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Om ock 61juden i mellersta Halland. 

Ett bidrag till J'-ljudets utvecklingshistoria 
i svenskan 

av 

TORE TORBIÖRNSSON. 

Föreliggande uppsats var avslutad redan i januari 1896, då den till 
professor NOREEN inlemnades som licentiatavhandling i nordiska språk 
samt av professor LUNDELL antogs till publicering i »Svenska landsmålen». 
Sedan dess har jag ej haft tillfälle att ytterligare sysselsätta mig med 
hithörande frågor (jfr nedan s. 75), vadan uppsatsen, frånsett en eller 
annan rent formell eller språklig ändring, härmed offentliggöres i oför-
ändrat skick. Till den efter 1896 utkomna litteraturen har jag endast 
i undantagsfall kunnat på några få ställen hänvisa. 

Uppsala i oktober 1904. 

Vissa av mellersta Hallands dialekter intaga med avseende 
på förekomsten av 5- ock å-ljud en i förhållande till hela det 
övriga skandinaviska språkområdet alldeles säregen ställning. 
Den etymologiska fördelningen mellan f-ljud å ena sidan ock 
å-ljud å den andra är nämligen alldeles omkastad, så att mot 
riksspråkets å (fy, y, g o. s. v.) i denna dialekt svarar 5  ock 
mot riksspråkets 5 i dialekten svarar å. 

Denna företeelse är, så vitt jag kunnat finna, förut endast 
delvis ock ofullständigt omnämnd i litteraturen. Man har iakt-
tagit, att 5 brukas för rspr. å. Däremot finns den andra egen- 

Sv. landsm. 1904. 	 6 
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heten: dial. ö (p) = rspr. I ingenstädes anförd. Vad jag härom 
funnit i litteraturen är följande: 

P. Möller, Hall. landskapsm. (Lund 1858), säger s. XII: 
»tj, kj = sch, i början av ord, t. ex. Sehärby schörka Tjärby 
kyrka etc., såväl på de orter, där j  det hårda sk förekommer, som 
ock intill Viske ån». »Det hårda sk» förekommer enligt Möller 
anf. st. »i socknarne straxt norr om Lagan ock intill Ätran». 
Av de språkprov från olika härader, som Möller s. XVII—XXI 
meddelar, visar endast det å s. XX f. (fr. Tönnersjö ock Höks 
härader) ,den ifrågavarande företeelsen. Där förekomma skäpp 
= käpp, skäringen = käringen. 

C. A. Colliander, Bidrag t. känned. om  hall. allmogem., Åk. 
afh. (Lund 1868), yttrar s. 18: 

Sv[enskt] 	Målet 
kj 	 . k i början av ord; t. ex. kjortel, icjortel; 
tj 	motsv. av tj 
k t- 	jära, tjära; kär, kärr k 

fr. e, i, y, ä, ö. 
Om ljudbeteckningen säger Colliander s. 7: »kj, 4, i fram-

för lena vokaler uttalas som sek; jfr Aasen § 36 anm.»» 
Lundell, Landsmålsalf. s. 47 (Sv. lm. L 2, s. 57 2), uttalar 

sig på följande sätt; »När det för Hall. mellan Lagan ock 
Viskan säges, att tj ock kj i början av ord uttalas som sch, 
antager jag, att det just är p som menas, att det alltså heter 
pärby pörka Tjärby kyrka.» Att detta LUNDELLS antagande är 
oriktigt ock att här värkligen föreligger ett f-ljud, har jag, som 
av nedan meddelade material framgår, tydligt iakttagit. 

Lyttkens-Wulff, Sv. språkets ljudl. s. 237 noten, antaga, »att 

	

övergången gått från x(= landsmålsalf. p) till f' 	 f) ock icke 
till f (= 5).» »Det i sådana fall använda f' är dock något mera. 
ansträngt än vanligt f' 'ock står således med avseende på graden 
mellan x ock f', ehuru mycket närmare f" ock så nära detta, 
att i vanliga fall skillnaden lätt förbises. xörka (kyrka) blir 

Hänvisningen till »Aasen» kan endast förstås som en missupp-
fattning från COLLIANDERS sida av vad AASEN å nämnda ställe velat 
säga, nämligen att det norska ö-ljudet ej är identiskt med det svenska 
riksspråkets. Se t. ex. Lindgren, Dansk o. norsk gramm. s. 42. 

Citeras i det följande efter den för hela bandet gällande pagi-
neringen. 
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förka ock icke förka, ehuru naturligen individuellt även detta 
senare uttal kan användas. Kyrkeskepp uttalas rörkefepp 1  
(icke förkefepp), tjugesju (xtagefut) blir rtagefui.» 

I anslutning härtill har prof'. NOREEN i sina föreläsningar 
över nysvenska (1891-92) om detta ljud yttrat: »1 mellersta 
Halland (Lyttkens-Wulff, Ljudl. s. 237 not) ha vi troligen samma 
ljud (d. v. s. y). Ett abnormt vitt pass i é-ljudet där. Låter 
därför likt j'-ljud». 

Detta är allt vad jag i litteraturen angående denna sak 
funnit; ock jag övergår nu till meddelande av mina egna under-
sökningar. 

Under ett besök i Halland vid mitten av 1880-talet fick jag 
höra uppgivas, att å vissa trakter förväxling av S- ock å-ljuden 
skulle förekomma. Denna uppgift har jag sedan genom egen 
iakttagelse på ort ock ställe funnit vara riktig; ock för att skaffa 
mig säkert material samt söka bestämma den geografiska ut-
bredningen av ifrågavarande dialektegenhet besökte jag under en 
resa på några dagar hösten 1894 de fiästa orter, där den enligt 
uppgift skulle förefinnas. 

Ursprungligen var det min mening att uppskjuta med publi-
cerandet av det material, jag upptecknat, tils jag kommit i till-
fälle att ånyo i Halland kontrollera ock komplettera det. Endast 
på så vis vore det mig möjligt att lemna en fullt tillfredsstäl-
lande ock detaljerad redogörelse dels för de olika ljuden, dels 
för företeelsens geografiska utbredning. Som det emellertid är 
ovisst, om eller när jag kan få tillfälle till en utförligare under-
sökning, så publicerar jag härmed materialet sådant det är, hälst 
ju företeelsen erbjuder rätt stort intresse ock möjligen i viss mån 
kan vara upplysande för de svenska J-ljudens historia överhuvud, 
varför den vore förtjänt av en grundligare undersökning av 
någon med målet fullt förtrogen. 

Det område, inom vilket den nämnda omkastningen av S-
ock å-ljuden förekommer, är följande: Lagadalen från Knäred 
till havet samt kuststräckan norr därom t. o. m. Morup (mellan 
Falkenbärg ock Varbärg). Huruvida företeelsen sträcker sig 
längre, möjligen ända till Varbärg eller till Viskan, som MöLLBR 
anger, kan jag ej säga med bestämdhet, enär jag ej haft till- 

1) Betyder snarare kyrkekäpp. 
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fälle att å ifrågavarande orter anställa undersökning. Området 
är alltså bredast i söder ock avsmalnar, ju mer man kommer 
norrut, så att det längst i norr omfattar endast själva stramt-
socknarna. Gränsen inåt landet kan jag i övrigt ej bestämt 
angiva. 

Inom detta område går gränsen för palataliseringen av sk 
framför palatal vokal. MÖLLER anger Ätran som gräns. Enligt 
min iakttagelse utgöres gränsen (åtminstone närmast havet) av 
den skogbevuxna ås, som sträcker sig parallellt med Ätran unge-
fär en halv mil söder därom (»Skrea backe»). 

På hela detta område motsvaras det västsvenska y (Lundell 
Alf. 57) av ett f-ljud, vilket för de olika orterna något varierar. 
Söder om Halmstad är detta f med säkerhet icke = f eller 5. 
Jag uppfattade det nästan som ett muljerat f (= D.» Norr om 
Halmstad har jag iakttagit 5  ock ett ljud stående mellan detta 
ock f. Närmare kan jag ej bestämma det. Jag transkriberar 
J'-ljudet i alla dessa fall med f, varunder således falla de vari-
anter, jag trott mig ha iakttagit, nämligen 5, f ock .f.2  

Mot riksspråkets f svarar i dialekterna över hela detta om-
råde y. Detta y är det normala västsvenska y utan explosiva 
(Lundell Landsmålsalf. 57, Folkm. frändsk. 36) eller — vilket är 
detsamma — den senare komponenten i det högsvenska fy. I mitt 
eget uttal har jag endast detta p-ljud, vilket i Västergötland är 
det vanliga. Emellertid är utbredningen av y (som norr om 
Skrea finns i alla ord, där riksspråket har f) söder om Skrea 
(Falkenbärg) naturligtvis i betydlig grad inskränkt till sin före-
komst, enär ju här sk kvarstår oförändrat framför palatal vokal 
ock dessutom st (obrutna former) ofta finnes motsvarande rspr. 
stj. Det är således endast ord med ursprungligt sj, skj (ock stj) 
som skulle ha y. Till följd av att y endast förekommit i ett 
fåtal ord samt på grund av inflytande från rspr. kan man få 
höra personer, som använda f även i detta fall. 

i) Även i Stafsinge, där annars 5  (eller j) förekom, trodde jag 
mig höra f (ock detta isynnerhet i ord med ursprungl. gag). Kanske 
var det 'dock endast något försök (möjligen omedvetet) att modifiera 
det lokala talet efter riksspråket. Emellertid räcker mitt material på 
denna punkt ej till, för att jag skulle kunna draga någon säker slutsats. 

2) Rörande 5-ljudens allmänna karakter se Exkurs I. 
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Jag går nu att meddela det av mig samlade materialet, det 
mästa från följande socknar: Tjärby ock Veinge (1/2  mil norr om 
Laholm), Trönninge (en mil söder om Halmstad), Harplinge (en 
mil norr om Halmstad), Skrea (1/2  mil söder om Falkenbärg), 
Stafsinge (1/2  mil norr om Falkenbärg); dessutom, dock obetyd-
ligt, från Knäred (vid Lagan, 2 mil öster om Laholm), Ysby ock 
Ränneslöv (öster ock sydost om Laholm), Mellby eja mil sydväst 
om Laholm), Tönnersjö (mellan Laholm ock Halmstad), Getinge 
(mitt emellan Halmstad ock Falkenbärg), Äftra (en mil söder 
om Falkenbärg), Morup (mellan Falkenbärg ock Varbärg). 

Orden äro antecknade med landsmålsalfabetet, ock jag med-
delar dem här under den form de upptecknats. Jag vill likväl 
särkilt betona, att helt säkert i många fall finnes fel beroende 
på otillräcklig observation. Detta gäller särskilt vissa vokaler, 
t. ex. e (1. 8?), i 	2., y — y. Om i svagtonig ställning fram- 
för palatal vokal finns k eller A, g eller g, vet jag ej. Jag har 
skrivit k, g. Likaledes vet jag ej, om framför palatal vokal i 
början av ord finns sk 1. sh.. Jag har skrivit sk.1  

1) Dial. f= rspr. é (<-- tj, kj, k): 
eller f 

rspr. 	Stafsinge Skrea Harplinge Trönninge Veinge 	Tjärby 
tjock 	 fyk 	folf 	pk 	fot 	fok, fyk fokgok,f0.1; 
tjog 	f'0, pA. 2  /g 	.fg, yt_k 	fli 	fyv, figg 	— 
tjuder 	 fyk, ,,syn.8 	frPc_e/ 4  figit 	fY.11' 	 — 
tjuga 	— 	 — fyva 	fyva k 	— 
tjugu 	 fga, 924a fu 6 	fuga 	.14ga 	Aga 	____ 
tjur 	 fyk, osyk 	 — 	fY4 	.I.Y.4  
tjusa fisa — — — — — 
tjuta 	fgda,,,914 da 
tjuv 	f(v) 	— 	 fyv 	— 	— 
tjäder kdak, 	— — 	 — 
tjäle Ma 	— fc_ela fela 	— — 

I fråga om vokalerna visa flere ord helt säkert former, som bero 
på inflytande från rspr., oftast kanske beroende på meddelarens oför-
måga att hålla isär sitt dialektuttal från det honom bekanta riksspråks-
uttalet. Ofta finnas dubbelformer. 

tral f g; et ,s,g szl; 'gams. 	ock fudak. 
4) Tjuderpåle. 	 5) ;yva? 

= tjog? 
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rspr. 	Stafsinge 	Skrea 	Harplinge Trönninge V einge 	Tjärby 
tjäll 	fcel 	 — 	 — 
förtjäna — — fuhfcena — 	 — 
tjäna fcena fena fena fcena fena — 
tjänare fcenaka 	— ____ 	— 	— fenaha 
tjänst fcenst 	— fenst 	— — — 
tjära fcenn feha 	— fa 	— — 

Moll 	Pla (jQla) Ma 	Ma 	fQla 	Ma 2  
kjoltyg 	— 	 fQiaty 	— 	— 

kedja 	{fed
cli 

ja } fecly a 	 freda 	 feclya 	fc_eclya ka 
kela 	 fela 	— 
kelen 	— fcgan 	 — 
Kerstin fehstin 	— 
katekes katafes 	— 	— 
kika fika — — 
kikhosta fggahosta fregahosta3  §ceghostaa 	— 
kil 	 fil 	fil 
kimrök 	— 	 fon4ok 4  
Kina 	 fina 5 	- 	 - 
kind 	 find 	lind 	 — 
kinkig 	— 	 fik a 	— 
KinnekulleMaktda 	 — 	 — 
kippskodd 	 fipaskod 
kista 	— fista 	 — 	— 
kittel 	— 	 — fela 	— 
kiv 	 fix 	 — 
kivas 	 fiva 	fiva 	fiva 	fiva 	fiva 

, 	1) Kjortel. f939 utgår från en form kjortle, se Nor. Sv. lm. IV. 2, 
s. 96. Jfr nedan fela = 'kittel'. 

2)1 Veinge trodde jag mig en gång höra uttalet Aga. Jfr Lundell 
Alf. s. 58, där ett dylikt uttal anföres från Härjedalen. LUNDELL antar 
dock för Härjedalen Ä). 

2) fegahosta 	ghosta beror möjligen på folketymologisk an- 
slutning till Ma käke. 

Med alm 1; lånord (jfr t. kienrauoh), se Kock Sv. akc. II, 
s. 133. I rspr. kimrök beror väl m på anslutning till medelsv. kim 
(Södw. Ordb. s. 652) ock nsv. dial. kim (Rz s. 318). 

fines kines. 
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.rspr. 	Stafsinge Skrea Harplinge Trönninge Veinge 	Tjärby 
kyckling -- 	— fY11V fOg fOg 	— 
bekymmer befOntaa, 	 — 
kyndels-1  fonalsmcega 	 — 	— 
kyrka fohka 	 fimka fohka fokka 
kyrkogård 	 — fistkagah, 
kyss 	— 	 f0.3 	 f04 	 -- 
käft 	 fceft 	feft 	 fceft 
käke , 	fc.eka 	fe.e. g 	 fc_ega 	 fe_ega 
kälke 	 filka 	— 
källa 	 — fila fila 	— fila 
källare 	 fcelaha fcelaha 	 felaita 
kältring 	 — fceltitig 	 — 
känger — 	— 	— fceot fceatt. 	— 
känna fcetia fcena fcena lolla 	— fceila 
kännedom — 	 fcenadon) 
käpp fcep 	 iceP icei2 — 
kär ka 	— — feel 	— 
kära(nde) -- 	 — fcehanda fceka 
käring 	 fen feprog 
[kärl] [kthala2] — — [knala] 
kti.lek . 	 fc_en,leik, -leg 	 — 
kärna 3 	 - 	 loma 
kärra 	 — skoticena 	 — 
kärve 	— fcehva 	— 
*käfta 4  fceta 	 — 	— 	— 
kätte 	— 	 — fetactfceta 
kök 	 — fgk fgk 	— fgk 

Kyndelsmässa. 
En liknande form finns även i andra dialekter, se Rz s. 108. 

Frånsett stamvokalen är hall. karala = fsv. kteralde (jfr isl. kerald), där 
te antingen beror på R-omljud eller på inflytande från en biform *kte-
rilde (nsv. käril), se Nor. Aschw. gramm. s. 60. Frånvarom av R-omljud 
i hall. lcarala kan möjligen bero på att ordet i fornspråket också kunnat 
ha fortis på andra stavelsen. Isl. kerald etc. utgår som bekant från 
urgerm. *kaza-61a- (jfr isl. såld 	urgerm. *saiha-ä1a-, se Liclhn Upp- 
salastud. s. 82). I Dalmålets krwid, krceld etc. (Nor. Sv. lm. IV. 2, 
s. 108) ock Prytz Com. kräldet (Sv. lm. Bih. I, s. 33) måste på grund 
härav föreligga metates från en form *kterld- med synkoperad vokal. 

