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Västgöta-sägner, 
upptecknade i Åsaka s:n (Vartofta här.) 

av ELIN STORCKENFELDT. 

Uppteckningarna äro gjorda efter en liten gumma Anna-Maja, nu 
60-70 år gammal. Hon har förut tjänat hos uppt:ans farföräldrar, 
sysslar nu med vävning. 

Märk i fråga om uttalet: 
i början av ord ock ini ord efter vanliga västgötaregler 

y i flug (flög), hög, flag, trug, bliga, egera, dager, laga, sega, 
vägen, skogen, legger, röggen 0. 8. V. 

i fara, kar (karl), marten, skaka, vararas, jam 
a i akra, bakken, sakt, stakk, stakkare, svart, havvern 

i rake rörde, &ah körde, take torde, fyka skörden, Nog flög, kngat 
knutit, stgot stulit, htzont hunnit, ht tk hål, huve, stuva 

i besunnerlit, full, gull, kulle, rustnig, ull, hustrua. 

Om bargatroll. 

Dä va en gå gg en bonne sum sulle fara te Fallaipig o sälja 
havvre. 0 ättersum an velle va i stan i otta, så ga-n säk å 
hemmifrå frampå natta. Män nor an kumm mettför Ållebärs-
änne, så sto dar en liten gråklädder kar på vägen o fråkte-n, 
um an ente velle sälja havvern te hornen. Boen tökkte allt, 
dä va besunnerlit, män an tuke-nte sega aant än ja. Då sa 
dän lelle gubben te-n, att an sulle få fulja mä-n ini barjet, 
um an bara-nte rue ve no darinne. 0 så tok an mana i 
befflet o ledde-na rätt uppföre barjet. 0 boen an satt på o 
åkte. Då va dar ena lita jarndör, o dän öpna säk, o så 6" uke 
di rätt in i barjet! Darinne va dä en stor, stor granner sal, 

dän va änna fuller tå stora granna hästa. Allihopa va di 
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befflata, o di änna blekstra tå bare gull o sölver. Män ve 
huvet på var eveli häst inunner krubba lå en kriksmann i full 
rustnig o sov. 

Män boen va-ute go te begripa, hure di kunne föa så mä 
hasta. »Joo», sa dän lelle gråe, »allt va sum skrapas ihop mä 
orätt på aker o ägg, dä kummer hit, o här truter allri». Nää, 
da kunne allt boen tägka sak. För på dän tia va-ute gåka 
utfeftata, utan egera lå uni varara, hur sum hälst, så dä va igga 
könet rör gånönnera te ta mä sak ett grånn frå vararas akra. 

Ja, boen han jekk dar o bliga o bliga. 0 dä va så oändeli 
möe mä kara o hasta, o allihopa sov di. Män så hure dä va, 
så kunne-n ente lata va te röra ve en häst ett lite färn, rör an va 
så obegripeli granner. Män då röste-n på säk, s-att befflet börja 
skramla. Då vakna kriksmannen, sam lå ve krubba. »Alle., 
kä nu?» sa-n. »Nä», sa dän lelle gråe, »ente än». Män mä dä-
samma fekk boen en spark, s-att an flug ut på vägen, för an 
sulle ju-nte no få röra ve darinne. Marra o fläen, di sto på 
vägen, o boen tuke-nte se säk um, utan satte sak på o Mike 
hemm, så fort hästakraken rådde skala. Ner an kumm hemm, 
så-n, att säkka va lika fulla, sum ner an for sta, män nor 
an så ätter, så va da gull i stäelt för havvre. 

Da va en pajk, öänte drägg på Viken. Han ade fett säk 
ett par vita ullvanta, män garnt hade-nte tutt te dän ene tummen, 
utan dän ade mor-ans vart tvoggen te binna tå svart garn. 
Så sulle dräggen fara bort ätter Mäter, fek..ki brände brännevin 
dar på gåN. Nor an for hemm mä, potätera o kumm mettför 
Ällebärsänne, så skrek dä så alldeles innifrå barjet: »Hö-ku 
mä vite vanten o svarte tummen! Du sa bea vurtasnoka gå 
hemm. Seg, att ållermora ä dör!» Dräggen an vart änna för-
skrämder, förstår säk, o öu1re darifrå så möe an rådde. 

Nor an kumm hemm ina potätera o lassa å dum i brän-
nerit, va mor-ans dar o ella. Då sa-n: »Hör I mor», sa-n, »I 
får allt vara bra o hinna en viter tumme på vanten, hälla fälle., 
ki på mäk. Nor a kumm te Ållebärsänne, så skrek da så änna 
anskrämmelit inifrå barjet: »Hö u mä vite vanten o svarte 
tummen», sa dä, »du sa bea vurtasnoka gå hemm. Seg, att 
ållermora ä dör!» — 0 sam dräggen hade sakt-et, så ble da 
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ett liv i körsten! Dä ballra o flo o skrek, o mä däsamma 
kumm dar ena faller vurtabalja nervältanes i spisen. 

Dä va vurtasnoka sum fekk så brått te je se hemm, ner 
Q huke, att ållermora va dör, så o hinde-nte ta mä säk vurta, 
ho ade stuolt. 

Trolla kann förvannla säk te vampurer, di kallar, o te jur å 
alla Slag. Så va dä en gågg en henne sum va uti Sigra, o 
hustrua va mä-n. 0 ho va mä barn. Rätt sum o jekk på 
akern, fekk ho si ena padda kamma heppanes emot säk, o 
okker o stinner va ho. »Så din stakkare», sa hustrua, »dä-nte 

bätter fö„Zre än för me!» Så tok ho ett halmstrå o bånn um-a, 
o padda skutta darifrå. Män dä va ena barjatrellskvenna, sum 
ade förvannlat säk te ena padda. 0 trolla ä-nte go te få dänar, 
dä ena mänSa har knuat på dum, utan ena mänSa tar bort-et. 

Ena lita ti darätter kumm en liten gråklädder kar te gUrn o 
fråkte ätter hustrua. »Du sa gå mä-mme», sa-n, »för hustru mi 
karm ente få sett barn, föra du tar dänar halmstråt, du knut um-a 
i akern». 0 ho fekk loven te fulja mä-n in i barjet. Dar 
lå barjatrellskvenna, o ner o ade knut å Da halmstråt, sa 0: 
»Takk sa du ha! Sönna de nu hänar, för min kär ä arjer. Sie 
kvekkt ijänn döra ätter däk!» Ja o Sönna säk te döra, o dar sto 
barjatrellet mä en röglöggater jarnstågg i näven o va teress o 
öra te-na. Män ho va kvekker te Slägga ijänn döra, o då'ötgre-n 

jarnstågga rätt ijenum döma, s-at o kumm ut på dän ara sia. 

Dä va en gåR, ena barjatrellskvenna, sum sulle gå te Ålle-
bärj o hälsa på Ållermora, för si ho va hänna senakvenna. 
Ållermora hade bett-na så jarna, att ho sulle ta mä säk ett 
grånn svartmulla, så pass sum o rådde mä o bära i förklät. 
Barjatrellskvenna ho joke förstår säk, sum ho va umbedder, o 
tok förklät fullt mä svartmulla. Män ner o ade huont en 
bete, kuf/ä-ute bätter te för-na, än att förkläsbåuna jekk å, o 
då Släppte o bå svartmulla o förklät i bakken, dä va naturlit. 
Män då vart o te säk o tok säk ente å te ta upp-et, utan lät-et 
legga dar dä va. 0 tå dä ble Varkullen. Män dar o gravde 
upp svartmulla, ble VarteftaSön. 
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Dä va en gång ena barjatrollskvenna, sam kumm te en Or 
velle läna drekka. Dä fekk ho, förstår säk, för barjatrolla 

tör iggen neka. Di fråkte-na, hare möet ho velle ha. »Ja tar 
la bötta sum oih, sa 0, o så satte o bröggekart på höfta o ga 
säk å mä-t. Ätter ena lita ti kumm ett barjatroll te gåZ•n, o ett 
stort kar mä drekka hade-n mä säk. »Smi upp jaa o bränn 
staven», sa-n, »så kummer igen ifrå Bola& o .eänns karet i kolum»2. 

Nor rnogka böjde Skara dommelkka, o di börja rigga i 
klokkera, va dar ett barjatroll sum ente kunne tola fällera. 
Han tok en sten o flägde på örka, s-att dar ble ett stort hul. 
»Ä dä så 1 kann jätta, va ja heter, sa ja laga na fuIver», sa-n, 
»hälla bliirä allri jort», sa-n. Män di kunne-nte jätta hanses 
namin, o Skara domme"örka blir häller allri fullt farlier. 

I Leabu hade neka bästa sprogget bort; o dräggen sulle ut 
ta rätt på dum. Han jekk uppäta Ållebärj, o hur han laka 

å, så vesste-n te flut ente, var han va. Rätt för säk så an en 
lågger gågg, o i ämnen på dän va ena lita jarndör. Män då vart 
an förskrämder, o la te skala, så mö an rådde, o nor an kumm 
hemm, va bästa dar före hornen. Män dän are dan på för-
meddan, ner-1ä va full dager, jekk an Upp te barjet ijänn för te 
se på dän dua döra. Män då va- ä jag an kurnie få tak i-na. 

Om skogsrå. 

Dä va en kar sum allri ble hemma ijämte hustrua. Då 
jekk o te skoksråt o fråkte-na, va o sulle jära ve en bu'eur, 
sann allri velle bli hemma. »Je-n linnebast o vitalöksrot», svarte 
skoksråt. eäriga ho jekk hemm o job.e, sum o hade blett 
terådder. 0 hinna kär han ble hemma jämte-nu. Män skoksråt 
jekk ikrigg o sokka, o än va o hög sam skogen, o än va o 
minden »Hå hå ja ja», sa o, »linnebast o vitalöksrot — gaekn 
va la ja sum ga de bot!» 

Socken. 
i kolen (av det brända karet, som han stulit där). 
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Om sjörå ock havsfrun. 

Boen i öörkenits feska i Hökafön. Iblann fekk an så all-
deles mä fesk; män summa dar kunne da hiinna, att föråt kumm 
o satte säk på ekebrät, o då hade-n ente aant o jära än ta säk 
hemm, dä fortaste han va go te, för då vesste-n då, att-et 
ante fekk no me-kän dan. 

Söråt älle hafsfrua har utseenne sura ett kvennfolk. Fall 
granner ä o, o lågt hår har o, män vänner o röggen te, ä o 
urholkater änna sum ett baketrug. 

Se 

En gågg jekk föråt te marten i Öjja. Summa så na, o ara 
så na-nte. Då va dar en ogger pajk, sum sa te na: »Frua 
ha glömt o lägga upp sitt fläp», sa-n. Dä va rempa sum 
stakk fram inunner Uttal. »Takk sa du ha!» sa o. »Här 
få-ku läna mi päggapogg, för du va redier o sa te mäk! Tre 
timma få— ku ha-n o hannla, så möe du vell». Pajken tok pägga-
poggen, förstår säk, o hannla upp så alldeles mä pägga. Atter 
tre timma kumm föråt o valla ha ijänn sin pä,ggapogg. »Da va 
alldeles va du ar hannlat», sa o. »Ja a fett hämta mer pägga 
tre gågger». 

För låggensina, före enna folket va krestnat, kumm en gång 
dän darige fuken, di kallar pästen, te Svade. Då va dar en 
jomfru sum va vellier te offra sak fulver, fö-kå sulle di ta 
bort pästen. 0 folket tok jomfrua o begravde na levane, 
kasta upp en kulle o reste upp en sten, dar di hade begravt-na. 
D-ä Jomfrukullen, di kallar. Dän legger på egera te Torp, o 
um ante dän boen håller stägget, sum ä uppsatt ikrigg kullen, 
årnig, så bränner hanses Or. 

En 	gå gg va dä en henne sum ente tok Ok å, va di sa, 
utan tok bort stägget, o samma natta brände stuva. 
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Dä va en storeuv sam ble tagen o satt i lifstisfäggelse. 
Han skrev te en fläktige i hemmsokkna o sa te-n, att an sulle 
gå te Ållebärj o grava på ett sarfelt ställe tre torstasnätter 
i ra. Ja boen an ga säk å te Ållebärj o fekk rätt på stäolt, 
dar an sulle grava. Dä va uppe på badet. Dar ä en flätter 
fiä,kk, dar ente no väkser, o mett på legger en stor sten. Ijamte 
dän snu-en grava. Trejje torstasnatta fekk-en tak i ett stort 
skrin tå jarn, sum va så togt, så dä va jamt o rätt an rådde 
löfta-t. Män nor an hade fett dänar-t, så an, att dän store 
sten löfte säk, o darunner så an en liten grår gubbe, stim 
hötte ätter-u mä näven. Då ga-n säk å, dä fortaste han va go 
te, mil, dä toa skrint. 

Dän boen ble sinar fali riker. 

Mycket ödsligt är det, »ner en ente ser aant än himmel o 
h avraj ok». 

Medan jorden ännu var oskiftad, så att gårdarna lågo i 
byalag, skiljde man på två slags jord: hemmajord ock havra-
jord. Hemmajorden låg omkring gården ock sträckte sig så 
långt, som man kunde kasta ut gödseln från ladugården utan att 
behöva köra den. »Havrajorden» var längre bort belägna marker, 
som man aldrig gödslade. Första året sådde man råg, sedan 
havre år efter år, tils jorden var alldeles utsugen. Då fick den 
ligga obrukad, tils det hunnit växa gräs ock låga buskar. 
Detta brändes, sedan såddes råg ett år ock därpå havre, så 
länge det gick. 



Nuckömålets fiur 'fyra'. 
Genmäle av G. DANELL. 

Doktor HULTMANS inlägg om räkneordet fiur 'fyra' i Nuckö-
målet (Sv. lm. 1906) kräver ett svar från min sida. 

Vad själva tvistepunkten beträffar, kan jag först ock främst 
endast vidhålla, att jag vid mina undersökningar inom Nuckö 
funnit u-ljudet i ordet vara långt, fullt jämnställt med det 
långa u i t. ex. diur n. 'djur', puk f. 'jul' o. s. v. Detta står 
f. ö. ock i samklang med den allmänna regel, som jag ansett 
mig kunna konstatera för Nucköm:s vidkommande, att detsamma 
helt ock hållet saknar förbindelsen kort vok. + kort slutljudande 
kons. i satsbetonade ord. Om u här vore kort, skulle man där-
för vänta sig en form med långt r-ljud' — en form som i varje 
fall icke har iakttagits vid undersökningen i fråga. — Även 
från Ormsö har jag antecknad blott formen fr för 'fyra', lik-
som t. ex. pub. f. (efter handlanden Hans Ahlqvist, en synner-
ligen pålitlig meddelare). 

På det ställe i Hälsingelagen (s. 92), där räkn. 'fyra' be-
handlas, gör dr H. även det mera allmänna uttalandet, att 
kardinaltalen såsom attribut till ett följande substantiv äro pro-
klitiska i Nucköin. i större utsträckning än i rspr., även detta 
på grundval av pastor BLEES' uttal vid den nämnda undersök-
ningen i Uppsala 1899. 

Ej häller denna iakttagelse har jag kunnat verifiera vid 
mina undersökningar inom Nuckö. Kardinaltalens akcent i för-
hållande till följande substantiv har alltid synts mig vara den-
samma som i t. ex. högsvenskan 2. Naturligtvis kan, i vissa 

Jfr t. ex. bro t n. brott ock gofr adj. gul, vid utveckling av 
den fsv. förbindelsen kort vok. + kort slutljudande kons. 

Den enda skillnaden mellan satsakcenten i Niicköm. ock i hsv. 
synes mig vara den, att i dialekten satsen vanligeu flyter fram mera 
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sammanhang, ett kardinaltal i målet, såväl som i hsv., uppträda 
föga betonat ock följaktligen med förkortade ljud; men en värklig 
proklis av kardinaltalen, såsom stående företeelse i språket, 
vilken kunde tänkas ha nedärvts generation efter generation 
från samöstnofdisk tid, har jag som sagt icke kunnat iakttaga 
ock tror mig våga bestrida dess tillvaro i dialekten. 

Vad den saken angår, att undertecknad vid den ofta nämnda 
undersökningen i Uppsala tydligen ej tillräckligt betonat, att jag 
tvivlade på det resultat, vartill dr H. ansåg sig komma, så synes 
mig detta vinna sin förklaring, om man besinnar, att jag var 
nybilrjare i dialekten ock dr H. däremot en erkänd auktoritet 
på samtliga de östsvenska dialekternas område. Hade jag emel-
lertid kunnat tro, att så pass vittgående resonnemanger skulle 
byggas på dessa iakttagelser, som jag höll för ganska osäkra, 
hade jag säkert uttalat min mening mera positivt, liksom jag 
alldeles bestämt skulle undanbett mig, att mitt namn nämndes 
såsom borgen för iakttagelsernas riktighet, om jag därom till-
frågats. Jag upprepar, att vår meddelare i över tio års tid ej 
talat sin dialekt. Han hade under tiden tillegnat sig högsvenska 
ock f. ö. sysslat med studier i en hel del andra språk. Det var 
ju under sådana förhållanden det enda naturliga, att hr BLEES 
icke kunde vara en pålitlig meddelare beträffande svårbestäm-
bara frågor inom Nuckömålet, ett faktum som hr B. själv bru-
kade vara den förste att fästa uppmärksamheten på. Vid det 
merornnämnda tillfället var också hans uttal så vacklande, att 
dr HULTMAN själv erkänner sig ha tvekat länge rörande u-ljudets 
kvantitet. 

Det torde framgå av det ovan sagda, att, enligt min be-
stämda mening, det nutida Nuckömålets form för räkneordet 
'fyra' icke erbjuder något som hälst direkt intresse för förkla-
ringen av de fastlandssvenska formerna fyra, fira 0. s. v. 

Lund 1906. 

lugnt ock utan så stark pointering av vissa ord som i bildade svenskars 
tal; akcenten är mora jämnt fördelad på alla de starktoniga orden 
satsen. — F. ö. är, som bekant, estsvenskans akcentsystem synnerligen 
förenklat eller, kanske rättare, uppgånget i estniskans. Därför synes det 
mig missledande att i detta sammanhang tala om »den ålderdomliga 
ests-venskan», såsom dr H. gör (a. st.). 



Om svenska apiko-gingivaler. 
Av JÖRAN SAHLGREN. 

Tärmen apiko-gingival är skapad av prof. NOREEN ock be-
tecknar ett språkljud, som artikuleras med tungans spets (apex) 
mot övre framtändernas tandkött (gingiva). 

I Vårt spr. I, § 52 behandlar NOREEN de apiko-gingivala 
buckalerna. »Hit föra», börjar han, »LYTTKENS ock WULFF (Sv. 
spr. ljudl.) de flä,sta av de ljud, jag i § 53 upptar såsom dorso-
gingivala». 

Denna uppgift är fullkomligt sann, fast i en annan mening 
än den, NOREEN tycks omfatta. Påståendet vilar, som jag nu 
skall försöka visa, ytterst på en missuppfattning av LYTTKENS' 
ock WULFFS terminologi. 

Man 	tycker visserligen, att deras främre tandl j ud med 
»tungspetsen värksam mot övre framtändernas kant ock insidor» 
borde med NOREENS terminologi heta apiko-dentaler ock deras 
bakre tandljud med »tungspetsen värksam mot övre fram-
tändernas tandkött ock rötter» apiko-gingivaler; men man bör 
betänka, att de, som prof. NOREEN § 53 (anf. arb.) påpekar, 
endast fäst sig vid tungspetsens läge ock ej vid det värkliga • 
artikulationsstället. Deras främre tandljud motsvara därför i 
stället NOREENS dorso-gingivaler ock deras bakre tandljud No- 
REENS apiko-gingivaler. Detta framgår även därav, att dessa 
förf, till de främre tandljuden föra t i tal, d i utdö, n i vattna 
ock till de bakre t i först, d i dal, n i nål, 1 i lam.. Att t 
först ej gärna kan vara dorso-gingivalt, är ju påtagligt. 

Att emellertid NOREEN fattat deras främre tandljud såsom 
motsvarande hans apiko-gingivaler, framgår av § 53 s. 423, där 
man läser: »Ehuru jag för min del producerar 1 apiko-gingivalt 
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ock sålunda kunde ha anledning att uppföra det under § 52, 
så har jag dock ansett mig böra föra det hit, emedan jag tils 
vidare betvivlar, att mitt uttal i denna punkt representerar det 
allmänna, eftersom ingen annan svensk fonetiker iakttagit någon 
olikhet mellan i ock t. ex. d eller n i fråga om artikulations-
stället». 

Av vad jag ovan anfört, torde framgå, att L.-W. just be-
trakta 1 i iam som en apiko-gingival. Att de även fört d i dal 
ock n i nål hit, beror på sydsvenskt inflytande. Däremot hinner 
t i högsvenskt först sällan fram i det dorso-gingivala läget, utan 
stannar i det apiko-gingivala. 

LYTTKENS' ock WULFFS terminologi är emellertid i detta fall 
oklar ock delvis oriktig ock bör lämpligen utbytas mot den 
Noreenska (jfr Vårt spr. I, s. 419), som för övrigt i det stora 
hela tycks mig nått längst i fråga om klarhet ock systematisk 
skärpa. 

LYTTKENS ock WULFF äro ej de enda fonetiker som före 
NOREEN iakttagit det apiko-gingivala 1. Identiskt härmed är 
nämligen SiEvEss"coronalt postdentala' 1-ljud (se Sievers Phon.). 

Att ej LUNDELL i »Det svenska landsmålsalfabetet» 1878 
iakttagit någon olikhet mellan 1 ock t. ex. t, s i fråga om arti-
kulationsstället, beror på, att han ej skiljer mellan tungspetsljud 
(apikaler) ock främre tungbladsljud (predorsaler). Så för han 
till postdentaler, som bildas med »tungans spets bakom övre 
framtänderna» även t, d, s, n, som alla av NOREEN föras till 
dorso-gingivalerna. 

Jag har tyckt mig finna, att detta av SIEVERS, LYTTKENS 
ock WULFF ock senast NOREEN omnämnda 1-ljudet värkligen är 
högsvenskt. Jag själv uttalar 1 i kall, liten, ylle apiko-gingivalt. 
Så uttalas det i de Närkes- ock Södermanlandsdialekter, jag 
undersökt, samt av ett stort antal studenter här i Uppsala, vars 
1-ljud jag varit i tillfälle att kontrollera. De flästa av dessa 
voro från Svealand, men flera från Götaland ock Norrland. 

Men i alla dessa fall 1  har jag även iakttagit ett med detta, 
1-ljud växlande dorso-gingivalt 1-ljud, som uppstår genom regressiv 

1) Så när som på ett. En stockholmare uttalade nämligen alla 1 
dorso-gingivala. Detta betraktar jag emellertid tils vidare såsom en 
individuell egendomlighet. 
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assimilation i ställningen omedelbart framför dorso-gingivala t, 
d ock n, t. ex. filt, väldig, aln. Dock ansättes ej i ställningen 
framför n så stor del av tungbladet mot framtänderna som i 
ställningen framför t ock d. 

Hos sydsvenskarna har jag funnit detta 1-ljud blott i ställ-
ningen omedelbart framför t. Detta sammanhänger därmed, att 
sydsvenskans d, n äro apiko-gingivala. LYTTKENS ock WULFF, 
SOM i SV. spr. ljudl. huvudsakligen behandla sydsvenskt riks-
språks-uttal, ha ej observerat detta dorso-gingivala 1. 

Apiko-gingivalerna äro i svenskan tämligen talrikt repre-
senterade. Hit för jag åtminstone 8 konsonantljud. 

t är en perspirerad tennis, som i högsvenskan uppträder 
genom progressiv assimilation omedelbart efter apiko-alveolart 
5-ljud (j), t. ex. störst, förstå (jfr L.-W.). I dialekterna blir 
t i denna ställning ofta alveolart eller kakuminalt. 

d är en pertonerad media, som i sydsvenskt riksspråk er-
sätter vårt dorso-gingivala d-ljud. Omedelbart efter t går den 
genom progressiv assimilation till perspirerad dorso-gingival 
media (jfr L.-W:s 'främre tandljud'). 

ct är en perspirerad media, som oftast ersätter sydsvenskans 
d i omedelbart grannskap av perspirerade ock aspirerade buckaler , 
samt i slutljud, t. ex. sydsv. häradshövding, godhet, rad (i 
ställningen efter t se ovan). 

n är en pertonerad naso-oral, som i sydsvenskt riksspråk 
motsvarar uppsvenskt dorso-gingivalt n, t. ex. näl (jfr L.-W.). 
Motsvarande perspirerade naso-oral har jag ej anträffat. Detta 
n ersättes i omedelbart grannskap av t av dorso-gingivalt n. 

Gränsen för dessa sydsvenska apiko-gingivala d ock n1  går 
betydligt norr om den av prof. NOREEN (Vårt spr. I, s. 99) be-
stämda gränsen för det sydsvenska språkområdet. Den torde 
gå genom nordligaste Halland, sydvästra Västergötland (hit hör 
troligen hela Marks ock Binds härader), norra Småland (hit hör 
t. ex. Jönköping) ock sydvästra Östergötland. 

I Jönköpings lån (dock ej de sydligaste delarna) motsvaras 
även högsvenskans apiko-alveolara t, d, n, 1 av apiko-gingivaler. 
I denna dialekt uttalas sålunda d i dal ock rd i bord lika. 

1) I vissa sydsvenska dialekter tyckas samtliga apiko-gingivaler er-
sättas nied apiko-alvedarer. 
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är en pertonerad apiko-gingival, som har mycket stor ut-
bredning. Den användes i nästan hela Sverge. Framför dorso-
gingivala konsonanter ersättes den genom regressiv assimilation 
av dorso-gingivalt 1, som dock saknar det fik 1-ljuden karak-
teristiska lösningsljudet (se Nor. s. 427, L.-W. s. 152). 

.2, är det motsvarande perspirerade apiko-gingivala 1-ljudet, 
som förekommer i nordsvenska dialekter, sydligast troligen i 
Uppland (jfr Lundell Landsmålsalf.). 

I »finare» stadsspråk, t. ex. i Stockholm ock Göteborg, före-
kommer stundom ännu ett hithörande ljud. Detta är en per-
spirerad apiko-gingival frikativa, som motsvarar vårt vanliga 
S-ljud i uddljud. Den lär även i samma ställning förekomma 
i dialekter. Ofta blir denna perspirerade frikativa apiko-alveolar 
(jfr Vårt spr. I, s. 436). Att ,s skulle förekomma uddljudande 
för vanligt S-ljud i Närkesmålet, som LUNDELL ock NOREEN påstå, 
vill jag emellertid bestrida. Man har här snarare att göra med s. 

En sista representant för denna konsonantgrupp är det 
frikativa d-ljud, som bland annat uppträder i en del dalska 
dialekter (jfr Vårt spr. I, § 52). 

Då således apiko-gingivalerna i vårt språk ha en synner-
ligen stor utbredning, föreslår jag införandet av ett särskilt 
beteckningssätt för dem, t. ex. ett rakt vertikalt streck eller en 
cedilj under de vanliga typerna. 



Värmländska bärgslagsmålets 
formlära. 

AV GOTTFRID KALLSTENIUS. 

Med Lj. hänvisas till KALLs'rEmus, Värmländska bärgslagsmålets 
ljudlära, Sv. Im. XXI. 1 (1902). 

KAP. I. SUBSTANTIV. 
A. Numerusfiexion. 

Plur. obest. form bildas av sing. obest. form på följande sätt: 
1. Hos maskuliner ock femininer. 
§ 1. Ändelsen -ar' ock grav akcent användes i de ojäm-

förligt flästa fall, t. ex. 
kost 	: heestar 	 grav 	: griavar 
he 	har 	 vev; 	vchiar. 
Specialfall: 
1) Ändas sing. på -a 2, bortfaller detta framför pluraländelsen, 

t ex. 
vana 	: vånar 	 tbrpara : tbrparar 
sköka 	skökar 	 gata 	gatar. 
Anm. 1. dg(g) heter i pl. dagar, 5 : 5ir(g)ar3, stm, : årtyar4  

(, *tar). mor heter i pl. sannolikt regelbundet mörar (jfr § 8 anm). 

1) Efter apiko-kakuminaler (resp. -alveolarer) kan reducering ske 
till y 	t. ex. 	Jfr Lj. § 6 anm. 5 ock § 124 anm. 1. 

Gäller tydligen södra delen av målet; se Lj. s. 37, 184 ock 
språkkartan. 

Lj. § 74. Någon enstaka gång torde man kunna få höra sing. 
Sfg, åtminstone best. Ogan 	ffin). 

Formen med 	är vida spridd i sv. diall. Se t. ex. Åström 
Dfs. § 141, Tiselius Fast. § 210 b, Leffier Fornm.-för. tidskr. II, s. 48, 
Nor. Dalbym. s. 205. 

Sv. landsm. 1907. 	 2 
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Ändas sing. på -al eller 1, (/), gk, an eller n, , ar, redu-
ceras denna slutstavelse framför phiraländelsen till 1, (1), 
n, r resp.1; vid -ar uteblir reduceringen i ord motsvande rspr. 
-are, t. ex. 

grel 	: grbflar 	 sökan 	&Anar 
speenA 2 	speendlar 	brsityj 	bbtnar 
meat 

 
nar 	 vintar 	vintrar 
fekkar 	 tbrpar 	terparar. 

Anm. 2. daktar heter i pl. daktarar. Då sing. i södra dialekt-
området ofta heter deiktara, beror plur.-böjningen tydligen på anslutning 
till orden på -are. Även eljest kan man ibland vid ändelsen -ar finna 
reduktionen utebliven; så tror jag mig ha hört neevarar nävrar. 

Anm. 8. Märk dötar : 4trar3, netgv0•4  : neegkar 	nitg?rar, 
åfta5  : åftnar, mka6  : månar, mana' (— mana) : mimar. 

Ändas sing. på annan svagtonig stavelse än de nyss 
under mom. 1 ock 2 omnämnda, tillämpas Lj. § 182, § 1621/2,. 
§ 97, t. ex. 

pitnyfrut : ytiovNtar 	bhntg : bPgniyar 
åber -..åbar åb4rar 	 mebnis, 	nutnisar 8. 
§ 2. Ändelsen -ar ock akut akcent användes i följande fall: 
1) hos icke-synkoperande9  två- (eller fler-?)staviga subst. 

med akut akcent (på vilken stavelse som hälst), t. ex. 
lcinsvck : lansvctgar 	kcjfet 	: Wetar 
figgrl° 	jigdkar 	 spcekt6ril spektörar 

5gigar 	 kromis,12  kromisar. 
På samma sätt böjes peyk : Mkarls. 

