, förenkling av satsbyggnaden samt västgötaordens återgivande i 
skrift med grov beteckning. För västgötaorden har fil. kand. S. M. 
LAMPA välvilligt biträtt. Då förf:s språkform synbarligen i vissa fall 
avviker från de av hr L. kända målen, är det emellertid möjligt, att 
vi i ett eller annat fall misstagit oss vid handskriftens tolkning. 

L-11. 
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