Nöt-, smörkärna. 	 4) Isl. ketta. 
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Harplinge Trön-ninge Veinge 	Tjärby 
Pigt 

Pinal 

fgb fgva 2 
 

fgba 
frpanhamn 

frita 4 	fria 	frsa 	frsa 
forma 5  
Mab" 
fehtal 

fansalyd6  fyd 

80 	 TORBTÖRNSSON, 

rspr. 	Stafsinge 	Skrea 
köld 	 frid 
kölna 
kön 	 fgn 
köp(a) fent 
Köpen-3  
Köping pin 
köra 	 frha 	frsa 
*körna 
körsbär frsabces 
körtel 
kött 
	

frt 

2) § (Skrea, Stafsinge, Morup7) 
§, sk, st (Harplinge, Trönninge, Veinge, Tjärby etc.)} 
J' (÷- 51, sk„ skj, sti): 

rspr. 

Stafsinge Harplinge Trönninge 
stela 
stcelk 

stjärna 	§cesna 
stjärnklart 
stjärt 
gästgivare- 

Veinge 	Tjärby 
stcpla 	stela 
§elk 	ycelk, stelka 
§cesna 	§ohna 

stcesnklast 
skela 	stest 

icepvasa- 

rspr. 
stjäla 	 fala 
stjälk 

stela 
stelk 
Ifosna, i 

stesnaj 
skcehnklart 
st ca 

fcesna 

sju 	 ftc, fy la °tag 
sjuttiotvå §gtatvay 
sjutton 	 !utan 
sjutusen 	§utusen 

1) dels vb. elda, dels sbst. maltkölna. 
S) Impf. frfta. 	 3) Köpenhamn. 

med pr. Pk; impf. fg+h,da i VWit. 
Slå av borsten på korn. 	6) ock MStOta. 
Från Morup har jag överhuvud taget ingen materialsamling; 

men där finnes också js. Likaså i Skrea, fast jag bland de få exemplen 
endast fått ett med f (jämte D, vilket dessutom ej tyckts mig fullt 
säkert. De få hithörande orden från Skrea anför jag i sammanhang 
längre fram tillsammans med de få orden från övriga orter, som hittils 
ej upptagits. 

Gästgivaregård. 	 3) Sju eller åtta. 
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rspr. Stafsinge Harplinge Trönninge Veinge Tjärby 
sjuk 	 — 	syg, fyg fyg 	jsug, fyg ;gg 
rangsjuka 	— 	itagfulia 	— 
sjunga 	— syga Ma P°ea poga 
sjunka 	— 	— fyka yogka pika 
själ 	.)9•01 	kl, yepl 	kl 	96-el 	 — 
själv 	§-01 	fel 	fel 	§celv, scel yelv, sol 
självklok yeelkkg 	— 	 — 	— 
sjätte 	09.5eta 	 — 	feta 	peta 	peta 
Sjö 	01 	My f( 	Y# 	0 	§g 

skjorta 	?sada 	,otta, forta fon,ta 	yoAta 	pada 
skjul pgl 	 — skyl 9¥1 	 — 
skjuta 	'tida 	— 	— 	skuda 	yuda, skuda 
skjuts 	— 	skys, fys2  skys, yos skits2 	skas, pus 

ske 0 	 — ske ske ske 
kanske 	kan; a 	— 	— 	— 	kanya 4  
sked 	0 	ske 	ske 	ske 	ske 
beskedlig beyedli 	— 	— 
Skelder-5  peldatot kan 	— 	— 	— 
sken yen 	 — sken 	— 
skepp §e_p. 	 — — ov 
skicklig 	— 	— 	skikali 	skikali6  
skiftas 	 — 	skiftas 	— 
skifte 	— 	— atbvsktfta gifta 
skilja 'dia' 'skilja skiljas 1 skilja "'pinad 	skilsnicesa f skit" 
skilling 	— 	skce, filig filig 	ske, feltg 
skinn 	— 	skin, fin sing 	sktft 
skiten. adj. 	— 	shdan 	 — 
skiter 	 skubb 	— 	— 
kattskitar 	 katfidah, 	— 	— 
skiva 	§Iva 	 slava 
sky sb. 	py 	 — 	sky 	 — 

2n,,9d insjö, 0Stgi 5̀90n. Östersjön. 2) Jämte skusbona, fasbona. 
Jämte skus, skys. 	 4) Lånord. 

5) Skelderviken. 	 6) ? Dessutom med §- eller f-. 
7) Även VM}, enpld. 



fyna 

-gceftl» 
skceg, peg 
skelta 

skela 
skcelm 
skcelva 
femclas 
§cegk 
skegk 
skepa 
§ 

sketha 
pcato 

skak, 

skadat 
fgda J 

skyg 
skyla 
slcyb 
skont 

pcelsx 
fyitskceft 
sicceg, pceg skceg, jsceg 

sket 

skela, peta skeea, pcela 
skelm, pcelm skcelrn, pelm 
sk elva 	skcelva, pcelva 
skcema 	skontas 

ycegk 	pegk 	pcegk 
skegk 	pcegka vb. 	— 

skceva, yce va skeva, yceva 

skeka 	ska 
pce4p 

pokol 
skolja 	skolja 

on 
skok 

skylt 

skada 

peka, ska 
yceitp 
paka, skaka 

skola, olja 

'flyta 	skovla 
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Harplinge Trönninge Veinge Tjärby 
sky 

rspr. 	Stafsinge 
sky vb. 
skydd(a) §Ycl? 'Y& 
skyffel 
skygg 
skyla 
skyldig 	pylch 
skymt(a) pymta 
skynda 
skytt 	pyt 
skäckig 
skäft, -e 	§cefta 
skägg 
skäkta 
skäl 
skäligt 	pcp.ht 
skälla 	yela 
skälm 
skälva 
skämma 
skänk (skåp) 
skänk (gåva) 
skäppa 
skär 	.9(P4  
skärgård pengeubd 
skära 	pceha 
skärp 
sköka 
sköld 	pid 
skölja 
skön 	§gn 
skör 
skörd 	phd 

sköta 	Votsal 
focla 

povda Skövde 
skövla 

1) tt-, 



MATERIALSAMLING. 	 83 

Från övriga orter har jag antecknat ett fåtal ord: 
Knäred: 1) fuga 20; 

2) „satifig 77, kana; pul skjul; pk skilling, '01 
skyttel; ske sked; stcelk. 

Ränneslöv: 1) fog tjog, foha köra (o 1. a?); 
2) §ficia sköta, beyedli beskedlig; 

ska. 
Ysby: 	1) fota (o 1. a?). 
Mellby1  : 1,2) pu o fuga 27. 
Tönnersjö: 1) figki kinkig. 
Eldsberga: 1) fakda. 
Steninge glasbruk (i Harplinge): 

fena, fyit tjur, Aida tjuta, fin tjog; 
fa, foba; 
ffl, fel själv, pths¥ 77, syg sjuk, syya, sygka; 
stela, st(i)ceht, stilk; 
skilja, skida o. ft,Ltda, skol, skcelva, skcegk, skeka, 

Skceg, skepa, skelm, skifta, skoda, skoh, 
skyg, skcelta skäkta. 

Äftra: 	1) fuga 20, f yh tjur, fena tjäna; 
Ma kjol, fcena känna; 

2) ko sjö, fig sju, futan, fel själv, syg, solsah sjunker; 
stela, stelk, kota stjärna; 
fohta; 
ske sked, skilja, fcegk, skepa, skceg, 

Skrea (delvis [1] anfört förut): 
2) jsc_en.na 1. kota, stela, stelk, stela; 

sy 1. fy 7, syr, solsa sjunka, fel själv; 
«kl skjul, fohta; 
fcerp, fcelva, fylla skynda, laxt. 

Morup: 	1) ftsubka kyrka, feha kärra. 
Från Stafsinge har jag utom de ovan anförda orden upp-

gift om följande ords uttal i fråga om S- ock é-ljuden: 

1) Genom meddelande från en studerande i Lund, som dock ej 
längre talade sin hemorts dialekt, har jag något senare varit i tillfälle 
att för Mellby uppteckna sammanlagt 150 å 160 ord av båda typerna. 
I enlighet härmed skulle i Mellhy riksspråkets såväl 5- som å-ljud mot-
svaras av p (? eller kanske ett mellanljud mellan <,9 ock f), varjämte 
finnas ord med sk bibehållet samt obrutna former med st. 
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Med f uttalas enligt uppgift 
kil, kila, kimrök, kinkig, kippa, kista, kitslig, kitt, kittel, 
kyckling, kyla, okynne, kyss, 
käck, käft, kägla, kälke, källa, källare, kältring, kämpe, käng, 

kärna, kärr, kärra, kätte, kätting, 
kök, kött. 

Med js uttalas enligt uppgift 
sjuda, sjuk, sjunga, sjunka, 
stjälk, stjälpa, stjärt, 
skjuts, människa (-§- 1. -sk-); 
skena sb., skicklig, skida, skiffer, skifta, skina, skinka, skinn, skyl, 

skylla, skylt, skymma, skynda, skynke, skyttel, skägg, skäkta, 
skäl, skälm, skälva, skämt, skänk, skäppa, skärm, skärpa, skär- 
skåda, skärv, skärva, skävor, skölja, skör, skört, sköt, skövla. 
Skulle också ett eller annat av dessa ord av min meddelare 

vara uppkonstruerat i analogi med de övriga, så kvarstå dock 
tillräckligt många för att ställa förhållandena i dialekten utom 
allt tvivel. De flästa av orden skulle jag kunnat transskribera 
med landsmålstyper, men då jag ej vid inhämtandet av upplys-
ning om deras uttal genast haft tillfälle därtill, vill jag ej häller 
nu så långt efteråt göra det, fastän detta utan fara för misstag 
i flertalet fall läte, sig , göra. 

Innan jag övergår till framställande av den historiska för-
klaringen av de dialektiska f- ock 6-ljuden, skall jag nämna 
några ord om de avvikelser från det språkhistoriskt berättigade, 
som i det av mig upptecknade ordniaterialet förefinnas. 

Samlandet av dialektiskt språkmaterial erbjuder som bekant 
rätt stora svårigheter, isynnerhet då man — som jag i före-
varande fall -- sysselsätter sig med en dialekt, med vilken man 
förut ej alls är förtrogen. Förnyad kontrollering av de upp-
tecknade orden har endast i sällsynta undantag varit mig möjlig. 
Utom det vanskliga att på kort tid lära sig rätt uppfatta de i 
dialekten befintliga ljuden är det en kinkig uppgift att med någon 
säkerhet skilja på vad som ursprungligen tillhör dialekten ock 
vad som är tillkommet genom inflytande från andra dialekter 
(genom inflyttade personer, som delvis eller helt ock hållet bibe-
hållit sin ursprungliga dialekt) eller — ock här ligger största 
svårigheten — från riksspråket. Vår tids allmänna skolbildning 
ock goda kommunikationer sträva ju att alltmer utplåna det karak- 
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teristiska i dialekterna. På flere orter kan man få höra den oför-
falskade dialekten talad endast av gammalt folk. Andra ha ofta 
delvis eller helt ock hållet uppgivit vissa dialektiska drag. De 
flästa individer äro dessutom åtminstone delvis tvåspråkiga, så att 
de sinsemellan tala sin dialekt, men med riksspråkstalande tala ett 
slags blandspråk. Så även i Halland i fråga om f- ock 6-ljuden. 

Under det uttalet (= rspr. å) är fullständigt (eller så gott 
som fullständigt) bevarat, tyckas många individer på vissa håll 
inom det södra området av dialekten ej.  ha kvar något 6-ljud, 
eller bruka åtminstone detta ytterst sparsamt, så att man i 
denna mening kan tala om ett sammanfall av de båda ljuden 
i ett enhetligt 5-ljud. Så antecknade jag t. ex. efter en gammal 
torpare (70 år) i Harplinge' ett fämtiotal ord (av dem som i 
riksspråket ha å eller D. Bland dessa ord funnos 10, där man 
väntade att finna p (sju, sjuhundra, sjutton, rangsjuka, sjö, 
själ, själv, skjorta, skjutsbonde, marskalk). Rangsjuka ock 
marskalk äro tydligtvis redan som ord betraktade län från rspr. 
Av de övriga hördes js endast i ett ord, nämligen skjorta. Detta 
ord nämnde han två gånger (på olika ställen i sin berättelse): den 
ena gången hette det yohta,, den andra fohta. I ordet själ var 
jag ej fullt säker på hans uttal, det tycktes vara [(eller nogare 
bestämt pro3)2  den ena gången, men säkert fcg den andra. För 
övrigt funnos bland de från samma person upptecknade orden: 

21 med J' (= rspr. å), 
11 med sk (= rspr. f, tecknat sk framför palatal vokal), 
8 ord med f (= rspr. 5, tecknat sk framför palatal vokal). 
Alla de sistnämnda 8 orden liksom f i f, futan, fg.hundra, 

fel (= själv), fa.5bon,a hade naturligtvis sitt J' genom inflytande 
från riksspråket. Härtill kan läggas fohta, fra (= själ) samt 
hagfigka, mahfalk. I hans språk var alltså 6-ljudet, så vitt fram-
gick av de ord, jag fick höra, så gott som undanträngt. På 

Han var född i Getinge, där dialekten enligt uppgift skulle vara 
densamma, men hade sedan sitt fämte år vistats i Harplinge. 

Ett dylikt uttal med olika grader av förträngning vid de olika 
momenten av en frikativas bildning förekommer ej sällan. Så säger 
Storm Engl. phil.2, B. 254 om det norska x: »wohl aber wird es bis-
weilen im anfangsmoment sehr eng, später weiter gebildet, was den be-
ssgten eindruck hervorbringen kann.» Jfr också Lundell Frändsk. s. 50, 
där för västnorska anföres — dock med tvekan — ett .,,sx; samt nedan 
s. 100 f. 
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dylika fall, som voro talrika, beror väl, att man förut trott rspr. 
6, f i dialekten ha sammanfallit till f (eller som L.-W. s. 237 
noten antaga till f" ock f). Iakttagarne ha tydligen endast 
känt språket mellan Laholm ock Falkenbärg, ock där påträffas 
y jämförelsevis sällan, under det att det norr om Falkenbärg 
är ganska vanligt. 

Om man bortser från de fall, där sic står kvar framför pa-
latal vokal, ock från de få ord, som ha st (utgående från ur-
sprungligen obrutna former), är regeln alltså den, att 

dial. f svarar mot rspr. 6 
» y » » » 5. 

Detta synes bäst av Stafsingedialekten, där — för så vitt 
ingen invärkan från rspr. ägt rum i — dessa motsvarigheter gälla 
för hela det ifrågavarande språkmaterialet. 

Då uppstår frågan: hur skall dialektens förhållande till rspr. 
historiskt förklaras? 

Tydligt är -  ju, att man ej kan utgå från rspr. 6 ock f — 
en utvecklingsgång som man måhända vore benägen att antaga, 
eftersom rspr. visar de ljud, till vilka vanligen k, (kl, ti) ock 
sk, (ski, sti, si) pläga utveckla sig — för att förklara dialektens 
motsvarande f ock y. Eller, om detta läte sig göra, vore det 
förbundet med flere svårigheter; ock i varje fall kan vägen från 
å till f ej ha varit densamma som från f till y, ty då borde ju 
ljuden i dialekten sammanfallit, vilket de ej gjort. Man skulle 
ju kunna tänka sig som mellanstadium från 6 till f ett y (alltså 
å 	-› f) ock såsom mellanstadium från f till y ett muljerat 
f (alltså f --> -› y). Denna utveckling skulle då kunna tänkas 
ha försiggått samtidigt: 

å -›- y --> f 2  
f --> §3  

Bäst bevarad är dialekten utmed strandbygden; längre in är den 
mer påvärkad av rspr. 

Som utgångspunkt vore ej nödvändigt att antaga å = , utan 
man kan antaga g', ett stadium som kl  i varje fall måste ha genomgått, 
innan det blivit y. 

Som utgångspunkt skulle på samma sätt här snarare vara att 
antaga f (varom se nedan), varur å ena sidan dialektens y, å andra sidan 
rspr. f utvecklats. 
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eller också sukcessivt: 

eller: å --> 	— g- ---> f 

Ingen av dessa utvecklingsvägar är dock fullt övertygande, 
ock i varje fall ligger det någöt villkorligt ock godtyckligt i 
att antaga vare sig den ena eller andra. Osannolikt är också, 
att utvecklingen skulle utgå från de nu i riksspråket existerande 
å - ock f-ljuden. Dialektens f- ock §-ljud böra naturligtvis för-
klaras såsom en utveckling (mer eller mindre direkt) från forn-
språkets motsvarande ljudförbindelser. Då blir frågan den: vil-
ken väg bar utvecklingen från dessa senare ljudförbindelser till 
de nu befintliga enkla ljuden tagit a) i riksspråket, b) i dialekten? 