Samma regel skulle naturligtvis gälla även e (92), men jag har 
intet säkert exempel. 

Kreaturshalskoppel. 
I Västm. har enl. Leffler a. a. e. 48 utvecklingen gått till full-

ständigt regelbunden böjning: dotrar. 
Tå- eller fingernagel. 	 5) Afton. 
Morgon. 
Månad. Intet annat ord motsvarande rspr. -nad är belagt i plur. 
Även mcbrisa : meensar. 

3) D. v. s. försedda med annan slutstavelse än de ovan § 1: 1 ock 2 
omnämnda. 

10) Gärdesgård. 	 11) Inspektor. 
Krumelur. 
Hör naturligtvis ej hit från nutida pluralbildnings synpunkt, 

men föres hit på grund av annan samhörighet, se § 10 ock § 11. 
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Märk, att i ord av typen Agg — d. v. s. ord utan biton 
på slutstavelsen -- ingen förstärkning av slutstavelsens betoning 
äger rum. I ordet figeik förstärkes den svaga bitonen till stark 
biton ock a förlänges till halvlångt på grund av association med 
det enkla gak. 

2) hos följande enstaviga substantiv 
a) utan vidare förändring: 

mark' 	: mdrkar 	yceg 3 	: ycbgar 
26%12 	 jcbgar 

 
lekt 	lcater; 

p) med ytterligare blott vokalförändring (i-omljud): 
bQg 	: bkar 	hanl° : heenar drag 4 	drck. gar 5 	hang 
kg  6 	 lcbgar 	ann i  

dnar tag' 	 tckgar 	an"- r 
spag 	spcpear 	bran 	brcbnar 
stag 	 steegor 	ivtn 	heenar 
tag 

 
tar 	span 	spdnar 

vrag 8 	lircbgar 	tan 	tdnar 
hage R.G.F.(S.)} 	 nat 	nedar 
hagk 9  B. L. K. F. hcbgkar 	sta 	*stcOr *steerg; 

c) med förlängning av slutljudande postvokalisk tennis ock för-
kortning av föregående vokal 
a) utan vokalförändring: 
gnet 	: gntar 	 no.t 	: nts4tar 
'et 	jétr 	 nek 13 	nOsar; 

1) Skålpund. 	 2) Gänga. 
Känga. Jämte formen ge e har jag även hört singularen xcbgar 

m. IL, jfr Dalbym. § 170. Singularformer som *ydear f., latar f. 
föresväva mig som icke omöjliga. Jfr singularen spiltar n. spilta 
Lj. § 118 anm. 6. 

4) Dalgång. 	 5) Även dreitgar. 
Kullfallet träd. 	 7) Rottåga. 

8) Spant. 
3) Vidjering (på gärdesgård); om betydelsen av R. G. o. s. v. se 

Lj. s. 211f. 
16) Hand. 

And. Om de olika sing.-formerna för hand ock and se Lj. 
§ 166,3 ock 5 med not 3. 

Belagt i best. form stckra R. L. 13) Kärve. 
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p) med vokalförändring (i-omljud): 
bQk 	: btikar 	 hot 	: ,tar 
botl 	bkar 	 Ot 	Ift4tar R. N. G. 
not 2 	nt4ar F. (S.) 	 Ifåtar 3  B. L. K. 
Anm. Märk skqk skakel : jcHsar. 
§ 3. Ändelsen -r användes hos följande substantiv: 

utan vidare förändring i ko : kor, sko : skor; 
med vokalförändring (i-omljud): geZro glöd : gr, k,N) : 

khrr. 
Anm. tet heter i plur. regelbundet tar jämte det sällsyntare 

tinar. Omljudd form *key har jag aldrig träffat, men den måste förut-
sättas som en gång befintlig på grund av den vanliga bestämda formen 
t&na (obs. icke *tcbra). 

§ 4. Ingen ändelse användes hos följande subst.: 
1) utan vokalförändring 

hos en del måttord, som i målets sydliga del icke ändas på -a: 
Non 	 maar 	 mtl 
fot 	 fidektgsvcbg 	War 4  j 

hos en del subst., som beteckna konkreta föremål, som ofta 
uppträda i massa: 
hor fjäder 	spik spik 	 sten sten; 
niab nubb 	skri« skruv 
Anm. Skall endast ett fåtal betecknas, användes alternativt regel-

bunden böjning (efter § 1). Detta torde i nämnda fall vara den 
vanligaste böjningen av Sten. Å andra sidan kunna även andra subst. 
förbli oböjda i plur., då de beteckna en obestämd mängd på ett ställe 
hopade föremål; detta har jag konstaterat beträffande krok krokar, 
icniab stubbar, kharnp slipers, kvist kvistar. 

2) med vokalförändring (i-omljud) 
utan vidare förändring blott bror : brgr 5 ; 
med förlängning av slutkonsonanten ock förkortning av före-

gående vokal orden /ms : /1%5, mys : mog. 
Anomalt är ggis : jas% 

1) Lapp. 	 2) Stort nät. 
Se Lj. § 153 anm. 3. Jag har möjligen i N. hört ordet kåt-

Mar Gnaphalium med detta uttal. 
Men tkta-r tunnor, kåpa-r kappar o. s. v.; vidare mcirk-ar, 

.p-ar, knda-ar. Märk sing.: eg-kröna 	(mera sällan) e kröna, 
pl. kremar. 

fqr, marj torde sakna plur. 
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II. Hos neutrer. 
Neutrur bilda plur. utan förändring, t. ex. 

ban barn 	 bt bin 
skap skåp 	 dik,a diken 
bka blad 	 åra öron 
kanta hemman 	 fabrik fabriker. 
Anm. Hos ord på 	t. ex. brygari, förekommer ändelsen -ar 

växlande med (vanligare) ändelselöshet. avtag upptåg, påhitt heter i 
plur. aptegar ock torde vara så gott som Plurale tantum. 

§ 51/s. a) Pluralia tantum (av olika genus): 
b ?rar blår 	 cbkstar påhitt, konster 
brcerl bräder 	 kapar koppor 4  
kr kläder 	 alan orgel 
pcbga pängar 	 dagar humör 
stOca 2  stycken 	 jcseabr 5  gärdesgårdsvirke. 
nåkgeis *nordgårds3  
b) Funktionella notiser: 
Plural användes i stället för sing. i uttrycken: 

(han) ce grånar mce (nick) (han) är granne till (mig), 
(han) cc gå vce' nar mce (k6ean) (han) är god vän med (kungen), 
ham...bke icycenar mcb-n B. han blev ovän med honom. 

Jfr eng. to make friends with —, to be great friends 
with —. Förklaringen är väl att söka i invärkan från fraserna di 
cc grånar, di cc gå ve'ettar, di cc iacknar, they are (great) friends. 

B. Artikelfiexion. 
I. Obestämd form bildas som i rspr. vid materialia 

ock plur. utan artikel, t. ex. reg, fask, fesker; eljest genom 
obestämda fristående artikeln mask. en, fem. e, neutr. et. 

Anm. 1. Framför labiolabialer modifieras en till em, framför labio-
dentaler till em, framför kakuminaler ock velopalataler till eg, framför s 
alternativt till .7, framför 8, alternativt (men kanske mera sällan) till en, se Lj. 
§ 77 ock 147 anm. Efter vokal reduceras det till n (m, 	n eller nasale- 
ring, se ovan) ock cirkumfiektering (akut- eller bi-), om vokalen har akut 
huvudton eller biakut; efter d, t reduceras det till et, efter d, t till e. Dessa 
reduktioner tyckas förutsätta ett uttal *an, som jag emellertid ej känner till. 

Torde även kunna fungera som plur. åt brct bräde.,  
Blott i förbindelse med föregående kardinaltal. 
Folket på Norra Saxån. 	4) Som namn på sjukdom. 

3) Fungerar som plural till jiesgi. 
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Anm. 2. I västligaste Brattfors (Västerud, Hundsnäs) träffas fem. a: 
di sik i a vcbg de slog i en vägg; jfr va-far-a § 29. 

Anm. 3. Framför .9, modifieras et möjligen alternativt till e4; 
efter vokal reduceras det till t (4?) ock cirkurnflektering. 

Anm. 4. Obest. artikeln kan på grund av sin genusflexion an-
vändas självständigt om person utan att syfta tillbaka på något substan-
tiv, t. ex. ner akaln te bckkan, sa vet de é cher när han kom 
till bäcken, så var det en (kvinna) där. di had st a't &b/san, sz de 
sag 4t, szz dce va &b sa sdt.,dier B. de hade stöttat säcken, så 
det såg ut, som det var en (karl) som satt där. 

II. Bestämd form bildas av obest. på följande sätt: 
a) I singularis. 
§ 7. Av maskuliner: 

Då subst. ändas på labio-labial, labio-dental, dorso-kaku-
mival eller velopalatal kons., tillägges ändelsen -anl, t. ex. 

kgv-an 	hcikni-an 	tcik j-an 	h4g-an 
kuib-an 	yflv-an 	pbyk-an 	p6-an. 

Då silbst. ändas på t, d, s, tillägges rot (eller alternativt, 
fast sällan -an), t. ex. beit-92,, 	grfs.T,. 

Då subst. ändas på t, d, s, (t, cl, j), tillägges r, (E) eller 
alternativt -an, t. ex. 106510-1", nedvdd-b 

Då subst. ändas på kort r eller k, utbytes detta mot n. 
Härvid märkes: 

Har föregående vokal akut huvudton, får den i stället akut-
cirkumflex, ock n blir halvkort (se Lj. § 20,3 b ock § 18 Bi c), 
t. ex. g-tcr : 	hak : k. 
Undantag äro fgr : filtdgn, bror : brödyr. 

Har föregående vokal biakut, får den i stället bicirkumflex 
(se Lj. § 22); n blir halvkort, t. ex. pån,mitcr : panmilin R., 
kgpick : kåkgein. 
Undantag: sammansättningar med far ock bror, se ovan a. 

Har föregående vokal gravcirkumflex huvudton 3, bicirkumflex3  
eller svagton, sker ingen förändring i akcenten, t. ex. 
h:et.r 	: hAr Skdk 4 	: skdtn 5  

   

1) Ur denna ändelse kunna alla andra sätt att bilda best. form mask. 
sing. historiskt förklaras. 

U --> ut (sporadiskt) framför n. 
Gäller endast norra dialektområdet; se Lj. § 21,3 a ock § 22,2. 
Ladugård. 
Samma slags form döljer sig bakom den av Leffier a. a. s. 48 

från Västmanland citerade skoln. 
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fOkska : figkskön 	g-ckclar 	: yckdTcr, 
hågor 	heartgn 	 f68.11k 	fojgYn• 
kåvgk 	lakan 
Anm. Vid ett par tillfällen har jag hos ordet nyckel nphdr -, 

whilst.dr träffat förstärkning av slutstavelsen till stark biton ock för-
längning av dess vokal: nPkåre K. (N.), nålsiicn B. Lungsnäs. Jfr 
förhållandet i fryksdalsmålet, se Nor. Fryksd. lj. § 105,2. 

Då subst. ändas på långt r eller tt, utbytes detta mot 
halvkort n, ock föregående vokal förlänges; med akcenten för-
fares enligt 4 a—c; t. ex. spar ,s,  spbri : sp, spelår' ,.. -ök : 

spai2n. 
Undantag utgör å ena sidan hi« — heet, : I tebn, jfr rspr. 

härre : härrn ock regeln 4 b ovan. Å andra sidan har jag två 
belägg för bevarande av långt r ock ändelsen -an: tåran F. (S.) 
britsen, kmin:an N. testikelpungen. 

Då subst. ändas på annan vokal än -a, tillägges (halv-
kort) n. Med akcenten förfares enligt reglerna 4 a—c med den 
modifikation, att svag biton — såväl som stark — å den i obest. 
form slutljudande vokalen förändras till bicirkumfiex, varjämte 
vokalen förlänges. T. ex. 

sko 	: skön 	 ,gna 3 	: 50492 

våsei 2 	VöSein 	 sk4 4 	ska' n 
mcjya 	meircin 	 ånda 	s4ndan 
åfta 	åftein 	 tiscta 	Mutan. 

Då subst. ändas på konsonantiskt 1, n eller n, föregånget 
av annan vokal än -a, tillägges ingen ändelse. Med akcenten 
förfares enligt 6 ovan med den modifikation, att även obetonad 
slutstavelse alternativt kan förstärkas till bicirkumflex. 
Den före 1, n, n gående vokalen förlänges, om den är kort, i 
alla fall utom det att stavelsen behålles som obetonad5. T. ex. 

sal 	: sc:il 	 hutt?, 	: hii n 
tal 	tal 	 xen  6 K. x(e79„, 
ton 	tön 	 f0,titn 	frhiin 

1) Vildbasare, eg. spelorre. 	2) Vattenså. 
3) Skillnad. 	 4) Skada. 

1 vissa fall inträder alltså ingen förändring alls: om sista voka-
len är lång ock cirkumflekterad samt alternativt om den är obetonad; 
se ex. 

Tjärn. 



rksådi ridsadel, ridsadeln 
wibq mortel, morteln 
Nitti, botten, bottnen. 

konsonantiskt n föregånget av kon-
slutartikeln -dn, t. ex. 

vag(n) 	: våean. 

-al , bortfaller detta, ock substantivet 
regler, t. ex. 

jckso  14 

håra 
ska 
fåkkskö 
skömåkara 
ån,a 
h,cha 
ståla 
bana 
sila 
vana 
xtna  15 

Ye:SC 
/tein 
skijn 
fåkkskön 
skiamakgr, 
ån 
h e:?n 
stål 
bejn 
sei 
v 4n 
J403,  
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lcknsman ldnsmein1  
stö'i 2 	stig 
b6n,. 	b 4n 

Då subst. ändas på 
ändring alls6, t. ex. 

spie2al spegel, spegeln 
grq'al griffel, griffeln 
speencll koppel, kopplet 

Då subst. ändas på 
sonant, bortfaller n framför 

famn 	: fciman 
si9mn 	s6iman 

Då subst. ändas på 
behandlas efter förut givna 

Mya 8 	tepan 
stab a 9 	staan 
heorldio 	laman 
l4va 	lbtvan 
vgria 	våkjan 
14ka 	14kan 
m4ga 	magan 
hiva Mean 
br(jta 	bråk 
2401a 	1,44 

Vent 
bbda 13 	både 
§ 8. Av femininer: 

bitsa  12 

sål 3 	sél  
vd n 4' 	vån 
g.ctnö N. gytn. 

al, 1 	() eller n, sker ingen för- 

1) Substantivet får ändelsen -a. Härvid behandlas en när-
mast föregående svagt bitonig stavelse — annan än nedan under 

1 ) 	ldnsman. 	 2) Stolle. 
Sele. 
Vana. Jfr Leffier a. a. s. 48 gra'n, bo'n, å'n, må'n. 
Tjärn. 
Detsamma skulle naturligtvis gälla även -dn ock 	men säkra ex. saknas. 
Gäller blott inom södra 
Tupp. 

1°) Fukt. 
12) Bagge. 
14) Järna.  

dialektområdet. 
2) Huggkubb. 

11) Udde, landtunga. 
13) Bolde. 
15) Njure. 
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2 ock 3 omnämnd — enligt Lj. § 182, § 1681/2  ock § 971. 
T. ex. 

s,Zip-a 	brår-a 3 	vcbg-a 	hå-an 
heiv-a 	,leih-a4  G. 	scég-a 	sch_a  12 

höta 	so-a5 	cb4h-a 	Mig-a" 
mil-a 	d3-a6 	 kv-a9 	kkeizg-a14  
grån-a 	åk-a7 	 h6al° 	b#gnie-a 
lcbgn-a 2 	ktAl-a 8 	lå-a 	drbtnig-a 
,ös-a . 	tik-a 	 ko-a 	jianirdc-a. 
Anm. hukstrm heter i best. form Utsira ,s,  hiustråa, båstuti5  : 

basta ... (sällsynt) böståa, mor : möra16. don, heter i G. i bestämd 
form ddra , dka. 

2) Ändas substantivet på (D, Kik, an, ar,  reduceras denna 
slutstavelse framför slutartikeln -a till Z, k, n, r respektive 17 ; 
härvid förkortas lång stamvokal (Lj. § 18 Be), t. ex. 

åks 	: åks,la 	 sökan 	: sökna 
gr6w  18 	grgs,la 	 fr4kan 	frIgn a 
sk6vi.i4 slukka 	nc'evar nchra 
tåvgk 	tåvka 	 matar" 	miltra 28. 
3) Ändas substantivet på -a", borfaller detta före slutartikeln 

-a, t. ex. 
håta 22 	: hb ta 	 k4na 23 	: kbna 

grbsla 	grUla yiwka 	yårka  
hbmpa 	hånipa 	 tåvka 	tåvka. 
§ 9. Av neutrer. 
1) Substantivet får •ändelsen  -d.  Går före denna ändelse 

1) Jfr ovan § 1,3. 	 2) Längden. 
3) Bruden. 	 4) Kartan. 
5) Sälgen. 	 6) Alnen. 
7) Alen. 	 8) Kolarkojan. 
9) Inhägnaden (jfr isl. kvii5). 	19) Heden. 

11) Huden. 	 12) Säden. 
13) Såningen. 	 14) Loppet. 

Badstu. 
Härav är nybildad obestämd form möra = gift kvinna. 
Detsamma skulle säkert vara förhållandet med -dl, -1, 	(E),. 

men jag saknar exempel. 
Brödspade. 	 19) Mjälte. 

29) Jag har även hört formen miltara. 
Gäller blott för södra dialektområdet. 
Råtta. 	 23) Ogift kvinna. 
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en svagt bitonig stavelse — annan än de nedan 2 ock 3 om-
nämnda — behandlas den enligt Lj. § 182, § 1681/2  (§ 97); t. ex. 

14.2,-a1 	h(s-a 	 hiavk?rw 	: hfavkbyta 
dik-a 	 vbtrce 	vbtreta  

sk6t-a 2 	bd-a 	 kvbto 	kvbtha. 
bein-a 3 	trck-a 
Anm. Vid ord, som sluta på cirkumflekterad vokal, är ändelsen -a 

något osäker. De enda ex. på sådana neutra, som jag har, äro 
näs, »ede», 5  F. (S.) skede, tret träde, layt kläde, ock av dem torde be-
stämd form kunna bildas såväl utan förändrin g som genoni tillägg av -d. 

Ändas substantivet på al, 	kar, tt, reduceras denna slut- 
stavelse framför artikeln till 1, 	Zr, n resp.; lång stamvokal 
förkortas (Lj. § 18 B c); t. ex. 

skal 	: s4la 	 hdtgn?r 	: 
breers3 	brikng a 	vdtn 	vdtna. 
Undantag: b,,5* 	4,49?(• anus heter i bestämd form ei.st.ch  

åst4Z(.a. 
Ändas substantivet på -a 4, sker ingen förändring, t. ex. 

dika dike diket, hind huvud huvudet, »vana gång5  gången. 
Undantag gör kdfa : kåpa. 
b) I pluralis. 
§ 10. Av alla substantiv kan best. form plur. bildas genom 

tillägg av ändelsen -a till obest. plur., varvid reglerna för tillägg 
av feminina slutartikeln i sing.. § .8 ovan tillämpas. Detta är 
den enda möjligheten att bilda best. plur. av de subst., som 
bilda plural enligt § 2,2, § 3,2 ock § 4. T. ex. 

heestar-a 	 fratar-a 	 bk4-a 
kkår-a såknar-a 	 bi-a 

åniar-a 	 fabarik-a 
jigahr-a 	 lås-a 	 skal : s4la 
påykar-a 	 sti-a 	 luiM• hdght 
ydear-a 	 bdn-a 	 åra 	åra 6  
bågar-a 	 skap-a 	 dika 	dika. 
Anm. Ord av pluraltypen tårparar, driktarar förlora vid tillägget 

av slutartikeln det före det första r stående -d, t. ex. daktrara. Van - 
ligen böjas dessa ord emellertid efter 2 nedan. Orden skor ock kor heta 

1) Loppet. 	 2) Skottet. 
Bandet. 
Gäller blott södra dialektområdet. ) Vicis. 

6) örena; öronen. 
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i bestämd form sköna ock k6ua resp. ta heter i ,best. plur. tara 
eller te:na (även telna hört en gång B. [Pardis]). 

Mask. ock fem. subst., som bilda plur. efter § 1, 
§ 2,1, kunna i målets norra del bilda best. form genom tillägg 
av -ån till obest. sing.-for m en. Detta är det övervägande 
vanligaste sättet vid ord, som före obest. pluraländelsen ha r 
föregånget av kons. eller -a; i detta fall använder även det syd-
liga dialektområdet denna böjning, men med ändelsen under 
formen -dna. T. ex. 

hiestån 	 pfjykcin 	 niharån F. (S.) 
finån 	 tårntgticbcin 	ianarh4varåna2  B. 
ågån 	 s,Cektiglin 	fig(a)rdna B. 
milånl 	 decktarån 	 stakråna 3  B. 
Anm. En egendomlig användning av bestämd form: han ha tnt 

geit nem..mckgan, han jos iyaw-vckan han har inte gått alls långt bort, 
han gick inte alls långt bort, egentligen någon vägen, ingen vägen. 

c) Best. fristående artikel är sing. m. ock f. den, 
neutr. dce, plur. di. 

Anm. Framför labio-labial modifieras dcen till dem, framför labio-
dental till dce9v, framför kakuminal ock velopalatal till dceg, framför 
alternativt till ck, framför s alternativt till den. 

C. Kasusflexion. 

Utom grund formen, som fungerar både som subjekt 
ock objekt samt styrd av preposition — alldeles som i rspr. — 
finns endast en kasus, genitiv. Denna användes endast av 
individua, d. v. s. nomina propria ock bestämda former av andra 
subst., men ytterst sällan -- utom i fallet 3 nedan — av andra 
än sådana, som beteckna levande varelser. Den bildas av grund-
formen på följande sätt: 

1) I regel tillägges ändelsen -s; härvid tillämpas emellertid 
också Lj. § 78, § 53,6 ock § 54,5; t. ex. 

åna-s 	 påykan-s 	 kal-s 
MWs 	 tg-s4 	 grein-s 5  

1) Milorna. 	 2) Underhavandena. 
Stackarena. 
T. ex. d.„ce tåls fel, at kcifea ce sa dgt det är tullens fel, 

att kaffet är så dyrt. 
Grålles, eg. Grens. 
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b6n-s 	 skijara-s 	 svåte-s 
k6a-s 	 &k&j-s 	 far 	: fas 

4 Unara-s 	 dlbe-s 	 p«ar Mas, 
6n-s 	 heM-s, 	 ki.lb.1 kas.  

Märk gu : gms. 
Ändas grundformen på s eller s (j), utvidgas genitiv-

ändelsen till -as (jfr eng.), t. ex. pins-as, nils-as, 
Geografiska namn, som ändas på vokal, men icke utgöra 

eller som senare kompositionsled ha artikulerade appellativer, 
bilda genitivus epexegeticus utan någon ändelse alls, t. ex. krbpa 
sökan •-• fascimbg 	yrka, kålsta stå 	gurka. 

Undantag från regeln äro ord på huvudtouigt -sta: filuastås 
fos,cimktg. 

Anm. Räster av gammal kasusböjning: 
dat. sing. mask. obest. form gidra i uttrycket gåtniik i Oh gammal i 

gårde; 
gen. plur. mask. obest. form Oka fsv. gara i ordspråket St41M-dcbn 

8722llt 	, 	leigt tmela Oh stackare den som liten är, ock 
långt emellan gårdarna2 ; 

dat. plur. obestämd form i advärben iågem(t) lagom, set båk/COM än 
si, än så. 
§ 131/2. Exkurser. 

Egenheter beträffande substantivens genus. 
Mask, äro 
g -dl, galla fsv. gem 	skå skada fsv. skapi 
skgr skola 	skoli 	 las 3  lås 
vän vana 	vani 	 staf. 3  stall 
lejg låga 	loghi 	 magasin 3  magasin 
varj vilja 	viii 	 magarin 3  margarin; 

i norra området: 
tal tall, h tid; i K. L. B. äro bägge orden f. 
Femininum är astå F. (Sk.) båtställe : maskulinum fbdrig- 

stå B. gödselkista. 
Neutrum är fabrik fabrik. 

Egendomliga äro uttrycken: 
de veLn sk We det var en sak det, ja ja män 

Personnamn. 
En svag möjlighet finnes att i hit grdna litet grand se en räst 

av gen. plur. 
Även neutr. 
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dce iean sdk det är ingen sak, det är ingenting att anmärka 
på det 

d-ce in f4ra det är ingen fara, det är ingenting att anmärka 
på det. 
I dessa konstruktioner synas alltså sqk ock ?gra vara masku-

lina; eljes äro sak ock fdr feminina. 
c) Ett par egenheter vid bildande av sammansatta subst. 

Subst., vilka såsom första led skulle ha en infinitiv, använda 
i stället subst. agens på -ar, t. ex. 

bitkas,44ga bak-stugan 	n4gas46nara Nig-stenarna 
iepsdrfifils läs-flicka' 	vildsqn Vii-stenen 
lbgas,ted bad-ställe 2 	spb.larrga Spel(ar)-011e 
kgarkkc'era kol(ar)-kläderna 	pearOa Sjung-Ola. 
ja ryta i fidranskög R. jag sprang i skogen efter tjäder. 
han va i hcksk4g R. han var ute i skogen för att söka efter 

sina hästar. 
hckskogktar R. en som är ute i skogen för att söka sina hästar. 

KAP. II. ADJEKTIV. 
A. Deklination. 

I. Obestämd form. 
§ 14. 1) Maskulinum singularis består i regeln av adjek- 

tivets grundform', t. ex. stor, grov, bka, lik 	lik, ep brg:tta, 
feehan 4. 

2) Därjämte förekommer av attributiva enstaviga adjektiv, 
då de stå i mer eller mindre emfatisk betydelse, en biform med 
ändelsen -dn — efter dorsogingivaler -IN efter apikokakuminaler 

(-g), efter vokal -n med föregående akutcirkumfiex — t. ex. 
en sayan svd.4 hiiinsdt G. en stor, svart hundsate 
en stdrag-grei hcit G. 

Kvinnlig konfirmand. 
Jfr kgstcbi ställe där det finns löjor. 
Härmed menar jag den form, som direkt motsvarar rspr. form 

i m. ock f. sing. av obestämd form. 
Rädd, eg. skälvande. 
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en sa grdvan firktikb R. en så grov tumstock 
ci,geval en vass djävul 

en sveie f*.kig en svart fuling 
eg..gkeinw-gris en glad gris. 

Denna form begagnas framför det vid substantivering an-
vända enklitiska pronomen -en av alla adjektiv utom de på -n 
eller -n (-g) föregånget av eirkumflekterad vokal, de på -an, -7.6, 
-t, -a, -r, -k, t. ex. eg...grövanen, en åganen. 

Åntu. 1. Hur förhållandet är med adj. på / föregånget av cirkum-
flekterad vokal, kan jag ej avgöra. Sådana adj. äro .ganska sällsynta. 
Dock förefaller det mig, som om man skulle kunna använda dubbel-
former sådana som * en svialanån ock *en svåln6a (av svia svullen), 
jfr nedan anm. 3. 

Adj. på -n eller -n (g) föregånget av eirkumflekterad vokal, 
på -an, -r.c foga utan vidare det enklitiska pron. -en till grund-
formen, t. ex. 
en liånåi en luden (en) 	en,..nizkanbi 

litez,n. en geinn en galen (en) 	en  
Adj. på -t, -a, -r, -k foga enklitiskt pronomen under formen 

-nen till grundformen, varvid pronominets första n assimileras 
med r, k till n (g), t. ex. 
en stöltnn 	 em...filkyQn " 
en nb74ntanen 	 enviisné 
en störin 	 eg -gånit.cnbi. 

Anm. 2. År den före r, b• gående vokalen starktonig, kan formen 
på -an användas: en störanbi, e9v454kann. 

Anm. 3. Om man så vill, kan man säga, att det enklitiska pron. 
i alla fallen är -nen — effekten blir densamma. — Det synes före-
ligga ganska stark tendens att foga -nen till grundformen av alla 
slags adj. Så kan man träffa t. ex. en vcisnå,, en svcitnba, eg„kcilnn. 

§ 15. 1) Femininum singularis består likaså i regeln av 
adjektivets grundform. Exempel anföras ovan § 14,1. 

	

2) Adj., vilkas grundform ändas på 	eller -tt, utbyta ofta 
denna ändelse mot -a, särskilt i attributiv ställning, t. ex. 
,nalcan : nåka, r4tt& : rbta, eibrhtv, : abrhta. Detta är alltidl 
förhållandet med lit, t 	: fem. lita 	lita 2. 

Möjligen skulle man någon enstaka gång kunna träffa grund-
formen i predikativ ställning. 

Jfr förhållandet i Västmanland: »Flere adjektiver, som i mask. 
ändas på -n, hafve i femininum -a; lita, inga, lättfäda.» Leffier a. a. s. 50. 
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Anm. 1. De ojämförligt flästa av dessa adj. äro participia preterita. 
Ju starkare verbalbetydelsen kännes, dess sällsyntare är femininform på 
-a. Detta är särskilt fallet, då de stå som objektivt predikativ: i en 
sådan fras som vi fek tåtrevan mila R. »vi fick milan utriven» torde 
femininform på -a vara alldeles otänkbar. Ock i allmänhet kan man säga, 
att ändelsen -a icke användes, när adj. har akut akcent (jfr Lj. § 25,1e). 

Anm. 2. Adj. på -an motsvarande rspr. -ande bli i fem. oför-
ändrade: 
e frckman meents, en främmande människa, 

§c'eNan vi ja G. så skälvande var jag (yttrat av en gumma). 
Formen eritpan glupsk motsvarar icke rspr. glupandel, utan 

skulle heta *glupen ock böjes därför som nåkan. 
3) I adj. på ,n, 	(-n,), -1 föregånget av eirkumflekterad 

vokal lägges -a (i samma fall som i 2 ovan) till den etymo-
logiska stammen (dock med bortfall av ett fsv. ä), t. ex. 

lån 2 	14a 	 feil s 	fåla 
nb.bri4n nrbr4na 	sv(13  smida 
on  4 	Oka 	 lu4lth#11° hearldda 
stn 5 	ståka 	 d'skér' 11 	vskfjra 
kctrvifri,6 	kctrvga 	 viAin  12 	vifåra. 
ihrY,7 	Mga 
Egendomligt är håZe ncit 13  L. vid sidan av Idagn vinter. 