Om äldre språkliga urkunder för såväl rspr. som dialekten 
med god fonetisk beteckning funnes att tillgå, vore ju saken 
lätt avgjord. Nu är som bekant detta ej fallet. Visserligen 
kan man sluta sig till den ungefärliga tiden, då svenskan ej 
längre ägde de ifrågavarande ursprungliga ljuden eller ljudför-
bindelserna oförändrade kvar; men hur de olika mellanstadierna 
sett ut, det är, så vitt jag kan finna, omöjligt att på denna väg 
bestämma. 

Det enda sättet att bestämma detta är ett jämförande stu-
dium av de nutida dialekterna (alla eller några få representativa), 
alldeles på samma sätt som man -Kid det jämförande studiet av 
de indoeuropeiska språken går till väga för att bestämma dels 
vilka ljud ock ljudförbindelser det gemensamma indoeuropeiska 
grundspråket en gång ägt, dels de utvecklingsvägar, dessa ljud 
ock ljudförbindelser gått i de olika indoeuropeiska språkgrupperna. 

De svenska dialekterna visa som reflexer av fornspråkets 
ljudförbindelser k, kl, tI,  pi å ena sidan samt ska, ski, stl, st 
å den andra en mångfald av ljud ock ljudförbindelser, represen-
terande hart när alla övergångsformer från de ursprungliga ljud-
förbindelserna (som på vissa håll delvis äro kvarstående) till 
enkla ljud. Frågan är nu att ur detta dialekternas bredvid-
vartannat uppkonstruera ett efter-vartannat så beskaffat, att det 
tillfredsställer våra fordringar såväl i fonetiskt som i metodiskt-
språkhistoriskt avseende. 

Jag lemnar då först en kort översikt över de i dialekterna 
förekommande olika reflexerna av de nämnda ljuden . eller ljud-
förbindelserna, därvid i allmänhet inskränkande mig till palata- 
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liseringen framför starktonig vokal i de svenska dialekterna i 
Sverge ock Finland, varvid jag ej avser att uttömmande göra 
reda för alla orter, där en viss ljudföreteelse finnes, utan endast 
anger den eller de viktigare — för övrigt hänvisande till Lundell 
Landstnålsalf. (Sv. landsm. I) ock Folkm. frändsk.1  samt till 
landsmålslitteraturen i allmänhet. Med avseende på ordningen 
följer jag tils vidare de antydningar, LUNDELL givit Alf. 68 samt 
Sv. folkmålen s. 4. 5.2  

1) Såsom reflexer av fornspråkets k„ k, th pi förekomma i 
dialekterna följande ljud eller ljudförbindelser: 

k, b• (av urspr. k framför pal. vok.)2: gotl., estsv., mellersta 
Nyl., Roslagen (Alf. 62; Nor. Fåröni. = Sv. lm. I: 314; Hult-
man Östsv. dial. 187; Vendell Runöm. = Sv. lm. II. 3, s. 34, 
Ordl. Finnby s. 54; Schag. Vätöm. = Sv. lm. II. 4, s. 32). 

Åk , 4, (av urspr. k framför palatal vokal; kl): Uppland ock 
Södertörn (Alf. 62, 63, Vätöm. s. 33; Finnby s. 5). Piasterna-
målet (Roslagen) har av fsv. k1, kl »Åk  ock k (det senare 
före z, y, e& ock y4)», se Tiselius Sv. lm. XVIII. 5, s. 102 
(jfr dessutom a. st. s. 103, anm. 1). 

Ay synes ej med säkerhet finnas i någon svensk dialekt. 
Storm Engl. phil.2  253 f. anger ett sådant uttal (dock i 
svagtonig stav.) för Valders: bikkja (= Uhu). 

4, jj (4- k„ kl, ti) i Vöråmålet (Freud. s. 39), 	ti) i Lau- 
målet; Dalm. 4 (Nor. Sv. lm. IV. 2). Jfr för övrigt Alf. 
52, Frändsk. 28; Nor. Fåröm. 315. I några balt. mål finns 
enstaka ti 	kl (Hultman 187). Fasternamålet har 4, (4- fsv. 
ti, pi, se Tiselius anf arb. s. 64). Dessutom finns i några 
ord t ock i ett ord Åk: B•?,ok (tjock). 

y (k,, ti) i Fårömålet (315), dalmålet (Nor. Dalm.), norska dial. 
(Storm Engl. phil.2  253). 

jg(- k1, kl, tj.): vanligt svenskt 6-ljud (Alf. 51). 
Antropol. sektionens tidskrift 1880, N:o 5; numera även i »Språk 

ock folkliv», Uppe. 1905. 
Sommarkurserna i Uppsala 1895. 
För vissa dialekter, t. ex. Runöm. (s. 34) angives k. Så skriver 

också KLINTBERG för Laumålet (å Gottl.). I Viitömålet finns A endast 
framför 2, 2, y, y). 

I ordlistan finns dock intet ex. med ki ock endast 4 ord med 
k: kyst[a1; kisa kigo; kadur 'tjäder'. Det synes därför sannolikt, att 
Finnby-dialekten har endast 6 (väl Ja). 
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j*-  (<-- k, kl, 	Värml., Dalsl., delvis Bohuslän (Alf. 63, 
Frändsk. 36); norska dial. (Frändsk. 50, Storm 254). 

js (<--• k„ kl, tj): Östergötl., Västergötl., Sörbygden samt Kville 
ock Tanum i Bohuslän (Alf. 57, Busch Sv. lm. XIII. 3); 
sannolikt också delar av Halland. 

as (d. v. s. långt js-ljud) finns i Västergötl. (Beckman Sv. lm. 
XIII. 3, s. 43: ,,s49,5erigq). 
tk (<-- kl, kl, tj): Pedersöre-Purmo (Vendell 117), Gamlakarleby 
(Hagfors Sv. lm. XII. 2, s. 77); beskrives av Vendell (s. 5) 
ock Hagfors (s. 11) som »postdentaler med prepalatal modi-
fikation» med tillägg å sistnämnda ställe: »svag muljering». 
ts (k„ kl, tj): dalmålet (Alf. 52; Nor. Sv. lm. IV. 2); be-
skrives av LUNDELL sålunda: »man märker otvivelaktig li spår 
av jotering (dorsal bildning); dock tror jag, att man snarast 
har att skriva ts» — alltså på något håll möjligen en mellan- 
form mellan iS ock ts. 	• 
f 	kl, tj): mellersta Halland (se ovan). 

II) Såsom reflexer av fornspråkets sk1, skj, ag förekomma 
i dialekterna följande ljud ock ljudförbindelser: 

sj, sk (<-- sk): Fårömålet sh.; Laumålet sk (Sv. lm. I, 314, 
VI. 1); mell. Halland sk eller sp Fin!. dial. (liultman s. 
164, 187). Vendell (Finnby s. 5) anger, att dubbelformer 
med sk — skj 	stj — å förekomma. I ordlistan finns dock 
med skj endast skikts (jämte stjyg, tåug) ock med sk endast 
tre ord: skald (ock såaid), skip (stjip, 	skoito. För 
Fasternamålet (Uppl.), som för övrigt har f, anför Tiselius 
från en socken (Sv. lm. XVIII. 5, s. 120) några fall med sk, 
sb: skelar, ske, shliekta. Här är alltså sk, sfj .  det ljud-
lagsenliga. 

sbl sfry (÷- skj): finl, ock balt. dial. ski ock skj (Hultman 209, 
249). Vendell (Finnby) har med skj endast skikts; Fårö-
målet sAj (Sv. lm. I, 314); Jämtl. (Alf. 59). Jfr för övrigt 
Lundell Alf. 64. 

sth stj, sji 	skj, eg): Vöråmålet (Freudenthal 39), 
gotl., estsv., dalmål (Alf. 58; Nor. Sv. lm. I, 293; IV. 2; 
Klintberg Sv. lm. VI. 1). Om stj i fin!. dial. se  nedan. 
I Fasternamålet (Uppl.), där f är den vanliga reflexen av 

Sv. landsm. 1904. 	 7 
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fsv. stl, har Tiselius (Sv. lm. XVIII. 5, s. 120) antecknat 
s4at = stjärt. s4 är väl alltså det ljudlagsenliga. 

sly 	sk„ $14, sti.) är en sällsynt företeelse i dialekterna. 
Det finns i vissa dial. i Dalarne (Nor. Sv. lm. II. 2). 

sj, (<— sko  ski, sti): Västerbotten (Alf. 59); vissa av Dalarnes 
dialekter (Nor. a. arb.), Nyland ock andra finl. dial. (Alf. 
58, t. ex. Nykarleby enl. -Freudenthal Sv. lm. VI, s. XIII 
if.). Om det med y betecknade ljudet i de fil. målen se 
Hunn]. Östsv. dial. s. 179: »Även i alla de övriga finl. må-
len [d. v. s. utom dem i Pedersöre h:d] torde det [= j] i 
denna ställning undergått en modifikation, som jag dock 
här lemnat obetecknad, nämligen till tonlöst — — — denti-
Palatalt å» (alltså = p). .9» finns också i Degerforsmålet 
(Åström Sv. lm. VI. 6, s. 120), fastän endast i dess utkan-
ter, där det tycks förekomma i inljud (växlande med §), 
t. ex. fisipan, asIsan -(fisken, asken). Enl. Åström anf. st. 
finns sp också i Skellefte. 

si§ 	 sti): Pedersöre-Purmo- ock Gamlakarleby- 
målen (Vendell 117, Hagfors 77). 

sts 	ska, ski, st): »Dalmålets vanliga uttal av BU, sk' fat- 
tar jag som sts, ehuru visserligen spår av dorsal bildning 
ingalunda saknas» (Alf. 59). Se för övrigt Nor. Sv. lm. 
II. 2, där ex. på sts anföras. sts (sig?) finns även i Råne 
enl. meddelande till mig av med. stud. Maurits Rånlund, 
t. ex. st.stot 'skjuta'. 

s-, -ss- 	sk„ s14, sti) finns enl. Hultman Östsv. dial. s. 
230 i Larsmomålet : »Betr. Larsmomålet hava vi att, märka 
— — att t i förbindelsen sts (uppk. av ursp. sk', skj, stj enl. 
g 12, 16) åtminstone ställvis försvunnit; det återstående 
s-ljudet uppträder i uddljudet såsom kort, i inljudet såsom 
långt. Ex. söki 'skölja', fissa 'fiskade' (fsv. fiskiadhe).» 

§j9 (<-- ska, ski, sg.) finns i Älvdalsmålet (Ånne by) enl. Nor. 
Sv. lm. IV. 2, s. 5. Lundell Alf. 59 anser sig från Härje-
dalen »värkligen omedelbart ha iakttagit ett 9,49 med all- 
deles samma väsljud före ock efter j». WALTMAN har iakt-
tagit det i Transtrand i Dalarne. De fall åter, där Lundell 
a. arb. på grund av andras uppgifter vill ansätta 9,5, synas 
mig med större eller mindre grad av visshet böra fattas som 
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fp, varpå beskrivningarna snarast tyda. För de finska 
dialekterna är fjp (sannolikt = lip säkert konstaterat. 

10) Dy (+- sko  ski, st»: så bör väl den ljudförbindelse rättast 
transskriberas, som förekommer i några finländska mål samt 
i Härjedalen. LUNDELL antager här pip ock yttrar sig Alf. 
59 på följande sätt: »Atp- åter föreställes sannolikast av det 
Stj-, som finnes i Närpes, Kvevlaks m. fl. socknar i Öbott. 
samt allmänt i Härj. (Lillherrdal, Hede, Våmdal; icke i Sveg 
eller Älvros); ehuru visserligen k också rätt väl är möjligt.» 
»Från Linsäll i Härj. har jag fått den upplysning, att 5-lju- 
det före fp är »lent», vilket styrkte mig i den förmodan, att 
det är p, ock senare anser jag mig värkligen omedelbart 
hava iakttagit ett pip, med alldeles samma väsljud före ock 
efter f.» LUNDELL medger själv, att fjp .»också rätt väl är 
möjligt», ock den från Linsäll meddelade uppgiften om »lent» 
j' framför fp kan naturligtvis lika väl eller mera sannolikt 
ha avsett ett f, än ett p. 

Övriga beskrivningar på denna ljudförbindelse stämma 
också överens däri, att framför förbindelsen fp ett värkligt 
J'-ljud föreligger. Så yttrar Freudenthal Närpesdial. s. 100: 
»In der Närpesmundart entsteht dieser laut [d. v. s. f] nicht 
durch die verbindung s + tj, sondern tj wird bier bei- 
behalten, und s nimmt den laut å an. Dem sk (vor weichem 
vocal), skj und stj im hochschwedischen, die alle einen und 
denselben einfachen consonantlaut bezeichnen, entspricht also 
in der Närpesmundart immer åtj, das eine consonantische 
lautverbindung bezeichnet, in der drei einfache mitlauter 
gehört werden: å + t + j, z. b. åtj6p schw. skepp (schiff).» 
Vidare: »Ein ähnliches verhältniss wie in Närpes findet 
hierin z. b. statt in Kvefiaks.» FREUDENTHAL betecknar 
med å svenska riksspråkets f (se s. 62). Med tj betecknar 
FREUDENTHAL sannolikt jp.1  Att FREUDENTHAL skulle menat 
ett op, därom kan, så vitt jag kan se, ej vara tal. Där-
emot är det möjligt, att han avsett såväl fjp som fjp. Att 
jag antagit det senare såsom sannolikast (fast jag natur-
ligtvis ej därom vågar uttala någon bestämd mening, då 
jag ej varit i tillfälle att höra ifrågavarande Närpes-uttal), 

1) Jfr hans yttrande s. 69 samt Hultman östsv. dial. s. 179. 
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beror dels på den från Linsäll efter Lundell Alf. 59 med-
delade uppgiften om »lent» f i förbindelsen Dy, i det jag 
förutsätter, att detta är identiskt med Närpesdialektens fjp; 
dels på allmänna fonetiska ock språkhistoriska skäl, som 
jag i det följande närmare skall redogöra för. 

Utom i de redan nämnda dialekterna förekommer fl; i 
Kökarsmålet på Åland (Karsten Sv. lm. XII. 3, s. 17, 46): 
»I inljud övergår -ski- till -As-, t. ex. fifjpa = fsv. flskia». 
»Även efter s i uddljud övergår fsv. ki  efterföljt av vokal 
sporadiskt till j§, t. ex. fjpgta fsv. skjuta». Eljest förekom-
mer i uddljud f- (<- fsv. sj, sk„ ski, sti), s. 46. Tydligen 
är fjp- det ljudlagsenliga, ock f- beror på inflytande från 
rspr., något som ej framhålles av KARSTEN, då han säger, 
att övergången till fl;-  är »sporadisk» (s. 17), ock s. 46 
utan vidare anför f- såsom representerande de nämnda fsv. 
förbindelserna.1  Troligen har fl; förr varit mera utbrett 
i finl, mål, än nu är fallet, enär det fått ge vika för rspr. f, 
vilket också Hultm. Östsv. dial. s. 247 f. antyder som möjligt. 
I Kökarsmålet finns ju också av Dy endast räster i behåll. 
Även angående Kökarsmålets If" häller jag för möjligt, att 
det kan vara fl;. — I Norge är .as anträffat av LARSEN 
(Trondhj. dial. s. 50, 56-58). 

11) o(±. sk„ sk!, st!) anser jag ej finnas eller i varje fall 
hittils vara alldeles otillräckligt bestyrkt. Enl. Lundell 
Alf. 58 föreligger det i Härjedalen: »För Sveg skriver näm-
ligen upptecknaren s'j, där s' betyder ett r-ljud, ock menar, 
'att j höres tämligen separat (sj-j)', ock det för sj, stj, 
sk', således förmodligen §j0 sjö, oara skära, med s'j som 
'försvagning' av s'tj (;j"); så vida man icke möjligen har 
h. I den till Sveg gränsande socknen Älvros har en av 
mina sagesmän antecknat ett 'mycket mjukt' j'-ljud, med 
ett mer eller mindre tydligt därpå följande j.» Även här 
medger LUNDELL möjligheten av h;  ock mig synes detta 
passa vida bättre på de givna beskrivningarna, för så vitt 
man nämligen antar ett muljerat f: således h). De mul-
jerade ljuden låta ju i allmänhet en mer eller mindre stark 

1) Jfr för övrigt om fl; i ful, mål Hultman östsv. dial. s. 164, 
214, 247 f. 
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j-glidning höras vid övergången till följande vokal. Jag 
ansätter alltså 
h) 	ski, ski, st» i Sveg ock Älvros (Härj.). Detta ljud 
är utvecklat ur det i övriga delar av Härjedalen förekom-
mande .rj, (se ovan). 

sk„ ski, st» i mellersta Halland (se ovan). 
14 o. 15) f ock j' 	sk, ski, st». 

Om förekomsten av f ock j' i rspr. ock dialekterna se 
Lundell Alf. 75 f.; L.-W. Ljudl. s. 246. Särskilt är att märka 

i Värmland, där det enl. Kallstenius Sv. lm. XXI. 1, s. 
108 f. uppkommit av s. 
j (<--. sk„ ski, st» i vissa norrl. mål (Alf. 43), t. ex. Deger-
forsmålet (Åström Sv. lm. VI. 6, s. 120, 100); utgår väl 
närmast från ett f, som blivit framflyttat till sin bildning 
i fråga om såväl det passiva som det aktiva organet.1  
s 	sk„ ski, st» i Värmland (Alf. 47, Nor. Fryksd. 
ljudl. s. 7). Detta ljud har sannolikt genomlöpt stadierna 
f —> —> &.2  

III) Såsom reflexer av fornspråkets si förekomma i dialek-
terna följande ljud ock ljudförbindelser: 

sk. i Norrbotten (Alf. 58, Hultm. Östsv. dial. s. 209, 227, 240, 
249), Satakunda, Vörå, Pedersöre samt balt. dial. (Vendell 
Pedersöre-Purmo s. 82; Hagfors Sv. lm. XII. 2, s. 12: 
Kronoby- ock Teerijärvimålen); i dalmålet (se Nor. Sv. lm. 
II. 2). 

sj i allmänhet i de flnl. målen (se t. ex. Hultman s. 164, 
209). 

:§j enl. Storm Norv. s. 118 i Telemarken: »ofte med nxr-
melse til f eller fj; disse afskygninger er vanskelige at 
skille fra hinanden». 

En mellanform från f till b• föreligger kanske i Lidmålets 
(förekommer i WALTMANS uppteckningar, Sv. lm. XIII. 1). Säkert är 
detta dock ej, ty j kan också vara sekundärt utvecklat ur ,S (alltså en 
partiell återgång), eftersom även av rs blivit j, t. ex. pdja = Pärsson. 
Ex. på 	av sk, sj: jibi• skinnet, jg sjö. 

En mellanform mellan ,s ock s finns i Dalbymålet (Nor. Sv. lm. 
1, 197), där s bildas med tungspetsen böjd rätt uppåt ock riktad mot 
den vinkel, övre tandgårdsvallen bildar mot gomtaket. 



94 	 TORBIÖRNSSON, S- OCK ..C-LJUDEN I HALL. 

y,y antar LUNDELL för gotl. (vilken dial.?): »I gotl. däremot 
tror jag mig hava hört yyauk sjuk, Ayalvor själv jämte 
tauk, tolvor.» Såväl Fårömålet som Laumålet ha enligt 
Nor. ock Klintberg j. 

Övriga fall, där LUNDELL (Alf. 58) antar yy, anser jag 
(jfr ovan II: 11., 12) vara att fatta som 

f(?„) i Sveg ock Älvros.1  
y i mellersta Halland (se ovan); Gamlakarlebymålet (Hagfors 

Sv. lm. XII. 2, s. 70). Om detta senare p säger Hagfors 
s. 12, att det »har ett ljudvärde, som något liknar st.» 
f 

Angående dessa jfr ovan II: 14-17. 
c9  
a 

Angående palataliseringen ock dess allmänna förlopp hän-
visar jag till Lenz Gesch. und physiologie d. palatalen, KZ. 
XXIX, 1 if. Om muljering ock muljerade ljud se Bremer 
Deutsche phon. 63, 77. 

De fiästa språk ha, för så vitt palatalisering ägt ruin, ur 
k.„ tj utvecklat'ö-ljud (1,, jr), vanligen med bibehållande av 
det begynnande explosiva momentet; men ur sk„ stj däremot 
utvecklat f-ljud (f, f, 5). Avvikelser härifrån äro på det hela 
taget sällsynta. Invä,rkan av s på den följande ljudgruppen 
visar sig alltså i två avseenden: 

Ren frikativa uppstår, sannolikt beroende därpå att ex-
plosivan j mellan två frikativor lättare varit utsatt för att för-
lora sin explosiva karakter. 

Den nya frikativan bibehåller delvis det för s-ljuden 
specifika bildningssättet, ock av hela ljudgruppen uppstår ett 
5-ljud. 

Utvecklingen av k, ti ock sk„ sti går även i svenskan i 
allmänhet i den angivna riktningen. 

I) Jämförelsevis enklast är utvecklingen av de ursprungliga 
kl, ti, N. De torde alla, för så vitt av dem utvecklats ett 

1) Det vanliga ljudet i östnorska är enl. Storm Engl. phil.2  253 
f : fg. 'sjö'. 
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å-ljud, ha genomlupit stadiet styl (vilket på vissa håll finns 
bevarat). Detta y kan sedan ha utvecklats på två sätt: 

2) fy --> 	--> p. 
Alla dessa ljud finnas bevarade (Alf. 51, 57, 63). 

	

Ur fp kan man tänka sig utvecklat 	(Gamlakarleby ock 
Kökar) ock ur detta ts (dalmålet). Härpå ingår jag dock ej 
närmare här, enär det ligger utom planen för min undersökning.2  

Hvad som närmast intresserar oss här är att avgöra, från 
vilket stadium i utvecklingsserien det halländska f utgått. Som 
redan nämnts, finnas i mellersta Halland flere varianter av f-ljud 
(= rspr. å). Jag har trott mig iakttaga f — f — j. Utveck-
lingsgången mellan dessa är f f -÷ 5  (se nedan). Från vilket 
å-ljud utgår nu .f? Tydligtvis finnas endast två möjligheter: 
antingen från y eller från p. Mig synes det sannolikast att an-
taga y -> f, emedan dessa ljud till bildningsläget ligga varandra 
närmast ock dessutom y i allmänhet tycks ha något vidare 
bildning än p (dock vill jag ej bestrida, att även ur p kunnat 
utveckla sig ett f). 

För mellersta Halland skulle man då ha utvecklingen 

Nergång från y-ljud till f-ljud är på det hela taget rätt 
sällsynt. s Den måste förutsättas för franskan (lat. eantare -› 

Vägen från A till /7 kan man tänka sig på mer än ett sätt. 
LUNDELL sätter som mellanstadium J. LENZ antar (27 f.) k' --> t' —> å 
(d. v. s. med landsmålstyper 	-+ —> /y 1. j). Direkt från stadiet 
t' (/) skulle också omedelbart ha utvecklats t".§ — ts. De svenska dia-
lekterna uppvisa emellertid intet i utan följande frikativa, ock det är 
därför ganska osäkert, om man för svenskan har att ansätta denna över-
gångsform i utvecklingen till p-, Is. Detta skulle ju dock kunna för-
klaras av den lätthet, med vilken ett / övergår till jy. »Die implosion 
des t' und å ist vollständig die gleiche» (29). Endast en obetydlig 
olikhet i själva explosionen (dessa tärmer i enlighet med Seelmann, Aus-
sprache d. latein, s. 247) är enl. Lenz s. 29 skillnaden mellan i ock J. 

LENZ säger (s. 37): »Ein iibergang von tå —> ts (oder å --> k) 
ist meines wissens noch nirgends belegt.» Detta yttrande, i Vilket jag 
för övrigt instämmer, avser dock i första rummet andra ljudförbindelser 
(t + ii-ljud). Snarast utgår väl -e§ direkt från 

8) Övergången 	--> f framför e, i är känd i vissa nygrek. dialek- 
ter, t. ex. zakonskan, se Thumb, Handbuch der neugr. volkssprache, s. 
14 (§ 21), t. ex. tåa; (= Sål.$) 	ixst5. 
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fr. chanter). Den finns också i några romanska dialekter enligt 
Lenz s. 44. Annars bibehålles vanligen det explosiva momentet 

(så i sv. rspr., i de romanska lånorden i eng., i ital. ock all-
mänt i de slaviska språken) eller uppstå med förlust av j fri- 
kativorna 	(ty., sv.); men på detta stadium har utvecklingen 
i regeln avstannat, så att intet f utom i de nyssnämnda få fallen 
uppstått. 

II) Mera invecklad är s-förbindelsernas (sk„ ski, stl, 5,1) 
historia. Av dessa ljudförbindelser ha i flertalet svenska dia-
lekter uppstått r-ljud av ena eller andra slaget. f-ljuden upp-
träda i svenskan liksom i andra språk oftast omuljerade. Men 
på grund av deras ursprung måste man antaga, att de överallt, 
för så vitt de gå tillbaka till palataler eller palatala förbindel-
ser, en gång varit muljerade. Ock på flere håll, t. ex. inom de 
slaviska språken, finnas i äldre urkunder tydliga bevis på före-
komsten av f i sådana fall, där nu endast finns f; så är i forn-
ryskan det av sj uppkomna ni muljerat, i modern ryska däremot 
alltid o mu lj erat. i 

Det måste således i 1-ljudens bildning i allmänhet finnas 
något som predisponerar dem för förlust av muljeringen. Att 
exakt angiva, vari detta består, är — redan i betraktande av 
de svårigheter som möta vid bestämmandet av deras bildning — 
kanske ej så lätt. Sannolikt är det tungans form vid deras 
bildning (möjligen den för dem egendomliga rännbildningen, se 
L.-W. Ljudl. s. 108, 116, 244 f.). De muljerade ljuden bildas 
med konvex tunga; r-ljudens bildning är däremot konkav (L.-W. 
108).2  Detta bidrager till att aflägsna tungan från j-läget, sanno-
likt såväl nedåt som bakåt. Huruvida den för f-ljuden karak-
teristiska minimala käkvinkeln härvid också spelar någon roll, 
kan jag ej avgöra. 

Detta är så mycket anmärkningsvärdare, som i ryskan muljering 
annars äger rum framför palatal vokal. I detta ock dylika fall har i 
stället vokalen ändrat kvalitet, så att av fr blivit fbi (d. v. s. fr ---> 
fr --> fbi). Detta visar också, att S-ljudet i ryskan till sin bildning 
ligger bakom i-läget ock på ungefär samma plats som det ryska bl-ljudet; 
bl är i ryskan mid-mixed-narrow. Jfr Co6oxesmitt, ~in no HM pycexaro 
mata, s. 46, 118 if.; Passy, Changements phonetiques, s. 173. 

Friktionspasset blir härigenom kortare, vilket har till följd, att 
intrycket av muljering minskas. Jfr härom Bremer anf. arb. s. 63, 77. 
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För svenskan har man alltså att förutsätta en utveckling 
f --> f --> 5; ock alla tre stadierna föreligga också vare sig i 
dialekterna eller i riksspråket (se ovan). 

Vilka utvecklingsstadier ligga nu före f, ock från Vilken 
ljudförbindelse har detta närmast utgått? f går tillbaka till 
fornspråkets förbindelser si; sk„ skl, sti. Härvid har man att 
urskilja två huvudfall, i vilka utvecklingen torde ha gått något 
olika vägar: 

a) Ursprungligt si. 
Utvecklingen av si torde vara följande: 

sy 	-› *§31 	,f(0 -› [ 2 
Alla dessa stadier med undantag av kj (4) föreligga i dia-

lekterna. Antagligen utgör kj (med åtminstone delvis tonlöst y) 
ett mellanstadium från".§) till f().8 j finns ej säkert uppvisat 
från någon svensk dialekt. Lundell Alf. 58 lemnar oavgjort, 
»huruvida s före i (ock j) — — — — är i någon mon dorsalt» 
i förbindelsen si (t. ex. sju 'sju') i estsv., Nbott. ock dalmålet. 
Enligt Storm Norv. s. 118 finns det i Telemarken »ofte med nxr- 
melse till 	eller fp, vilka ljud i norska äro övergångsformer 
från sj till f (a. st. 119).4  I östnorskan är f det normala 5-ljudet 
(se Storm anf. st.). Även i svenskt rspr. torde detta ljud före-
komma på vissa håll i stället för f (kanske är uttalet med f 
individuellt?). 

i) §:j med delvis tonlöst j eller möjligen SJ'. 
2) LUNDELL antar (Sv, folkmålen s. 4) en utVeckling si (--> sj?) 

--> §) --> 	--> f. Insättandet av §,2, 	i denna serie synes mig alldeles 
oantagligt. 

8) Med f(2,) avser jag ett starkt muljerat f med mer eller mindre 
tydligt hörbar j-glidning vid övergången till följande vokal (jfr s. 36 
ovan). Vid f är muljeringen svagare, utan j-glidning. 

4) Vilket ljud STORM betecknar med ;4, är delvis oklart. Av typens 
utseende att dömma borde det vara muljerat f (= f, med vilken be-
teckning jag också transkriberat det), se Engl. phil.2  s. XI, ock så 
beskrives det också av honom i Norvegia I, 119: 	palatalt eller mouil- 
leret å, dannes som detta, men med tungeryggen hwvet til i- eller j-
stilling.» Detsamma framgår också t. ex. av Engl. phil.2  s. 253: »In 
sj wird bes. im westen s palatal: sjå see: dies geht leicht in å, fiber, 
den gewöhnlichen ostnorwegischen laut, der sich im östlicbsten teil hie 
und da dem schwed. å nähert.» Men i de (Engl. phil.2  s. 234) från 
Lundell Alf. citerade svenska dialektformerna betecknas med denna typ 
det svenska §. 
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I mellersta Halland ock i Gamlakarlebymålet har man i 
detta fall g (se ovan), om vilket senare Hagfors s. 12 säger, att 
det »har ett ljudvärde, som något liknar st.» Som förstadium 
till detta ljud kan man här tänka sig pi, j (Q eller f(1). Om 

värkligen finns — något varom jag dock ej är övertygad (se 
ovan) — vore möjligen enklast att antaga detta som mellanform 
från ","sy till 	(så vida ej j utan denna mellanform givit §). 
Men mellanformen kan lika väl ha varit AD, vilket jag är något 
mera böjd för att antaga på den grund, att h) med säkerhet 
finns uppvisat ock att en övergång §«, -± Az) synes mig ligga 
närmare till hands än en övergång ;§2 	0. För att man skall 
komma från N till ?9, skall rännbildningen (som naturligtvis 
hos muljerat f är obetydlig) försvinna, passet förträngas (ock 
något framskjutas) ock käkvinkeln något ökas, så att luft-
strömmen passerar tänderna utan f-friktion. 

b) Ursprungl. skf, ski, sti. 
Utvecklingen från de urspr. ljudförbindelserna sk„ skl, stl 

torde med säkerhet kunna antagas ha fört till sig- (ex. härpå 
finns endast i dialekter av dalmålet, se Nor. Sv. lm. IV, 2) eller 
sj, (bekant även från andra dialekter). Huruvida s i förbindel-
serna sig-, s» i någon dialekt finns muljerat, vet jag ej; men 
sannolikt är åtminstone, att av sy, st; som fortsättning funnits 
(ock möjligen ännu finnas) §jy, 

Förbindelserna sly, sj, kunna tänkas ha utvecklat sig på 
mer än ett sätt. Första stadiet har kanske varit de nämnda 
yy, ap. Sedan äro huvudsakligen tre utvecklingsvägar tänk-
bara: 

1) sly -÷ sy genom förlust av explosivan. Så antar Nor. 
Nysv. föreläsn. (1891-92) ock förutsätter, att av sy blivit f. 
Jag antar för det första, att av sy bör bli f 2, som sedan i 
sin tur övergår till f. Vad sy angår, kunde mot det göras den 
invändningen, att det ej är uppvisat i någon dialekt. Detta 
kunde ju dock vara tillfälligt (alla en gång genomlupna ut- 

Om en olika utveckling av j i de ursprungliga förbindelserna ti 
ock sti se Exkurs II. 

Jfr Bremer Deutsche phon. s. 73 f.: »Weitere assimilation tritt 
leicht durch vorwegnahme der zweiten reibung ein; z. b. spricht man 
in Norddeutschland vielfach das wort ein bisehen mit gleicbzeitig ein-
und abgesetztem s und oh aus, d. i. mit mouilliertem å.» 
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vecklingsstadier finnas naturligtvis ej alltid i behåll), hälst 
är en förbindelse som ej haft stora utsikter att länge förbli oför-
ändrad, isynnerhet om man antar ;sg. (-<--Vy), vilket jag vore 
mera benägen att göra. Man skulle då få utvecklingen gjj. 

-->- j'. Emellertid är denna utveckling ej den enda tänkbara, 
ock i ett avseende ha de båda andra företräde, enär därvid 
förlusten av j blir något lättare att förklara. 