Såsom jag tidigare antagit (Lj. s. 35, § 51,2 m. fl. ställen). 
Ordet finns även i andra dialekter: västgötska, sörmländska, finnländska 
enl. Rz 199 a. De finnländska formerna synas förutsätta ett fsv. 
(se t. ex. Bidr. t. känn. om  Finl. natur och folk I, s. 213), då däremot 
Bärgslagsmålets gopan med nödvändighet synes böra utgå ur fsv. 
*ghlpin (märk t. ex. chk?n duven, fkka fluga). Ordet är tydligen 
av samma art som t. ex, rspr. Sken, (snar)stieken (Rydqv. I, 437 if., 
Lindroth Om adjektivering av particip s. 37) ock betyder sålunda urspr. 
»fallen för att glupa, sluka». På samma sätt är att förklara ON» 
fem. vifecra (se mom. 3) »fallen för att fara vida omkring», »vid-
lyf tig», fsv. *viDfarin, i Lj. felaktigt förklarat som *vidfarande; likaså 
ålsvin fem. substantiverat e ilsviane (se mom. 3 ock 4) ängslig -4- fsv. 
*illsvipin av *svipa illa mycket ängslas/  jfr svi låta illa (svgrara 
svir fe.-rckgn), ängslas (nu svfr o dit nu är hon allt ängslig, 
Grums härad); felaktigt förklarat i Lj. 

Luden. 	 3) Nerbrunnen. 
4) Galen. 	 5) Stulen. 
6) Karlavulen. 	 7) Ihålig. 
8) Fallen. 	 9) Svullen. 

Svår att underhålla, eg. hårdhållen. 
Oppskuren. 	 12) Vidlyftig. 

13) Halvförliden natt; även •h4ka ncit. 
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4) Vid substantivering' användes av alla adjektiv utom de 
på -a ändelsen -a framför det enklitiska pron. -ne; härvid bort-
faller den reducerade vokalen i slutstavelserna -al, -nk, -ar. 
Adj. på 	-r ock -k kunna dock mycket ofta sakna denna 
ändelse, i vilket fall r ock ?/. assimileras med n till n (). Ex. 

grövane 	 e våkrane 	e vålst.tne 
finane 	 e gåmNne e gåttnne 
si6rane 	e stör/e 	e faliane 	e f4l2ne. 

Anm. 3. Aven eljest kan man någon enstaka gång hos attributiva 
ndjektiv vid emfatisk betydelse träffa samma böjning. 

§ 16. Neutrum singularis. 
1) I regeln är avsikten att lägga t till grundformen. Här-

vid märkes: 
a) Lj. § 180, § 18 B 2 c, § 68, § 70,1, § 53,3 b, § 54,1, § 104 ock 

§ 168,12  tillämpas, t. ex. 
dumt 	oliam,t 	 vas 	vast 
gran 	grant 	 frc_en 	frcent 
lag 	lagt 	 gr on 	gront 
Yak 	yakt 	 jus 	'Just 

I västligare värmlandsmål (Värmlands Älvdal) ändas fem, även 
annars på -a, så t. ex. Dalbym. § 175. 

§ 168 måste omformuleras, sannolikt på följande sätt: 
»Ersättningsförlängning inträder i följande fall, då efter den följande 

konsonanten något ljud bortfallit: 
då en konsonant bortfallit, så att efter starktonig vokal r eller 

k ock dorsogingival konsonant sammanträffat samt med denna assimile- 
rats till apikokakuminal konsonant, t. ex. kte rspr. lärft 	 
vait rspr. värkt. 

Anm. 1. Åtminstone 	 § 84. 
då efter den på vokalen följande konsonanten sonantiskt n 

bortfallit, cirkumflekterande föregående vokal. Fallen äro• 	 
bro'n rspr. brunnen. 

då efter svagt bitonig stavelse vokal bortfallit, värkande cirkum-
flektering av föregående vokal ock i följd därav även akcentstegring 
till stark biton (jfr nästa §). Anmärkningsvärt är, att alla exemplen 
efter förlängningen sluta på -ån. Fallen äro: 
best. plur. -ån i Rämen, Gåsborn, Nordmark, östra Färnebo, t. ex. 

di sån G. fsv. aasana Södw. I, s. 51 a, fierein fsv. fingrani(r) 
jfr figaråna B. K. L. 

best. sing. av ord motsvarande rspr. -naden, t. ex. Rritn skillnaden, 
vdtdaksjcbmnån *vårdagsjämnaden, for j &mnån *för jämnaden. 
Efter detta moment kunna även mbrån ock åftån förklaras.» 
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grov 	groft 	 lon 	logt 
lag 	lakt 	 jcemn 	icenzt 
høg 	hokt 	 fresk 	frest 
stor 	stot 	 skarp 	skat 
vikar 	vribit 	 stark 	stat 
fika' 	fiffl4 	 inerk 	met 
gånnik ~at 	 fekv ket. 
Anm. 1. Märk ter 	to k : tet, varm : vant. 

b) -d1  ock -t assimileras med ändelsen till t, varvid Lj. § 169 ock 
§ 102 iakttagas, t. ex. vt : vit, nh.tift : nfjrft, brcend : brant. 
Anm. 2. Ändas adj. på -4, sker ingen förändring: ket kort. 

Ändas det på d, utbytes detta mot 4, i regel kort, t. ex. 244,5td 2  : 
tidck4, "traeds : trdiet, vced4  « vek 	vak : vcet, vet. 

Vid adj., som ändas på akut (eller biakut) vokal, tillägges 
-t, varvid vokalen förkortas (Lj. § 169), t. ex. 

gr a 	grat 	 I fä‘ 	 liat 
bka 	bkat 	 vi 	vit. 
Anm. 8. Märk go : get. 

Hos adj., som ändas på svagtonigt -2 eller -a, såväl som 
hos ptc. pret. på -d uteblir ofta neutraländelse: 

Adj. på -i ha ungefär lika ofta ändelsen -t eller ingen än- 
delse i såväl attributiv som predikativ ställning, t. ex. 
dce vor alt r6ki R. det vore allt roligt 
de va et &h hal0 R. det var ett ärligt hallå5  
de va et flat vdsti B. det var ett farligt väsen5  
vatctvali 4r G. vartäveligt6  år 
et kbnstzt lickskap F. ett konstigt härrskap 
de va itc.,kit (1 det var roligt. 

Adj. på -a sakna troligen alltid ändelse i predikativ ställning, 
men torde så gott som alltid använda ändelsen -t i attributiv 
ställning, t. ex. 
dce bke jt4sZa G. det blev gödslat 
dce va mine itgMa R. det var intenågot7  nerlortat 
et nOhcrat g4kv F. ett nyskurat golv. 

1) Jfr nedan 3 c. 	 2) Urtäljd. 
*Trehälgd, försedd med tre bälgdagar (i rad); belägg: c/ ce 

traietm r B. det är tre hälgdagar i rad (vid jul) i år. 
Värd. 	 5) Det var ett fasligt väsen. 

6) Vartenda. 	 7) Inte (alls). 
Sv. landsm. 1907. 	 3 
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Participia på -d ha alltid ändelsen -P i attributiv ställning; 
i predikativ ställning kan ändelse i norra dialektområdet 
utebli, om verbalbetydelsen är levande, t. ex. 
dc alt eilcigd F. (P.) det är allt avlagt2  
ba-d fdi-4 ferjg/d F. (S.) bara de får det förgyllt 
cLce bpgd N. det är byggt 
de sly, cvycimd F. (Damh.) det som är gömt3. 
4) De adj., som behandlas § 15,2 ock 3, låta fem.-ändelsen -a 

i södra dialektområdet utbytas mot a 4, t. ex. 
f. lita 	n. lita 	lit 	f. la 	n. li)(a) 

nicka 	naka 	neik 	nrbroatka rQrbrkia, fQrbrök 
rc)ta 	rbta 	röt 	ggra 	gdira 	,•• getk 
mpka mplsa mpls sviala smida sv fal 
mka5  B. m(a) B. 	thIsTåra .4mb:ra tskör; 
Anm. 4. frieritan främmande heter i södra området Nen:tana 

i neutr. Hur det heter i norra området, vet jag ej. 
i norra dialektområdet antingen utbytas mot -t6  eller också 

blott bortfalla, orsakande cirkumflektering av sista vokalen, 
det förra vanligast i attributiv, det senare i predikativ ställ- 
ning, t. ex. 
liti grcin.,a7  N. R. G. 
ink(z) fekk 9  G. 

fecstkndtin G. 

: de va lit ib. 
de va mit mpls9  F. (P.) 

1

d-e sa by'« sa9  F. (P.) 
nia e de alt meg B. (Lungstorp) 
va ce dce v6 10. 

   

Med assimilation av -dt till -t, se ovan 1 b. 
Bortlagt. 
Jag har även hört skoc_l som neutrum, men har icke hela exemplet 

antecknat. 
Ofta i satssammanhanget — särskilt framför vokal — bort-

fallande ock eirkumflekterande föregående vokal, i vilket fall sålunda 
resultatet blir detsamma som vid b i predikativ ställning. 

Mycken. 	 6) Kanske växlande med -a. 
7) Litet grand. 
9) Som neutr. till mpkan fungerar även (såväl attributivt som 

predikativt) mplsanh6ta eg. myckenheten, t. ex. dce va sa mkkan- 
Nta fökk (jfr s. 45 not 10). 

9) Det är så envetet så. 
19) Hur är det fatt? eg. vad är det vulet? 
11) Det är fastknutet. 
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§ 17. Pluralis. 
1) I allmänhet bildas plur. så, att i södra dialektområdet 

ändelsen -a lägges till grundformen, vilken dessutom erhåller 
grav akcent, om den icke har upptakt; men att i norra området 
ingen ändelse lägges till grundformen, vars sista starktoniga 
stavelse i stället blir cirkumflekterad. Härvid är först att obser-
vera Lj. s. 38 r. 3-11. 

Märk Lj. § 180, t. ex. 
duon : clittm 	dimma 	fe 	: fe...,s4ör 	fe...s,tåra 
gak pik pita fes,tdd fes fes,tkida 
fiftk 	ftiv, 	 gHpstetrkl gHpstrirk gkbpstecrka. 

Ändas adj. på -al, -an eller -9j, -ar, reduceras denna slut-
stavelse före plur. -a till 1, n, r resp..; i norra dialektområdet 
sker ingen annan förändring än att eventuell akut akeent ändras 
till cirkumflex (eller grav2); t. ex. 
egkal : 4kal 4kla 	mPkan : TO/san 	mPltna 
vältar vakar vakra 	gtbr4tn etbrhtn a:brditna. 

Anm. 1. 4tY,L, 	: plur. smet. mPlsan kan i plur. heta 
mPka (se Lj. § 149 anm. ock jfr ivan § 30). frcbman främmande be-
håller grundformens -a före pluralens a: tremana mckns,ar. Detta kan 
åtminstone alternativt vara fallet med iekvan rädd, eg. skälvande. 

Ändas adj. på annan svagtonig stavelse utom -a, för-
stärkes den i södra området till starkt bitonig vid tillägget av 
-9 3 ; i norra området sker ingen förändring (annat än övergång 
från eventuell akut till cirkumflex [grav 2]), t. ex. 6/ak : elak 

yikkt : Sikh fdpkie. Dessa adjektiv, särskilt de på -t, 
sakna även i södra området ofta ändelse i predikativ ställning. 

2) Adj., som bilda fem. sing. enligt § 15,3, bilda plur. på 
följande sätt: 

I norra området bildas pluralis av grundformen utan 
förändring; ex. finnas § 15,3. 

I södra området: 
oc) Ändas fem. på -a föregånget av vokal, r eller k, bildas plu-

ralis av grundformen genom tillägg av -a ock förändring 
av cirkumflex till grav, av bicirkumflex till biakut, t. ex. 

m. 14n f. lått 	pl. lbna 	m. kran f. kiervga pl. ltep.rv.4na 
stan stgra skjna 	åpskön kosk4ra 4.vska. 

1) Mycket stark. 	 2) Se Lj. s. 543-554. 
3) Lj. § 182, § 1681,2 ock § 97. 
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p) Ändas fem. på -a föregånget av 92,, utbytes fem. -a mot -a, 
t. ex. m. nb^brån f. nrbråna pl. nrbreina. 

y) Ändas fem. på -a föregånget av ?, utbytes fem. -a mot -nal, 
t. ex. m. svål f. smida pl. svittina. 

Adj. på svagtonigt -a förbli i pluralis oförändrade, t. ex. 
palsa tvungen (eg. pockad), nymaka. 

Anm. 2. I Lungsund, där grundformen av dessa adj. ändas på -at, 
böjas de naturligtvis regelbundet (efter 1 c ovan): gilcita, sincita. 

Åtskilliga adj., som sluta på akut vokal, förbli i plur. 
oförändrade: 

bket 	 ha 	 hg 
gris 	 ny 	 bra 2. 
Anm. 3. I predikativ ställning (se nedan 5) kunna även andra 

adj. på akut vokal förbli oböjda, så t. ex. sn e sned, k led, Spcp späd. 
Däremot torde frg, gQ, dg endast kunna behandlas efter 1 ovan, ock 
ny böjes ej sällan på samma sätt. 

Även andra adjektiv kunna i outredd utsträckning8  för- 
bli oböjda i predikativ ställning. Detta synes särskilt vara 
förhållandet med participia preterita, hos vilka verbalbetydelsen 
kännes levande. Mina exempel äro: 
de dt vin N. det är de vana 
dt be vån F. de blev vana 
dt som Int ce vin F. (P.) de som inte är vana 
dt som bktr vdrc K. de som blir vana 
dz be firmjn R. de blev förvånade 
ja fek iftga ftid R. jag fick ögonen fulla 
cicer pkce dt va sa etmpa -te 514t F. (M.) där plär de vara så 

ampra till (att) skjuta 
da ce dyUld F. (M.) de är dyrlegda 
dce va brr ultletgd R. det var bräder utlagda 
da va 414d B. de var ålagda 
d-o dt alt eivckgd m L. det är de allt avvanda med 
dt ce claktt eetas,id F. (M.) de är dåligt eftersedda 
dt Nre fes,qd F. (D.) de blev förstörda 
da fek bresdkar 4.tatrckd pta gres,Za R. de fick brödkakor upp- 

trädda på grisslan 
1) Därvid iakttagas Lj. § 18 C. 	2) Se nedan § 19. 
3) Kanske gäller det endast sådana, som sluta på pertonerat ljud. 

Det förefaller mig emellertid icke omöjligt, att det också skulle kunna 
gälla t. ex. fes,krat, men belägg saknas. 



ADJEKTIV: DEKLINATION. 	 37 
han had pctuiyar pinid R. han hade pänningar gömda 
om di int ce smdd K. om de inte är smorda 
di som ce lo'd B. (Pardis) de som är lärda'. 

§ 171/2. a) Bäst av adjektivisk kasusböjning (dat. plur.) 
visar sig i adv. znt s sti2rem m. L. inte så över sig, jfr isl. 
stårum. 

b) Funktionell notis. Kongruensböjningen är bruten i 
uttrycket ya ce lé pet jag är led på; invärkan från c 1..ce 
det är lett? 

II. Bestämd form. 
§ 18. Best. sing. ock plur. överensstämma fullständigt med 

obest. plur. i attributiv ställning — med undantag av lti: 
don 161 : dce le'l : di sm4; inpkan : dcen (do, di) mpkna (plur. 
obest. form znplect 	mOna, se § 17 anm. 1). 

III. Indeklinabla äro 
§ 19. 1) adj. på cirkumflekterad vokal: d öde, greitrg gråt-

färdig; 
adj. på svagtonigt -a: 41ceksa avlägsen, dOksa enstaka 

belägen, ökna okänd, främmande; 
adj. på -as: bek4mas enkom, utmärkt, iasc'egnas urminnes; 
part. pres. på -ans, t. ex. e lbvans meents,14ans mien,is,ar; 
komparativer, t. ex. hikar(a), bcbtar; 
enstaviga superlativer2, t. ex. den lcegst, den phst, di 

fircest, den stflgt, dcen.,ndmst, dce skut, dceiv,vcis,t, ve h4kst 
nata, dce minst ma te tf,g 3 ; 

Endast fest ock sist (sest) får man ofta höra böjda till be-
stämd form: deiv,fi9's,t •-• dow,lbs,ta, dcen st'st dcen sbsta, vilket 
tydligen beror på deras nära samhörighet med ordinaltalen. 

vidare orden: 
st(.'ika enstaka 	 bra bra 
vcka 4  motig 	 skåmnem4  bet 

jievla djävla 	 sams 4  sams 
Okstra extra 	 teMs4  tillreds. 

D. v. s. »de som fått lära sig», icke »de som äro lärda»
' 
 »de 

som ha lärdom». Detta senare skulle ganska säkert heta di som celctd. 
Två- ock flerstaviga superlativer äro så till vida indeklinabla, 

att de blott böjas till bestämd form (se § 20). 
Det är minsta nöjet att tiga. 
Blott predikativt. 
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B. Komparation. 

§ 20. Den normala komparationen sker genom tillägg 
i komparativ av ändelsen -ar å i södra dialektområdet, i 

norra dial.-området av ändelsen -ar, dock växlande med — det 
kanske något »finare» — åra eller arg', 

i superlativ av ändelsen -ast (-a,st) eller kanske något 
»finare» -ast, vilka alla ändelser läggas till södra dialektområdets 
pluralstam. 

I både komp. ock sup. blir akcenten grav (cirkumfiex2), 
utom ifall adj. har upptakt. Superlativen får i best. form — den 
enda möjlighet som föreligger i attributiv ställning — ytterligare 
ändelsen -a i södra dialektområdet, vilken ändelse även kan 
fdrekomma i norra området (som »finare» uttal?). Obestämd 
form är oböjlig. 
Ex. 'tik kikar(a) rakast 

gP. gö.ar(a) gas 4 gast 
kbr(a) jast jast 3  

veckar valcrar(a) våkras,t våkra st 
geir,  
14.41451 

gc3nar(a) 
hdarhålnar(a). 

ginast 

Anm. Adj. 	få i-ets svaga biton antingen förstärkt till stark 
biton4  eller försvagad till oton5. Komparativens ändelse är -ar (icke 
-ara), även kontraherat med -i till -fr. Superlativens vanliga ändelse 
är -as,4 (-an) 	-ast, även kontraherat med -i till -is4 ( -Lt) 
i bestämd form i södra området ofta -sta, föregånget av obetonat 	t. ex. 

Iståliar 	stblias,t 	stbliast 
stblz : stgir 	: Istgis4 	stkist 

stazår 	 den stblyst3. 
§ 21. Några adj. uppvisa en annan komparation. 
Komp. får ändelsen -ar, sup. ändelsen -st, bådadera med 

akut ock (i regeln) vokalförändring (i-omljud), om positiv har 
velar vokal: 

Se Lj. s. 37,9 fE., § 23, § 174 anm. 1. 
Se Lj. s. 543-554. 
Här torde även förekomma formerna kikt 	ist. 
Lj. § 182, § 1681/2. 
Detta är särskilt förhållandet med superlativen i best. form i 

södra området. 
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vd* 2 	va•kar 
grOvar 

lgr kvar 
sind har 

Isnular 
stor 	st4 har 	stes,4. 
kompareras: 
m#Ic a 3 	fr 	di flykt 

v4(ar)4  vas 
lvd h(ar) 4  VCES.t 

fvcenst R. 
fepgasta5. 

hos några adjektiv; till grund för for-
advärb eller en preposition. De vikti- 

(va) gvar(a) kast 
ittnar(a) inas  

(b a0 	bitfar(a) 	bida.st 
(hit) 	hitar(a) 	hitas4 
(mcbla) 	mcblar(a) meela 8,4 
i eitar 6  L.‘ dit(a)ra7  B. 
t'lltaMs6 N.1 

komparation. De adv., som kunna kom-
pareras, bilda komp. ock sup. på samma sätt som adjektiven (med bort-
fall av avledningsändelsen -t), t. ex. 
Ofta 	å fta r(a) 	fta s4 oftast 	bra 	?Åtar b cest 
fint finar(a) finast — finast 	neema ncbmar 	nemst. 

Undantag bildar sm etts : smettara K. (Il.). 
Anm. 2. Advärbs bildande av adjektiv. De adv., som äro 

avledda av adj., äro lika med dessas obestämda neutralform, t. ex. 

1) Även regelbundet efter § 20. 2) Duktig. 
^, -an — -ltd (pluralis, se § 17 b med anm. 1). 
De kortare formerna kunna endast användas predikativt. 

2) Kanske endast i uttrycket nå e alt dce fgasta tcbja nu är 
allt det fagraste taget, nu är allt fägringen förbi. 

Bak(till). 
Bakre. I södra området saknas ofta det första a i komp.-

ändelsen -ara hos de ord, som höra till denna §. 
Långsamt. 

hg g 	hg garl 	hakstl 
Jen 	j ålar' 	enstl 
tog 	t gar 	tyst 
og 	ggar 	ygst 
lag 	lcbgar 	lcegst 
kg 	lekar 	regelb. 

§ 22. Med olika stammar 
brq 	bcbtar 	best 
118,41 	scbmar 	scemst 
gamaki cgar elst 
litti 	minar 	minst 
mykan mer mcest 

grov 

smet 

svar 

vålsarl ?Anar R. 

regelb. 

smcbs4 

23. Positiv saknas 
merna ligger oftast ett 
gaste formerna äro: 
(neema) ndmar ncemst 
(fr åm) 	frcbmar frcbmst 

fes,t h(a) Ifbra 8,4 
(00 isatar(a) åtta.« 
(in) 	nar(a) 	ina 84 

Anm. 1. A dvärbens 



följande: 

	

Kardinaltal 	Ordinaltal 
nitan nik nitzja 
rtitg, ga pinan Mana 
yudnl° ruzfa st yzafåsta 

	

O.S.V. 	0.8. V. 

trdtin Itrdtiana 
Itrcez(a)na 

o. s. v. 

saknas 

trdtz 

trcetz&zi° 
0.8. V. 

fcbmtz 
scasta 
juitz 
eitz 
nitz 
htånra 
htunra4 

o. S. V. 
tzrAsn. 
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fznt 	 smat 	 (Nit2  ck/23  
bestdmt 	sncelti 
	

Utz 4  R. 	ift 5. 

KAP. III. RÄKNEORD. 
§ 24. Räkneorden äro 

Kardinaltal Ordinaltal6  
en 7 	fast 	fasta 
tya 8 	kar 	ånra 
tre 	tra.2 	traja 

Ora6  tkcM 	fz,e§da 
fe nz 	feemt fiemta 
swks 	seet 	seeta 
fit6 	'tån 	Peoza 

åta6  eittz åka 
ni 	nin 	niana 9  
ti 	tin 	tiana 9  

eelva6  eeht 	eelta 
telv 	talt 	talta 
trdtan &db) treeka 
fOtan fz,6 fz,öke 
feemtan 	o. s. v. 
sc'ekstan 
Otan 	,0 	5151t ia 
citan 	0. 8. V. 

Fort.  
T. ex. (klit sa mun, ncer an tåla mce trka B. »Ärligt», 

sa mjölnam, när han tullade (= tog tull) med tråget. 
T. ex. c Lce an dit vd K. det är han ärligen värd. 
T. ex. finsit eld titt flytta dig litet. 
Ofta försvagat till Ut, t. ex. vdnt ut vänta litet. 
Formerna på -5 tillhöra södra området; de övriga norra. 
Böjes som obest. artikeln (se § 6), men såsom alltid starktonigt 

är det icke underkastat reducering. 
Några gånger har jag träffat neutr. taj, t. ex. ttfc 4rG., t4pqrF. (A.). 

Denna form är emellertid mycket sällsynt ock möjlig endast i neutrum. 
2) Eller nfna, tina. 

	

lo) Åven cht 	gnitg, 61, a trcbti 0. s. v. Detta sätt användes även 
i fråga om ordningstal, i vilket fall bäg g e räkneorden bli ordningstal, 

	

t. ex. dcen..nin 	nitin, G. den nittinionde. 
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KAP. IV. PRONOMEN. 

§ 25. Personliga. 
Enklitiska former betecknas med * efter formen. 
1:a pers. 	 2:a pers. 

Sing. nom. ya, a 	du 	ni (h)an 	ho, o 
gen. 	 hcins(as) 	hcbnas 
obj. mc , we* del, de* er kbm», an* h'en(a), a* 

refiexivt scei se* 

	

Plur. nom. vi 	 ni 

	

obj. os 	 er 
Anm. 1. a brukas svagtonigt efter -r. Jfr Västm. Leffier a. a. s. 51. 
Anm. 2. Sing. ni, er brukas till anhöriga, som tillhöra en äldre 

generation (föräldrar, far- ock morföräldrar, farbröder o. s. v.). 
Anm. 8. Han, hans, honom, hon, hännes, hanne brukas till 

främmande folk; beträffande de olika formerna se 3:e pers. 
3:e pers. 

Mask. 	Fem. Neutr. Reflexivt 

Sing. nom. han, an 	hQ, o 
gen. licins(as) 	hchlasl 
obj. heman, an* 	h(o), a* 

dee 2  

Plur. nom. 
gen. 	 d 
obj. 	 dem3 	 see, se*. 

Anm. 4. Framför labiolabial kons. ersättes han av ham, framför 
labiodental av harv, framför kakuminal ock velopalatal av hag, framför § 
alternativt av hq, framför 8, alternativt av har; se Lj. § 77 ock 147 anm. 

Anm. 5. an brukas svagtonigt i alla ställningar utom i absolut 
uddljud 	han). Biformer am, am, ag, q, an enligt anm. 4. Någon 
gång, särskilt efter vokal, reduceras nominativen till samma form som 
objektivens enklitiska form, t. ex. dce lOvei -.n R. det lovade han, 
hbtei...n R. hette han. 

Någon enstaka gång förekommer hee724Sas '(efter hcinsas). 
Framför ce är oftast blott 'd: cl,,ce jc;:c; jfr Leffier a. a. s. 51. 
En gång har jag hört da som objektiv: hbman jikLace 

mcen Una da Kg dce R. honom gjorde det intet, men korna dem 
tog det (om åskan). 
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Anm. 6. an växlar enklitiskt med (h)eman. Efter dorsogingival 
kons. ersättes an av tt, efter apikokakuminal av e (2), efter vokal av 
ft med cirkurnfiektering av vokalen; t. ex. seig-an,ba4,,, fitd...e följde 
honom, /4...n lade honom, ba'...n bad honom. 

Anm. 7. 0 brukas svagtonigt i alla ställningar utom absolut udd-
ljud (s,  ho). 

Anm. 8. at reduceras efter vokal ock r till t (med cirkumflektering 
av starktonig vokal), då rt assimilerns till t: tt taga det, feLt får 
det, icb.9a-t läser det. 

Reciprokt: varånar varandra. 
Possessiva. 

Singularis 	 Pluralis 
mask. fem. neutr. 	Norra omr. Södra omr. 

1:a pers. 	min mi met min 74120 
Ivan' våra 3  ved vdir vara 
lvetran 2  var4  (v&rat 2 ) 

2:a pers. 	din dt det dfsdina 
ran 5  &a 5  rat5  ér &a 

3:e pers.) 
J SM retl. 	j si set sin sina. 

Demonstrativa. 
Singularis 	 Pluralis 

mask. 	fem. 	neutr. 
Adj. 	den 	don 	do 	dt 

den hr don ht-4r  dce hdr dt hr 
don dr dcen Mr dce dr dt dr 

teikan 6 	
j tålsa 	teik 8 	teikar 8  

	

lteikan7 	teikag 	teikra 9  
sikan 	sika 	sika 	sikar 8, sikrag 

Wo 
utg.»,  Inka  9.  

I Lj. § 49,2 förklaras formen såsom assimilerad ur *värn fsv. 
värn. Nu synes den mig snarare minst lika mycket bero på auslutning 
till min, din, sin. 

»Finare». 	 8) Attributivt. 
Predikativt ock »finare». 
Man kan nog också som »finare» former träffa riksspråksformerna. 
Även utbildat med her ock der. 
Blott predikativt. 	 8) Norra området. 

9) Södra området. 	 79) Båda. 



mask. 
Sabst. dcen 

don hcer 
den dr 
en tåkan4A 
en takanhcenen 
en takandcinen 
stkanbal 

PRONOMEN. 

Singularis 
fem. 

dcen 
dcen hr 
dcen dr 

ttikan 
takahcene 
takadcine 

sika2M 

dcv hr 
dce dr 
et tålsanä 
et takahcknet 
et takadcbriet 
stkanä 

di 
di hr 
di d.cr 
teikynbnar 
takarhnenar 
takacknanar 
szkyrÅnar 
bå tv4 
bcbg två2  
b&ga två.8  
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Pluralis 
neutr. 

hån dcer 	hö der. 
Anm. 1. Av både den här ock den där finnas i alla genera säll-

synta biformer på -a ock kanske något vanligare på -a. 
Arim. 2. Gen. finns till det substantiviska d (som även har obj. 

de9y) : des deras ock till hcin dcer ock hö dcer: hcin dces, h6 dos. 
Ej häller till de substantiviska dcen, don hr hdra &bra ock dcen 
dc& 	dra 	dra är genitiv på -s (med assim. rs .$) otänkbar. 

Anm. 3. I samma betydelse som &kan& o. s. v. förekommer 
även tetkan61 o. s. v. 

Sätt 
	Tid 
	

Vila Rörelse till Rörelse från 
Advärb: tålean 4 	nu 	hor 	hit 	heena hcen5  

set 
	då dcer dit dckna don6. 

§ 28. Relativt. 
som indeklinabelt (med samma användning som i rspr.). 

§ 29. Interrogativa. 
Singularis 

mask. 	fem. 	neutr. 
Adj. 	åken 	åka 	åka 

va - - -fsw en va - - -fistr a7  va - - - f9r et 
Subst.nom.} , . &kan 	åka 	åka obj. 	- 

gen. &lians 	fikas 

Pluralis. 

åkar 2, &kg 3  
va - - - fskr 

åkar 2, åkra 3  

åkras 

1) Se en sådan en! 2) Norra området. 
3) Södra området. 4) Så. 
5) Una 	hen B. L. 6) dina 	den B. L. 
7) T. ex. va  skita tåt v _år for a bdt G., jfr § 8 anm. 2. 
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Subst. nom. obj. vem' 	vem 	va 
gen. 	vas 	vas, 

vems1 	vems. 
Sätt 	Tid 	Vila Rörelse till Rörelse från 

Advärb : vcil.(a)ss 	nors 	var 	va 	varzfrei 
vdpas4, va 5. 
Allmänt frågande är etka6 , t. ex. aka ad? Jag? 