2) sj, (-± §j,$) -› jsj, (genom fullständig assimilation). Av 
y» kan genom förlust av explosivan ha uppstått p, (= vilket 
blivit §. Denna väg kan utvecklingen av det halländska ha 
gått. Härvid är dock att observera, att Lt, enligt min mening 
åtminstone (se ovan s. 90) hittils endast är svagt styrkt såsom 
förefintligt i någon svensk dialekt. LUNDELL tycks antaga (Sv. 
folkm. 1895, s. 4 f.), att utvecklingen av de svenska f-ljuden i 
allmänhet gått denna väg, då han uppställer följande schemata: 

»sti (-> s , sjy) --> sj§ -› 1.41 	sts eller f». 
09.7 

»sk
j
i t 	Jsby} sk, sj; -› ebs} f eller 5». 

sk 	I sb. 	0 
Oklart är dock, vad som enligt LUNDELL här varit övergångs-
stadium från At§ till f, liksom det är oklart från vilken för- 
bindelse 	närmast skulle ha kommit. Varken ellerp kunna 
enligt min mening anses som förstadier till f eller över huvud 
taget finnas i den serie, vars slutpunkt f är. De äro, för så 
vitt de finnas som representanter av de ifrågavarande ursprung-
liga ljudförbindelserna, självständiga sidoutvecklingar, vilkas för-
hållande till f är ungefär likartat med förhållandet f: sts o. dyl., 
d. v. s. 	 f ock sts äro olika slutpunkter, vilka från en viss 
ljudförbindelse. som utgångspunkt äro möjliga, men stå ej till 
varande i något förhållande av föregående ock efterföljande i 
samma serie. 

Om utvecklingen från de nämnda ursprungliga ljudförbin-
delserna sk„ akt, stl på sin väg till f-ljud genomgått stadiet 

vilket är osäkert — så måste man enligt min mening 
antaga ett övergångsstadium As (alltså At9 -> fls f-ljud), 

1) Men antagandet av en sådan utvecklingsserie är alldeles obe-
hövligt (ock i ock med detsamma även osannolikt), då man lättare 
kommer till ff, (som dock är ett nödvändigt led i utvecklingen) utan 
förmedling av §f§. 
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i det att det första p i förbindelsen pjp blivit f: passet har 
vidgats på grund av den ansträngdhet i artikulationen, som vid 
det starkt förträngda pip är oundgänglig. Från fjp kommer man 
sedan till f(?,.) (se nedan). 

3) sj, (--> fp)  -› fjp (gendm partiell assimilation mellan 
8 eller g ock det följande p, i det att s så vitt möjligt antagit 
dettas bildningsläge, men endast delvis dettas bildningssätt, be-
hållande sitt egendomliga s-f-artikulationssätt i fråga om ränn-
bildning ock minimal käkvinkel). Detta lip anser jag före-
ligga i det från Närpes (Kvevlaks m. fl.), Kökar samt Härje-
dalen ock norska dialekter konstaterade Ml. 

Ett sådant fts finns också på andra håll såsom fortsättning 
av sk„ sg. Jag vill särskilt framhålla det ryska g (vanligen 
transskriberat åå). Härav förekomma i ryskan två variantuttal: 
det ena = fjp (eller möjligen med slutfrikativan något vidare 
bildad än p2), det andra utan j, bildat så att den största för-
trängningen äger rum i mitten (i fråga om tiden), under det 
att början ock slutet äro vidare: fpp" (med k betecknar jag ett 
ljud med något vidare bildning än p). r-ljudskarakteren finns 
här endast vid implosionen (f), under det att plosionen (p) ock 
explosionen (i) bildas som p-ljud, d. v. s. att vid detta starkt 
muljerade ljud övergår den specifika f-ställningen hos tungan 
under ljudets bildning till p-ställning. Denna senare variant, 
som jag här betecknar med den ryska typen N, har naturligtvis 
uppstått ur den förra därigenom, att tungan ej slutit sig full-
ständigt intill gommen. Att därvid ljudet vid mitten av sin 
bildning (= plosionsmomentet) blir mäst slutet, beror således på 
den historiska förutsättningen för dess uppkomst.3  

Att dömma av beskrivningarna (se ovan) tycks i Härjedalen 
snarast finnas fj§. Detta kan även föreligga i Närpe, enär det är 
ovisst, om FREIMENTHAL med i denna ställning menat f eller f. För 
Bökar angiver KARSTEN fj9. En förbindelse fls med omuljerat f är 
naturligtvis tänkbar som utvecklad ur fi js med muljerat f (jfr ut-
vecklingen szcz i polska). Sannolikt ha dock alla de nämnda dialekterna 
i denna ställning f i större eller mindre grad muljerat. 

SWEET anger fif, men den senare frikativan är avgjort ej den-
samma som den förra, utan snarast i. 

Vid alla frikativor kunna möjligen iakttagas olika grader av slu-
tenhet vid plosionen i förhållande till implosion ock explosion; men i de 
flästa fall är detta av underordnad betydelse ock uppfattas ej i regeln. 
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Ett sådant ur ft§ utvecklat g finns, så vitt jag vet, ej med 
säkerhet uppvisat i någon svensk dialekt. Men jag förutsätter, 
att det funnits; ock dess närmaste fortsättning är enligt min 
mening det från Sveg ock Älvros i Härjedalen anförda h). 

Jag antar således följande utvecklingserie: 
si, (-> 	-> fj, -> ui  -> .R01  -> 	- f.  

Detta skulle då vara åtminstone en av de vägar, på vilka man 
kommit fram till de nysvenska f-ljuden. 

Vid utvecklingen ut, -* f() har f-artikulationen hos tungan 
avgått med seger, ock detta har i regeln ägt rum. Men man 
kan också tänka sig §-artikulationen hos ity taga överhand: då 
kommer man till det halländska §. Mig synes det sannolikt, 
att detta halländska § närmast utgått från u. Nödvändigt är 
detta dock ej, ty det kan också ha utgått från RO liksom det 
ur ursprungligt si i samma dialekt ock Gamlakarleby upp-
komna §. 

Förutsatt att §j§ finns i någon dialekt, kan det ha upp-
kommit ur fjg genom assimilation. 

För rspr. f-ljud av urspr. sk„ 	sti skulle man alltså ha 
tre olika utvecklingsvägar att välja på: 

sy' 	§jy) --> 	 f f 
sj§ 2  (-> V§) 	.1)§ o. s. v. (= 3). 
sj§2 	:§j§) 	 fjp -± ta, -÷ 	 f o. s. v. (= 1). 

Det är naturligtvis ej nödvändigt, att S-ljuden på hela det 
svenska språkområdet skola ha genomgått alldeles samma ut-
vecklingsprocess. Det kan mycket väl tänkas, att utvecklingen 
på ett område varit en annan än på ett annat område, även om 

I fråga om det nämnda ryska ljudet är emellertid denna omständighet 
karakteristisk ock för örat genast märkbar, så att man i många fall 
kan vara tveksam, om fullständig slutning (j) finns eller ej. Jfr för 
övrigt angående frikativor med olika grader av förträngning ovan s. 85 
noten. 

Det behöver väl knappast särskilt anmärkas, att det nämnda 
ryska in endast förekommer som långt. Jag antar att ur u , som varit 
långt, först utvecklat sig ett långt muljerat i med största förträngning 
vid mitten. 

Här är det naturligtvis endast av praktiska skäl som jag ansatt 
eller y. I st. f. förbindelsen fp skulle man ju också kunna tänka 

sig få', ock det är ju möjligt, att den finns, fast ej uppvisad. Ut-
vecklingen av fy skulle vara analog med utvecklingen av fp. 
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slutresultatet blivit detsamma. Att i varje särskilt fall avgöra, 
vilken av ovan anförda tre möjligheter som realiserats, är svårt, 
kanske t. o. m. — med det material, som står oss till buds — 
omöjligt. Men om den större eller mindre graden av sannolikhet 
för utvecklingen på ena eller andra sättet skulle man ju dock 
kunna uttala vissa meningar. Av de ovan antydda utveck- 
lingarna anser jag, att den andra (sj§ 	Ms) givet är den minst 
sannolika (resp. den sällsyntaste). Av de två återstående är jag 
böjd flir att anse den sista (sj§ --->- fp) som den i allmänhet 
taget mäst sannolika (resp. oftast förekommande). Av §g- finns 
i dialekterna intet spår; av Ms endast mycket osäkra; däremot 
är fj9 känt från olika håll. Lägges härtill, att fj, rent fone-
tiskt sett a priori är, så vitt jag kan se, sannolikast, så tror jag, 
att map ej behöver anse det påståendet för djärvt, att de nästa 
svenska (av sk„ sk,i, ag utvecklade) f-ljud genomgått detta eller 
i varje fall ett ej särdeles mycket härifrån avvikande stadium. 
Riksspråkets ock dialekternas från sk„ skl, sti härstammande 
ljud eller ljudförbindelser skulle alltså förete följande utveck-
lingshistoria: 

sk, sk",   si§ (resp. fj, 4Y, .W) 
0,1 	 fi.+9  (,f19) 

Pedersöre-Purmo; 	Transtrand; 	Härjedalen; Kökar, Närpes, 
Gamlakarleby 	Älvdalen 	 Kvevlaks m. fl. 

StS 	 *ju> 
Dalarne 	[ Halland J 	 norska dial.? 
.9-, -SS- 
Larsmo 

.g 3 	[(.) 
Halland Sveg o. Älvros i Härjedalen; 

norska dial. 

östnorska dial.; 
indiv. eller dialektalt sv. rspr.. 

Norrland medelsv. rsfpr. ock dial. p 
j»  Lidmålet i Jämtl. Värmland sydsv. rspr. ock dial. 

  

   

55  
Värmland 

   

        

) j, skulle också, ha kunnat utvecklas ur As, se ovan s. 101. 
2) Jfr ovan s. 99. 	 3) Jfr ovan s. 101. 

Jfr ovan s. 93, not 1 (om en utvecklingsserie i 	--> ---> 
Se Kallstenius Sv. lm. XXI. 1, s. 108 f. 
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För de halländska f- ock 6-ljuden har alltså som sannolik 
visat sig följande utveckling: 

Det mot riksspråkets å svarande f: 
-› 	-› f --> f -› j' (ovan s. 95). 

Det mot riksspråkets f svarade p: 
Urspr. g -± f() -> p1. 
Urspr. sk„ ski, sti: 
GO SIS ("± fp) 	 214 
e 	» .fj, -› 	-› 	-› 
(y)» 	

» 

Ats 	-›,)3. 
Återstår således endast att bestämma det relativa krono-

logiska förhållandet mellan de båda ljudens utvecklingshistoria. 
Om man redan i fråga om de halländska f- ock 6-ljudens 

historia på en eller annan punkt (i synnerhet i fråga om det 
halländska p-ljudet) har flera möjligheter, bland vilka det ej 
alltid är lätt att med säkerhet avgöra, vilken väg utvecklingen 
gått, så är detta naturligtvis i ännu högre grad fallet i fråga 
om det inbördes kronologiska förhållandet mellan de olika ut-
vecklingsserierna. Jag skall här endast göra några antydningar, 
hur man kan tänka sig detta förhållande, i det jag i allmänhet 
inskränker mig till de ovan såsom sannolikast antydda utveck-
lingarna, eftersom det är lätt att med ledning härav även för 
de övriga draga ut konsekvenserna. 

Vad först det av g å ena sidan ock av sk„ skl, sti å den 
andra utvecklade p angår, är väl dessa utvecklingars inbördes 
förhållande följande: 

	

8.7 -› 	---> .r(1) — 	--> 

	

sjp -› 	 ft, -> ufs -› P. 
tu, ock jb) skulle alltså ungefär samtidigt ha utvecklat sig 

till p, vilket ju är ganska sannolikt i betraktande av hur nära 
varandra ity ock f() ligga.4  

I de flästa svenska dialekter håller sig explosivan f  kvar 
längre i förbindelserna fp, fy än i de ur sk„ sk, stl utveck- 

Jfr dock ovan s. 98. 
För de inom parentes satta utvecklingserierna anser jag sanno-

likheten vara något mindre. 
Se ovan s. 101, 99. 
Jfr dock ovan s. 101 om ett möjligt sammanfall av ffi, med f(2,) 

före övergången till p. 
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lade ljuden. Förutsatt att så även i halländskan varit fallet, 
bör man vänta, att jg- funnits kvar åtminstone ännu på den tid, 
då de ursprundliga 5-förbindelserna nått fram till ik-f(1)-stadiet; 
kanske ännu på den tid, då utvecklingen till y varit avslutad. 

I så fall får man: 
st./ 	§jg -> fjp -> ut, 
8J --> 	-÷ i() — f() 

-› (Ax ->  
I varje fall måste utvecklingen från y till f ha börjat senare 

än (eller allra tidigast samtidigt med) utvecklingen från 1-() till 
y. I annat fall skulle ett sammanfall av de båda ljuden ägt rum. 

Har man åter att ansätta utvecklingen från sk med mellan- 
stadiet pj (d. v. s. sj -> 	--> 	-> JO), så kan utvecklingen till 
f ha ägt rum före eller samtidigt med utvecklingen till y, enär i 
så fall ju ändå intet sammanfall skulle ägt rum. Insätter man 
då också Aty i st. f. ffy 2, så kan utvecklingen ha sett ut på föl-
jande sätt: 

sj 	"sj 	pj 
-> 	-› - f - 5. 

Ännu andra kombinationer äro naturligtvis tänkbara, men 
dessa båda nu antydda synes mig vara de mäst sannolika. 

Om i Hallandsdialekten j i förbindelsen y försvunnit tidi-
gare än j i förbindelsen fly (y/y), kan f ha inträtt redan före 
stadierna fty (Atp)  ock O. 

Exkurs I: Om f-ljuden. 

S-ljuden erbjuda som bekant stora svårigheter att exakt be-
stämma, ock jag tilltror mig icke häller att i ifrågavarande fall 
ha gjort detta. Emellertid vill jag framhålla en omständighet 
ifråga om deras bildning, som förut ej synes mig blivit till-
räckligt beaktad. Vad som väsentligen skiljer 5-ljuden från de 
övriga arterna av frikativor är — utom den för dem egendom-
liga rännbildningen hos tungan (se L.-W. Ljudl. s. 108, 116, 

1) Se ovan s. 98. 	 2) Se ovan s. 99. 
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244) — den omständigheten, att de bildas med minsta möjliga 
käkvinkel, vilket har till följd, att själva ljudet (det för örat 
förnimbara) alstras mycket längre fram, än där tungan bildar 
det trängsta passet. Jfr L.-W. Ljudl. 244: »luften stöter mot 
tandvallen, tänderna ock läpparna»; Vietor Elem. der phon.2  s. 
127: »als das wesentlichste bei kann ich nur ansehen, dass ein 
breiter atemstrom sich an den zahnkanten bricht. In der regel 
sind es die kanten beider zahnreihen, wie man denn bei auf- 
eindergeschlossenen zahnreihen durch blosses durchtreiben des 
im munde nicht anderweitig modifizierten atemstroms ein å her-
vorbringen kann; doch ist es auch möglich mit senkung des 
unterkiefers und verdeckung der unterzähne ein å zu bilden.» 

Huruvida VIETORS mening, att det är möjligt att bilda S-ljud 
även med sänkning av underkäken (d. v. s. med ökad käkvin-
kel) är riktig, vill jag låta vara osagt. Det skulle i så fall vara 
S-ljud, som stolle på övergången till x-serien. 

Mig synes den minimala käkvinkeln ock i följd härav 
tändernas sammanslutning vara väsentlig för S-ljudens bildning. 
Även s-ljuden bildas med liten käkvinkel (ock häri ligger jämte 
rännbildningen hos tungan det för båda ljuden gemensamma). 
Jag bildar mitt s-ljud med slutna tänder (eller i varje fall med 
minimal springa mellan dem), så att övre kanten av undre fram- 
tänderna sluter sig till nedre kanten av de övre. Härvid måste 
underkäken en smula skjutas fram. S-ljudet bildar jag med 
minsta möjliga käkvinkel (mindre än vid s-ljudet), ock då ligga 
de undrtr framtänderna bakom de övre. Just detta bildningssätt 
försvårar det noggranna iakttagandet av tungans läge. 

I sammanhang härmed vill jag i korthet påpeka en för be-
dömmandet av de olika frikativornas förhållande till varandra 
viktig omständighet, som förut endast delvis ock otillräckligt 
blivit beaktad. Frikativorna sönderfalla i olika arter, vilkas 
huvudsakliga olikhet ej är platsen för deras bildning, utan det 
olika sätt varpå tungan ock dess olika delar artikulera. 

Man kan urskilja följande 5 serier av frikativor: 
ffi-ljuden. Dessa kunna bildas såväl till t som till t 

ock t (angående olikheten mellan  p- ock 8-serien se Braune 
IF IV 341 f.; om olika arter av p-ljud  se Sievers Phon.. 119); 

s-ljuden, bildade med fin ränna hos tungan ock med 
obetydlig käkvinkel; 

Sv. landsm. 1904. 	 8 
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j-ljuden 	s,), bildade med spetsen ock främre (övre 
eller undre) delen av tungan på samma ställe som t, t, men 
med s-modifikation; 

§-ljuden (y, y, x), bildade med konvex tunga (L.-W. 
Ljudl. 108) ock i allmänhet trångt pass; vid §-ljudens bildning 
deltar ej tungspetsen i artikulationen; 

f-ljuden 	 f, j), bildade med konkav tunga (L.-W. Ljudl. 
108) samt minimal käkvinkel. 