§ 30. Indefinita. 

Adj. 

{

starkton. 
svagton. 
obeton.  

mask. 
inan 
nån 
non 
non 
al 
var 
vare§valin 

vånszn 12  

veinclaru 

en ån 

den ånar 
dcen ånra 

Singularis 
fem. 

ina 
na 
na 
na 
al 
var 
vareevalt 

vånsz 

e åna 

dcen år 
den ånra 

neutr. 
iga int» 
nå 
no 
no 
alt 
va4 
vateevalz 

vånset 

Pluralis. 

inar7 , iga8  
någars, någral° 
når', ~2  
ner(e), na 
år, ålas 

fvånsin 13  
1 Vårt. Sina 8  

Jet ån 	ånar 7  
let åna 	ånra 8  
dce anar di ånar7  
dce ånra di ånra15  
somt 	såma. 

Även uttalen vem (vam) vems (vams) äro hörda. 
Hur. 	 3) Även ner. 
Hur pass. 
Hur, t. ex. va  stör d an? si, va stdr han cb. 
Likadant i Västm., se Leflier a. a. s. 51. 
Norra området. 	 8) Södra området. 

9) Norra otur.; även någar. 	19) Södra omr.; även några. 
11,  ) 	vareevli N. 	 12) var sin.  
13) Norra området. En gång har jag hört vånsin,a44gar F. (S.), 

vilket förutsätter en plural *vånsinar, analogibildning efter dikar, war, 
någar m. fl. — Det finns också en »finare» biform våszn o. s. y. 

- 14) Jag har endast ett belägg: 62 pa vdndar fåk B. (N.). Emeller-
tid torde även formen vdndera finnas; likaså en »finare» biform vcidara. 

15) Södra området. I de västliga socknarna B. N. träffas jämte 
ånar (ånra) biformen år (åra). 



Tid 
å /ri 
nåsznis, nånsin 18  
nånsttn(ar)13  
)emt 
for jemnan14  
for eik. jcbnina  14 

Ställe 
iganstcins 
novdstas 
novcisedis15  
Isvarcilt. 

2) Norra området. 
4) »Nichts». 

till detta pronomen anföras ovan vid de 
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Singularis 	 Pluralis 
mask. 	fem. 	neutr. 

Subst. 	iean 	iea 	iv  i 	iedr 2, iya 3  
bitne 4  

nOn 5 	ntki 	 någar7 , nOgra 8  
924ntie 
dit 	å12, åla 3  
dit2höpa ålthöva 

varievalt én varievalt é vcdcbvalt ä 
en ånen 	e ånane 	et ånanet ångribiar 

ånar, ånra 
den ånar o. s. v., se de adjektiviska 

somt 	sbma 
en 
WO vann. 

Anm. Efter dorsogingivaler reduceras en till tb, efter apikokaku-
minaler till e (u), efter vokal ock r till n med cirkumflektering av 
närmast föregående starktoniga vokal; t. ex. de ,qt...7t fol det vet en 
väl, vd4„9:, gr vart en går, vc1,43.-ijr vad en gör, des fd-r, tytt det 
får en inte. Denna reducering synes förutsätta en form *an, som jag 
dock ej vet mig ha hört. 

Sätt 
Advärb hialas a vålds12 

1) »Keines». 
3) Södra området. 
5) Svagtoniga biformer 

adjektiviska. 
6) »Irgend eines; etwas». 
8) Även några. 

I G. har jag hört biformen 
Lite var. 

13) Någonsin. 
13) Litevarstans. 

7) Även nO:gar. 
3) 	nentiV, »etwas». 

sånita, jfr mOankta s. 34 not 8. 
12) Hur som hälst. 
14) För jämnan. 



46 	KALLSTENIUS, VÄRML. B ÄRGSLAGSMILETS FORMLÄRA. 

KAP. V. VÄRB. 
A. Starka värb. 

I. Värbaltemata (infinitiv, pret. id., supinum). 
§ 31. Pret. ind. -e-, sup. -e-. 

Paradigm 1. inf. biti bita 	pret. bet 	sup. Nt(t)2,1Nta 
vm vrida 	yre 	vr4(t) 
grdit gråta 	gret 	grffi 

Efter 1 böjas: 
begrip begripa 	pip pipa 	 stig stiga 
driv driva 	tv riva 	 s,Zit slita 
fis fisa 	 sig segna 	 jit skita 
kv kliva 	skrik skrika 	tig tiga 
itt-M 3  anlita 	skriv skriva 	vin vina 
mig pissa 	smtt...M slå till 	vrin gnissla. 

Efter 2 böjas: 
br. bliva 	n rida 	 sv svida. 
gnt gnida 	smt smida 
h-pei4  lida 	strt strida 
Anm. 1. Samtliga dessa värb, även vri, torde kunna, åtminstone 

i södra området, böjas svagt (efter § 44) i sup. ock alltså ändas på 
med föregående akut 2. Detta är det normala beträffande bh, som även 
i prat. alternativt uppvisar svag böjning Nid N. F. (Damh.) Nick K. 
Web L. Av sml har jag från N. ock F. (S.) supinform 8922261 (jfr 
§ 44) belagd. 

Efter 3 böjes /ett låta (ljuda), dessutom i målets västra del 
alternativt bhis. Det senare ordet har ganska skiftande böjning. 
Pres. ind. heter överallt bhisar; pret. ind. bkes N. B., Nreist R. G. 
N. F. B., bhista B. (södra delen) ock K., best a L.; supinum Wes 
N. B., bkha B. (södra delen), bast R. G. F. N. B. K., bkost L. 

Anm. 2. Av de bägge deponens bts bitas, refs rivas äro blott 
inf., pres. ind. (--:= inf.) ock sup. b'etzs, re'vts belagda. 

I södra området bita. Hädanefter utsätter jag endas i en form i inf. 
Om den geografiska fördelningen av de olika starka supinformerna 

se § 39. Hädanefter utsätter jag endast en form i supinum. 
T. ex. ja ha lett deckti.v-te.  jag har anlitat läkare; pret. är 

ej belagt. 
T. ex. nce..dce le p = senare, om en stund. Även utan in: 

do le mot In4dan det led mot middagen. 



STARKA V ÄRB. 

§ 32. Pret. 
Paradigm: 1. inf. 

 
 

Efter 1 böjas: 
dr9p drypa 	klr9v klyva 
flr9g flyga 	kngt 2  knyta 
flry't flyta 	kryp krypa 
fn9s fnysa 
fras frysa 	rbk ryka 

s nysa 

Efter 2 böjas sttic_p stupa ock s4va B. suga. 
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sup. brkta 
4.2n 

r9s rysa 
rit ryta 
sm9g smyga 
sn9t 2  snyta 
stryk stryka. 

-9- (-9-), sup. -g- (-9-). 
brat bryta 	pret. brgt 
stic:p supa 	Sop 
54kt skjutal 	skgt 

Efter 3 böjes fullständigt 54Av skjuta »sehieben» samt dessutom 
med varjehanda avvikelser: 
blm bjuda bg : bk 
pijg ljuga lgg : lk,gt 

(belagt i pres. dce .19,År) sjuda sg : sk. 
Utom de vanliga paradigmerna stå: 

haik hugga heg : h49; i Gåsborn ofta hag, hicp (se Lj. § 137) 
he hålla 14. : hQi 
hals3  bråka; hålla på has : Ulm. Pres. ind.. inf.; särskilt 

pret. konj. saknas. 
§ 33. Pret. -a- (-a-), sup. -e-. 

Paradigm: 1. inf. bin binda 	pret. ban 	sup. bbnt 
svee/t svälta 	svalt 	Mitt 
vcas växa 	vaks 	v ökst 
bcr bära 	bar 	bi3rt. 

Efter 1 böjas: 
britb 4  brinna 	sim simma 	skip 6  slippa 
dimp dimpa 	sit 5  sitta 	 vin vinna; 
hin, hinna 	spin spinna 
hin,4  rinna 	sprbta B. spritta 

»Sehiessen». 
Åven svagt pret. knO. F. (P.), snaf-sce N. 
håla hels B. L. K., se Lj. § 132. Detta värb kan man ibland 

få höra svagt böjt (efter § 42,1). 
brkta, tbåtp B. L., se Lj. § 139 anm. 9. 
sit K. B. L., se Lj. § 139,2 f. 
slbpa slbpa K. L. B., se Lj. § 139,2 b. 
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vidare oregelbundet: 
ift gitta, idas 	gqt 	 (sup. ej belagt) 
fins (pres. ind. 	dce fånas (pret. 	 fbnas B. 

lika) finnas 	konj. dce fånas) 
(dce fäns) 

Efter 2 böjas: 
g?reent slinta 	spe n sparka' 	kneepa B. knäppa 2  
smeelt smälta 	smeel smälla 2 	st(Sp-  stupa 3  
Vebit välta 	 skrin skrälla2  

samt mer eller mindre oregelbundet: 
jeeip jälpa (opersonl.) itakp F. (S.); sup. ej belagt. Eljest svagt: 

pret. Ot, sup. jcpt 
jela gälla (intrans. = vara gällande) gal L. I bet. »kastrera» 

svagt (efter § 42,i) 
pkv skälva, skav (sup. ej belagt). 
Efter 3 böjas, de fiästa mer eller mindre avvikande: 

hibe hänga hae 5  håv 	sprig springa sprag spri 
stek stänka stagk ej belagt Og sjunga 846  sågz6  
drek dricka drak dredp, 	,yeds sjunka sak6  st1st6  
sprels spricka sprak sprblp 	 vc07  vi34i 

Efter 4 böjas, de fiästa något avvikande: 
stctk stjäla : stab. : stge 	var vara 	: va : vårt 
j(kr skära 	skir sk4re 	p giva 	gq 	08. 
§ 34. Pret. 
får fara 	: for : fån 	ta taga 	: tQg : key 
svctr svära svor svbrz 	tas 9 	toks" tee,Its 
dra draga drog drekii 	sle slå 	skg 

Svagt efter § 42,1 i bet. 'spänna, spjärna'. 
Intrans.; icke belagt i supinum. 
Om kreatur; ej belagt i supinum. I betydelsen 'stjälpa, välta' 

svagt: pret. stc4a, sup. stcp4. 
Intrans. 	 5) K. (Fallet). 
Av en gammal pärsbärgsbo, som i sin ungdom varit gardist i 

Stockholm, har jag hört de amfibiska formerna p e  jak, Ma Oh; 
formen ,Met är för övrigt icke så sällsynt såsom »finare» form. 

F. (S.) 'vart'; finns blott i de allra östligaste trakterna av 
målet, är egentligen västmanlandsmål. 

Även svagt i sup.: 'id R. G., ',tt B. K. L. 
2) Brottas på lek; pres. ind. lika. 

10) Pret. konj. saknas antagligen. 
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8,481  slåss : s,Zoks 2  : ske' y 	v&v 5  väva : vov : vdv 
grdvs gräva grov 	grctv 4 	Ok gala 	ggk 
vrcåk 5  vräka vrok 	ej belagt 9n05  mala MO mdk 
gneev5  gnaga gnov 	gn4va B. vckg6  väga vgg 	ej belagt 
hch 5  häva 	hov 	hctv 	st g stå 	stgg 	stat. 

Några anomala: 
Jbed R. 	st se 	: sag : stt be bedja 	: bt37  bet K. B. L. dt äta 	at c'et 

fa få 	fek 	fat 	sv sova 	sov 	sån 
gg gå 	yek 	g4 8 	Hemkomma k,am Hemt. 
hg ligga 	lgg 	lg 9  

Starkt är förmodligen också det defekta *krckk kräla, be-
lagt blott i ordfogningen dce kryr et krckkar det vimlar. Jfr 
Nor. Dalbym. s. 214. 

II. Övriga former. 
Pres. ind. bildas av värb med stammen slutande på 

vokal genom tillägg av ändelsen -r till stammen; av de värb, 
vilkas stam slutar på r eller k, bildas formen utan ändelse 
ock av övriga värb genom ändelsen -ar, i alla fallen med akut 
akcent, t. ex. 

hr 	 far 	 »var  
jur 	 svcer 	 simar 

cbtar star 	 bcer 
tar 	 g4.tk 	 frgsar 
ber 	 mak 	 pur 
gr 	 stcek 	 draar. 
Undantag utgör vdr, pres. 

Imperativ består av värbalstammen med akut akeent, 
t. ex. kr, sml, kryp, btn, icelp, stf, kam. 

kam. Jämte 0 finns biformen gak. Den senare kan emellertid 
endast användas proklitiskt framför adv., t. ex. gak hiena (Um, in). 

1) Pres. ind. lika. 	 2) Pret. konj. saknas antagligen. 
Även svagt (efter § 42,2 b ock även efter § 41). begreliv böjes 

uteslutande efter § 41. 
N. F. K. 	 2) Även svagt (efter § 41). 
Intrans.; eljest svagt (efter § 42,2 a). 
bbcla K. (N.) •••• bg. 	8) Part. pret. gegan. 

9) Obs. part. pret. gyblakgan F. lagrad i källare. 
Sv. landsm. 1907, 	 4 
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§ 38. Preterium konj. bildas på följande sätt: 
av värb, som ha vokalen e i supinum, i norra området 

genom grav-cirkumflex å supinstammen, i södra området genom 
ändelsen -a lagd till supinstammen ock grav akeent, t. ex. 
b'ån svalt våks bår dråls såg vår fir svår' 
båna svålta våksa bra dråka såga våra fira svåra; 

av övriga värb av stammen i preteritum indikativ, men 
för övrigt på samma sätt som enligt 1, t. ex. 
be.t gråt brOt 141 drog /Any, 
bbta gyVa brkta /Ma drOga Malm. 

Anm. 1. Ändas stammen på vokal, kan -a utebli ock ersättas av 
cirkumfiektering även i södra området: 'vre, b.k, g. 

Anm. 2. Pret. konj. användes endast i villkorsbisatser ock i 
huvudsatser, som äro överordnade villkorsbisatser; pret. ind. kan alltid 
användas i dess ställe. Pret. konj. saknas hos be, fet, pg. 

Anm. 3. Förekommer någon enda gång pres. konj., liknar den 
fullständigt infinitiven; jag har endast ett belägg, ock detta av ett svagt 
värb: gut trikst-mce! kors, ett sådant spektakel! eg. Gud tröste mig 

§ 39. Supinum. Om stambildningen se ovan under I. 
I Rämen, Gåsborn ock Nordmark samt nordligaste ock östra 

Färnebo (Skåltjärn, Stöpsjön, Fogdhyttan, Långbanshyttan, Dam-
hyttan, Pärsbärg, Saxån, Torskebäeken) är ändelsen -t, dock 
växlande med ändelselöshet ock grav-cirkumflex å stammen 
(detta senare vanligare ju längre åt väster, sålunda ganska van-
ligt vid Skåltjärn ock Motjärnshyttan). I övriga delar av häradet 
bildas supinum norr om gränsen för bortfallande ock kvar-
stående slut-a' utan ändelse med grav-cirkumflex å stammen, 
söder om gränsen (Lungsund, största delen av Kroppa, ung. halva 
Brattfors ock sydligaste Färnebo) genom ändelsen -a 2  ock grav 
akeent. 

§ 40. Participium. 
Bägge participerna bildas av »fernkompesita» — såväl 

svaga som starka — så att den skiljbara partikeln bildar sam-
mansättning med värbet ock uppbär akut akcent, det sistnämnda 
åtminstone så länge värbbetydelsen är levande; ex. anföras i 
Lj. s. 59. 

Presens particip av alla värb — såväl svaga som starka — 
bildas på samma sätt. Ändas stammen på vokal, lägges -ns 

Se Lj. § 174,3 ock språkkartan. 
Ofta bortfallen vid sandhi; se Lj. § 174,3. 
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till stammen, som cirkumflekteras. Detta gäller även alternativt, 
om stammen ändas på -r (?r?), varvid -n assimileras med r (?) 
till n (e ock s övergår till s, (s). I övriga fall lägges -ans (-is) 
till stammen'. 
Ex. gins gående 

lans ledande 
ditydns, dithörande 
frcinderppans framkrypande 
dikans åkande 	 maRrans B. marscherande. 
Hos verba pura träffas såväl grav-cirkumflex som akut 

cirkumflex. 
Anm. 1. Pres. part. av Kv leva (svagt värb) heter lövans. Denna 

form synes bero på en i Lj. icke behandlad sporadisk förlängning av 
intervokaliskt v. Ex. äro /hans levande, tivar över, hfity huvud, behb'y 
behöva. De tre sistnämnda kunna emellertid förklaras på annat sätt, 
tior såsom upptaget ur svagtonig ställning, htity ur starkt bitonig 
ställning (senare sammansättningsled) ock behtiv genom analogi från 
pret. ock sup. Kan sistnämnda »förklaring» även tillämpas på /hans? 

Anm. 2. Av jc'el, har jag en gång hört formen yeè landa. dce 
va 	som va yelcinda G. det var en (kvinna) som dugde. Typen är 
naturligtvis lån från rspr. Förmodligen kan man träffa flera sådana 
former, särskilt vid emfatisk betydelse. 

Anm. 3. Pres. part. är en ganska sällsynt företeelse. Mäst upp-
träder det efter värbet kemi komma. 

3) Perfektum particip mask. sing. 2  (av starka värb). 
I regeln bildas perf. part. genom tillägg av ändelsen -an (-n) 

till supinstammen, t. ex. 
Ntti 	lågan 	stölsan 	teejan 
skktn 	svöltn, 	spr4gn 	keonan. 

Ändas supinstammen på vokal, r eller k, tillägges n (med 
assimilationerna rn, n --> n), ock stammen får cirkumflex, 
t. ex. 
vren 	 gö:n given 	skr skuren 
bijn 	 ffirs• faren 	 stijr, stulen. 

Ändas supinstammen på 92, eller 1, tillägges ingen ändelse; 
vokalen förlänges, ock stammen får cirkumflex; t. ex. böjt 
bunden, hijkhrYl svår att underhålla, eg. hårdhållen. 

I södra området kunna såsom »finare» former anträffas sådana 
på -nas, -nas, -anas, -anas, t. ex. ((dinas, geinas,) gbnas, pianas, 
&kanas, &kanas. 

Om böjningen till genus ock numerus se kap. II. 

heeeans hängande 
hitvans N. havande 
inscktns insättande 
spaArans B. spatserande 
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Anm. 4. ga (sup. svagt: gat) heter i perf. part. gegan. 
Anm. 5. Värb, som vackla mellan stark ock svag böjning, kunna 

i regel icke bilda starkt perf. part. 
Anm. 6. Perf. part. av transitiva värb — såväl svaga som starka — 

har liksom i rspr. passiv betydelse ock användes för att genom jälp-
värben b1t1 ock vår bilda passivum. 

§ 4092. Värkligt passivum bildat genom ändelse saknas. 
Närmast står väl det blott i pres. ind. belagda dce begrips det 
begrips, det är klart. Men detta ligger också ganska nära (dce) 
festds (det) förstås, som oftast rent av bör betraktas som advärb. 
Om deponentia bi , rifs, hals, fins, tas, s,Zes se § 31 anm. 2, 
§ 32, § 33, § 34. Märk att två av dem, hals ock fins, i pret. 
uppvisa mellanformer mellan stark ock svag böjning. 

B. Svaga värb. 

I. Värbaltemata (infinitiv, presens, pret., supinum). 
§ 41. Första klassen. 

Paradigm: inf. mV• 	 mi maka måla pret. ma 	etk maka sup. { 
m dika 	 me_ika. 

pres. makar 
Anm. 1. Värb, vilkas stam i rspr. slutar eller skulle sluta på n, 1, r 

föregånget av konsonant, ändas i inf. i södra området på -na, -ria; 
-ka, 4a, -la; -ra, i norra området på -an, -rot, -v,; 	-1; -ar, 
t. ex. vikna, vitna, svåtrka, kåvka, knågZa, stbfla, fkåtra; vålsan, 
svåtri, kåvgk, knåsj, st, far. övriga former utom imperativen 
(om vilken se § 46) bildas av södra områdets stam. Supinformen i de 
trakter, där sup. av frielk heter mr, är tvivelaktig. Jfr dröknas § 411/2. 

Anm. 2. I Skåltjärn (nordvästligaste Färnebo) träffas pret. utan 
ändelse ock med cirkumflektering av föregående vokal: dt ok a tit 
de gick ock tittade. Det är en utlöpare av Värmlands Älvdals språk. 
Möjligen kan pret. ja lcet vcen dörta B. 'jag låste igän dörren' vara 
av samma art; men snarare är det kanske flexion efter annan klass. 

Beträffande de olika formernas geografiska utbredning se 
språkkartan i Lj.1  

Till första svaga klassen höra: 
1) alla värb som mer eller mindre bära tillfällighetens ock 

nybildningens prägel, t. ex. biisk G. ta bort buskar, pröt F. (P) 
säga ptro; 

1) En gång har jag i Nykroppa hört supinum på, -a: dce ja ha 
()va dcei, dce skci du f63. 
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2) alla värb på 474  (-ara). Dessa ha på grund av upptakten 
akut akcent (resp. akutcirkumflex) i alla former, t. ex. 
akadar resonera 	kaser kassera 	hcetara„sde rätta sig, 
fans& bråka, gesti-

kulera 
gras& grassera 
husbcerMa L. här-

bärgera 

kenstarar konstra 
p?Pasar blessera 
kavar R. bråka 
hepter reparera 

bli rätt 
siday N. cedera 
spcendar spendera 
ceksmar estimera. 

3) vidare åtminstone följande värb: 
&a-schasasig fram 2  bE)da båda 
dv.0d.  idka avel 	bra bulna 
åg ro baklänges 	b()r borra 
åns ansa 	 bår, ta 'på kredit 
årbet arbeta 	brasa pi brassa på 
årv ärva 	 brijt bråta (lin) 
ba'k baka 	 brit‘d. upphetta (fjä- 
bastb baxna 	der) 
41 trycka ned sig 3  brzikk, bruka 
bet2 skita 	 bilet. vika 7  
bårk barka 	brilhar bråka 
begr4v-sce gruva sig båls böja 
bet i beta i4 	Ml?, bända 
bkåska plaska 	beeera dingla med 
WO bleka 5 
	

benen 
bk'dk blixtra 	kika  böla 
bkckkta fläkta 	b4rj börja 
bkkt blöta 	 dåns dansa 
bi)k krossa 6 
	

dåra darra 
bi)ka-ss föröka sig 41a plåstra 
bögka dunka 	dömp dunka 

dask dunka 
det tycbn stoppa tills 
dram ta slå till 
dr4a droppa 
dram ta slå till 
dr,Sa råma sakta 
dianra dundra 
dam pgi damma på 
dilvka plugga 
alal° elda 
fga ösa i kolt' 
fabk sluddra 
fara kittla" 
fasZa fingra 
fffigna flagna 
fkatra fladdra 
f?reet.a fläta 
f1/4,t flotta 

F. (S.) flöda 
fkiit flytta 
f '4 foga 

1) torra området. Man kan även få höra uttalet -b' i inf., t. ex. 
kav_ar, sid6r. 

2) Sittande. 
3) I något mjukt, t. ex. sand, bolster, växande säd. 
4) Bröd i mjölk, kaffe o. d. 

Genom att slå med slägga. 
T. ex. ett bokblad för att hitta rätt på stället i boken. 
Ett bål. 	 9) Slå i pluggar. 
Åven (L.) efter § 42,1. 	11) I en masugn. 12)  

5) Kanske ock efter § 43,2. 

Opersonligt, t. ex. i näsan. 
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fe» fåna 
fö_r utfodra 
föga i B. forsla 
fedårv fördärva 
feNist N. förlora 2  
f fees F. (S.) fjäska 
fa forsa 
frga 3  fråga 
fr cg R. (L.) M. fråga 
freki freda 
fckyna fägna 
fc'er) färga 
gköfs gloppa 
g7.42'p gloppa 
eram stirra 
gök titta 
göt gala t  
griava-sie gruva sig.  
gr iee grina 
grkpa Oröpa • 
gråLl grymta 
giamra gnägga svagt 
håyka-sce häva sie 
hårar »hangla» 
handl handla 6  
hårk kratta 
harm härma 
Huva harva 
het heta 

hikstp hissna, svimma 
MO dröja 7  
Mr ragla 
höj hojta 
höst hosta 
hg komma ihåg 
håyt hojta 
kåks ämna 
heZ,ka tår urholka 
hås gå illa 
hicka huka 
/timma gissa 
h9,4 shål hushålla 
4,5a hyssja 
'Ma höta 
hdr, hårdna 
hiekka häckla 
hikkt häkta 
Ml luta 
hjejsa F. hässja 
hies,a 8  K. (Fallet) 

hässja 
h& vd begagna 
lags hyfsa 
j4g jaga 
jift sce9  gifta sig 

'ilar gillra 
Asp gäspa 
,jta gjuta 

je pka gärda 
jcemn atci jämna av 
jitg gänga 
jebyk jämka 
ka'dar karda 
kågka B. kånka 
kår krafsa 
kår karda 
kåst kasta 
kåvka kavla 
kål kalla 
kit/ F. (S.) kittla 
kg klaga 
Pråk klicka 
kh'n klena 
kH_19a klippa 
14Va kleta 
kki klia 
larigra klinga 
kkistra klistra 
larb2.9 »säga smack» 
IcKivi klövja 
kner äta 12  
knal knalla ii 
knåsJ 12  
knårk knarra 
knystra knyta näven 

åt 
kråvka knåpa 

VÄRML. BÄRGSLAGSMÅL ETS FORMLÄRA. 

1) Även fish. 	 2) Göra förlust. 
6) Även efter § 42,3. 	 4) Om göken. 
6) På armarna uppför en stege, ett rep o. d. 

Även eufemistiskt för »lura»: han håndla mcLn han lurade 
honom. 

Opersonligt. 	 8) heefa L. 
Även efter § 43,3. 	 10) Mödosamt. 
Gå sakta. 
Oöversättligt förminskningsjälpvärb, t. ex. dce 

sn:4 det tog till att småsnöa. 
tog te 1cnas,3 a 



kota ap ge smörj 
kg kola 
kapa slå åder 
1t tälja 
hata —ml 
krök kroka 
krie lt G. kälta 
Hall springa 
kittg vinda (garn) 
kvånt 2  
kvasta K. L. B. av- 

kvista 
kåm kamma 
lag laga 
kik laka (ur) 
lana båt lindras 
/Q tralla 
lamar pG slamra på 3  
lårk knalla ock gå 
lap t6 slå till 
låsk laska 
/04  leta 
likna likna 
lmt pei kosta på5  
loa G bära i väg 
lob luffa 
lofsa lufsa 
ltv F. (S.) gå ock 

slå lovar 

SVAGA V ÄRB. 

loGyqr smutsa ner 
taft lukta 
lk låga 
kt lotta 
lav lova 
/iii/ insöva 
lira L. ludra6  
liitra K. (N.) tuta (i 

lur) 
iv lugga 
lya K. (N.)L. lyssna 7  
lygna K. (S.) lugna 

sig 8  
lysa° L. lysa 
Wes lassa 
/0. låta10  
led lyfta; låsa 
lk-sa bada 
l&ft lyfta 
mås masa 
me mata 
masa B. marschera 
mén9  mena 
m 'Ut mista 
mbtra klia 
myakk mjölka 
målcv.ck R. konstra 
meg.1 
mo-sce roa sig 
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matar muttra 
milt!. kupa (potatis) 
mulmgk mumla 
mieta4  mäta 
mhica mjuka opp 
mbta 4  möta 
naii, narra 
nik nicka 
Mita nita 
Ost nysta 
nåk nicka 
ncts.i.d.12 

ark orka 
pak knacka 
p ånt panta 
.234 dia 
pk passa 
p&k peta 
pasa pissa 
Ma peta 
pik picka 13  
pkakta plikta 
pustar knåpa 
pkömp knäppa (på 

fiol) 
pkömsa plumsa 
Vråk plocka 
pke§ga förpläga 
påmp pumpa 

— hotar thöp see = krympa ock rulla ihop sig (som en näver). 
Bekläda en k-0.1228 (en konisk rulle, varpå en gruvlina rullas opp) 

med trästycken (kvåntdr). 
Prata bullersamt ock ihållande. 4) Även efter § 43,3. 

5) Vara påkostande. 6) Lägga ut åtel. 
7) Jfr ly § 44. 8) Om vinden. 

 Även-  efter § 43,2. 19) »Lassen». 
 

arbetar 
Jälpvärb 	betecknande 	ihållighet: 
i 	ett. 

han mOar a årNtar han 

Binda om navelsträngen på nyfött barn. 
18) Göra spränghål i bärg. 
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påga knåpa 
pijt påta 
påtar puttra 
prov prova 
pådra muddra 
p fals plumsa 
ppnt pynta 
pålsa pocka 

pöla 
Aka räfsa 
hålegk' 
h,åp rapa 
hasa2  rasa (falla) 
habka rabbla 
hal ralla 8  
hamka ramla, dundra 
hi/sk raspa 
hej dr regera 
hep repa 
hied 4  L. ringa 
, 6p ropa 
höt rota 
håa L. rodna 
håta lata sig 
håtna ruttna 
Mist NI rusta, bråka h4st K. 
h&kna räkna 
hitgn rägna 
hOka 2  röka 
tt råma 
sdkt sikta 

skåk skaka 
skåf skaffa 
sköka klå opp 
skg skvala 
skåt skotta 
skrOp skrapa 
skråt skratta 
skri2t9 tala vitt ock 

brett 
skrOna skråla 
skråa luta 
skitcb skubba 
sk "tar skura 
skuirv åp skälla opp 
skvitra kvittra 
sm4ka smaka 
smal_ca smacka 
småsk smaska 
smök slå 
snarka snarka 
snåkra snickra 
snbg snöa 
såmt.tk dragga 
så/ sorla 
sélt (halv)sula 
sånin somna 
spana spakna 
spårk sparka 
spåra )krypa2.5  
swek zsgr divergera 
spOnta B.} spånta spånta 

spår spåra 
spåt spotta 
sprala sprattla 
sprika spärra ut 
sprit ficbr 6  
språk språka 
spreet sprätta 
spk spöka 
stån F. (Sk.) 7  stanna 
stag-so stadga sig 
ståka 2  K. (H.) steka 
sten å befria från 

sten 
sten stelna 
ste4 iin64 streta emot 
stinta L. stulta 
stok når stuka ner 
ståfla stulta 
stark stulta 
ståpa stoppa; förslå 
stå4na stelna 
stråk strömma 
stråta streta 
stii4m vinda (garn) 
stikra stirra 
stuts å avstubba 
stagka B. L.}  stånka stå gk 
stiegka avrätta 
stcbga L.8  stänga 
stees stassa 
stees4 städsla .(pigor) 

Pejorativt jälpvärb till fa r, y4r o. d. T. ex. hg- hakar a f4r 
»han kan då inte hålla sig stilla, utan han far som en skottspole jämt 
ock ständigt». 