Till varje p-ljud kan ett motsvarande f-ljud bildas. Härom 
samt om den allmänna skillnaden mellan f- ock ;-ljud se L.-W. 
Ljudl. s. 244 f., s. 237. 

Exkurs II: Om utvecklingen av tenuis till tenuis 
aspirata. 

På vissa håll har j-ljudet i de båda förbindelserna g ock 
sti utvecklats på olika sätt, så i Fårömålet (Nor. Sv. lm. I, 315) 

ty : sti 
samt i åtskilliga dalmål (Nor. Sv. lm. IV. 2, s. 5) 

1) ly : st) 
ly : sts 
fp : sts. 

Denna olikhet i utvecklingen, t. ex. Fårömålets trega (fsv. 
timra), men stila (fsv. stisela), kräver sin förklaring, ty man 
skulle ju vänta, att j blivit tonlöst även i förbindelsen st, då 
så varit fallet i förbindelsen tj (även om denna senare övergång, 
som Nor. a. arb. antar, ägt rum »först i allra senaste tider»). 
Jag tänker mig, att orsaken härtill i grunden är densamma som 
orsaken till förekomsten av tenuis aspirata i uddljud, under det 
att efter s står ren tennis (t. ex. tå : stå; på : spå o. dyl.). Man 
har i enlighet härmed att förutsätta teisera (= *era) : sticela. 
Förbindelsen g (med tonlöst 1) har blivit ty, under det att sti 
kvarstått som stj. 

Vad åter angår motsatsen te- : st (i svenska tå : stå o. dyl.), 
som är karakteristisk för alla germanska språk, så förklaras väl 
den på följande sätt. I uddljud övergick t 	te på grund av 
den starka artikulationen, alltså fortis --->- fortis aspirata. Vid 
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artikulationen av st däremot häjdades först luftströmmen av 
frikativan s med sitt trånga pass, ock t kom att artikuleras som 
lenis, vid vars explosion ingen aspirata uppstod; jfr för övrigt 
Bremer Deutsche phon. s. 50, 66. 

På samma sätt bör man väl förklara den urgermanska ljud-
skridningen t •-> p, under det att t efter s ock andra frikativor 
kvarstår. Av fonetiska skäl bör man alltså här förutsätta ut- 
vecklingen t 	te --> p, d. v. s. interpolera te i utvecklings- 
serien t 	J. 

Innehåll. 

Inledning: 	Översikt av litteraturen; f ock y i Halland s. 
Materialsamling; anmärkningar härtill; eventuella förkla- 
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Sägner från Östra Göinge 
upptecknade av 

PER JOHNSSON. 

Snapphanesägner. 

Det guerillakrig, som under 1670-talet rasade inom Skåne 
ock vilket i vår historia blivit känt under namn av snapphane-
fäjden, hade som bekant sin största utsträckning.  i provinsens 
norra del, särskilt inom Örkeneds församling av Östra Göinge 
härad. Där hade danskarna sina bästa bundsförvanter, beroende 
därpå att de danska kungarna därifrån brukade taga sin liv-
vakt, ock därifrån utgick också den ena skaran efter den andra 
av vilda fribytare, som gjorde bygderna osäkra vida omkring. 
Att i dessa bygder ännu en hel mängd sägner från denna tid 
leva kvar på folkets läppar, kan man taga för givet. Många 
äro också upptecknade ock publicerade av olika författare; men 
att ännu åtskilliga finnas kvar, därom behöva vi icke erinra. 
Bland dessa senare skola vi här nedan anföra åtskilliga, som 
ej — författaren veterligt — förut i några böcker varit omtalade. 

Inom Örkeneds församling fanns en gård, som var anslagen 
åt biskopen i Lund, varför den kallades »Biskopsgården». Här, 
å denna gård, bodde vid snapphanerörelsens första utbrott en 
allmänt aktad man vid namn Sven. När han förnam, att man 
ämnade bryta den ed, man svurit Sverges konung, ock gå danska 
uppviglares ärenden, avgav han en kraftig protest häremot ock 
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uttalade en varning för ett dylikt tillvägagångssätt. Den gamles 
ord kunde icke förklinga i luften, ty därtill var han i sin ort 
alltför aktad ock välkänd, varför många av socknens män väg-
rade att biträda de upproriske längre. Dessa senare sågo därför 
i fader Sven en person, som korsade deras planer, ock de be-
slöt° rödja honom ur vägen. För den skull passade de på en 
gång, då han kom från gudstjänsten i den lilla sockenkyrkan, 
ock grepo honom, bundo hans händer ock fötter med rep ock 
fäste sedan dessa vid en av de hästar, på vilka de redo. Ryt-
taren å denna häst satte nu av i sporrsträck, ock den gamle 
mannen fick släpa efter, så länge som man såg en livsgnista 
fanns kvar. Då skars repet av, ock man lät honom ligga. Där-
efter plundrade man hans gård ock jagade bort hans hustru, 
varefter de drogo vidare för att mörda ock plundra. Sedan dess 
var det ingen i den socknen som vågade sätta sig till motvärn 
ock föra annat tal, än det snapphanarna förde. 

Fr. Tågaröd (60-årig snickare). 

I grannsocknen Glimåkra var det till att börja med annor-
lunda. Sålunda bodde i Gamlarps by, några kilometer ovan-
för kyrkobyn, en skomakare, som hette Jens. Till honom kom en 
dag en snapphane för att värva honom som medlem av sitt band. 
Jens satt vid sitt arbete ock ville icke höra på snapphanens tal. 
Han stod där länge ock envisades, tils slutligen skomakaren 
sade ifrån, att det var bäst hålla med den kung, som man 
svurit tro ock loven. 

Då vart snapphanen arg. »Stick rätt med sylen, dn!» skrek 
han ock gav skomakare-Jensen en örfil, så att han tumlade 
omkull, varefter han gick sina färde. 

Men när han väl gått, var det Jens som reste sig ock grep 
tag i det laddade flintlåsgevär, som hängde över dörren, öpp-
nade dörren, lade an ock sköt ett skott, som fällde snapphanen 
till marken, så att han aldrig mera reste sig. 

»Nu såg du, att jag stack rätt», sade Jens ock gick åter in 
för att lugn ock belåten återta sitt arbete. 

Fr. Tågaröd (samme 60-årige snickare). 
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I Häggeryda by i samma församling bodde en bonde, vars 
namn icke åt eftervärlden blivit bevarat, men han var svenskvänligt 
sinnad ock ville icke alls ha något med snapphanarna att skaffa. 
Detta hade dessa senare fått vetskap om, varför de beslutat 
hämnas. En kväll på höstsidan kommo en hel mängd trasiga 
gestalter med vilt utseende till bondens gård. Han var vid 
tillfället ensammen hemma ock gav icke akt på de obehagliga 
främlingarna, förrän det var för sent att kommaundan. Häftigt ryckte 
anföraren för snapphanebandet upp dörrarna till bondens stuga ock 
bad denne bulla fram vad som fanns i huset till förtäring. Han 
vågade icke häller annat än tillmötesgå deras begäran. Det lilla, 
som fanns i huset i mat ock dryckesväg, blev framtaget, ock 
snapphanarna satte sig till bords. De hade dock först som tack 
för välfägnaden bundit bonden vid ena väggen under hot av 
att, om han yppade ett ord, skulle de tända eld på stugan, så 
att han skulle levande bli innebränd. 

Det var en föga tilltalande belägenhet vår stackars Hägge-
rydabonde nu befann sig i. Lyckligtvis skulle han dock erhålla 
jälp från ett håll, varifrån han minst förmodade. 

Bonden hade en dräng• vid namn Nils, »Trolla-Nisse», som 
han kallades, emedan han var född i Trollakulla inom samma 
församling. När han vid skymningstiden kom hem från sitt 
arbete' i skogen, hörde han skrålet ock oväsendet inne i stugan, 
ock så vart han nyfiken. Ock när han blickade in genom ett 
av de små fönstren, fick han se snapphanarna i stugan ock hus-
bonden bunden vid ena väggen. 

Goda råd voro här dyra. Först ock främst bommade Nils 
till dörren ock skruvade obemärkt luckorna för ena fönstret, 
medan han lät det andra, det som vette åt gården, vara fritt. 
Därefter gick han in i drängstugan efter sitt gevär, laddade 
det med grova hagel, varpå han sände ett skott in genom fön-
stret. Det fällde en av snapphanarna till golvet. Med ett vilt 
vrål rusade de övriga . upp från bordet för att genom dörren 
söka komma ut, men denna befanns vara tillbommad. De för-
sökte krypa ut genom fönstret. Detta lyckades ock, men här 
stod Nisse tillreds och fällde med bösskolven var ock en till 
marken, efter hand som de kommo ut. Därefter lossade han 
busbonden från hans fångenskap. Han tackade, glad ock belå-
ten, sin präktige dräng för sin befrielse, ock dagen därpå jälp- 
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tes de åt att jorda de fallna snapphanarna. En i Häggeryda 
utmarker belägen hög har också ända in i senare tider utvisats 
såsom varande snapphanarnas grav. 

Fr. Tågaröd (samme snickare). 

I närheten av samma by bodde en torpargumma, vars ende 
son givit sig åt snapphanarna ock blivit en av ledarna för dessa. 
En dag, när hon besökt Glimåkra, fick hon veta, att en svensk 
strövkår vistades där, som bland annat hade fått i uppdrag att 
död eller levande föra hennes son till befälhavaren för kåren. 
Vid vetskapen om detta blev gumman mycket ledsen, hälst som 
hon den kvällen väntade sonen hem, ty hon insåg nogsamt att, 
ifall han föll i svenskarnas händer, skulle en grym död vänta 
honom. I nöden ock bekymren fick hon nu en idé i huvudet 
— hon skulle själv taga honom av daga. 

Så laddade hon sitt gevär, ty även gamla gummor hade 
under denna tid vapen, samt gick ut ock gömde sig i närheten 
av den skogsstig, där hon visste sonen skulle komma fram. 
Ock han kom. Utan tanke på fara kom han bortåt kvällen 
gående stigen framåt. Nu gällde det för kvinnan att vara mo-
dig. Två gånger lade hon det tunga geväret till ögat för att 
skjuta ned sin son, men två gånger tog hon det åter därifrån. 
För tredje gången lade hon åter an, ock då brann skottet av. 
Ett våldsamt skri hördes, som ekade i skogen, ock hännes son 
tillhörde icke längre de levandes antal. 

Skräckslagen ock förvirrad skyndade den stackars modern 
hem, där fann hon svenskarna före sig, väntande på hännes son. 
Som modern icke ville vidkännas, var denne var, blev hon med 
en bajonettstöt fälld till marken, varefter kåren drog vidare för 
att spionera efter snapphanarna. 

Fr. Tågaröd (samme snickare). 

Även Broby fick sin påhälsning av snapphanarna, detta 
mera än en gång. Särskilt vid ett tillfälle gästade de där-
varande klockaregård, vilken då som nu låg avlägset ett stycke 
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ovanför byn. Klockaren, som vid tillfället var hemma, hörde 
på avstånd, när de kommo. Han lyckades springa ut genom 
fönstret ock i det rådande mörkret komma undan. Men gården 
plundrades på allt vad som fanns, ock det berättas, att man 
gick så långt i sin rovlystnad, att man till ock med rev ned 
halmen från taket ock förde med sig. 

Det dröjde sedan flera dagar, innan klockaren kom åter till 
bygden. Han var då i ett högst medtaget ock förvirrat till-
stånd ock lyckades icke på länge hämta sig. 

Fr. Emitslöv (förre lantbruk. Hans Persson, d. 1903, 86 år gammal). 

I Bjälkarp inom Broby församling bodde en bonde, som i 
dagligt tal kallades för »Räven». En dag, då han var sysselsatt 
med att fälla träd i skogen, kom en hans gosse springande ock 
underrättade honom om att stugan där hemma var full av 
snapphanar. 

»Räven» tog saken lugnt, kastade yxan över axeln ock be-
gav sig åstad mot hemmet. Där fann han stugan full av snapp-
hanar. Han trädde emellertid lugnt in. Å golvet låg hans 
stackars hustru bunden med rep, medan de vilda sällarna sutto 
vid bordet njutande av den välfägnad, som huset kunde bestå. 

Vid bondens inträde riktades ett tiotal gevärsmynningar 
emot honom; bandets anförare befallde, att han skulle nedskjutas. 
»Räven» gjorde dock endast ett tecken med handen, ock — något 
skott kunde icke brinna av. För se han kunde »döva krutet», 
en konst som man under denna tid trodde vara ganska allmän. 
Snapphanarna blevo emellertid slagna av häpnad, ty de hade 
icke trott honom om något sådant. Begagnande sig av tillfället 
ryckte han till sig geväret, från en av de närmast stående ock 
sköt denne en kula genom huvudet. Då blevo de andra för-
skräckta ock bådo om eftergift. Det fingo de, varefter de åter 
drogo sina färde. »Räven» i Bjälkarp fruktade de sedan värre 
än den onde, ock dit vågade de sig icke mera för att göra in-
trång ock anställa plundring. Fr. Broby (berättaren 60-årig). 

En gång kom ett större sällskap snapphanar nedåt Emits-
lövs församling. När de kommo till Getabärga, plundrade de 
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ett par gårdar där. Det kom för Emitslövs byamäns öron. 
Dessutom fingo dessa veta, att ett överfall på den sistnämnda 
byn var planlagt, vilket efter mörkrets inbrott skulle äga rum. 
I en av de nordligaste av byns gårdar samlade sig därför fram-
emot kvällningen en hel mängd bönder, bondesöner ock drängar, 
beväpnade med bössor ock varjehanda andra tillhyggen. När 
de nu sågo snapphanarna komma, sände de åstad några välrik-
tade kulor, som sträckte ett par av säljarna till marken. De 
andra vände om. För säkerhets skull hade man å kyrkans 
vind gömt sina dyrbarheter, vilka man nu skyndade sig att 
återhämta. 

Broby (Hans Persson). 

De svenska strövkårerna gjorde emellertid allt för att hålla 
snapphanarna stången. Alla Örkeneds församlings gårdar blevo, 
som i historien omtalas, en gång år 1678 avbrända. Men även 
å andra ställen gick man till väga på samma sätt. Sålunda 
hade man fått veta, att å den utanför Kviinge belägna s. k. 
Källemossen fanns en mängd snapphanar, vilka där hade sitt 
tillhåll. Men stora skogar, kärr ock moras funnos, så det var 
svårt att få tag i dem. Då beslöto svenskarna att med tilljälp 
av ortsbefolkningen bränna av hela skogen. Vakter sattes ut, ock 
så tände man på, med det resultat att samtliga snapphanarna 
blevo innebrända ock de, som sökte springa igenom den utsatta 
vakten, blevo skoningslöst nedhuggna. 

Fr. Emitslöv (lantbruk. John Persson, 66 år). 

En bland de allra sista snapphanarna i Göingebygden var 
den s. k. »Uggle-Pären». Långt efter det de blivit utrotade an-
norstädes, fortfor han att grassera i Ousby ock Loushults för-
samlingar, utan att man kunde få tag i honom. Slutligen hade 
länsmannen i Ousby fått vetskap om hans vistelseort, ock en 
vacker dag lät han budkavel utgå om skallgång, väl vetande 
att, om han sagt, vad saken egentligen gällde, hade endast ett 
fåtal anslutit sig av fruktan för den vilde sällen. 
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Skallgången slutade emellertid med att Pär efter åtskilligt 
göra infångades, ock han fick med livet plikta för de många 
ohyggligheter, han under sin livstid hade begått. 

Fr. Broby. 

Sägner som de ovan anförda från snapphanefäjden berättas 
ännu av »de gamle» i de trakter, som denna fäjd mäst berörde, 
Östra Göinge. En uppsamling är nu av nöden, ty om endast 
ett fåtal år torde de vara ur folkminnet utplånade. 

Brorstorpa-gubben. 

För många kärrans år sen fanns det en gubbe i Brorstorp, 
som var så ofanteligt rik, att han visste inte, var han skulle 
göra av sina månge pängar. Det gick många ord i bygden om 
hur han kommit om sin rikedom, men de måste trodde, att han 
nån gång i tiden slagit sig i slang med den lede själv, som 
många på den tiden brukade. 

Det gick till på så sätt, att den, som detta ville göra, lade en 
lapp i nycklahålet vid kyrkan, ock där skrev han, att den eller 
den dagen kunde han komma, så skulle de ingå förbund. När då 
den lede kom, så skar han ett litet hål på lillefingern, ock så 
sög han i sig blodet, som pärlade ut, så svor de bägge på 
att de skulle stå varandra, bi den ene med ett ock den andre 
med ett annat, men den lede framför allt med pängar. 

Så troddes allmänt, att Brorstorpagubben hade gjort, för 
pängar hade han som gräs. 

Att det var något jäkelstyg med honom, kunde en komma 
under fund av följande pafasa, som timade en torpare från 
Emitslöv. 