2) Även efter § 43,2. 	 3) Köra (efter häst) på järnbana. 
4) Även efter § 42,1. 	 5) »Det kryper i fingrarna». 
6) Riva fanet av fjäder. 	 7) Eljest vanligen efter § 43,1. 
8) Eljest vanligen efter § 42,1. 
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st & stötta 
$ål släpa fötterna 
sis insöva 
svår svara 
svår svartna 
svårm svärma 
svårv svarva' 
sarv svarva runt 
s#ra fukta 
såta 2  
8&/ siktas 
si§va L. samla sig 

(om moln) 
~arr sovra ut 

(malm) 
stift F. (S.) syfta, 

sträva 
skåle släppa efter 
s,Zåkt slakta 
,s,ZbIsa 4  slicka 
ska sluka 
gitta sluta 
sJfk trubba 
ok spärra ut benen 
jn skicka 
,para stulta, gå illa 
yukna sjukna 
jPna-s(e skynda sig 
r)&fta sätta skaft på 

Ot skarva 
,f4t. jaga 
jukm sce /hua gömma 

sig 
tåk tacka 
tc_lks tala 
tårja karva 
tit titta 
tbkna töja sig 
tijk-sw flytta sig 
tork torka 
tråk traska 
trås 6  
tril trilla 
trål trolla 
treey träffa 
trckt.tk traggla 
trctk träla 
tr4sk tröska 
Mg tugga 
tda falla omkull 
Mb B. taga tull 
hick trilla 
tvina tvinna 
tv& t tvätta 
tckgna töja sig 
ter kälta 
yåfsa tugga tand- 

löst  

yefn kärna 
kila 

grUs F. (S.) skrika 
(om barn) 

yisj G. kittla 
yåra tjudra 
ypt springa 
y&m 8  
yebt få ungars 
ich, kava 
yievka kava 
iunra undra 
våk vaka 
vikna vakna 
våkt vakta 
våka väljals 
vås,a varsna 
vås,r,a varsna 
våltra vältra" 
vårp varpa 
våsk 12  
våfta vifta 

F. (S.) böja 
v ik vicka 
va konstra 
vbtckt-sce »ta igän sig» 
vbska viska 
vbtna vittna 
vig viga 

1) 
3) 
5) 

lieman 
7) 

med en 
3) 

 
 

På svarvstol. 	 2) Lägga hö i små högar. 
Socker o. d. 	 4) Även (L.) efter § 43,1. 
Även ock oftast efter § 42,4. 
Pejorativt jälpvärb av samma art som &klickar: di Kusar et yrar 
de köra den (en väg), fast den är usel. 
Även efter § 43,2. 
Bringa höstråna i en hötapp parallellt genom ett slags kamning 
räfsa. 
Om kattor. 	 10) Förrätta val. 
Trans.: vältra en åker. 
Skilja malm ock ofyndigt bärg åt genom att skölja det i vatten. 



pret. -d(a), sup. -d R. G. N. F., -t 

pres. 

: deegar 

bygar 

behavar 

lkar 

pret. 
idebgd 4  
Ideegda 4  
bpgd 

tbYgda 
Jbeigvd 
lbehtivda 
fMvd 
Uvda 

sup. 
dcegd 4  
dcegt 4  
bygd 
bykt 
behavd 
behe 
levd 
left 

drögknas drunkna : drögknas 
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vina vinda opp 	viemb-sce få kvälj- 
vieg/r vingla 	ningar 
viska vifta 	vent vänta 
vitna vitna, lysa vit vcr fläkta, blåsa 
vtika-sce bry sig om vierle tillvärka 
vrk vråla 	vi'es vässa 
vek vara sigl 	?Ask fukta 
vem bry sig om 	pric värka, göra 
v&ka konstra 	ysta ysta 

&kåst-sce ge avkast-
ning 

(kria ordna 
&tar gå baklänges 
c'enra ända 2  
&rhög erinra 
ies,Za-se L. ämna sig 
a'm ömma 
4ms ömsa. 

§ 411/2. Deponens- ock passivformer: 
inf. 	 pres. 	pret. 

	

vaas envisas 	12t.as  

fcts, färdas; bråka 	 fcts 

	

krceks kräkas 	krceks 

	

mins minnas 	mins 

	

MEMS nännas 	nem 
nis nitas. 

§ 42. Andra klassen: 
B. K. L. F. (R. G. N.). 

inf. 
Paradigm 1. dieg 4  dänga 

&sega 4  
a) by`g 

bYga 
b) behå? 

banka 
/ 
kva 

T. ex. om  ett sår. 	 2) T. ex. sitt liv. 
Beträffande de olika formerna jfr pdgm melk ock språkkartan 

i Lj.; drågknas motsvarar både nuik ock maka. 
4) Se språkkartan i Lj. En gång har jag hört sup. levd utom det 

egentliga området: di /tad Wyd far ötticktzt B. de hade levat för 
otuktigt. Sagesmannen var född i norra Brattfors, men bodde sedan 
många är i södra delen av socknen. 

sup. 
drÖgkiits 1 

: drögknas : drögknas 
drögknas 3  
Vd2.9 0. S. V. 

I fikkis, fcs, 
lfie.?ras, Was 
ej belagt 

.v0as 

fep3eas 

kreekas 
minas 
neeiyas 
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inf. 
Paradigm 4. 1,(4r 

it&a 
5. a) beeri-sce 

bierja-sce 
b) fåby 

figua 

pres. 

: &ar 

beeria—sce 

figyar 

pret. 	sup. 
fh4d 	: hgd 

it,g4 
bcteLsw 	bOd...s,ce 

lbda-sw 	bck.t.-9,ce 
jfdd 	 fgd 
tRdd 	fet. 

Efter 1 böjas: 
lut& hänga" 	tAm rymma 
v&& vänja 	n&mn 2  nämna 
tre g tränga 	t mj 2  tämja 
trceg 6m behöva 	MO vända 
Cie ringa 	 091 känna 
kk'dm klämma 	tibi, tända 

Efter 2 a böjas bry' g brygga, tig tigga. 
Efter 3 (med iakttagande av 2 a) böjas 

äga. 
Efter 4 böjas ickr vara tvungen, Mr höra, Or köra, stkr styra 

ock (med iakttagande av 2 b) fe.går förstöra; vidare tdk 
(pres. War, pret. tdd 	tgra, sup. tgd, NO) tala. 

Efter 5 a böjas sår, sörja. 
Efter 5 b böjas 50,7 skölja, yky skilja, svieb svälja, tiek, tälja, 

IAN; välva (belagt blott i pres. v&kvar L. ock perf. part. 
veed). 
Oregelbundna äro: 

inf. Or göra 	} 
Ord 

: pres. jr

snår) smörja} 
smikria 
vårm värma 
Anm. Akut akcent i presens i fallet 2 b beror på upptakten, i 3 

på de fsv. formerna liver, dogh9r, sföghQr (tighe). I dessa fall torde 
ingen annan akcent vara möjlig. Även av andra värb, kanske alla utom 
de till fallet 4 hörande, kan man träffa akut i presens. 

Transitivt. 
Med bortfall av n ock j framför d ock t i pret. ock supi-

num: ncmd, nemt, tiemd, kemi. 
OM hen hända se s. 60 not 2. 
Även efter § 41. 	 5) Även efter första klassen. 

brebn bränna 
smid smälla' 
veel välla 
/62 lega 
dr k dröja 
n,å2 rödja. 

dg duga, e§g ((fig B.) 

småryar 
vårmar 

:pret. 	, {:;(4d 	: sup. jp.d 
b da, Ma 	,7o. 

Jsmid 	smQd 
lsmMa 	emot 
vånd 5  B. (Bundsnäs). 
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§ 42i/2. Former av deponens ock passiva: 
inf. hes höras : pres. he : pret. Was' 	hkdas : sup. hge, 

fåts, et 
yts et 

pis, et följas åt 	 fk, et 	Odds 6t 
y& et skiljas åt ys, et 	Mas 41 
he-t4s, höra talas. 
Anm. I preteritum råder ganska mycken vacklan mellan första ock 

andra klassen, t. ex. 
kkeema 	lckeemd 	niemna 	neemd 
stieea K. L. 	stibgd 	br&na 	breend 
yiena K. 	y&nd 	behlka 	belitsivd. 
Böjningen efter 1:sta klassen synes vara mera favoriserad i de syd-

liga socknarna K. ock L. 
§ 43. Tredje klassen: pret. Ad), sup. -t. 

Paradigm 1. inf. talk rycka} : pres. hmar : pret. h 	 :kktt sup. haekt
huka 
as fösa 't 
Rsa 	J 
b« bota } 
bita 
bikt) knäppa[ 
lon&pa 

flisar 

bi2tar 

knievar 

ff&st 	fest 
18sta 
IM 	bot 
lböta 
fknetft 	kneft. 
Ileniefta 

Efter 1 böjas:' 
kneek knäcka 
heek räcka 
yeek haka sig fast 

Efter 2 böjas: 
bk's 3  blåsa 
bliks bära iväg 
dis sova 
frcts fräsa 
fr4s G. förfrysa 
/'.‘s lysa 
/cU 4  läsa; låsa 
As 5  rasa  

v&lp väcka 
tpk tycka 
feel fälla 

kb resa 
yås 5  kesa 
vis visa 
CO glo 
4s ösa 
fermein förmana 
/din låna 
l4n löna 

st cg ställa 
/91fylla 
stg fodra (kreatur)2. 

pin pina 
g-c_bt (för)tjäna • 
pele peka 
hetk råka . 
dk åka 
sk (be)söka 
spa5  spela 
yi/5  kila. 

Kanske endast opersonligt. 
hi hända vacklar mellan denna böjning ock, ehuru mera 

sällan, böjning efter § 42,1. 
Pres. bkcisar; även stark böjning såväl som oregelbunden svag 

förekommer, se s. 47. 
Pres. lcbsar. 	 5) Även efter första klassen. 
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Efter 3 böjas: b9t byta, /4t leta, gift-se' gifta sig. 
Efter 4 böjas: skrckp skryta, gke släppa, ock (med iakttagande 

av 2) gto köpa. 
Oregelbundet böjas: 

verk värka2  : pres. vcbrkar : pret. vett : sup. vc_et 
tee' gk tänka tcbgkar tt tegt 
tåk tåla tok tåt to. 
Anm. 1. Defekt är prat. b9nt begynte, sup. bynt. Perf. part. (adj.) 

ferveint förvånad förutsätter ett värb efter 2 ovan. 
Anm. 2. Pros. ind. med akut hos bkeis ock ii:e. sberor på gammal stark böj-

ning, hos verk förmodligen på behov av differentiering från verk tillvärka, 
göra. Akut kan alternativt förekomma även hos andra värb, dock icke hos dem, 
som i rspr. böjas efter 1:a klassen eller vackla mellan 1:a ock 3:e klassen. 

§ 431/2. Deponens- ock passivformer: 
inf. sys synas : pres. sys 	: pret. *tas 	: sup. spyyts K. 

p syns 	 syns 	sntas 	synts 
pres. dce tås, int ei 8  
inf. råkas brottas (på lek). 

§ 44. Fjärde klassen: pret. -4(9), sup. -4 R. G. N. F. 
-t B. L. K. F. (R. G. N.)4  

b6c14  : sup. bod4  Paradigm inf. bo bo : pres. boy : pret. 1b64-9, bot 4. 
Så böjas: 

la ladda5 	tro tro 	 spa. spå 
ska skada 	 tro trampa 	bkcp bläddra 
bre breda 	 bry bry 	 Nye kläda 
/e leda 	 hy löpa 	 skrce skräda 
skr e B. skräda 	ly-7  lyssna 	spce späda 
§e ske 	 spy spy 	 tro träda (på tråd) 
fr befria6 	sy sy 	 dg 8  dö 
gro gro 	 6 räcka 	bkg blöda 
sko sko 	 b-ra bestryka 	 fkg flöda 
sno flå 	 kka klå 	 jg göda 
ItO ro 	 Agl rå (på) 	lg löda. 

1) Även efter första klassen. 	2) Göra ont. 
8) Det tåles inte. 	 4) Se språkkartan i Lj. 
8) Inom K. (N.) har jag träffat perf. part. litda. 

Men fri fria, vara förlovad, efter 1:a klassen. 
Även sällsynt ly' efter 1:a klassen. 
Supinum i regeln dot även i norra området. 
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Anm. Defekt är kry kräla, som brukas blott i pres.: dce krt-
krdkar det vimlar. — Värbet ha heter alltid hat i supinum. Presens 
heter ha då det är jälpvärb, annars har. 

§ 441/2. Passivformer. 
Endast infinitiverna bres bredas, tros tros, skos skos, ltZrs 

klädas äro belagda. 
Oregelbundnal. 

inf.- se i säga 	: pres. siar 	: pret. s4 	: sup. sakt 
leeg lägga 	lcbgar 	14 	lakt 
segy sälja 	scOriar 	salt 	salt 

bio; bitti kunna 	kan Utfalla 	ktitnio.s.v.2  
ska skall 	skM/ 	ej belagt 

ve'st 	vest v'd veta 	vet 
l vi l vilja 	vii 	 via 	vii o. s. v.2  

ma må 	mdt 	mat 
phe plägar 

Qra K. (N.) töras ikr K. (N.) 	t4ka .K. (N.) ej belagt 
ItQr R. 	tOka G. 	» 	» 

tes, G. töras 	te_s G. 	Okas R. G. 
'ledas öni 	ledas öm F. 

les Öm låtsa om les öm llesas öm 	lesas öm F. 
II. Övriga former. 

Imperativ är i aktivum lika med norra områdets 
infinitivstam med akut akcent, t. ex. 

mg& måla 	 byg bygg 
kast kasta 	 ftgy följ 
kdm.ar kavla 	 lan låna 
dttt.t...dce åtra digs 	 nO ro. 
Deponens ock passiva använda samma form + s, t. ex. htilcs 

Int brottas inte. 
Perfekt partielp4  bildas av supinstammen på föl-

jande sätt: 
1) av 1:a klassen genom ändelsen -a, t. ex. maka målad, feddrvct 

fördärvad, 14ga lagad; 

Utom de förut under § 42 ock § 43 omnämnda. 
Se första klassen. 	 3) Åt hästar. 

4) Om presens particip se § 40,2. 



SVAGA VÄRB ; ADVÄRB. 	 63 

Anm. 1. I några fall träffas i stället starkt particip. Mina be-
lägg äro fedtirvan fördärvad, 697zl4gan G. omändrad. 

av 2:a klassen genom ändelsen -d (med r ock k assimilerat 
till d), t. ex. kkcemd klämd, festM förstörd, nUved ner-
sväljd, bygd' byggd; 

av 3:e klassen genom ändelsen -t (alltså lika med supinum), 
t. ex. vekt väckt, bot botad; 

av 4:e klassen genom ändelsen 	t. ex. lad laddad 2, xer- 
breid tjärbestruken. 
Anm. 2. Särskilt pret. konj. saknas. Om pres. konj. se  § 38 anm. 3. 

KAP. VI. ADVÄRB, PREPOSITIONER OCK 
KONJUNKTIONER. 

Endast några spridda notiser meddelas. Se även § 23 anm. 1 ock 2 
samt §§ 27, 29, 30. 

§ 47. Advärb. 
1) Förstärkningsadvärb: 

kav just 	: de va f  hi.v ve hast ncita G. det var väl just 
mitt på natten 

eet just 	han sd_tg een som en l4g z vcera R. han såg någon- 
ting i luften som var just som en låga 

lykt alldeles 	ho hel likt pa te ta &jpn R. hon höll all- 
deles på att ta livet av honom 

icemt alldeles 	dce trdr-a icbmt int B. det tror jag rakt inte 
sat »så (att)» 	han va sa st6„sat han var så stor så, dce 'ap 

sat det gick undan så . . . 
alt allt 	dce bhr alt brdt 
fel, fl väl, nog de va fl int sa letes&t det var väl inte så 

längesen 
nak nog 	nak yeetar-a fi hettan nog känner jag då honom 
vas bevars 	vcis, ja för all del 
sprit(ansta) spritt sprit nei..nakan F. (S.) spritt naken 

e spritansta ny Tok G. en spritt ny kolarkoja 
spe't 	 sp« "On K. (N.) spritt galen 
91,4k » endast framför 14 ock n4kan (ex. ovan) 

Likaså lagd lagd, sald såld. 
Inom K. (N.) har jag träffat formen Ma. 
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MP1S mycket 	m9k vcbtar mycket värre, ja ha von mple %krig 
jag har varit mycket omkring 

&h ärligen 	de e han &ii vcbd det är han ärligen värd 
nöld(a) ganska de va nblzti lågt R. det var ganska långt. 

2) Några andra advärb: 
not norr 	 hOgar höger 	såmlas sammaledes 
sor söder 	 vMstar vänster 	eLtetg en gång 
tistar öster 	/gm hemma 	et »vana 	» 
vcestar väster 	hem Umat hem(åt) eg också 
n64 	ngrot norrut sta åstad 	 hdlas, annars 
sk't 	sdrot söderut ev opp 	 bett bort 
iist,g4 österut 	telgikag tillbaka 	beit borta 
vcestg4 västerut 	tebelka 	» » 

Preposit 
for för 

9frei ifrån 
(z),T6iman genom 
viemtar bredvid 
tkrie omkring 
%möt emot 

Konjun 
a ock 
men men 
cen än; men 2  j utan 8  
(h)cblar eller 
vdskan —•(h)celar 

varken — eller 
ba — a både — ock 
di — di ju -- desto 

ioner. 
(a)mcga emellan 
ince med 
ner hos 
om om 
et åt 
pa på 
te till ,  

ur Ur 
tånar under 
ve vid 
a av 
at ei utav 
eetar efter 
Yjvar över. 

ina 1. innan %Una 4  
jemt just som 
at att 
sat så att 
en,i om 
ifal ifall 
fast(ii) fastän. 

ktioner. 
far ty 
far at emedan 
ner 	ner när 
meetta medan 
mce(n) medan 
seena sedan scen f 

ina innan 

Även infinitivmärke. 
(en sch?, da? vad mer? ho bir int mc& — cen dik da? 

»Hon blir inte med.» — »Nå du då?) 
ho fek ia seelskäp, en o iced ga bnsåntan hon fick intet 

sällskap, utan hon fick lov alt gå ensam. 
Någon gång träffas även formen (sena. 



Oremålets ställning inom dalmålet. 
Av JOHANNES BOtTHIUS. 

Till det övre österdalmålet ha av gammalt räknats blott 
målen i Älvdalen, Mora ock från Mora utbrutna. socknar samt 
Orsa. Om språket i Nedansiljans domsaga, i vilken Oro socken 
kr belägen, har man ansett, att det i det hela utgör en övergångs-
form mellan övre österdalmålet ock bärgslagsmåleti. Om målet 
i Ore, som hittils icke varit närmare undersökt, yttrar NOREEN, 
att det kanske i de fläta punkter överensstämmer med det övre 
målet; men icke förty för han det dock till det nedre målet. 
En närmare undersökning, som jag tillsammans med Cand. mag. 
0. SKULERUD företagit av oremålet, har icke blott bekräftat denna 
uppgift hos NOREEN, att det i de flästa punkter överensstämmer 
med det övre målet, utan har till fullo visat, att oremålet i 
nästan alla punkter, ock det även i de punkter, där dalmålet 
intar en enastående ställning bland svenska eller skandinaviska 
dialekter, hör tillsammans med det egentliga dalmålet. För be-
folkningen i Oro ock de andra övre socknarna står det även 
klart, att oremålet bör räknas tillsammans med orsa-, mora- ock 
älvdalsmålen ock icke med målen i Rättvik ock Leksand, i 
vilka socknar de mäst utpräglade ock mäst egenartade av över-
gångsmålen talas. NOREENS uppgift, att skarpa skiljemärken 
mellan de övre ock nedre målen,. gällande för hela områdena, 
skulle vara svåra att uppställa, visar sig icke hålla streck, så-
vida man för oremålet till den språkgrupp, som det rätteligen 

1) Se t. ex. Noreen Dalmålet (sep. ur »öfre Dalarne förr och nu») s. 9. 
Sv. landsm. 1907. 	 5 
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tillhör. I det följande vill jag företaga en jämförelse mellan 
oremålet ock dess grannar orsa- ock moramålet på den ena 
sidan ock rättviksmålet på den andra. 

Om rättviksmålet må här först inledningsvis anmärkas, att 
det utan några mera framträdande dialektolikheter talas i Rätt-
vik ock den från Rättvik i senare tid utbrutna församlingen 
Boda, vilken senare är Ores närmaste grannförsamling åt söder. 
Inte ens i den Ore närmast belägna byn Gulleråsen i Boda visar 
målet någon dragning åt oremålet, varför man, om mina åsikter 
om oremålets ställning inom dalmålet godtagas, måste lägga en 
skarp språkgräns mellan det övre ock nedre dalmålet mellan 
Ore ock Boda. Till grund för min jämförelse vill jag lägga 
den av NOREEN i hans 'Inledning till dalmålet' §§ 4-6 upp-
ställda karakteristiken av dalmålet med tillägg av några för 
dalmålet synnerligen utmärkande drag, som av honom ock andra 
författare märkvärdigt nog aldrig anförts, fastän dalmålet i ett 
par av dessa punkter intar en enastående ålderdomlig stånd-
punkt bland alla skandinaviska allmogemål 1. 

I. Följande egendomligheter gälla för hela det övre dal-
målet i motsats mot det nedre: 

g övergår aldrig till j, utan affriceras, där det icke kvar-
står oförändrat, t. ex. diet get. Orem. följer i denna punkt det 
övre målet, så att get i Ore heter diet, men i rättvm. 

ä motsvarar rspr:s ö, där detta är uppkotnmet av gammalt 
oy, t. ex. dr4ma2  drömma, gkama glömma. Orem. uppvisar här 
samma former som orsam., under det att rättvm. har formerna 
droma ock g?roina. 

Gammalt I, ii ock y ha utom i vissa undantagsfall dif-
tongerats, t. ex. moram. ce,ks is, nys hus ock knnyta knyta. 
Orem. uppvisar ungefär samma diftongering som moram.: 
ois ock kne0a, under det att rättvm. har enkla vokaler: is, us 
ock knita. 

1 kvarstår uddUudande framför j, t. ex. /los ljus, orem. 
/los, men rättvm. 

Se t. ex. punkterna I: 4, 5 ock 16 här nedan. 
Där ingenting är nämnt om från vilket mål ett ord är hämtat, 

så förskriver det sig alltid från orsamålet. 
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d kvarstår uddljudande framför j, t. ex. 
4,1Qr djur 	orem. 4,2 tyr 	men rättvm. sup. 
4..» djup 	 4.PYP 

i motsvarar i vissa fall rspr:s ä, där detta är = isl. å, t. ex 
km, knä 	orem kni 	men rättvm. kna 
ht tät 	 tzt 	 tat 
ht lätt 	 lit 	 lat. 
Anm. Orein:s Nta fläta, som eljest på dalmålet heter fhta, 

visar överensstämmelse med rättviksformen fe ta. 
Övergången in ---> y är okänd, t. ex. 

brQta bryta 	orem. brQta 	men rättvm. 
kr(2pa krypa 	krua 
finc2ga flyga 	 firpga 

rn assimileras till nn, t. ex. 1c9an, kvarn, orem. kwan, 
men rättvm. kvar. 

Anm. Korn heter i Ore liksom i Rättvik kor. 
ej har icke övergått till 5-ljud, utan uttalas som st, t. ex. 

nu sjö, orem. s. Rättvm. har i detta fall ett 5-ljud, som 
närmast påminner om g, såsom jag också tecknat det, men det 
skiljer sig från detta genom att det är ganska starkt labialiserat. 
Sjö heter på rättvm. g9. 

rd har icke övergått till it, utan kvarstår oförändrat, 
t. ex. bord bord, gard gård. Orem. ansluter sig i denna punkt till 
rättvm., så att ovannämnda ord på dessa mål heta bok ock gedt. 

å eller ö står framför 1 + vissa konsonanter motsvarande 
rspr. a, t. ex. älvdm. se/t,  orsarn. sylt, orem. salt, men rättvm 
salt. Andra exempel: 

1281 vall 	orem. we/ 	men rättvm. val 
8/t allt 	 alt 	 alt 
kold kall 	 keld 	 kal.  

i för e i sådana ord som 
9,id ved 	orem. und 	men rättvm. vsd 
4.d led 	 tid 	 lid 
,Q.Ita veta 	 wItet 

KonsonantförbindelseTna id ock ng äro bibehållna, t. ex. 
kalda källa 	orem. kcelda 	men rättvm. kala 
lseg lång 	• lagg 	 los. 

1) y saknas alldeles i rättvtn. ock ersättes av i. 
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Nom. plur. av starka neutra ändas i best. form på -i 
eller -e, under det att obest. form saknar ändelse, t. ex. 

ber bär 	orem. ber 	men rättvm. beror 
bera bären 	 bere 1. berer 	bercer. 

Ändelsens d kvarstår i svaga pret. motsvarande rspr. 
på -ade, t. ex. kastad kastade, orem. kastad, men rättvm. kasto. 

Den gamla ack.-formen är bevarad hos mask. i plur. 
ock hos svaga fem. i sing., t. ex. asta, ack. plur. hästar, kulm, 
ack. sg. flicka, orem. halo men hestcer. Rättvm. har här samma 
former som nom.: istar, kala. 

Pronominalformen ik, ig eller i 'jag' utan brytning. Så 
även orem. a, men rättvm. r. 

Följande egendomligheter tillkomma större delen -av 
övre dalmålet, men saknas i det nedre. 

Tjockt 1 uppträder även i uddljud, t. ex. kssg lång, Zgps 
ljus. I stora delar av Orsa samt i östra Mora 'saknas likväl 
denna företeelse. Så är fallet även i Ore, där 'lång' heter logg, 
'ljus' /ps. Rättvm. har los. 

Tonlöst 1 (1) står för s eller t före 1, t. ex. ila slå, hal 
kittel. Så även i Ore: 21(3, kel, men rättvm. slet, kast. 

Bortfall av 1 framför vissa konsonanter, t. ex. folo folk, 
stupa stolpe, 0.,sv själv. I Ore är 1 (liksom i Vänjan) bibehållet: 
folk, srkv, stolpa; så även i rättvm.: fan, 	stekpo. 

w står för v i uddljud ock efter uddljudande konsonant 
eller konsonantgrupp, t. ex. 

c2i vi 	orem. tvi 	men rättvm. vi  
koan kvarn 	 kw wn 	 kvar. 

Diftongering av o i vissa fall, t. ex. 
älvdtn. in horn 	tuxr torr 	 //xs oss 
orsam. 98n 	to,sr 	 98s. 

I orem. är denna diftongering genomförd i några ord, t. ex. 
won horn, wond ond, we s oss, under det att den saknas i andra 
ord, liksom fallet är Med vissa av dessa ord i några morabyar, 
på Sollerön ock i Vänjan, där t. ex. 'ord' heter ord, 'torr' tor. 
Exempel från -Ore: tor, ord, orm orm, last ost. I rättvm. upp-
träder som ett minne av denna diftongering, som väl en gång 
haft större utbredning än nu, ett v framför vokalen i några få 
ord, t. ex. vos oss, vore orre. 
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:Anm. Formen voss o. d., vilka återfinnas i så många dialekter, 
torde böra förklaras på samma sätt som Tättviksformen. Spår av denna 
gamla diftongering återfinnes även i andra ord i norrländska mål. 

6) å eller o (o) motsvarande rspr. ö i de fall, där detta är 
uppkommet av gammalt au, t. ex. nioram. rod röd, oga öga. 
Orem. uppvisar samma utveckling i en del ord, t. ex. oga öga, 
orad laxöring, lopa löpa, moka äta utan tilltugg, under det andra 
ord ha ö liksom i orsa- ock rättviksmålen, t. ex. h79k hök, log 
ljög, Nv löv, rod (dock i Sunnanhed rod).1  

III. Följande egendomligheter gälla för vissa delar både 
av det övre ock nedre malet eller för hela områdena. 

h saknas, t. ex. at häst, a hava. Denim regel gäller 
för hela det övre målet utom norra Vänjan ock Ore samt av 
det nedre för Boda ock Rättvik ock åtminstone delar av Lek-
sand, t. ex. orem. hcest häst, hos hus, rättvm. ist ock us. 

Förbindelsen kort vok. + kort kons. är bevarad i Älv. 
Våmhus, Vänja"), delar av Mora ock Orsa samt i Rättvik 

ock Boda. I de andra delarna av området är vokalen antingen 
halv- eller hellång, det sistnämnda i Ore. Ex.: älvdm. udo, 
moram. 	rättvm. ysta; orem. unto; älvdm., moram. ock rättvm. 
foro, orsam. fara, orem. fara. 

Den slutljudande vokalens kvalitet rättar sig efter före-
gående stavelses kvantitet (vokalbalans), t. ex. 

stspa stolpe 	orem. st8kpa 	rättvm. stekpo 
aja 	 haje 	 hag% 
kasta kasta 	 kasta 	 kasta 
filtret 	 &ro 	 foro. 

Vokalharmoniska företeelser, t. ex. 
fera, farit 	orem. fere 	rättvm. frr 
gapa gapa 	ggipe 	 gopo 

pres. sg. g2pgr 	 gapar 	 gopor 
pret. 	gopcid 	 mad 	 gopod 
dat. sg. rf_tgom hagen 	hagent 	 hogom 2  
men nom. we 	 haje 	 ho gr. 

Best. form i plur. av mask. ock fem. är lika med 
stämd, t. ex. 	oram. aster n. pl. hästar(na), .ata a. pi 

En form ok för hök återfinnes i rättvm. 
Likaså dat. stokom stegen, nom. stokt. 

obe-
häs- 
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tar(na), a,stiam d. pl. åt hästar(na), hultar n. a. pl. flickor(na). 
På denna ståndpunkt står även oremålet: hcestcer hästar(na), 
under det att älvdalsmålet skiljer best. ock obest. form ifrån 
varandra i nom, ock ack., men icke i dat. plur., vilket även är 
fallet i rättviksmålet, t. ex. rättvm. istar hästar, men tstar häs-
tarna, luder flickor, men lelsdor flickorna, däremot ku/om åt 
kullor(na). Orsam. skiljer mellan kulum åt flickor ock kulurna 
åt flickorna samt astum ock astuma ock även mellan best. ock 
obest. form av mask. i nom. plur. samt av fem. i nom, ock ack. 
plur., men vanligen icke av mask. i ack. plur.' 

6) Dativen är bevarad hos subst., t. ex. 
obest. asta 

astam åt hästen 	orem. hcestam rättvm. /starn 
astum(a) åt hästar(na) 	hcestom 	?stomi. 

Av ovanstående jämförelse, som jag sökt göra så allsidig 
ock omfattande, som utrymmet medgivit, framgår, att av sjutton 
uppräknade fall, där hela det övre målet är annorlunda utveck-
lat än det nedre, oremålet i fämton fall ansluter sig till det övre 
ock blott i ett par fall till det nedre målet samt visar vacklan 
i ett fall; vidare att i de fall, där vissa egendomligheter före-
komma i större delen av det övre målets område, men saknas 
i återstående delar av det övre samt i hela det nedre målet, 
oremålet i fyra fall helt eller delvis sluter sig till den förra 
gruppen ock blott i två visar likhet med den senare gruppen. 
Av ovanstående har också framgått, att i de fall, där rättviks-
målet är egenartat utbildat, oremålet i allmänhet icke har något 
gemensamt med detta. Sådana fall äro t. ex. 

a får en dragning åt ä (närmast påminnande om a, fast 
icke fullt så öppet) framför r, 1 ock ii, t. ex. varg varg, kav 
kalv, kan kan'. Orem. har här a, t. ex. ?varg, akv. 

e, som utvecklats nr gammalt kort 1, är i närheten av 
vissa konsonanter labialiserat, t. ex. ved ved, lid led, smid smed, 

Noreens uppgifter i Dalm. 8. 3 överst om denna sak äro icke 
fullt exakta. 

Denna företeelse går långt ned i de mellersta ock sydliga dal-
socknarna. 
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svd svedjeland, /syo leva, vit° veta m. fl. Orem. har i, t. ex. 
urgl, wIto. 

c) Muljerat n i vissa fall: 
för ng, t. ex. cer äng, lcer länge, nya ringa, spriya 

subst. springa; 
för n ock ni, t. ex. slya sena, 9,,cpya vänja. 

Oremålet har i förra fallet nt, t. ex. eendpi. I det senare 
fallet har orem. na, t. ex. mima. 

Härmed anser jag mig ha visat, att oremålet icke, såsom 
av gammalt varit vanligt, bör föras till det nedre, utan i stället 
till det övre dalmålet. Frågan blir då slutligen den, om ore-
målet kan anses bilda en särskild huvudform av det övre dal-
målet vid sidan av de tre skarpt skilda älvdals-, mora- ock 
orsamålen. En kort jämförelse med de båda grannmålen, orsa-
ock moramålen, är därvid behövlig. 

Från orsamålet skiljer sig oremålet i följande punkter, 
vilka äro lika mänga likheter med moramålet: 

Långt i, u ock y ha icke såsom i Orsa sammanfallit i 
diftongen a,k, utan ha utbildats på samma sätt som i Nusnäs 
ock Garsås byar i Mora, så att i har övergått till ai, u ock y 
till öi, t. ex. 

orem. ao is 	oks hus 	knota knyta 
Nusnlis: ceo 	oas 	 knota. 

Gammalt au har icke i alla ord såsom i Orsa utvecklats 
till ö, utan uppträder i en del ord som o (o) liksom i mora-
målet, t. ex. Qgtur ögon, rQd röd m. fl. 

iä liksom i Mora för fsv. la, iä, i vilket fall orsam. har ja, 
t. ex. 

spad spjäll 
orsam.sp,ald 
Märk även iä i den 
diftongen i sådana 
orsam. 

Gammalt y ock ö äro bibehållna liksom i större delen 
av Mora, under det att dessa vokaler i Orsa ock angränsande 
del av Mora äro delabialiserade, t. ex. 

orem. byta bygga 
moram. byta 
orsam. bziya 

?gryt järpe 	Nart bjärt 
YoTa 

genom brytning eller diftongering nybildade 
Qrd som geld eld, orsam. 	Meg teg, 

bra föra 
bra 
lera. 
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Nastilvokaler saknas fullständigt liksom i moram. (utom 
i norra Vänjan), under det att i orsam. vokalerna nasaleras i 
vissa ställningar, t. ex. orem. 	orsam. snie. 

å för (nasalerat) o 	fsv. å i orsam., t. ex. 
orem. stak stål 	 bas bås 	fa få 
orsam. stQk 

Även i denna punkt överensstämmer orent. med moram. 
Avledningssuffixet j är bibehållet i värb efter 2:a svaga, 

konjugationen liksom i de östra bymålen i Mora, under det att 
det är bortfallet i orsam., t. ex. 

orem. sala sälja moram.1  sel 	orsanr. sa  
tog4a välja 	ve4ce 	 9eka. 

Likheterna med orsamålet inskränka sig till följande 
punkter: 

1) Oremålet har liksom orsam. ö, där moran har kort å i 
följande fall: 

motsvarande rspr. korta å i en del fall, där detta går 
tillbaka på fsv. 0, t. ex. 

orem. tarv tolv- 	orsam. t8?rv 	moram. to/tv 
lok tjock 	 J§8k 	 po 
fes fors 	 fos 
loft loft 	 /8ft 	 loft; 

motsvarande rspr. kosta å, -där detta framför -Id, ng ock 
nk utvecklats ur fsv. a, t. ex. orern. /egg lång, orsam. kg, 
moram. /ogg. Andra ex. från orem.: tregg trång, slink skånk; 

motsvarande rspr. korta a framför långt 1 eller 1 + d eller 
t, t. ex. 

orem. tel tall 	orsam. t8/ 	morani. tel 
keld kall 	 k8ld 	 kold 
salt 'salt 	 salt 	 solt. 

2) Orem. har o motsvarande rspr:s av brytningsdiftongen iu 
uppkomna y, i vilket fall moramålet utom i några av de östra 
byarna har /o, t. ex. orem. ock orsam. firoga flyga, krua krypa, 
dropa drypa. 

3) 2:a person plur. av värben ändas på -i mot -jr i moram., 
t. ex. orem. ock orsarn. ban& binder, moram. bzndtr. 

1) Noret. 
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Av dessa sista jämförelser framgår, att oremålet står mora-
målet betydligt närmare, än det gör orsamålet. De egenheter, 
som utmärka oremålet, återfinnas nästan alla i moramålet, ock 
i flera punkter är likheten med målen i de östra byarna Noret, 
Nusnäs ock Garsås påfallande. I det hela taget kan väl ore-
målet anses ha minst lika mycket gemensamt med moramålet, 
som vänjansmålet har, vilket ju dock räknas som en dialekt av 
moramålet. Mellan Mora ock Ore skola ock av gammalt täta 
förbindelser ha ägt rum, ock ännu visas klövjevägen mellan 
dessa båda socknarl. Sägnen förtäljer vidare, att byarna Norr-
boda ock Sörboda i Ore varit morafabodar, ock österut från 
Sunnanhed finns en myr, som kallas morkalsfkot morkarlsmyren. 
Där berättas morafolket ha haft sina myrslogar. En fäbod sah 
skall först ha varit bebodd av morakarlar, som här brutit bygd, 
ock ännu visas här en gammal begravningsplats, som mora-
bönderna haft. 

Resultatet av ovanstående undersökning blir alltså det, att 
oremålet i så gott som alla punkter är ett genuint dalmål (i 
inskränktaste mening), att det visar få likheter med sina grann-
mål orsa- ock rättviksmålen, under det att likheterna med mora-
målet äro så stora, att oremålet väl närmast bör betraktas som 
en varietet av moramålet. 

1.) Någon landsväg mellan Mora ock Ore finnes icke. 



Minnen från Gärdslösa. 
Av E. A. ZETTERQVIST. 

Nästan i mitten av Ölands längdriktning ligger Gärdslösa 
socken. Den upptager ungefär hälften av öns bredd, i det den 
sträcker sig från Östersjön åt väster inåt landet. Några härre-
gårdar innesluter den ej. På 1850-talet voro kyrkoherden, kom-
ministern ock länsmannen de enda »ståndsperSonerna», som levde 
inom socknen, ock förhållandet har sedan endast i den måtto 
förändrats, att nu ej ens länsmannen - bor där. Socknen har 
varit ock är således en ren bondsocken, där åkerbruket är hu-
vudnäring mera än på de flästa ställen i vårt land. 

Under senaste halvseklet har åkerbruket gått framåt i 
Gärdslösa liksom annorstädes. Ganska mycken mark har ny-
odlats, ock den äldre åkerjorden har förbättrats. Förr var den 
rätt mycket vattensjuk. Denna olägenhet har till betydlig del 
avjälpts dels genom ett större gemensamt dikningsföretag, dels 
genom utdikning, som enskilda bönder företagit. I västra delen 
av socknen voro åkrarna belamrade dels med rullstenar (gråsten), 
som med ringa avstånd från varandra stucko upp över ytan, dels 
av kalkstensflisor, som visserligen voro dolda, men lågo så nära 
jordytan, att plöjaren ofta måste lätta årdret för att komma 
över eller förbi en sådan s. k. hållsten. Såväl gråstenarne som 
dessa förargliga hållstenar äro nu i allmänhet söndersprängda, 
uppbrutna ock bortkörda. Också kunna åkrarne nu plöjas på 
helt annat sätt än förr. Under det bonden för 50 år sedan ej 
hade annat foder att tillgå för sina kreatur än 4 å 5 lass hö 
från de små naturliga ängarna, råg-, vete- ock kornhalm samt 
möjligen 3 till 5 lass starr, inbärgar han nu därjämte 10 å 15 
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lass klöver ock timotej från insådda åkrar. Följden är, att 
kreaturen kunna bättre utfodras ock därföre lemna kraftigare 
gödsel, som kommer åkern till godo. Sedan ungefär 30 år har 
man dessutom använt konstgödning. 

I följd av alla dessa förbättringar utfalla skördarne nu både 
rikligare ock jämnare än förr. Socknen borde därför vara mera 
folkrik än för 50 år sedan. Förhållandet är dock motsatt. Den 
har under de gångna åren förlorat ungefär en tredjedel av sin 
befolkning. Redan bondeklassen har minskats. Gårdar hava 
sammanslagits, så att brukningsdelarne blivit färre ock bond-
hushållen minskats i antal. Men folkminskningen har i synnerhet 
ägt rum inom de mindre bemedlades, backstugusittarnes, klass. 

Backstugusittarne. 

På byarnas allmänningar lågo backstugorna, vilka flere-
städes voro ganska talrika, så att de bildade en grupp för sig, 
kallad malmen. Byar funnos där malmstugorna voro långt 
talrikare än bondgårdarna. Efter nutida förhållanden förefaller 
det underbart, att dessa talrika backstugusittare kunde livnära 
sig. Saken förklaras dock därav, att de hade åtskilliga för-
värvskällor, som dels ej stå deras likar till buds i våra dagar, 
dels mindre beaktas av våra dagars fattiga, vilka ej underkasta 
sig så stora mödor för en ringa förtjänst. 

I den lilla täppan, som omgav backstugan, skördades litet 
potatis. Backstugusittaren hade ej sällan ett par får ock några 
gäss, som fingo beta på vägkanter och allmänningar. Somliga 
höllo ko, somliga till ock med både häst ock ko. Förhållandet 
var nämligen, att inägor ock utmarker visserligen voro skiftade 
mellan bondgårdarne, men ännu hade ej bönderna överallt in-
förlivat smärre nyodlingar med sina inägor, ej häller inhägnat 
ntmarksjorden. Det var därföre ej ovanligt, att backstugusittare 
arrenderade nyodlingar på markjorden, »markhorvor» som de 
kallades, ock så kunde underhålla häst ock ko. 

Under bärgningstiden hade man ock hustru arbete hos bön-
derna antingen mot daglön eller mot en viss avlöning för hela 
bärgseln. Daglönen betalades •ofta, bärgsellönen i regel med säd 
ock sovel. Bonden höll dagsvärkare ock bärgselfolk med mat, 
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ock 'maten var riklig, så att dagsvärkarehustrun kunde föra hem 
överlevor till sina barn. Ej sällan gav bondhustrun en bröd-
kaka eller ett stycke sovel extra. . 

Utmarkerna i de västra byarna voro beväxta med hassel-
skog. Där plockade de fattiga ock framför allt deras barn 
nötter, när ock ej sällan innan dessa blivit riktigt mogna. 
fattig, familj kunde förtjäna ända till 20 kr. på nötplockning. 
. 	-Fattiga barn plägade ock plocka ax på böndernas åkrar, 
både vete- ock .  kornax. I synnerhet voro de angelägna att så 
samla ett litet förråd vete. Detta kom till pass, när mödrarna 
till julen skulle baka finare bröd. 

Under vintermånaderna fingo männen förtjänst medels 
tröskning med handslagor. Antingen arbetade de då för dags- ' 
pänning, eller togo de s. k. trösklada. I senare fallet slogo sig 
ett par backstugusittare samman ock tröskade på egen kost en 
del av bondens gröda. Till ersättning fingo de en viss del av 
den tröskade säden. 

Även hustrurna ock döttrarna kunde under vintern få för-
tjänst. Bönderna odlade lin ock höllo får. Där fanns således 
lin ock ull att spinna ock väva. Om bondens kvinnfolk ej 
hunno med eller vårdade sig om spånad ock vävning, så lem-
Ilades dessa bestyr åt de fattiga kvinnorna, som villigt åtogo 
sig detta arbete. 

De fattiga i västra 'sockendelen hade ej så svårt att hålla 
sig med ved som nu. En- ock framför allt hasselbuskarne på 
böndernas utmarker blevo illa åtgångna av byns fattiga. Lik-
som dessa ej hyste' några betänkligheter att utan tillstånd plocka 
nötter i bondens hasselskog, ansågo de det ej vara någon svär 
synd att skära av bondens hassel ock bränna den i egen spis. 
Ock bönderna tycktes ej ha järta eller mod att ingripa mot 
denna olagliga vedfångst. 

Många fattiga karlar skaffade sig dock bränsle på bättre sätt. 
Bönderna ville företaga nyodlingar på utmarkerna. Då åtogo 
sig backstugusittare att stångbryta ett stycke mark mot villkor 
att få all eller en del av den därpå växande småskogen. Så 
kunde de samla ett vedförråd, som räckte ej blott en, utan flera 
vintrar. 

Slutligen fanns det på denna tid jämförelsevis många h an t-
v ärk are i socknen. 1 varannan eller var tredje by levde så- 



BACKSTUGUSITTARNE. BOSTÄDER. 	 '  77 

landa en smed, en skomakare ock en skräddare. Smeden hade 
naturligtvis sitt arbete i sin vid.bemmet belägna smedja. Men 
skomakaren ock skräddaren arbetade borta. Försedd med läst-
knippa ock räckspade vandrade skomakaren till den gård, dit han 
blivit kallad, ofta åtföljd av' en eller två lärpojkar. Skrädda-
rens tillbehör åter voro sax ock prässjärn. Aven han åtföljdes 
i regel av en eller annan lärling. Dessa »ämbetskarlar», som 
de kallades, arbetade borta hela veckan utom söndagarne, då de 
vilade ut i hemmet ock lärpojkarne fingo tillfälle att hälsa på 
sina föräldrar. Under arbetet i granngårdarne mådde de ganska 
gott, ty ingen, som anlitade dem, ville väl gärna komma i van-
rykte för att förpläga dem sämre än grannarne. Däremot krävde 
de endast anspråkslös betalning för sitt arbete. 

Ovannämnda många ock olikartade jälpkällor göra det för-
klarligt, att den fattiga befolkningen kunde draga sig fram, 
ehuru det måste medges, att den levde i små omständigheter. 

Bostäder. 

Byarne voro desamma då som nu. Bondgårdarnes läge har 
ej häller synnerligen förändrats. Då som nu voro ock i större 
delen av socknen byns gårdar sammanbyggda med varandra, 
så att ladorna lågo i en länga utefter bygatan. En resande fick 
således i allmänhet ej se annat av byn än de ensartade lad-
räckorna. Blott i fall någon gång en laduport stod öppen, kunde 
han kasta en blick på byggnaderna innanför. 

Bondgårdens alla byggnader omslöto en rektangulär plan, 
vilken, genom ett tvärgående staket var skiftad i två olikstora 
gårdsplaner. Den större planen var på tre sidor omgiven av 
lador, fähus ock stall ock upptogs ungefär i mitten, av gödsel-
stacken. Den mindre inneslöts längst fram av boningshuset ock 
på sidorna av brygghus ock bodar. 

I några av de västra byarna lågo gårdarna på något av-
stånd från varandra, men voro byggda enligt nyssnämnda plan. 
Denna byggnadsplan har under de gångna 50 åren knappt un-
dergått någon förändring. Blott ett tåtal gårdar ha öppnats åt 
gatan eller vägen, i det den mellersta ladan tagits bort ock de 
andra byggnaderna i ladugården ombyggts ock förstorats, så att 
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ladugårdens öppna plan nu begränsas på ena sidan av fähus 
med stall ock svinhus ock å den andra av en lada. Även bo- 
ningshusen äro förlagda på samma plats som förr, men både till 
sitt yttre ock inre hava de i allmänhet undergått stora föränd-
ringar. 

I slutet av 1850-talet fanns ännu en ock annan ryggås-
stuga i bondgårdarna ock i de fattigas hem. En sådan bygg-
nad, på orten kallad »kroppåsstuga», var genom en tvärvägg 
delad i två något olikstora hälfter. Den mindre delen var skif-
tad i förstuga ock kammare av en i husets längdriktning upp-
förd vägg. Den större upptogs av boningsrummet, vilket på 
samma gång tjänstgjorde som kök. 

När man från förstugan inträdde i detta rum, hade man till 
vänster gåsbänken strax innanför dörren, till höger möjligen en 
stol mellan förstugudörren ock dörren till kammaren. Hela den 
inre gaveln, således ock rummet över de två nämnda dörrarna, 
var försedd med breda hyllor, på vilka kittlar, kopparbunkar, 
tenn- ock lerfat stodo på kant. Detta utgjorde »karhyllan». 
Hörnet bredvid kammardörren upptogs av den stora öppna 
spisen, som dock ej nådde sidoväggen, utan lemnade ett mel- 
lanrum, där man, om nödigt var, kunde inrätta en smal säng- 
plats. Där var en fristad för någon gubbe eller gumma, som 
av skröplighet måste hålla sängen. Rummet erhöll ljus genom 
tre fönster med små i bly infattade rutor, helfönster på vänstra 
sidan ock på gaveln, halvfönster på högra sidan över den smala 
sängen. På vänstra långsidan stod närmast gåsbänken en ligg- 
soffa under fönstret ock emellan soffan ock rummets hörn en 
säng. Mitt emot denna säng stod på högra sidan en sängställ- 
ning med tak ock förhängen. Ett stort slagbord med ett par 
stolår fyllde gavelväggen mellan de två sängarna. Över gavel-
fönstret gick »gavelhyllan» ända upp till taket ock var fullsatt 
med finare ock dyrbarare kärl, såsom silverbägare, mässings-
skålar, porslinstallrikar ock glas. I hängen från taket vilade 
stänger, vilka uppbar° varjehanda saker, som behövde torkas, 
såsom korv ock kött. Rummets väggar voro tapetserade, men 
taket, där sparrar ock ryggås voro obetäckta, hade mörkbrun 
färg, antagligen uppkommen genom rök. 

Jämsides med förstugan låg kammaren, i vilken linne 
ock huvuddukar förvarades i kistor ock gångkläder hängde på 
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väggarna. På kammarens ena sida stod en säng bäddad med 
fjäderkläder. Sparsam dager föll in i kammaren genom ett 
enda litet fönster. Ryggåsstugan var täckt med torv. 

Dessa ryggåsstugor höllo dock på att försvinna. Tvåvånings-
hus voro de vanligaste i bondgårdarna. Även dessa voro i re-
gel täckta med torv. Rummens anordning var något växlande 
i olika hus. De mindre inrymde på nedre bottnen blott för-
stuga med trappuppgång ock kammare på ena ändan, bonings-
rum ock kök på den andra. De större hade utom nämnda rum 
på andra sidan förstugan en sal, som upptog husets hela bredd 
ock ej alltid var försedd med eldstad. Ovra våningen innehöll 
ett eller någon gång två inredda rum ock tjänade dessutom som 
spannmålsbod. 

En nyhet var envåningshus under tegeltak. De voro 
ännu sällsynta, ungefär ett i varje by. Men de ansågos vara 
något för mer än de förra ock hade framtiden för sig. De större 
fönstren ock de rödskimrande taken gåvo åt denna byggnads-
form något härrskapsaktigt, vadan mången gammal bonde me-
nade, att hans granne gjorde sig skyldig till syndigt högmod, 
när han byggde sig en sådan bostad eller köpte sig en ligg-
fj ädervagn. 

Någon typisk form för backstugorna fanns ej. Bland 
dem funnos mindre ryggåsstugor, envåningsstugor med inre tak 
ock till ock med tvåvåningshus med smärre fönster i övra vå-
ningen. Stundom vom vedbod ock fårhus uppförda under samma 
tak som bostaden. Taktäckningen bestod av torv. 

Ett par egendomliga anordningar i vissa boningshus må 
slutligen omnämnas. Det tyckes, som om man ej alltid ansett 
den öppna spisen vara tillfredsställande för uppvärmning av ett 
rum. I byggnader med särskilt kök användes spisen i köket, 
men det bredvidliggande vardagsrummet uppvärmdes med ka-
kelugn. Fanns ej särskilt kök, utan tjänstgjorde vardagsrum-
met även som kök, kunde det förekomma, att man i detta rum 
uppfört både spis för matlagningen ock bredvid denna en ka-
kelugn för att vinna mera varaktig uppvärmning, än spisen 
kunde skänka. — När spiselden var utbrunnen, var man an-
gelägen att kvarhålla värmen i rummet. För detta ändamål 
satte man i regel upp ett spjäll av trä i spisens övre del. Men 
1 några ryggåsstugor förekom i stället en vridbar. takläm. Man • 
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säg inuti dessa stugor nära spiseln en smal stång skjuta ned 
från taket. Stången var ovan yttertaket fastgjord vid ytterän-
dan av en smal bräda, som vred sig kring en vid skorstens-
kanten fästad horisontal axel ock på andra sidan vidgade sig 
till den s. k. »taklämmen». Denna var så vid, att den, när så 
behövdes, kunde täcka skorstensöppningen. I det läget vilade 
taklämmen vanligen, när det ej var eld i spisen. Den som 
skulle elda, drog stången nedåt ock lyfte därigenom takläm-
men, så att rökgången blev fri. När eldningen slutat, sköts 
stången uppåt med den värkan, att lämmen åter trycktes ned 
över skorstensmynningen. 

Klådedräkt. 

Någon s. k. nationaldräkt fanns ej. Mansdräkten torde 
hava varit den, som då var ock ännu är vanlig i andra lands-
orter. En ock annan gubbe begagnade dock korttröja ock knä-
byxor. Vid ,kyrkan fick man se litet omväxling, ty där upp-
trädde båtsmän ock sjömän i sina avvikande dräkter.. Där fick 
man ock se äldre fruntimmer med vita huvudkläden, veckade 
över styva mössor. Detta var det enda märkvärdiga i frun-
timrens dräkt. Gubbarne klagade över ynglingarnes fåfänga, 
enär dessa icke längre nöjde sig med vadmal ock moleskin, 
utan skulle hava kläde, doffel ock korderoj. Gummorna ansåg°, 
att det inte kunde gå väl för de unga kvinnorna, som skaffade 
sig huvudkläden av siden ock stora schalar med långa fransar. 

Ljudet av knarrande skodon lät också illa i de äldres öron, 
liksom glansen av blanksvärta vår en styggelse för deras ögon. 

Arbetet. 

Man kan tycka, att bönderna skulle ägnat all tid ock kraft 
ål jordbruket. Så var dock ej fallet. Det fanns riklig tillgång 
på arbetskraftiga människor både i bondgårdarne ock backstu-
gorna. Ock denna arbetskraft var billig. Bondens söner ock 
döttrar flögo i allmänhet ej ur boet, förrän de såsom bönder 
eller bondhustrur kommo i egen gård. Till dess biträdde de 
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föräldrarna med jordbruket under de årstider, man kunde sys-
selsätta, sik därmed utomhus, .ock under vintern voro de med 
om att tröska. av grödan, vilket ännu mästadels skedde. med. 
handslagor, sköta kreaturen ock hålla vägarna öppna vid 
snöfall..  

I allmänhet hade man god tid att medhinna dessa göromål., 
Behövdes ibland. särskild 'arbetsjälp, vore- de fattiga mer än vii-; 
liga. att arbeta mot ringa 'daglön. Det var nog ej regel, ått,  
bonden ock hans' söner slöjdade. Manfolken i bondgårdarna,  
hade därföre under vintern mera ledigt, än nyttigt var. Därföre' 
sovo de mycket, slogo dank eller besökte varandra, då det 'be-,  
stods riklig undfägnad i mat ock dryck. I synnerhet voro jul-
kalasen många ock långa ock medförde ej sällan slagsmål ock 
våldsvärkan under rusets ilnilytelse.- 	• 

Även under de årstider, då jordbruksarbetet kunde bedrivas,. 
fingo bonden Ml hans söner understundom tid 'över. Denna 
använde de delvis till fiske; Kustbyarnes bönder hade i all-
mänhet sjöbodar, båtar ock fiskredskap. Några av bönderna i.  
de inre byarne hade ock åtminstone del i sjöbod ock båt: En 
ock annaii ägnade sig med sådan iver åt fisket, att hans åker-, 
bruk blev lidande därpå. Fisket var ock då mera lönande än 
nu. Strömming fångades i garn eller nät. Torsk upptogs med 
Snöre ock krok. I synnerhet vid bärgseln var nian angelägen 
fåt kunna bjuda på färsk fisk. 

Några bönder --:- särskilt från Hagliy — sysselsatte sig Med 
jakt på hare,' rapphöns ock änder, ehuru denna sysselsättning 
Uog lönade sig vida mindre än fisket. 

Efter den långa vinterdvalan började arbetet med jordens 
beredning ock vårsådden. Så inträdde en tids ledighet, en-
dast avbruten av upplöjningen av trädesåkrarna, tils skördetiden 
började. Var försommaren torr ock marken i följd därav hård, 
kunde det till ock med hända, att man äntade med nämnda 
första plöjning, :den s; k. ristningen, tils höskörden var över. 

Skördetiden började med ängsslåttern kort efter midgöm-.  
mar. Därmed inträdde en tid av brådska ock strängt arbete. 
Bönderna' tycktes nu -vara ett helt annat släkte än dessa dåsiga 
lättingar, som förnött vinterdagarne med sömn, dagdriveri ock 
gillen. NU lade,  de i dagen både livlighet, kraft ock ihärdighet.,  
Endast det vittnade om en viss bekvämlighet, att man hade allt- 
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för mycket folk till skördearbetet. Men • kostnaderna voro ju 
billiga, ty dagsvärkarnes avlöning var liten. När bonden skulle 
bärga sin äng, nöjde han sig ej med att använda gårdens folk, 
ulan han hade ock lejda arbetare, ty han Ville hava så många 
»liar», d. v. s. slåtterkarlar, att de på en förmiddag kunde av-
'nåja ängen. 

;  Så här gick det till. Liarne slipades på aftonen. Följande 
morgon ungefär kl. 1 steg man upp, klädde sig raskt, tog sig 
en* sup' med smörgås ock vandrade så ut till ängen, så att slåt-
tern kunde börja i 'första' gryningen. Man begynte arbetet så 
tidigt av två skäl. Dels hade man under,  större delen av ar-
betstiden gagn av daggen, vilken lättade arbetet; dels hann . 
man avsluta slåttern, innan solvärmen blev alltför tryckande. 
I jämförelse med dessa fördelar var den olägenheten att räkna 
som ringa, att belysningen i början var så klen, att man nätt 
ock jämt såg, var man skulle gå fram. Svagt urskilde man den 
föregåendes skår, vägleddes säkrare av det snärpande ljudet, 
när hans lie .skar fram, ock någon gång av gnistorna, när han 
med lien högg i sten. De naturliga ängarne voro nämligen ej 
överallt stenfria. Så dagades det, 'solen gick upp, det glimmade' 
allt starkare i daggdropparne på gräs ock buskar, ock under 
allt detta pågick arbetet livfullt ock oförtrutet. Det var så be-
hagligt att arbeta, ty det var ännu svalt, ock gräset var så-
»lört»; på detsamma värkade daggen lika kraftigt som tvållöd-
der på skäggstubb. Vid thintiden inträdde en kort rast, ty nu 
kom något av gårdens fruntimmer 'ut med kaffe ock frukost, 
som dukades i det gröna. Efter 'denna rast arbetade 'slåtter-
karlarne i ett sträck- till tiotiden, då ängen var avmäjad. På 
slutet- förmärktes hos de mindre kraftiga en viss avmattning. 
De blevo efter i slaget eller skaffade sig lättare arbete genom 
att mäja• av gräset mellan buskarne ock . på andra skuggiga 
ställen. Ty ute på slätterna var det mot slutet ganska sträv-
samt att möja. Det gick ej längre, som om det varit smort, 
ty 'daggen hade dunstat bort ock liarne voro slöa. Under tiden' 
hade fruntimren kommit ut på ängen med sina räfsor. De' 
komtno ej så tidigt, knappt före 64iden, ty dels måste går-
dens kvinnor förut mjölka korna, dels var det otjänligt att 
räfsa, så länge stark dagg låg i höet. 
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När slåttern var över, vandrade alla, karlar som kvinnor, 
hem till gården att äta »davre» (dagvard). Några fruntimmer 
stannade kanske hemma för att laga till middagen, andra gingo 
ut på ängen att tonsätta räfsningen. Karlarne njöto under ti-
den en stunds välbehövlig vila, varefter de slipade liarne för 
att ha dem i ordning till följande dag. Så dukades huvudmålet 
under dagen, middagen, vilken åts utan märkbar brådska. Så 
gingo fruntimren ock vanligen även några av karlarne, alla rus-
tade med räfsor, tillbaka till ängen, där räfsningen fortgick till 
fram mot solnedgång, endast avbruten av kaffe ock »merafton», 
som buros ut vid 5-tiden. Dagsarbetet slutade, som det bör-
jat, med en måltid. Kvällsvarden var dukad, när man vid sol-
nedgång kom hem till gården, ock förtärdes i den inträdande 
skymningen. 