Han hette Nisse, ock han hade en gång varit uppe i skogen 
ock huggit. Det var frampå vintern, då dagen är skednimmer, 
ock det blev sent, innan han kom till att gå mot hemmet. När 
han nu gått en liten bit, träffade han på en karl, som frågade 
honom, om han ville lega sig till brännedräng, ock som det var 
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dåliga tider det året, hade han ingenting emot det. »Kom då 
ock följ med mig!» sade främlingen. Ock torparen följde med. 
Men det blev ett gående, som inte såg ut till att vilja ta trot. 
Det ena gärdet efter det andra kröpo de över, men när de hade 
gått hela natten ock det började bli framemot dagningen, kommo 
de till en stor gård, som låg ensligt där i skogen. 

»Stanna här lite, medan jag går in!» sade den främmande 
karlen. Ock Nisse stannade. Han satte sig å en pärekista, 
trötter som han var av det många gåendet. Den främmade ville 
inte komma tillbaka, ock som torparen nu satt å kistan, gick 
solen upp. Då säg han, att han satt utanför Brorstorpa port. 
Då förstod han också, hur det var fatt, ock att det säkerligen var 
hin själv som han varit i följe med. Därför skyndade han sig hem, 
så fort han kunde. Men vid heragåendet såg han, att de många 
gärdena de krupit över, visst hade varit ett ock detsamma. Ja, 
så kan det gå, när de råka ut för dålighet. 

En annan gång var samme torpare där ett ärende, ock 
satt han -i stugan ock pratade med drängarna. Ute i gubbens 
rum hörde han då, hur denne disputerade med en person, 
som om de varit stora ovänner. Han frågade då en av drän-
garna, vem det var som var ute hos gubben. »Där är ingen», 
sade han. Ock det var ingen häller. Men Nisse viste nog, 
vem det var ock vad det var fråga om, för han hörde på 
rösten, att det var samme person som velat lega honom till 
brännedräng. 

Emellertid, trots sina många medel, fick Brorstorpagubben 
gå samma väg som vi andre. En dag på efterhösten slutade 
han, ock så skulle han begravas. Men när de kommo ett stycke 
ner mot Emitslövs kyrka, stannade öken, som drogo liket, ock 
ville inte gå längre. De piskade ock slogo, men fingo dem inte 
ur fläcken. De försökte med ett par andra hästar, men det gick 
på samma sätt med dem. Då begynte de förstå, hur det var 
fatt, ock så sprang en kar ner till kyrkan ock sade till pickaren, 
att han skulle begynna att ringa. Ock när han gjorde det, så 
kunde öken ta vagnen i gång igän. Ock gubben kunde be-
gravas på folkavis. Men när likskaren körde hem igä,n, sprungo 
hästarna till sidan, där som de stått i stamp, när de körde ner. 

Fr. Emitslöv (lantbruk. Nils Månsson, d. 1886, 82 år). 



Seder ock bruk 
från olika landskap. 

De mäst egendomliga julsederna i Göingehäraderna, så 
långt uppteckn. kunnat spåra dem, var de ända in i vår tid 
bibehållna bruken: jultvättningen, julhalmen ock kappränningen 
julottan. 

Det brukades nämligen, att alla husets karlar, från den 
älste till den yngste, infunno sig i köket julafton för att låta 
husmodern tvätta sig i huvudet ock kring halsen. Om detta 
bruk ursprungligen har haft annan avsikt än att få manfolken 
grundligt renskurade, så är det förgätet. 

Julhalmen breddes ut på golvet ock fick ligga där hela jul-
dagen, vadan alla de lekar, som dessa kvällar företogos, måste 
inskränka sig till gymnastiska kroppsövningar. Bland dem 
förekommo även lekar av en så rå art, att de måste lemnas 
obeskrivna. Själva julafton blev där ej mycken tid till lek, ty 
måltid, bön ock sång räckte tämligen sent på kvällen, ock sedan 
gick man hälst i säng för att följande morgon i god tid kunna 
stiga upp ock ge sig av till ottesången. 

Vid varje annan kyrkfärd sattes hästarna in i prästens eller 
de närboende böndernas gårdar. Julmorgonen måste de stå ute 
på kyrkbacken för att genast kunna vara vid handen. Ty 
knappt hade sista tonen av slutpsalmen förklingat, förrän hela 
församlingen snart sagt huvudstupa for ur kyrkan ock upp i slädar 
eller på hästryggen, vem fortast kunde, ock så hemåt i susande 
galopp. 

Overtro ock fåfänga hade båda sin del i detta halsbrytande 
bruk, ty den som först nådde sitt hem, skulle först ock bäst 
få bärgat sin gröda. Men det gällde tillika att visa, vem som 
hade den raskaste hästen. 
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Sägner ock berättelser om kända personer vittna, att i den 
ej så avlägsna tid, då kvinnorna i dessa bygder ännu färdades 
till häst, deltog° äfven de i kappridningen ifrån julottan. 

Vid hemkomsten borde man ej lägga av kyrkdräkten eller 
sitta ned förrän efter en stund, utan med största hast företaga 
ock utföra sina husliga sysslor. Kreaturen borde dock ej ha 
vatten juldagen, på det ej vargar skulle få makt med dem. 
Även sedan bruket av julhalm upphört, sopades ej stugan denna 
dag, på det man ej skulle få ogräs i sitt lin. Stall ock fähus 
rengjordes ej häller, på det ej trolltyg skulle få makt över bo-
skapen. 

På morgonen annandagen fingo hästarna något lutfisk ock 
gröt i sitt foder, på det de skulle bliva villigare ock livligare, 
då de unga karlarna »redo Staffan i by». Detta var ett bruk 
som här ej tyckes ha medfört några oordningar. Ryttarna höllo 
vid varje gård, sjöng° »Staffansvisan» ock trakterades med kakor, 
äpplen, öl eller brännvin. 

Göinge (Skåne); E. Wigström. 

Ett par andra bruk, som bara äro för rolighets skull, skall 
jag nu också tala om. 

Under juldagarna bruka vi här nere i dessa trakter att 
»hotte in fulen» eller också »svinefoden» (kasta in en fogel eller 
en svinfot). 

En sparv fångas. Man knyter vid hans fot ett litet brev 
med en julhälsning, eller också står där: »Här kommer en fogel, 
som mist sin mage [make], la en komme snart tebage!» Eller 
ock kan där stå: »Här kommer jag ock vill roa er en stund, 
men skona mitt liv!» 

Man släpper fogeln in i sin nabos stuga ock springer sin 
väg, så man ej blir fångad. Blir man fast, så får man visser-
ligen traktering, men får också ränna till nästa hus eller gård 
med fogeln. 

Skulle man råka till att döda fogeln, när där jagas efter 
honom inne i stugan, så fångas en annan, på det leken må 
kunna gå byn omkring. 
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Att »hotte in svinefoden» är styggare, ty den som då blir 
fasttagen, måste tömma en sup för varje led på svinfoten ock 
sedan, om han kan, ränna till nästa gård med den. 

»Gumman på Skanörs Ljung»; E. Wigström. 

Juldagsafton sätta barnen sina skor väl putsade ut i ett 
annat rum, på det Staffan skall få lägga sina gåvor i dem. 
Detta är ett slags dom ock vedergällning för barnens uppförande 
under det sist förflutna året. Somliga av skorna bli då av för-
äldrarna fyllda med aska ock sand eller ett litet ris, medan 
andra fyllas med vackra julgåvor. Staffan är dock i de allra 
flästa fall godmodig nog att blott straffa med att fylla det 
olydiga barnets ena sko med aska o. s. v. ock lägger någon 
gåva i den andra. 

Gottland; E. Wigström. 

Julafton brukade man lägga kors på sina matförråd, även-
som på kreaturens foder. 

Karlshamnstrakten; E. Wigström. 

Julnatten fick ett ljus stå ock brinna hela natten. På jul-
aftonen fick ljuset ej flyttas från julbordet. 

På julaftonen lades bröd under duken ock fick sedan ligga 
kvar till tjugondedagen. 

Ingen fick »bära ut» julen, d. v. s. gå ofägnad från ett hus. 
Närike; Nyblin. 

På långfredags- ock påskdagarnas eftermiddag kommer 
»askkäringen», en karnevalfigur, ock tigger ägg eller slantar samt 
slår efter yngre ock äldre med ett stort ris. Hon är barnens 
tjusning ock plåga; de förfölja den utklädda figuren från hus 
till hus under rop av: »Askkäring, sur välling, blå tarm!» Me-
ningen med hela upptåget är glömd, men bruket fortlever ännu, 
fast med tynande liv. 	 Gottland; E. Wigström. 
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Ett bondbröllop i Lännäs. 

Större antalet av gästerna samlades i brudgummens hem på 
lördagsaftonen, då uttagsöl firades. På söndagsmorgonen begav 
de sig — männen ridande ock fruntimren åkande — till kyrkan. 
Två spelmän redo på var sin sida om brudgummen, under det 
de spelade på klarinett. Vid kyrkan mötte bruden. 

Under vigseln hölls brudpäll (sjal eller dylikt) över brud-
paret av två marskalkar på högra sidan ock två tärnor på 
vänstra sidan. 

Efter vigseln red ock åkte hela sällskapet från kyrkan till 
brudens föräldrahem. Två förridare skyndade i förväg dit ock 
underrättade om bröllopstågets ankomst, därefter mötte de tåget. 
Som bevis på att de varit i brudens hem; medförde de var sin 
silverbägare därifrån. 

Brudgranar — barkade ock befriade från grenar, utom i 
toppen — voro uppställda vid grindarna till gården. 

Prästen dansade första dansen med bruden. Bruden ock 
brudgummen skulle dansa med alla gästerna. 

Närike ; Nyblin. 

Vid danstillställningar bars en kittel fram med brännvin i 
ock en slev. Brännvinet tändes på. Drängarna tog sig till 
bästa av detta, under det kvinnorna fick kallskål, d. v. s. svag-
dricka med sirap ock dopp. Sedan upptogs spelmansskålen: 
en tenntallrik lades på en tennskål, denna bars under sång om-
kring för uppsamling av pänningar åt spelmannen. Då -så tar-
vades, tömdes pänningarna ur tallriken ned i skålen. 

Första delen av sången, som därvid sjöngs, lyder så: 
Gossar, gossar, sen på edra pängar, 
hållen spelemannen kär! 
Han får nöta sina strängar, 
roa sällskap med sitt spel! 

Närike ; Nyblin. 
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Om någon föreslår en annan, att de skola dua varandra, så 
krokar de ihop armarna, dricka så ock säga: »Skål ja å du». 

Vgötl. (Larv); Lampa. 

Vad som på de gottländska kyrkogårdarna genast måste 
ådraga sig främlingens uppmärksamhet är, att norra sidan av 
dem fullständigt saknar gravkullar. Orsaken härtill är, att endast 
självspillingar, i fall dessa få läggas i vigd jord, begravas »norr 
om kyrkan, där ingen hederlig människa vill ha sin grav». En 
präst i Klinte sökte bryta denna urgamla fördom genom att 
själv utse sitt sista vilorum på norra sidan av Klinte kyrkogård; 
men därmed vanns blott, att hans med vacker vinca övergrodda 
grav är den enda på den stora gröna planen norr om det 
gamla tämplet. 

Gottland; E. Wigström. 



Visor. 
Visorna n:r 5-20 äro meddelade av bibliotekarien R. BERGSTRÖM, 

SOM i sin ordning mottagit dem av den bekante samlaren, kammar- 
junkaren L. 	RÄÄF med uppgift att de alla (möjligen med undantag 
riv nr 18) upptecknats i Ydre. Värsema äro numrerade av red. 

5. Olar Adelin. 
Arv. II, nr 76; jfr här förut s. 68 if. 

Olar Adelin han tjänte uppå konungens gård 
för pänniugar ock välskurna kläder. 
Så litet han åt, ock dess mindre han drack, 
han tänkte på sin järteliga kära. 

»Hör du, Olar Adelin, fattas dig nöje, fattas dig ro, 
fattas dig kläder eller föda?» — 
»Mig intet fattas nöje, mig inte fattas ro, 
ej häller kläder eller föda. 

Men jag har fått brev uppå denna här dag, 
att min käraste är döder.» 
Olar Adelin han beder sig om lov 
att åt de nordiska länder få resa. 

4 »Hör du, Olar Adelin, vad jag dig säga vill: 
hon var väl intet mera än en kvinna. 
Du skall få söka i hela mitt hov 
den yppersta grevinnan skall du få af mig.» 

»Den yppersta grevinnan, ni konung bjuder mig, 
vill jag för sanning intet hava; 
nej bättre är att resa åt lunden grön 
ock följa lilla vännen åt graven.» 

Ola" Adelin han gångar sig åt stallgården in, 
han kastade gullsadeln på gångaren grå. 
Han rider mycket fortare, än lilla fogeln flyr, 
långt ut åt de nordiska länder. 

landsm. 1904. 9 
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Olar Adelin han gångar sig i sorgesalen in, 
där fruar ock jungfrur de gräto. 
Olar Adelin han satte sig uppå en stol, 
där satt han liksom hade han sovit. 

Ja, vart ock ett sandkorn, som uppå golvet låg, 
det vattnade han med sina tårar. 
Olar Adelin han sörjer sig själver till döds, 
ock detta gjorde han för sin kära. 

De lade de liken uppå en silverbår, 
ock stolparna de voro utav marmor. 
De sova nu sött till den stora domedag, 
de vila uppå varandras armar. 

Karl Liljebrand. 

Jfr Afz.-Bergstr. nr  77; Arv. II, nr 150: Havsfrun. 

Karl Liljebrand kommer till modren kär: 
»Har jag ingen syster i världen här?» 

Blåser kallt kallt väder etc. 

»Jo, du har en syster i världen här, 
men hit kom havsfrun ock den tog hon.» 

Karl Liljebrand han smider fyra guldskor, 
därtill smider han tjugufyra guldsöm. 

Sedan lade han en guldsadel på gångartn grå. 
Sedan rider han till havsfruns gård: 

»God dag, liten havsfru så fager ock så fin. 
Har i någon tärna, som jag kan få se?» 

I. »Jag har en tärna, som I kunden få se. 
Vill I bli hännes käraste, skall I hänne få si.» • 

Havsfrun sade till tärnan så: 
»Stånder upp, liten tärna, så fager ock så fin! 
Du skall gå ut till en ungersven så båld.» 
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»Hur kan jag gå ut till en ungersven så fin, 
som icke har sett solen på fämton års tid?» 

Hon klädde på hänne en klädning vit, 
så guldet det glindra i varendaste tråd. 

Hon klädde på hänne en klädning blå, 
så fämton guldvippor på golvet hon drog. 

Hon satte på hänne guldkrona så röd, 
det gjorde hon för bon var en fager mö. 

Så går hon sig mot ungersvennen ut: 
»Vill I icke dricka litet mjöd eller vin?» 

»Jag dricker varken mjöd eller vin, 
förrän du haver sagt mig föräldrarna din.» 

»Min fader det var en greve så båld, 
min moder det var en grevinna så grann.» 

»Då äro vi syskon i Jesu namn.» 
Han lyfter hänne uppå kappan grå. 
Sen rider han uppå böljorna blå. 

Karl Liljebrand han rider, ock havsfrun sam, 
Karl Liljebrand hinner litet fortare i land: 

»Hade jag trott, att du varit så falsk, 
skulle du längesen mistat din tjocka hals.» 

Blåser kallt etc. 
Kisa. 

7. 
Afz.-Bergstr. nr  25: Oväntad bröllopsgäst. 

Jungfrun gångar sig åt höga bärg 
ock djupa dalar att se. 
Där fick hon se ett gångande skepp 
med redliga grevar uti. 

Den yngste, minste greven, 
som uppå skeppet var, 
han ville med jungfrun trolova sig, 
så unger som han var. 
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Han tager upp guldringen 
ock sätter på jungfruns hand: 
»Ta den, ta den, du lilla vän, 
det där är kärleksband.» 

»Vad skall jag då säga för min moder, 
när som jag kommer hem?» — 
»Ack säg, ack säg, du lilla vän, 
du har hitren uti en grön äng.» 

När ungersven väl var bortrester, 
så kom där en annan igän, 
som ville med jungfrun trolova sig, 
den jungfrun kände igän. 

När ungersven detta fick veta, 
blev han vid ett sorgsefullt mod; 
så reser han till jungfrunes gård, 
där bröllopet stod. 

Ock ungersven tager den jungfrun 
ock dansade golvet kring. 
Så sakta som han dansade, 
så bleknade jungfrun på kind. 

»Varför är du så bleker, 
som förr har varit så röd?» — 
»Jag må väl vara bleker: 
de ha talat osanning för mig, 
att du var redan död.» 

Ungersven gångar sig åt kammaren, 
slår dörren på lås om sig. 
Där sätter han upp ett timmeglas, 
som aktar på ungersvennens liv. 

När timmeglaset var utrunnet 
ock timmen var förbi, 
så drager han upp ett förgyllande svärd 
ock sticker i sitt unga liv. 