Det fanns dagsvärkare, ja även bönder ock bondsöner, som 
deltogo i ängsslåtter flera dagar å rad på den ena gården efter 
den andra. De fingo ej mycken vila eller sömn, men inte hörde 
man dem klaga. Det syntes dem lika naturligt, att man nu 
skulle vaka ock arbeta med feberaktig iver, som att man skulle 
sova ock vara sysslolös under vintern. 

Söder om Gärdslösa socken ligger i grannsocknen Långlöt 
en av de största mossarne - på Öland. Den är genom murar 
fördelad i tre lotter ock varje lott genom rågångar uppdelad i 
9 å 10 ängar. Åtskilliga bönder i Gärdslösa socken, vilka hade 
klen höfångst på sina gårdar, hade köpt ängar i nämnda mosse. 
Visserligen skördades där nästan endast starr ock föga hård-
vallshö; men starren är där jämförelsevis fin ock ätlig, ock så 
har delägaren under sommaren ock hösten bete för sina oxar i 
mossen, sedan starren skördats. När mossen skulle bärgas, blev 
det rörligt liv i den annars ödsliga trakten. Delägarne be-
stämde en dag, då man skulle få släppa ut kreaturen på bete i 
mossen. Det blev därföre nödigt, att en var skulle skynda att 
bärga sin starr, innan kreaturen korum°. Följden var, att större 
delen av delägarne företog° bärgseln samma dag i sin lott. Ja 
det kunde hända, att skördearbetet pågick samma dag i alla 
tre lotterna. Som mossen låg rätt långt borta från delägarnes 
hem, måste skördefolket föra mat med sig för hela dagen. Hus-
Inödrarna måste därföre använda föregående dag ock natt för 
att laga matsäckar i ordning. Karlarne gjorde redo liar, räfsor 
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ock skjuts, ty till mossen åkte man. I första dagbräckningen 
voro hästarne spända för en tom höhäck, i vilken män ock 
kvinnor, liar ock räfsor, matkorgar ock mjölkbyttor instuvades, 
ock så körde man till mossen så raskt, som den, närmare mos-
sen, eländiga vägen tillät. I mossen urlastades med fart de un-
gefär samtidigt anlända skjutsarne. llästarne släpptes lösa att 
beta, var de gitte. Fruntimren utsågo plats i någon mossholme 
till kvarter under måltiderna ock ställde där maten i skuggan 
av träd eller buskar. Männen slutligen började oförtövat slåt-
tern. 

Starrslåtter är ju mycket lätt ock kan gå fort. Arbetet 
påskyndades dessutom av tävlan mellan slåtterlagen, ty det var 
ju en heder för det slåtterlag, som först hann avbärga sin äng. 
Det var ett vackert stycke folkliv. Fämtio å säxtio män ock 
kvinnor arbetade lätt ock muntert inom samma lott. När mor-
gonkylan vikit, kastades tröjorna av liksom i allmänhet en del 
tyngande kläder. När värmen fram på dagen steg, arbetade 
karlarne endast iklädda mössa eller halrphatt, skjorta, byxor 
ock skor, kvinnorna hade blott huvudkläden, linne, lätta kjolar 
ock kängor. På avstånd såg man således i mossen flera grup-
per av brokiga varelser i lifligt arbete. Det glammades ej så 
litet, när en flock mötte en annan, ock muntrande eller spefulla 
ord utkastades från det ena slåtterlaget till det andra. 

Var året rägnigt, så att mossens botten delvis stod under 
vatten, var bärgningen rätt besvärlig, ty då måste man forsla 
starren från den våta mossmarken upp på holmarne för att där 
utbreda den till torkning. Då kunde det hända, att vagnarne 
befunnos för tunga, så att de skum ned i mossens mjuka mark. 
Man nödgades då använda kälkar, på vilka man släpade upp 
starren till holmarne. I vanliga fall var mossen torr, så att 
man kunde låta starren torka, där man räfsat ihop den. Då 
kunde bärgningen vara avslutad på en dag ock hemkörningen 
börja följande dag, om det var soligt ock torrt väder. 

Sedan höskörden i ängar ock mossar var inbärgad, vidtog 
åter arbetet på åkern. Trädorna skulle plöjas om, i fall man 
lyckats köra upp dem första gången före höbärgningen. I an-
nat fall måste man nu köra upp dem, rista dem, även om jorden 
var så torr, att arbetet gick med stor ansträngning för dragare 
ock plogkarl, ock ehuru åkern i följd därav blev dåligt beredd, 



86 	 ZETTERCIVIST, F1C1N GÄRDSLÖSA. 

så att den liknade en yta av jordklnmpar. Det kunde då tyckas, 
som denna ej skulle kunna smulas -sönder av de enda då an--
vända harvarue, vilka voro av trä ock således alltför lätta. 
I allmänhet vor° åkerbruksredskapen ganska ofullkomliga. Det 
är egentligen . vilseledande att tala om plöjningen;  när det gäller 
flen ifrågavarande tiden. Någon järnplog användes ännu icke 
I denna bygd. Man nöjde sig med årder,,-som var -helt ock 
hållet av trä utom den trehörniga järnskiva, »årderbillen», vilken 
var fastspikad i spetsen på den del av årdret, som skulle dragas 
fram genom ock bräcka upp åkerjorden. Man sade sig ej häller 
plöja, utan »ärja». 

Om rågen ej var mogen, när omärjningen avslutats, grep 
,bonden sig an med gödselkörning. Även därvid ville ban 
Juppträda manstark. Han skulle kunnat värkställa detta arbete 
med .eget folk ock egna kreatur. Men det likade honom icke. 
Många skulle det vara, ock raskt skalle det gå, Därföre anli-
tades grannarne ock deras ökar. Tre å fyra karlar lassade på 
gödseln med grepar, trehornade gafflar av trä med eller utan 
järnbeslag. Pojkar eller flickor körde lassen till ock från gär-
det. 'Bonden själv lassade av med en trähacka. Så fortgick 
_arbetet större delen ny dagen. Riklig var den kost, som nu 
bestods lika väl som under bärgseln. När det sista av-  gödsel-
stacken var utkört, gingo stora ock små ut på åkern för att med 
grepar breda ut gödseln. Därmed höll ,. man på, tils det blev 
skymning. Men då var även det arbetet fulländat, ty så var 
odet beräknat. På samma sätt, som bonden denna dag haft 
jälp av sina _grannar, jälpte han dem,. följande dagar med folk 
ock ökar. 

Ej alltid skedde gödselkörningen före rågbärgseln. Deg 
kunde . lika ofta företagas efter densamma. Detta berodde på 
huru tidigt rågen blev mogen. 

När rågen var mogen, måste den bärgas utan uppskov. Som 
mogningen i detta fall' inträffade samtidigt i hela byn, så måste 
varje bonde därvid reda sig själv med eget folk ock lejt bärg-
selfolk. Med denna arbetsstyrka kunde bonden avmäja sin råg 
på en, . högst två dagar. Inkörningen försiggick också på ett 
par dagar, om . vädret var vackert. Därvid inkördes samtidigt 
den i kärvar, »necker», bundna rågen, som ett par dagar stått till 
_torkning sammanställd i travar, ock den obundna rågen, »lösingen», 
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som räfkats npp ock lagts i hög vid travarna. Vid räfsningen 
användes då endast handräfsor. En bonde i •Jordsläta by hade 
dock skaffat 'sig en särskild »traselriva». Denna var gjord i 
samma stil som handräfsan, men betydligt större. ..Kälet var en 
bräda knappt två meter lång ock en decimeter bred, i vilken 
träpinnar av-  ungefär halvannan decimeters längd nek ett par 
:centimeters tjocklek voro inpassade. Från mitten av. brädan 
,uppsteg till halv manshöjd ett något svängt handtag, i vilket 
körkarlen höll. Från brädan utgingo ock två skacklar, mellan 
:vilka en häst spändes, då arbetet företogs. Detta redskap var 
ju ett metstycke till de moderna ,hästräfsorna,.fastän långt ifrån 
så elegant ock bekvänit som dessa: Hästräfsan användes nästån 
-endast vid rågbärgseln. Den var 'otjänlig i buskbeVäxta natur 
'liga ängar, användes ej på klövervallar,, emedan sådana-  ej fun-
mos, ej häller på kornet, emedan räfspinnarna stodo för glest 
;ock väl mycket släppte' igenom .kornet, då detta var kort på 
strået. 
l• 	Kornet inbärgades i större lugn än hö ock råg. Det krävde 
också .mera varsamhet ock besinning... Syntes väderleken vara 
ostadig, fick man akta sig att avbärga mera, än .man raskt 
kunde köra in, innan rägn bröt ut, ty om bärgat korn utsättes 
för rägn, blir det mörkt ock betingar lägre pris. Det kunde 
-därföre hända, att man avbärgade korn på förmiddagen ock 
körde in detsamma på eftermiddagen. Medan kornet . under 
rägnrika är var långt ock bördigt, blev det.  kortvuket ock . små-
-axigt, när sommaren, enkannerligen försommaren, var torr. Sist; 
nämnda år var slåttern ock i synnerhet räfsningen mycket* be,-
svärlig ock tidsödande. Lien skar på vissa ställen av föga mera 
.än axen, ock att bland de små tätt liggande åkerstenarna upp-
samla dessa med räfsan fordrade både skicklighet ock tålamod. 
Ej minst .  prövades tålamodets svåra konst på ställen, där kornet 
var så kort, att man ej kunde använda lie utan risk .att skära 
av de små axen på mitten. Man måste då luta sig ,ned eller 
krypa för att.  kunna rycka upp kornet med rot. Lyckligtvis 
voro dessa bedrövliga förhållanden undantag, men sådana un-
dantag inträffade-  dock oftare då än nu...för tiden. 

Om veteskörden,' som inträffade 'ungefär samtidigt med 
kornbärgseln, är ej mycket att säga. Vete odlades föga mer än 
till husbehov. Endast i Hagby ock Lindby utjorde vetet en av- 
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sevärd del av höstsädet, men på dessa byars lerhaltiga jord hade 
ock detta sädesslag stor framgång. 

Omedelbart före eller efter kornbärgseln tröskade man 
„sådrågen för att redan omkring den 20 augusti kunna börja 
höstsådden. Tröskningen försiggick ännu i allmänhet med 
handslagor. Dock hördes redan nu från en ock annan gård 
surret av de nya tröskvärken, som drevos med hästvandring. 
Från drivjulet utgingo två å tre bommar, vid vilkas ändar en 
häst eller ett par oxar voro förspända. Dessa kördes i ring av 
halvvuxna pojkar eller flickor ock drogo drivjulet samt därmed 
hela maskineriet. Om ock mycket folk krävdes för den inrätt-
ningen, så gick tröskningen jämförelsevis fort, så att både tid 
ock arbetskraft sparades. Ännu hade man dock gott om ar-
betsfolk, vadan den nya inrättningen endast långsamt trängde 
igenom. 

Som rågsådden började redan i augusti, fick man efter dess 
avslutande god tid att företaga höstplöjningen. Det behövde 
ej gärna förekomma, att frosten överraskade bonden, innan han 
plöjt upp den stubbåker, på vilken han under sommaren bärgat 
sin råg. Han kunde dessutom hinna att köra grus på det stycke 
landsväg, som det ålåg honom att underhålla. 

I höstetid företogs potatisplockningen, som dock ej tog 
synnerligen lång tid i anspråk, enär potatis endast odlades till hus-
behov. Då skördades ock rovor, som odlades på nybruten mark. 

Under hösten sysselsatte man sig ock med linberedningen. 
En man skötte linets torkning i bastun. Men i bastuskjulet 
stodo linbråkorna, ock där pratades högljutt, under det bråkorna 
klapprade ock linet knastrade mellan bråkornas käftar. Skäkt-
ningen åter försiggick hemma på logen. Under det bråkningen 
huvudsakligen var karlgöra, förrättades skäktningen av frun-
timmer. Ock husmodern dukade fram för dem det bästa huset 
förmådde. För de fattiga voro sådana dagar njutningsrika, ty 
att bli ombedd att jälpa bonden i bärgseln eller vid linbered-
ningen var nästan detsamma som att bli bjuden på kalas. 

Årets högtider. 
Balasartade voro ock läsmötena. Dessa höllos i tur hos 

bönderna i samma byalag. Det hushåll, som för året skulle hava 
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läsmötet hos sig, sökte göra tillrustningarna sådana, att det ej 
behövde skämmas. Därföre skurades golv ock möbler, i största 
rummet insattes stolar, bänkar ock sittbräden, så långt utrymmet 
tillät. Mat ock svagdricka bereddes i riklig mängd. Det var 
fara värt, att de som hade så brått med tillrustningarna, ej 
fingo mycken tid övrig till överläsning. 

Men hos grannarne spårades andra förberedelser till hus-
förhöret. De yngre läste flera dagar sin katekes med mer eller 
mindre flit för att ej behöva »skämmas för prästen». De äldre 
togo saken mera lugnt. Somliga hade kanske så många gånger 
stått sig slätt i läsmötena, att de blivit härdade, ock dessutom 
voro de vana att huvudsakligen få läsa innantill ock att präs-
terna krävde utanläsning egentligen blott av de yngre. För-
ståndsfrågor — »grundfrågor» som de kallades — måste dock 
företrädesvis de äldre besvara, ock detta föll sig ofta svårt nog 
för dem. 

Efter förberedelserna kom emellertid alltför snart för de 
flästa den med en viss oro motsedda läsmötesdagen. Från bond-
gårdarne ock backstugorna anlände byfolket i små grupper ock 
samlades småningom i läsmötesgården. Slutligen ankommo även 
prästen ock klockaren. Innan mötet började, bjödos de närva-
rande i tur in i en kammare, där de undfägnades med kaffe 
ock smörgås, kanske ock med en sup, om de därtill hade lust. 
Så samlades man i läsrummet. Prästen läste först en kort bön. 
Därpå satte han ock klockaren sig ned att göra anteckningar 
i kyrkboken om sådana förändringar inom hushållen, som sedan 
senaste förhöret ägt rum ock som möjligen ej blivit bokförda, 
såsom om avflyttade eller nystadda tjänare, nya ägare av gårdar 
ock backstugor m. m. Därefter upptogs förmiddagen av innan-
läsning, uppläsning av katekesstycken ock frågor. En fick be-
röm, en annan fick snubbor. Barn, som läste väl, kunde till 
ock med få belöning i form av äpplen, bakelser ock slantar. 
Med bön avslutade prästen den allvarliga delen av läsmötet. 
Sedan kom kalaset, vilket nog för mången var det käraste. 
Prästen ock klockaren voro därvid hedersgästerna. Men ingen 
borde vara därifrån utesluten. Detta var en dag då byns fat-
tiga ock fingo vara med. Ock de som av ålderdom voro så 
skröpliga, att de ej kunde eller ville vara med vid folksamlin-
gen på läsmötesdagen, bjödos in dagen därpå för att få del av 
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välfägnaden. Gästfriheten gick stundom så långt, att man baj- 
kalasmat till de sjuka, som icke orkade lemna sina hem. 	' 

Den egentligen fästliga tiden var julen. Man kunde redan 
långt förut spåra förberedelserna därtill. I bondgården slaktades 
några veckor före jul ett nötkreatur, ett par får ock ett svin, 
i fattigmans hem vanligen en gris. Närmare högtiden stöptes 
ljus, bl. a. grenljus, hölls stortvätt, bryggdes juldrickat ock ba-
kades grövre ock finare bröd, särskilt avlånga vetebröd, som 
kallades julgaltar. Slutligen företogs den grundligaste reugö," 
ringen av boningsrummen ock möblerna under året. Man spa-
rade ej på vatten ock skurtrasor; med såpan var man "dock ej 
lika frikostig. Golv ock husgeråd underkastades emellertid en 
välbehövlig .rentvätt ock putsning, )så att de kunde väl låta se 
sig. Detta var fallet ej blott i bondgårdarne, utan ock i malm-
stugorna. Åtminstone under julen skulle man ha allt fäjat ock 
fint. Därföre hade man roligt åt ett fattigt folk, som i fråga 
om • renlighet var något på efterkälken. Dess stuggolv hade ej 
skurats under årets lopp. Golvtiljorna voro därföre alldeles 
gömda i smuts. Till julen skottades äntligen smutslagret bort 
med spade, ock så var julstädningen undanstökad även i det 
hemmet. 

Förberedelse till julen krävde mäst kvinnoarbete. Men kar-
larne voro ej alldeles lottlösa. Dem ålåg att skaffa ved. Ock 
ved gick denna tid åt mer än under någon .annan del av året. 
Hade ej famnved körts hem under sommaren, måste sådan nu 
hämtas från färjplatser eller skogar i Högsrums socken. Småved 
hade bonden ofta på egen mark Också därav skulle tillräckligt 
förråd köras hem. Ock de fattiga . buro hem småved från bön-
dernas marker, ej sällan utan lov. I bästa fall -lejde de skjuts 
att köra hem ved från nyodlingar, där de betingat sig veden till 
hälften för arbetet med att bryta. upp den Med rötterna. Sedan 
hade en man arbete på vedbacken under flera dagar. Han 
skulle såga ock klyva storved till julbrasan ock hugga småved 
till den dagliga förbrukningen ock dessutom så stort förråd, att 
det räckte till under hälgen. Den huggna veden staplades upp 
i vedboden. 

Efter alla dessa förberedelser kom julaftonen. Kött; fläsk 
ock korv koktes i förråd, rena gardiner hängdes för fönstren, 
mattor, där sådana funnos, breddes på golven. Slutligen hörde 
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man . på aftonen kyrkklockorna ringa in - hälgen. Kort därefter 
satte Man sig till bords.. Kött ock fläsk dukades nog upp, men 
huvudrätterna voro som i andra landsändar fisk — antingen 
lutfisk eller . salt torsk — ock vit gröt. Av de förut .nämnda 
julgaltarne jämte kringlor ock bullar bildades julhögar, en för 
Tar person. • Sådana :julseder som doppning i grytan ock jul-
klappar synas ej i allmänhet ha förekommit. 

Alan lade sig i god tid, ty man skulle stiga upp tidigt. 
inlidItgens gudstjänst började nämligen med ottesång redan kl. 
4. För att komma tidigt nog till kyrkan, måste man därföre 
stiga upp redan vid 2-tiden på morgonen. Ljusen tändes • då 

den ena bondgården, den ena backstugan - efter den .andra. 
Voro vädret ock väglaget drägliga, begåvo sig de fiästa till 
kyrkan. Blott få, .• mästadels åldringar, stannade hemma. På 
de många stigarne ock vägarne, som från socknens utkanter 
sammanlöpa till kyrkan, vandrade .kyrkfolket i månljus eller 
stjärnklar natt eller ock i djupt mörker, i vilket senare fall 
man lopp fara att snava på de ojämna stigarne ock på de upp: 
körda ock i följd av frost knaggliga ,bygatorna. Men framåt 
gick det, . tils man kommit ut på det vida fält, som upptager 
mellersta delen av socknen. Då riktades blickarna mot det 
upplysta kyrktornet i fjärran, målet för den:  tidiga vandringen. - 

Allt kyrkfolket övervar i regel både ottesång ock högmässa. 
Mellan dessa gudstjänster gjordes blott ett kort uppehåll. När 
gryningen började, var luften i kyrkan allt annat än god. Därtill 
bidrog dels respirationen ock utdunstningen från församlingen, 
som till trängsel fyllde kyrkan ock kanske hade vandrat dit i snö 
eller slask, dels ock framför allt röken från talgljusen, vilka sutto 
i ljuskronorna ock • i särskilda tvåarmade ljusstakar, som voro 
insatta i bänkstöden. Kyrkvärdarne snoppade visserligen med 
ljussax ljusen i kronorna, när de röko för argt, ock föramlings-
niedlemmarne putsade stundom med fingrarne ljusen i bänkarne; 
men en' sådan kraftåtgärd jälpte blott för en kort stund. 	. 

Ehuru gudstjänsten börjat sk tidigt, fortgick den så länge, 
att man . först vid full dager anträdde. hemfärden. Som det ej 
ansågs tillbörligt att göra några besök under juldagen, till-
bragtes denna i stillhet. Kyrkogångarne, som vakat större de-
len av natten, sovo under åtminstone en del av dagen. Van-
ligen läste man ock en predikan. 
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Julbesöken ock julkalasen började annandagen ock fort-
gingo sedan ett stycke in på nyåret. Man upptogs ej under 
denna tid av något strängt arbete. Spinnrockarne voro undan-
flyttade, ock tröskslagorna läto ej höra sig. Bullersamt arbete 
ansågs ej nu lämpligt, åtminstone ej under söcknedagarne mellan 
jul ock nyår. I stället höll man kalas för släkt ock vänner 
en dag ock blev så bjuden till dem andra dagen. Dessa jul-
gillen voro skäligen likartade. Hade man varit på ett, kände 
man, huru det gick till på de andra. Mat ock dryck var vid 
dem det väsentliga. Dans ock jullekar hörde till undantagen. 
Ungdomen sökte någon gång ställa till dansgillen, men detta 
väckte ogillande både hos de äldre ock hos prästerskapet, ock 
lekstugorna, som de kallades, voro på väg att försvinna. Många 
äldre ansåg° dem för syndiga tillställningar. Förut, då de varit 
vanliga, hade dryckenskap ock slagsmål ofta förekommit vid dem 
ock bragt dem i vanrykte. 

Nyårsaftonen dukades bordet åter fästligt. Även nyårsdagen 
förrättades gudstjänst tidigt på morgonen vid ljus, oftast med 
ottesång ock högmässa. Aftonen före trättondagen serverades 
särskilt kroppkakor, sammaledes tjugondedagsafton. Därmed 
ansågs julhälgen vara slut. 

Påskhögtiden företedde ej något märkligt drag utom skju-
tandet. Bössor ock pistoler, som under den övriga delen av 
året ej voro i mycket bruk, togos ned ock laddades med löst 
krut. Det var de vuxna drängarne som hanterade dessa ståt-
liga • vapen. Pojkarne måste nöja sig med nyckelbössor. På 
ihåliga nycklar filades ett fänghål nära handtaget, pipan ladda-
des, med ena handen fattade pojken nyckelringen, med den 
andra förde han en brinnande tändsticka till fänghålet, ock så 
fyr! Även om det gjorde ont i fingrarne, hade man dock till-
fredsställelsen att i likhet med de äldre hava fått skjuta in 
påsken. Skjutandet förekom dagarne före påsk ock påskmorgo-
nen. De flästa synas ej hava haft någon särskild mening med 
skjutandet. Det var en gammal sed, ock det var roligt. Aldrig 
var det tal om häxor eller påskkäringar. 
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Sjukdomar ock botemedel. 

Bland folket rådde nog åtskilliga vidskepliga föreställnin-
gar. Så troddes det, att man kunde få ont i benen, om man 
gick över en plats, där en häst nyligen vältrat sig. Man kunde 
dock fria sig från obehag genom att spotta framför sig, innan 
man beträdde den farliga platsen. Begav en karl sig ut på 
färd, ansågs det olycksbådande, om den första person, han 
mötte, var ett fruntimmer. En viss bonde var så övertygad 
om faran av »käringmöte», att han vände hem ock slog sin 
tillämnade resa ur hågen en dag, då han råkat ut för ett så-
dant möte. Ett dåligt förebud ansågs det ock vara, om en katt 
sprang över den väg, man skulle passera, när man anträdde 
en resa. 

Blev någon sjuk, sökte man i regel ej läkare, utan anlitade 
huskurer. Personer funnos värkligen både inom socknen ock 
i dess grannskap, som hade erfarenhet i fråga om en del sjuk-
domar ock kände lämpliga botemedel för desamma. Särskilt 
må i detta sammanhang Sven Pers i byn Runsbärga omnämnas. 
Hans specialitet var att bota ben brott. Med fint känsliga 
fingrar undersökte han det skadade stället, förde benspillrorna i 
rätt läge ock omgav den brutna lemmen med spjälor ock lindor, 
så att den bibehölls i detta läge, tils brottet läkts. Nästan alltid 
lyckades han ej blott åstadkomma sammanläkning av den brutna 
armen eller benet, utan sammanfogningen gjordes så väl, att 
inga spär av benbrottet i form av förvridning eller förkrymp-
ning kunde märkas. Också blev gubben uppsökt ock hämtad 
från när ock fjärran, så länge hans fingrar lydde hans vilja. 
Läkarne erkände gubbens skicklighet, ock mig veterligen var 
han aldrig antastad för kvacksalveri. 

Icke alltid sökte man bot på detta naturliga sätt. Man 
anlitade hälst egendomliga medel. Föremål, som blivit stulna, men 
sedan, ofta i smyg, återställts av tjuven, ansågos ha helande 
kraft. Blev ett barn sjukt i »skärva», lät man en klok gumma 
läsa över det. Jag vill ej säga, att så förfors i regel, men 
det hände, ock att dömma av folkets samtal förekom det ej sällan. 

Även vid kreaturssjukdomar jälpte man sig, så gott man 
kunde, med huskurer, i vilket fall botemedlen ej alltid voro 
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så väl valda. Det var nästan oerhört, att en djurläkare till-
kallades. En sådan fanns visserligen i en grannsocken, men 
man hade 	 om med rätta, vet jag ej — så litet förtroende 
till honom, att hans 'namn, Klefbouhm, användes för att be-
teckna en klåpare i vilket yrke Som hälst. Så sades öm en 
!inled, som var klen i sitt yrke: »De ä en klebom». 

Att läkare ock veterinärer så litet anlitades, behöver ej be-
visa, att dessa voro oskickliga i sin sak. Sjukhusläkare i Borg-
holm var vid den tiden en doktor, som slutade som medicinal-
råd. Men folket hade ej ännu fattat förtroende till läkare ock 
tyckte dessutom, att det var för dyrt att tillkalla examinerad ,  
läkare eller veterinär. Man nöjde sig med de kloka gubbarna 
ock gummorna, vilka stundom lyckades ock i alla händelser 
togo så litet betalt. Dog den sjuka människan eller djuret, så 
tröstade man sig med sådana reflexioner som dessa: »Det var 
så utsett; det var Guds vilja, att så skulle ske». 

Kyrkliga förhållanden. 

Folket var ganska kyrksamt. Ehuru de ordinarie prästerna. 
ejvoro några framstående predikanter, var kyrkan nästan alltid 
fullsatt vid gudstjänsterna. Församlingsmedlemmarne avskräck-
tes ej därav, att kyrkobesöken voro långa, vida längre än i 
våra dagar, så att de kunde uppgå till fyra timmar utom vand-
ringen till ock från kyrkan. Kyrkobesökens längd berodde på 
flera omständigheter: en del kyrkliga förrättningar före guds-
tjänsten, mycken psalmsång, långa predikningar, mycket anlitad 
nattvardsgång ock en -mängd kungörelser. Innan den egentliga 
gudstjänsten började, förrättades vanligen någon begravning. 
Medan denna pågick, stannade församlingen på kyrkogården. 

När präst ock klockare efter begravningsakten gingo in i 
kyrkan, inträdde ock församlingen. Nu fick den någon gäng 
bevittna en kyrkvigsel, en annan gång ett barndop, ej sällan en 
kyrkotagning, ty det var, regel, att barnsängskvinnor kyrkotogos 
av prästen inför församlingen, när de första gången efter ,ned-
komsten besökte kyrkan. 

Först efter dessa förrättningar begynte gudstjänsten med 
psalmsång. Församlingen s.jöng med liv ock lust. Orgelvärket 
överröstade ej sången, ja knappast ens ledde den, ock lyckligt 
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var detta, ty värket var mycket skröpligt ock nyckfullt. Mitt 
under sången kunde det hända, att det' ej gav ljud från sig,, 
men så tog det stundom skadan igän genom en omotiverad ihär-
dighet. Organisten hade svårt att bringa det till tystnad, sedan 
sången slutat, ock ännu när prästen börjat tala från altaret eller 
predikstolen, lät det gamla värket ibland höra disharmoniska 
ljud. Gammalt var orgelvärket ock gammal organisten. Båda 
hade sett. bättre dagar. Värket hade under sina klangår stått i 
Kalmar domkyrka. Organisten, ehuru skröplig, var ännu i sitt 
yttre en vördig gubbe, särdeles under vintertid, då han upp-
trädde i kyrkan klädd i päls, Vilket plagg i övrigt var en i 
denna församling så ovanlig lyxartikel, att ingen bonde, veter-
ligen ej häller länsmannen, utan endast prästerna bekostade sig 
därmed. . Jämförelsevis ostörda av orgeln sjöngo församlings-
medlemmarne således enligt gammal vana: Till denna hörde 
också en del märkliga drillar, varmed en ock annan arbetade 
sig upp till den ton, som han ansåg vara den rätta. Hos mu-
sikaliska främlingar väckte detta sångsätt uppmärksamhet, om 
också ej gillande. 

Predikningarna föredrogosiäästan alltid ur koncept ock inne-
fattade förberedelse ock avhandling. De räckte i allmänhet en 
timme. Dock funnos predikanter som talade' längre, ända till 
halvannan timme, om ej mera, ock voro dessa såväl av denna 
anledning som, på grund av sina predikningars innehåll högt 
uppburna. Predikan avhördes med yttre vördnad ock i regel 
med uppmärksamhet. En ock annan slumrade dock 'in därun-
der, i synnerhet under skördetiden, då kroppen var uttröttad 
~lom veckans arbete ock dessutom värmen ofta var stark ock 
luften kvav. Lindriga väckelsemedel användes för att uppfriska 
de ,domnande livsandarna. Ett sådant var å karlsidan snusdo-
sorna, vilka flitigt bjödos omkring, • ock å fruntitmnerssidan 
»kryddkvastarne», små buketter av välluktande örter, såsom la-
Vendel, salvia ock åbrodd, vilka växte' utanför boningshuset i 
så väl bonde- som, fattigmanshem. De som. trots dessa uppliv-
ningsmedel slumrade in, fingo sova i ro, så vida ej predikantens. 
höjning av rösten eller slag i predikstolen väckte dem; något 
väckande med kyrkstöten förekom ej. 

Däremot gick man ännu med håven för att insamla kollek-
ter. Kyrkvärdarne hade detta uppdrag ock gingo mitt under 
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predikan, den ene på karl- ock den andre på fruntimmerssidan, 
från bänk till bänk, upphämtande gåvorna. Dessa voro visser-
ligen ej stora, i regel endast mindre kopparmynt, såsom skillin-
gar ock tvåstyvrar (= 2 ock 1 öre), men så mycket mer all-
männa, ty det ansågs skamligt att ej lägga något i håven. 
Därföre försågos till ock med barnen, när töräldrarne togo dem 
med sig till kyrkan, med små kopparslantar till håvpänningar. 
Ej långt därefter upphörde dock nu skildrade bruk, ock hå-
varne ersattes med öppna kopparskålar, »bäcken», som ställdes 
vid kyrkdörrarna. 