När blodet börjar att rinna, 
som strida strömmar gör, 
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så låter han upp den kammaredörr: 
»Kom, sköna jungfru, ock se, 
vad det är att tala med två tungor i mund 
ock ha en annan kär.» 

8. 
Nyl. folkv. nr  42. 

Det gingo ett par jungfrur uti den gröna lund, 
de jungfrur de voro, de båda. 
Den ena hon var så järteligen glad, 
den andra hon var så bedrövad. 

»Anten har du mistat båd fader eller mor, 
eller har, du mistat din ära?» — 

»Nej intet har jag mistat båd fader eller mor, 
ock intet har jag mistat min ära. 
Men mer sörjer jag den fagre ungersven, 
som vi båda håller så kära.» — 

»livad har du, rör du söder ungersvennen så kär? 
Han tager väl mig, som rikedomen har, 
den fattige får söka sin gelike.» 

Ock ungersvennen han bakom busken smög, 
han hörde, vad de jungfrur de talte. 

Han gångar sig fram ock räcker den fattiga handen: 
»Si nu är du min, ock jag är då din, 
Gud låte oss få leva tillsamman!» 

(Den rika säger (MO 
Ock äpplet det växer på högaste kvist, 
det månde åt jorden falla. 
Ja den som blir besviken av sin lilla vän, 
han bliver besviken utav alla. 

Ock skeppet det kommer från köpingens hamn, 
det går uppå vattnet det kalla. 
Ja den som blir förskjuten utav sin lilla vän, 
han bliver förskjuten av alla. 
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9. 

En liten tid i världen jag hade mig en vän, 
ock alla mina tankar dem fäste jag vid den, 
han föll uti mitt tycke, det rår jag icke för, 
han går ej ur mitt sinne, förrän som jag dör. 

Jag vandrar här allena som foglen uppå kvist; 
vartut jag mig vänder, jag finner ingen tröst. 
Jag är en fattig gosse, men Gud han är väl rik, 
jag hoppas, här i världen jag sliter ut min tid. 

Ack om jag finge leva ett år eller två, 
kanhända min önskan sin framgång kunde få: 
att jag den äga finge, ja till min lilla vän, 
den jag i allo önskar näst Gud i himmelen. 

Från Svinhults fattigstuga nov. 1882. 

10. 

Jag gick mig ut att jaga en vacker aftonstund 
att skjuta de hararna snälla. 
Så haut jag en bjällra på min svartbruna hund, 
ja, för att han inte kunde skälla. 
Han ramlar, ock han skramlar, ock harar springa kvickt, 
så sköt jag mig en hare allt för min Fille [lille?] Snipp. 
Ock det skedde i första ögonblick. 

Så satte jag mig neder, tog mig en pip tobåk, 
mens Fille fick söka uti skogen. 
Ock Fille böjde guppa, tog upp en gammal räv, 
den skötl jag en kula genom bogen. 
Ock Fille han brö, men räven han fick dö, 
sen segla jag hem till min kära fästemö 
utöver den vackraste sjö. 

När jag kom till sjögen, så kom jag inte fram 
för allt det vattnet så klara; 
då fick jag se en strimma, 
där sam en gammal and, 
den sköt jag båda vingarna ball [bara]. 
Jag började ro, jag tänkte att hon do. 
1) »k uttalas hart». 
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Jag tog hänne upp i det djupaste lo 
ock hängde hänne i mitt kontor. 

När jag kom till flickan, så satt hon i sin väv; 
hon vov, så det sång uti kammarn. 
Då tog jag till min påse, drog upp den gamle räv: 
»Var har du tagit den?» sade mamma. 
»Jag sköt den i da, jag tror skinnet det blir bra. 
Jag vånne jag had' en för var evelig da 
till en päls som vore akkerat. 

Mamma gick till skåpet ock gav mig en sup, 
Sen la jag mig neder på sängen; 
ock när jag hade luggit en kvart eller två, 
så kommer så Valsnäsa drängen 
ock frågte mig ett or, var Petter Svensa bor. 
Han skulle till Valsnäs ock lät en piga år, 
som sjukkna så hastigt i går. 

Ock när jag kom till Valsnäs, fick jag mig åter en sup, 
som nyss var upptagen ur källan. 
Ock den söp jag ur, ock det smakte bra, 
men hastigt så spände jag snällan, 
ock så högg jag te. Men pigan hon blev vred, 
det gjorde fälle ont, för det tog litet på sne; 
men det blev i hast därve. 

11. En dröm. 

Jag drömde, att jag var 
i en kammare så rar, 
där som alla vackra gossar 
församlade var. 

Ock mitt uti den kammar 
där ståndar ett hord, 
dit vi alla bli framkallade 
att teckna några ord. 

Jag drömde, att jag var 
i en kammar så rar, 
där som äpplen ock päron 
de mognade var. 
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Ock mitt uti trädgården 
där ståndar en ros: 
hon var röder mot söder 
ock blåder mot nord. 

Titta på de bladen, 
som står vända mot nord: 
där står namn för alla gossar, 
som ej har hållit ord. 

9. Titta på de bladen, 
som står vända emot sör: 
där står namn för alla flickor, 
som veta, vad de gör. 

12. Bröllopsvisa. 
God afton, värd ock brudepar! 
God afton, brudens mor ock far! 
Förlåt, att jag mig dristig gör, :,: 
hitkommer till besvär, :,: 

att sitta här uti en vrå, 
en pipa tobak för mig få, 
ock sen en butelj öl därnäst :,: 
det passar allra bäst. :,: 

Här är ett ärligt brudehns, 
här kan en ärlig man få hus. 
Kom, källaresven, tag mot min hatt! :,: 
Här vill jag bli i natt! :,: 

Ja här är glädje, här är fröjd, 
här sitter jag vid skänken nöjd. 
Jag ser uppå vår källarsven, 
att tunnan rinner än. :,: 

För tag mig katten, där jag var 
i gästabud för några dar, 
brudfolket såg mig onda ut, :,: 
de stänkte mig med krut. :,: 

6, Ty jag har rest i trenne dar 
en trätti mil med häst ock karl. 
Nu tycker jag, att det går an :,: 
att vila häst ock man. :,: 
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7. Ty jag är utav resan matt, 
ock edert bord är redan satt; 
Förlåt, jag talar några ord, 
som hedra detta bord! 

P. S. Längre kan jag icke, ock dagen är ock slut. 
Stubbarp 26/S 70. Joh. Andersson. 

13. Visan om d,jäknepojka. 

Det gingo några flickor i planterande gård, 
de talte så mycket om giftermål — 

ha ha, för eder alla. 

Där stodo några djäknar ock hörde därpå. 
I kväll skola vi till flickorna gå — 

ha ha. 

Det blåste ett väder från västanvind, 
så dörren sprang opp, de djäknar kom in — 

ha ha. 

Men när det hade lidit på natten en stund, 
så hade de djäknar kysst flickornas mund — 

ha ha. 

Men när det hade lidit den långa natt, 
då säger inte vi, hur det var fatt — 

ha ha. 

Men när de djäknar de skulle gå hem, 
så mötte de sin skolmästareman — 

ha ha. 

»Var haven I varit den långa natt?» — 
»Där vinet är bäst ock flickorna måst» — 

ha ha. 

Ja väl får vi vårt vita skinn, 
men aldrig får flickorna mödomen sin — 

ha ha. 

Ock väl kan vi till altaret gå, 
men aldrig få flickorna guldkronan på 

ha ha. 
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14. 
Nyl. folkvis. nr  142. Jfr nedan nr 15. 

Det gick en jungfru uti en hage, 
till hänne kommer där ung sjöman. 
»0, varför går hon så där allena? 
Giv mig sitt järta, som jag begär!» 

»På er begäran kan jag ej svara, 
ty jag är av för ringa stånd. 
Er tjänarinna kan jag väl vara, 
men allra kärestan kan jag ej bli. 

Jag har väl en, ja om han lever, 
som för sju år sen for bort från mig, 
ock lever han, så har han mitt järta, 
men är han döder, har Gud hans själ.» 

»Jag är den vännen, som för sju år sen, 
ja för sju år sen for bort från dig. 
Kom, sköna jungfru, i mina armar! 
Jag är den vännen, ja visserlig.» 

15. 
Se nr 14. 

Ock jungfrun gångar i gröna lunden, 
där mötte hänne en ung sjöman: 
»Säg varför går hon så där allena? 
Ge mej sitt järta, som jag begär!» 

»På hans begäran kan jag ej svara, 
ty därtill är jag av för ringa stånd. 
Hans tjänarinna kan jag väl bliva, 
men allra kärestan kan jag ej bli. 

Jag har en vän, ja om han lever, 
som för sju år sen reste bort från mig. 
Ock lever han, så har han mitt järta, 
ock är han döder, så har Gud hans själ.» 

»Har du en vän, allt som du säger, 
som för sju år reste bort från dig, 
så är väl jag den samme sjöman, 
som för sju är sen reste bort från dig. 
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Ock är det sant, allt som du säger, 
så vis mig ringen, som du fick av mig!» — 
»Se här är handen, se här är fingret, 
se här är ringen, som jag fick av dig!» 

Ock .jungfrun skådar, hon skådar ringen, 
till dess hon dignade ock föll till jord. 
Så tog han häpne på sina armar 
ock kysste hänne så innerlig. 

Ock hör, I flickor, I flickor alla, 
som denna visan läggen på ert sinn: 
Ja, varen trogna mot edra gossar, 
som denna flickan var mot pojken sin. 

16. Visa om ett litet barn. 
Nyl. folkvis. nr  450. 

När jag var liten ock icke kunde gå, 
så lärde jag mig till att krypa, 
så miste jag bort både fader ock mor, 
som mig skulle kläda ock föda. 

Ock linden hon bär löv, ock löven falla av, 
ock jorden bär alla gröna skogar. 

Ock mig vill jag likna vid en fåvitsko man, 
som byggde sitt hus uppå isen: 
när isen smälter av, faller huset omkull, 
efter skadan så bliver man viser. 

Ock linden etc. 

Ock mig vill jag likna vid fogel på kvist, 
som bygger sitt hus uppå kvistar: 
när den ena flyger bort, sitter den andra kvar. 
Gud nåde den sin maka bortmistar! 

Ock linden etc. 

Så förde de mig åt Linköping stad, 
där möta mig tre underliga rätter: 
den ena var hunger, den andra var törst 
ock det tredje, det var till att frysa. 

Anna Brusell född d. 13 mars 1801. 
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17. 

Ock menar du, att jag har ett sådant sinn, 
som somliga människor ha: 
att älska en vän både här ock där — 
nej tack, det är icke mitt lag. 

Menar du, att jag svarta kläder bär, 
om jag dig aldrig får? 
Ack nej, ack nej, det gör jag ej, 
jag lever vid en god tröst. 
För väl får jag den, som mig gärna vill ha 
ock sjunga med en, som har röst. 

18. Fästmannens klagan. 

Det var en söndags morgon, han gångar sig ut 
med de andra drängar till att sig förnöja. 
Han aktar ingen mö, han vill över sjön 
ock ner till sjön att lilla båten lossa. 

Men när han kom till vännen, då slapp han intet in, 
då började det rasa i hans sinne, 
men i ett ivert hugg han dörren sliter upp: 
en främling ban fann där för sig inne. 

Då gick han åt förstugan, en yx han hitt sig där, 
slår tvänne hårda slag, så blodet strömmar av, 
ock båda låg i sängen ock var döda. 

Då börjde han att gråta, sen ville han gå ut, 
men dörren hölls igän av andra gossar. 
Då vände han sig om ock genom fönstret sprang 
ock ned till sjön att lilla båten lossa. 

Sen tog han en bit krita ock skrev på ökans stam: 
Adjö farväl! Jag kan ej längre leva. 
Min vän hon döder är, ock jag har ingen kär, 
mitt järta nu för syndens bördor bäva. 
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6. Då gav han upp sitt unga liv i böljornas djup. 
Med sammanknäppta händer man honom finner. 
Av glädje får man sorg ock en för tidig grav, 
men hör, I gossar, tag händelsen i minne! 

Från Kisa skogsbygd? 

19. Vaggvisor. 
Jfr Nordl. Barnvisor nr 70 ock 19. 

Gossen uppå bärget stod 
uti bara rägnet, 
fick han se, var flickan gick 
uti gröna ängen: 
»Kom hit, kom hit, min järtlig kär, 
här ä nötter, ock här ä bär, 
här ä mogna krösa.» 

Ack nej, ack nej, jag var där i går, 
där fauns inga nötter, där fanns inga bär, 
där fanns inga mogna krösa, 
du åt min mat, slog sönder mitt fat 
ock körde min ko åt mossen. 

20. 
Jfr Nordl. Barnvisor nr 48 ock 43. 

Skatan sitter på kyrketak 
ock snattrar med sina döttrar. 
Ock vart skall vi till vintren fara? 
Vi frysa om våra fötter. 
Vi skall fara till Dannemark, 
köpa skor för en halver mark. 
Bromsungarna brumma, 
kattan slår på sin trumma, 
ock fyra myggor de gick i dans, 
så hela jorden hon gungar. 
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sente done le developpement de ces combinaisons palatales qui, d'une 
Non generale, est aussi le developpement normal pour les autres langues. 

Les phonåmes de la langue littéraire et ceux du dialecte hallan-
dais doivent s'expliquer les uns et les autres comme les reflets plus 
ou moins directs des combinaisons correspondantes de rancienne langue. 
Majs ici on ne saurait guåre tirer de conclusions importantes des 
anciens monuments littéraires, dont la notation phonetique laisse trop 
å desirer. En revanche, l'examen de retat phonique de rensemble 
des dialectes suedois actuels nous fournit de precieux renseignements. 
Comme reflets des anciennes combinaisons 	 pi, d'une part, 
et de Vantro sko  sk, st, si, les dialectes suedois offrent une varieté 
de sons et de groupes de sons, representant å peu prås toutes les 
formes transitoires depuis les combinaisons originales, conservees par 
endroits, jusqu'aux sons simples (p, f, etc.). C'est en considerant 
toutes ees formes dialectales simultanees que nous devons reconstruire 
les degres de transformation propres å contenter nos exigences tant 
au point de vue phonetique que methodique et historique. La dis-
cussion du materiel dialectal donne le resultat suivant. 

En suedois, comme d'ordinaire aussi dans les autres langues, le 
phonåme f se rencontre le plus souvent non mouille. Majs conside-
rant sa provenance des combinaisons palatales (j), on est oblige d'ad-
mettre qu'il a ete autrefois mouille (cf. le m russe). Il faut done 
qu'il y ait generalement dans la formation du phonåme f de quoi le 
predisposer au mouillement. Les sons mouilles s'articulent en donnant 
å la langue une forme convexe, le f, par centre, avec la langue in-
curvee. Cela contribue å eloigner la langue de la position necessaire 
pour rarticulation du j. La langue s'abaisse et se retire probablement 
en meme temps en arriåre, ce qui amåne å son tour la disparition de 
tont effet de mouillement. Pour le suedois, on a done å admettre le 
developpement --> f —> 5. 

Le 	developpement des groupes sk1, ski, st i a abouti en rågle 
generale aux combinaisons sj", sly (du ,§19, fj respectivement), et 
ces combinaisons paraissent avoir donne ensuite dans la plupart des 
cas fj", presentant ensuite le developpement successif --> ut, (å peu pres 
le 	yusse) -± 	 f ->. f--> f. 

ts (ts) et st§ (sts), que presentent deux ou trois dialectes, pro-
viennent directement de ti et de sg. 

Le p hallandais est le developpement du zu, (‹-fjp‹-ski, etc.); 
le f hallandais s'est developpe du y (-> k, etc.). 
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Per Johnsson, Contes historiques et mythiques, recueillis dans 
le district de Göinge (nord de la Scanie), p. 108-115. 
Neuf contes historiques datant du 17e  siåcle et se rapportant 

la petite guerre entre Danois et Suådois aprås la conquåte de la Sca-
nie (au temps de Charles XI). Pacte d'un paysan avec le diable. 

Moenrs et coutumes de differentes provinees, communiquUs par 
feu Mule  E. Wigström, le medecin A. G. Nyblin et le doe-
teur S. Lampa, p. 116-120. 
Coutumes se rapportant aux fåtes de Nol et de Påques (provinces 

de Scanie, Bleking, Närke et Gottland); noce de paysans (prov. de 
Närke); bal de paysans (prov. de Närke); maniåre de se faire tutoyer 
(prov. de Vestrogothie); pas de tombes au nord de råglise (prov de 
Gottland). 

Chansons populaires, communiquees par fett le bibliothecaire 
R. Bergström, p. 121-132. 
Ballades; chansons d'amour; berceuses. Les chansons, n:o 5-20, 

ont åtå recueillies (probablement toutes dans le district de Ydre, prov. 
d'Ostrogothie) par L. F. Rääf, collectionneur renommé d'anciens docu-
ments et de traditions populaires. 
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