Predikanten hade emellertid oavbrutet talat under håvgången. 
Han hade kanske hållit en predikan, som minnesgoda åhörare 
känt igän, men han kunde också hava anknutit sin framställ-
ning till några nyligen inom församlingen timade händelser 
eller några stötande oarter, som där uppenbarat sig. Predikans 
läggning var nämligen ej sällan rätt praktisk ock berörde kända 
skötesynder. Åhörarne tillade ock predikantens ord en personlig 
syftning, som de säkerligen ej alltid hade, ock man kunde där-
före vid hemgåendet från kyrkan få höra särskilt fruntimren 
säga: »I dag fick den eller den!» 

Nattvarden begicks ofta, varföre nattvardsgången i regel 
upptog betydligt mer än en timme. Dräkten var svart, om man 
hade tillfälle därtill, annars åtminstone av något mörkt tyg. 

Sedan slutpsalmen sjungits, gingo nästan alla fruntimren 
ut ur kyrkan ock skyndade till sina hem, dit husliga sysslor 
kallade dem. Männen sutto däremot troget kvar för att höra 
kungörelserna uppläsas. Dessa voro både långa ock många, 
ock uppläsningen krävde därföre stundom mera än en halv 
timme. Det gick ej häller an att läsa dem brådstörtat. Gub-
barne satte ganska stort värde på att kungörelserna lästes tyd-
ligt. Bland de fordringar, man då ställde på en provpredikant, 
var den icke minst viktig, att han kunde läsa »pappera) väl. 

I de dagarne började lekmannapredikanter uppträda i 
socknen. Med eller utan skäl kallade folket dem »skollärare». 
En eller annan mera ansedd bonde härbärgerade dem ock lät 
utgå bud, att de skulle »förklara», som det hette. På utsatt dag 
ock stund samlade sig folk av alla åldrar i bondens vardags-
rum eller på hans gårdsplan, om vädret så tillät. Predikanten 
tog upp en psalm eller en sång ur »Mose och Lambsens visor» 
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— ock menigheten instämde efter förmåga. Därefter utlade 
han en bibeltäxt. I början voro dessa möten ganska flitigt be-
sökta, men folkets intresse svalnade. Man stötfe sig på det 
fria språk, som några »skollärare» begagnade, ock uteblev från 
de beramade mötena. Men det var åtminstone en lekmanna-
predikant — Ahlberg — som ständigt gärna hördes. Försam-
lingens präster tyckte nog ej om dessa ordets förkunnare, men 
uppträdde ej direkt mot dem utom vid ett par tillfällen. Också 
hade rörelsen ännu ej några separatistiska tendenser, Den iver, 
varmed folket i början skyndade att få höra dessa »skollärare», 
härflöt ej från någon prästfientlighet. Med lika stor iver sam-
lades man för att vid gudstjänster eller bibelförklaringar höra 
präster, som hade namn om sig att vara »redliga lärare». 

Folkskolan. 

I församlingen, som hade ungefär 1,700 invånare, fanns in-
gen småskola, ock blott en folkskola med en enda lärare. Man 
kunde väntat, att under sådana förhållanden en stor del av de 
skolpliktiga barnen skulle hava saknat undervisning. Detta var 
dock ingalunda fallet, om ock undervisningen var ganska brist-
fällig. Några barn förvärvade nödtorftig läsfärdighet i hemmen, 
andra undervisades av jämförelsevis läskunniga, ofta orkeslösa 
gubbar eller kvinnor, i synnerhet av de senare, tils de nått nå-
gon färdighet i innanläsning ock lärt sig åtminstone en del av 
katekesen. Sedan övergingo de .i regel till folkskolan, när denna 
kom till dem. Ty folkskolan flyttade på tre stationer ock stan-
nade två månader på varje ställe. Under åtta månaders årlig 
lästid hugnades således en av socknens tre skolrotar i tur ock 
ordning med fyra månaders skola, under det var ock en av de 
andra det året fick nöja sig med två månaders skola. 

Intet enda skolhus fanns i församlingen. Därför måste 
allt, så väl skolbänkar som undervisningsmateriel, flyttas fyra 
gånger om året. Men flyttningen gick ganska lätt för sig, 
emedan hela undervisningsapparaten var så obetydlig. Den ut-
gjordes av några bänkar, ett bord en svart tavla ock »skol-
kistan». 

Sv. landsm. 1907. 	 7 
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Till lärorum hyrdes i en bondgård det största rummet, 
vanligen vardagsrummet, ock där uppställdes skolans få effekter. 
Om de moderna kraven på frisk luft ock lämplig belysning i 
en skolsal hade man då i allmänhet ej någon föreställning. 
Skulle sådana krav då uppstått ock följts, så skulle alla dessa 
improviserade skolrum utan nåd ock barmhärtighet hava blivit 
förkastade. Ett rum, som var avsett för bondfamiljens på sin 
höjd åtta å tio medlemmar, skulle nu säx timmar varje dag 
rymma lärare ock nära 40 lärjungar. Golvytan var ej synner-
ligen stor, lågt var det till taket, fönstren kunde ej öppnas, 
ty gångfönster voro en sällsynthet. Enda ventilationen kom 
genom skorstenspipan till den lyckligtvis öppna spisen ock 
genom dörren, när denna av en slump eller med avsikt kom. att 
stå öppen. Rummet hade de sedvanliga tre fönstren, ett på gaveln 
ock två på sidorna, ock små voro de. Inte tog man i beräk-
ning sådana småsaker, som att dagern skulle falla in från vänster 
eller bakifrån. Några barn fingo nu det starkaste ljuset från 
vänster, andra från höger, andra framifrån, inga bakifrån. Man 
kunde hava låtit barnen vända ansiktena mot den inre fönster-
lösa gavelväggen, i vilket fall de hade haft ljus bakifrån. Men 
det hade ju varit att vända bakfram på rummets hela möblering. 
Aldrig hade man sett ett rum så möblerat, att bordet stod vid 
dörren ock folket vände ryggen åt dagern. Barnen skulle väl 
ej hava andra seder än de äldre. 

Rummet var som sagt ej stort, men skolbänkarna voro ej 
häller många, utan de fingo så tämligen rum. Ock även barnen 
fingo rum. Var barnantalet t. ex. 25, kunde de få gott rum; 
uppgick det till 40, måste de också få rum, fastän det var så 
trångt, att det är underbart, huru de kunde komma åt att skriva. 
Lyckligtvis hade ej sällan en del sysselsättning vid de på 
väggarna upphängda tabellerna, när de andra skrev°. 

Lekplanen var ej vald. Man fick använda, vad man hade. 
I första rummet anlitades ladugården, där gödselstaden utgjorde 
medelpunkten ock ofta tjänstgjorde som fästning, där den slagne 
kämpen föll på en mjuk bädd. Behövdes större utrymme, hade 
man bygatan. 

Barnen synas ej hava varit pjunkiga, ty man hörde ej 
talas om några av skolgången vållade sjukdomar, ehuru luft-
tillgång ock luftväxling 1 skolrummet voro under all kritik ock 
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ehuru barnen drogo in mycken. smörja från vägarna, från de 
höst ock vår gement smutsiga bygatorna ock från den mäst be-
sökta lekplatsen, ladugården. 

För att få en föreställning om folkskolans värksamhet på 
den tiden antaga vi, att vi tillbringa en dag i skolan ock med 
uppmärksamhet följa, vad där försiggår. Skolläraren, som bor 
i sitt fädernehem, anländer till skolan något före kl. 9. Då äro 
barnen ankomna. De samla sig i skolsalen. Läraren öppnar 
skolkistan, tager därur fram sin fiol ock spelar melodien till 
någon känd psalm. Barnen sjunga en värs av denna psalm, så 
gott de kunna. Så läser läraren morgonbönen ock några andra 
böner. Därefter sjunga barnen ännu en värs av samma psalm. 
Så slås nya testamentena upp. Ungefär ett kapitel läses 
innantill, en å två värser av varje barn. Somliga göra det ju 
lätt ifrån sig, hälst som läraren ej är kinkig med betoningen, 
utan endast fordrar, att orden uppläsas korrekt. Men de mindre 
övade stappla ock stamma, ock därför måste de stava igenom 
de svårare orden. Detta tar lång tid, en eller halvannan timme. 
Ehuru bibeln användes, är det ej någon andaktsstund, utan en 
övning i innanläsning, den enda som gives, ty man har inga 
andra läseböcker än bibel ock psalmbok. 

Därefter rastas en kort stund ute på gården, tils läraren 
åter kallar in ungdomen. Nu vidtaga överläsning, vanligen 
med full hals, ock förhör av utanläxor i katekes eller biblisk 
historia. Barnen äro fördelade i läxlag, vilkas antal får bero 
på deras framsteg. Läraren förhör själv de mera försigkomna, 
sedan få dessa gå omkring bland de yngre ock förhöra dem 
samt för läraren redogöra för huru dessa yngre kamrater kunnat. 
Vilket sorl nu råder i det lilla rummet, kan man knappt före-
ställa sig. Så snart någon nöjaktigt läst upp sin läxa, får han 
en ny, ock denna gives naturligtvis utan preparation, ty den 
ene kamraten ger den andre läxa, ock lärarens åtgörande går 
på sin höjd ut på att förebygga, det läxan ej blir alltför orimlig. 
Overläsning med förhör upptar tiden till middagsrasten kl. 12. 
Byns barn gå att äta i sina hem; de andra förfriska sig ur 
medförd matsäck antingen i skolrurnmet eller i någon granngård. 

Klockan 1 under den mörkare, klockan 2 under den ljusare 
årstiden börjar åter skolarbetet. Vissa dagar företagas efter-
middagen stavövningar. Tryckta tabeller upptagas för detta 

• 
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ändamål ur skolkistan ock hängas upp på väggarna i skol-
rummet. Omkring dessa ställas de mindre barnen i grupper. 
För varje grupp förordnas en äldre gosse eller flicka till »monitör». 
Försedd med en lång pinne pekar monitören på de stavelser 
eller ord, som äro tryckta på tabellen, ock de små stava orden 
i korus eller läsa dem, allteftersom monitören pekar. Är någon 
tveksam eller försumlig, får han ett slag av pekpinnen. Det är 
ett oredigt ok dövande sorl, som utgår från dessa säx eller sju 
grupper, vilka samtidigt öva sig. Mellan dem går läraren över-
vakande. Väl en timme varar denna övning. Så vidtager en 
kort• rast, ock slutligen kommer en skrivövning för de yngre, 
en skriv- eller räkneövning för de äldre. 

De yngste skriva i sandbänken. Främsta bänkens plan är 
omgivet av låga lister. På detta plan utbredes ett lager sand. 
Barnen förses med spetsiga träpinnar. Läraren skriver bok-
stäver eller ord å svarta tavlan. De barn, som sitta vid sand-
bänken, rita med sina pinnar i sanden efter denna föreskrift. 
Läraren granskar det skrivna, ock när avskriften är godkänd, 
jämnar han sanden med en träskiva, varefter han åter skriver 
före ock barnen skriva av. De något mera försigkomna skriva 
på griffeltavlor efter tryckta förskrifter. De kunnigaste slut-
ligen få samtidigt i skrivböcker ock med pänna ock bläck 
skriva av antingen dylika tryckta förskrifter eller stycken ur 
nya testamentet. Fjäderpännor användas uteslutande, varför 
skollärarens tid alltför mycket upptages med att formera pännor. 
Linjerade skrivböcker förekomma ej, utan lärjungarna måste 
själva linjera upp sina skrivböcker. Därvid nödgas de mindre 
erfarna anlita skickligare kamraters jälp. Skolans få linjaler 
räcka ej till. Bristen fylles genom de linjaler, som några av-
undsvärda lärjungar ha med sig. 

I stället för att skriva, räkna de äldre vissa eftermiddagar 
i veckan. Med denna skriv- ock räknelektion slutar dagens 
arbete. Därefter håller läraren aftonbön med lärjungarna ock 
avskedar dem. 

Räkneundervisningen torde förtjäna särskilt omnämnande. 
Likaväl som läraren kunde sysselsätta samtliga lärjungar under 
innanläsningsövningen, skulle han ock kunnat samla allas upp-
märksamhet genom att då ock då hålla en lektion i huvudräkning. 
Men en sådan lektion gavs aldrig, ej häller sporrades vare sig 

• 
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en grupp eller någon enskild lärjunge till att försöka räkna i 
huvudet. Förmodligen hade läraren under sin seminarietid ej 
själv förvärvat denna färdighet. Ej häller förekom någon räk-
ning på svarta tavlan under lärarens ledning ock kontroll. 
Man räknade endast på sina skiffertavlor, på vilka man skrev 
upp talen efter tabeller. När man räknat ut några tal, fick man 
»säga upp» dem antingen för läraren eller för någon kamrat, 
som fått det stora förtroendet att för den gången hava hand 
om facittabellen. Var ej resultatet riktigt, så måste man räkna 
de felaktigt uträknade talen om ock om igän, tils man .  kunde 
uppvisa samma siffror, som voro upptagna i facittabellen. Ock 
uträkningen var mången gång ej någon lätt sak. Ty tabellerna 
innehöll° t. ex. additionstal med 20 tärmer ock multiplikationstal 
med ända till sjusiffriga faktorer. Också var den lärjunge stolt, 
som kom fram för att säga upp ett tal, som gick upp till 
billioner. På detta sätt räknade man igenom hela tal, sorter 
ock regula de tri. Riktigt drivna lärjungar hade till ock med 
kommit in på intresse- ock rabatträkning. Läraren meddelade 
lärjungarna en ock en, vad som var att iakttaga, när man kom 
in på ett nytt räknesätt, men sedan fick man treva sig fram, 
så gott man kunde. 

Ock resultatet av denna metod? Den mekaniska räkne-
färdigheten blev jämförelsevis rätt stor. Men i övrigt framträdde 
åtskilliga brister. I saknad av övning i huvudräkning var 
lärjungen t. o. m. för den enklaste räkneuppgift bunden vid sin 
tavla. Ock även med tavlan i hand var han beroende av de i 
tabellerna utsatta överskrifterna eller aritmetiska tecknen. Om 
det hade fallit läraren in att giva en teckenlös eller, blandad 
uppgift, skulle nog även de mäst drivna räknemästarna i skolan 
hava blivit häpna ock ingenting förmått. Slutligen förbigingos 
såväl allmänna bräk som decimalbråk. Ett par lärjungar, som 
hade räkneböcker, torde hava gjort litet bekantskap med bråktal, 
men i regel var man om dem okunnig. De tabeller, som upp-
togo bråk, blev° helt enkelt ej använda. När en vice pastor 
vid en examen gav till uppgift att räkna ut ett exempel addition 
i sorter med brutna tal, kunde därför till ock med intresse- ock 
rabattkarlarna ej reda sig. 

Den dagliga undervisningstiden var ej alltid densamma. 
Som redan nämnt, berodde den i viss mån på årstiden, Under 
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den ljusare tiden, då man hade lång middagsrast, upphörde 
dagens arbete först kl. 5 e. m.; men puder den mörkare års-
tiden förkortades middagsrasten, så att eftermiddagslektionerna 
kunde vara avslutade redan kl. 4 e. m. För övrigt iakttogs ej 
någon pedantisk tidsordning. Läraren var nästan den ende 
som hade klacka, ock man lydde hans klocka utan att taga 
reda .på om timmarna ibland voro längre, ibland kortare, än de 
skulle vara. 

Läraren hade sannerligen ingen avundsvärd uppgift. I sitt 
hem hade han att dragas med ej obetydliga husliga bekymmer. 
När han höll skola i den rote, där hans hem var beläget, hade 
han ganska kort skolväg. Men under större delen av undervis-
ningstiden var skolan förlagd till någon av de två andra rotarna, 
ock då måste han, hurudant vädret än var, vandra minst en 
fjärdingsväg varje morgon ock kväll. Ock i skolan måste han 
räcka till för att undervisa ej blott lärjungar med olika begåv-
ning, utan även med rätt olika kunskaper: från sådana som nyss 
lemnat abcboken till dem som läst nästan hela katekesen ock 
bibliska historien. Han borde hava blivit närvös. Men så skedde 
ej. Han var lyckligtvis av ett tämligen flegmatiskt temperament, 
mötte svårigheterna med jämnmod ock förivrade sig aldrig. Hans 
sinneslugn var, en oskattbar egenskap, som kom honom väl till 
pass längre fram, då han på skäligen svaga grunder skildes 
från tjänsten ock måste under sina återstående dagar förtjäna 
sitt bröd som kroppsarbetare. 

Man kunde ej med fog klaga över mångläseri i denna skola. 
inmena voro endast innanläsning, katekes, biblisk historia, 
skrivning ock räkning. Av dessa drevos innanläsningen ock 
skrivningen flitigast. Vid innanläsningen fäste den förstnämnde 
vice pastorn synnerlig vikt ock infann sig ofta i skolan för att 
övervaka ock leda den. För skrivningen intresserade sig skol-
läraren särskilt. Han skrev nämligen själv en synnerligen vacker 
handstil ock var angelägen att meddela sina lärjungar samma 
färdighet. Annars voro hans kunskaper nog ej stora, ty han 
tillhörde den första uppsättningen av skollärare, vilka efter kort 
förberedelse i seminarierna sändes ut i församlingarna. I rätt-
skrivning var han ej synnerligen säker, ock i flera av de ämnen, 
som nu läsas i folkskolorna, hade han under den korta seminarie-
kursen ej hunnit förvärva några betydande insikter. Dels av 
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detta skäl, dels ock emedan barnens skolgång var så kort, 
skötos de nu antydda ämnena undan. Några av de mera 
försigkomna lärjungarna läste dock Dahms svenska historia. 
Förhöret av läxorna i historia föll sig ej lätt för skolläraren. 
1 katekesen ock Åkerbloms bibliska historia stodo frågorna 
tryckta, men i svenska historien skulle han själv bilda frågorna, 
ock detta vållade bryderi. Därför såg han hälst, att lärjungen 
läste upp styckena utan avbrott så nära som möjligt efter läro-
bokens ord. Så lästes ock psalmer ock bibelspråk utantill. 

Längre gick ej den lärdom, folkskolan i denna församling 
då meddelade. Antydningar om ett större vetande funnos dock 
— i den rymliga skolkistan. Den upptogs visserligen förnäm-
ligast av läse-, skriv- ock räknetabeller; men på bottnen funnos 
några kuriösa böcker, som jag, när jag skulle taga fram eller 
lägga ned tabellerna, kunde stjäla mig till att bläddra i. Dessa 
böcker voro tre; de väckte min undran ock sporrade min fantasi. 
Vad var meningen med den här boken, i vilken lästes Gumma, 
gummas, åt gumma, gumma, o gumma, af gumma? Eller 
med den andra, i vilken underliga figurer, liknande nystan, 
voro avbildade? Eller med den tredje, där man såg streck, 
kilar, trissor ock jul? Visserligen kallades de »Svensk språk-
lära», »Geografi» ock »Linearteckning», men dessa namn upplyste 
oj om något. Att fråga skolläraren kom jag mig ej för med, 
ock ingen av kamraterna kunde lemna någon upplysning. De 
underliga böckerna fingo därför yila i ostörd ro på kistbottnen. 

Någon naturlära eller karta fanns icke ens på kistbottnen. 
Jag fick dock vid denna tid av enskild person låna Berlins 
lilla naturlära ock läste den med mycket intresse ock litet för-
stånd. En karta lyckades jag ock fä se, men den var av 
'enklaste slag, nämligen en liten globkarta, som skulle utvisa, 
huru mycket av jordytan som var bebott av hedningar ock av 
kristna. Denna konstlösa karta hade som bihang åtföljt Lunds 
missionstidning ock av allmänheten mottagits med vördnad. Man 
kan förstå detta därav, att den satts upp på väggen i flera hem, 
på ett par ställen till ock med inom glas ock ram. 
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Kunskapsförvärv utom folkskolan. 

Sedan de unga gått några två-månaders-terminer i folk-
skolan, lemnade de den med ensidiga ock i det hela taget ganska 
små kunskaper för att deltaga i föräldrarnas arbete eller lära 
sig ett hantverk. Blott få tillfällen gåvos att vidmakthålla eller 
föröka skolkunskaperna. Ett sådant var konfirmationsunder-
visningen, vilken sköttes med ganska stor flit ock ej blott 
gick ut på utbildningen av de ungas kristendomskunskap, utan 
ock på uppövning av deras färdighet i innanläsning ock be-
gripande av det lästa. Av mindre betydelse voro i detta hän-
seende husförhören. 

Religiösa böcker voro ej sällsynta. Utom bibel ock psalm-
bok, som väl funnos i varje hem ock däri ofta efter bästa för-
stånd lästes, kunde man här ock där påträffa Luthers ock 
Nohrborgs, Elfvings ock Hofs, till ock med Tollesons postillor, 
Scrivers själaskatt, Fresenii kommunionbok ock Murbecks 
katekes. Men böcker med världsligt innehåll voro, såsom redan 
framgått av det föregående, mycket sällsynta. Driven av läs-
lust spanade jag ofta efter sådana i hemmen, men påträffade 
sällan några. Skolläraren ägde ett par band »Pittoreskt album» 
ock en berättelse av Per Thomasson. En bonde i Jordsläta hade 
kommit över »Clerus calmariensis»; han var mycket betagen i den 
boken ock talade ofta om åtskilliga där omnämnda präster. En 
annan bonde ägde en skildring av Fregatten Norrköpings resa. 
Ahlqvists »Ölands historia och beskrifning» var känd av en ock 
annan, troligtvis dock mera ryktesvis än genom personlig be-
kantskap. Jag lyckades nämligen aldrig i socknen få se något 
exemplar av denna bok. På ett ställe kom jag över några 
häften av Hjertas »Läsebibliotek». Där fick jag göra första 
bekantskapen med Bulwers Pelham ock Pompeji sista dagar. 
Tyvärr hade både början ock slutet av dessa ramaner för-
kommit. 

1 pastorsarkivet fanns »Läsning för folket». Jag fick låna 
några årgångar av denna tidskrift ock läste dem med iver, 
ehuru en icke ringa del av innehållet ej var synnerligen lätt-
fattligt för en tioåring. Nämnda tidskrift var den första an- 
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satsen till ett sockenbibliotek. Ett sådant fanns nämligen ej 
ännu. Det inrättades först några.  år senare. 

Även tidningar voro ganska sällsynta. Till ock med 
Kalmartidningarna lästes föga. Några höllo sig dock med 
Lunds missionstidning. 

Sedan den tid, då här skildrade förhållanden voro rådande, 
har nära ett halvt sekel förgått. Denna tid har medfört stora 
förändringar. De gamla backstugorna ha till stor del rivits, i 
den mån deras innehavare dött bort. Backstugusittarnas barn 
hava sökt sin bärgning på annat håll, oftast i Stockholm eller 
Norrland. Böndernas mera burgna söner ock döttrar hava till 
stort antal utvandrat till Amerika. De hemmavarande hava 
nödgats vänja sig vid mera intensivt arbete både i skolan ock 
på fältet. Församlingen äger nu fyra skolhus, i vilka in-
rymmas en folkskola, en mindre folkskola ock en på två stationer 
flyttande småskola. På fälten köras moderna plogar ock vältar, 
slåttermaskiner ock hästräfsor. Handslagornas taktfasta slag 
höras numera sällan, till ock med vandringströskvärken äro i 
utdöende. I stället träda ångtröskvärken. Några bönder förena 
sig om ett sådant, flytta med detsamma från gärd till gård ock 
hinna att på varje ställe under en å två dagar göra undan ett 
arbete, som förr krävde minst lika många veckor. Ur ett hus 
nära kyrkan höres surret från andelsmäjeriet. En järnväg är 
redan utstakad genom socknen. Den nya tiden tränger således 
fram med oemotståndlig kraft på alla områden ock utplånar 
skoningslöst spåren av gamla här skildrade förhållanden. 
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Contes mythiques, annots dans la province de Vestrogothie par 
Elin Storckenfeldt, p. 5-10. 
En patois. Un paysan vend de l'avoine au lutin de la montagne; 

une troupe de cavalerie y dort. Le mota de la biere est vole par les 
<trolls », la «vieille » de la montagne est rnorte, la nouvelle en est apportee 
å la maison par le gargon «au gant noir, au doigt blanc», le troll-voleur 
s'en va de la cheminee. Grenouille enceinte, une paysanne la serre par 
un brin de paille; grenouille lutin, ne peut enfanter, jusqu'å ce que la 
paysanne Ste le brin. Une troll» de montagne porte de la terre dans 
son tablier, la corde se casse, de la terie se forme une colline, lac ou 
elle est prise. Les trolls empruntent de la biere et la rendent. Un 
troll jette une pierre contre la cathédrale de Skara, y fait un trou, 
la cathédrale ne peut jamais etre achevee. Montagne å porte de fer, 
la porte ne se retrouve pas. — Homme marie a une liaison avec 
la b o eag ere, gueri å raide d'ecorce de tilleul et de racine d'ail. — La 
peche dans les lacs depend de ron din e. Elle a rair d'une fernme tres 
belle. Ello a donne une foule d'argent å un gargon qui ravait avertie que 
sa queue etait visible. — La peste vient, sacrifice d'une fille pour s'en 
debarrasser. — Tresor enseveli. Pour s'en emparer on fera des fouilles 
trois nuits de jeudi. — Notices sur la cultivation des terres. 

Le mot flur 'quatre' du dialecte de Nuckö, par G. Danell, 
p. 11-13. 
Reponse å M. Hultman (Sv. landsm. 1906, p. 55, 56). La voyelle 

u de fiur est longue, suivant les observations de M. D. Les noms 
de nombre cardinaux du dialecte de Nuckö ne sont pas proclitiques. — 
Nuckö est une paroisse de l'Estonie (Russie), oé ron parle suedois. 

Remarques sur les consonnes apico-gingivales du suCdois, par 
Jöran Sahlgren, p. 13-16. 
En kall, liten etc. 1 est apico-gingival; en filt, väldig dorso-

gingival (par assimilation avec la dorso-ging. suivante). d, n du suedois 
sont apico-ging.; t, d, s, n du suedois central dorso-gingiv. 

Apico-gingiv. sont, selon rauteur, le t de förstå, d et J merid., 
merid., 1 ordinaire, 2,,des parlers sept., le 0 du dalecarlien. 
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Flexion dans le district minier de Vermland, par Gottfrid 
Kallstenius, p. 17-64. 
Co traite fait suite å la phonetique du mem° dialecte, publiee par 

M. K. Sv. landsm. XXI. 1, 1902: flexion des substantifs (nombre, ar-
ticles, cas), adjectifs (declinaison, comparaison), noms de nombres, pro-
noms (et adverbes pronominaux), verbes (forts et faibles — themes, 
temps, modes, passif), adverbes, prepositions, conjonctions. 

Relations du dialecte d'Ore avec les autres dialectes daMearliens, 
par Johannes Boöthius, p. 65-73. 
La paroisse d'Ore est voisine d'Orsa et de Mora å rest, de Rättvik 

au nord. Aprås une discussion detaillee des traits caracteristiques 
de la phonetique et de la morphologie, communs å Ore et au « dale-
earlien superieur », å l'opposition de l'« inferieur,  2,, de ceux communs 
des parlers superieurs et inferieurs, l'auteur arrive å la conclusion que 
le dialecte d'Ore 'se distingue nettement de ceux d'Orsa et de Rättvik, 
se rattachant de tråg prås å celui de Mora. Ore, par consequent, ap-
partient au groupe de Siljan (« dalecarlien superieur », dalecarlien propre-
ment dit). 

Souvenirs de Gärdslösa, par E. A. zetterqvist, p. 74-105. 
Gärdslösa est une paroisse au milieu de l'ile Öland. — La vie 

des paysans environ la moitie du XIX' siåcle: population sans terres; 
demeure; habits; les travaux des paysans; fetes; maladies et remedes; 
culte religieux; école primaire; instruction pour la « confirmation »; livres 
et journaux. 



Namnförteckning. 

Boöthius, 	Johannes 	(fil, 	kand., 	lärare 	vid 	Östergötlands 
folkhögskola): 

Oremålets ställning inom dalmålet 	  
Danell, G. (docent vid Lunds universitet): 

S. 	65. 

Nuckömålets flur 'fyra' 	  » 11. 
Kallstenius, Gottfrid (lektor vid Högre allmänna lärovärket 

i Nyköping): 
Värmländska bärgslagsmålets formlära 	  » 17. 

Sahlgren, Jöran (fil. kand., Uppsala): 
Om svenska apiko-gingivaler 	  » 13. 

Storekenfeldt, Elin (lärjunge i Uppsala privatgymnasium): 
Västgötasägner 	  » 5.. 

Zetterqvist, E. A. (lektor vid Högre allmänna lärovärket i 
Växjö): 

Minnen från Gärdslösa 	  » 74. 



Innehall. 

Titelblad. 
Västgötasägner, upptecknade i Åsaka s:n (Vartofta här.) av 

Elin Storekenfeldt 	  S. 5. 
Om bärgatroll. Om skogsrå. Om sjörå ock havsfru. Pästen 	 
Skatt. Åkerbruk. 

Nuckömålets flur 'fyra'. Genmäle av G. Danell 	 » 11. 
Om svenska apiko-gingivaler. Av Jöran Sahlgren 	» 13. 
Värmländska bärgslagsmålets formlära. Av G ottfrid Kall- 

stenlus 	  » - 17. 

	

L Substantiv: A. Numerusfiexion. B. Artikelfiexion 	 
C. Kasusfiexion. 
Adjektiv: A. Deklination. B. Komparation. 
Räkneord. 
Pronomen: personliga, reciprokt, possessiva, demonstra-
tiva, relativt, interrogativa, indefinita. 
Värb : A. Starka värb (värbaltemata, övriga former). 
B. Svaga värb (värbaltemata, övriga former). 
Advärb, propositioner ock konjunktioner. 

Oremålets ställning inom dalmålet. Av Johannes Boöthius »  65. 
I. Egendomligheter som gälla hela det övre dalmålet. 

som tillkomma större delen av övre 
dalmålet. 

som gälla för vissa delar både av 
det övre ock nedre målet. 

Oremål : Rättviksmål. 
Oremål : Orsamål. 
Oremål = Moramål. 
Resultat. 

Minnen från Gärdslösa. Av E. A. Zetterqvist 	 » 74. 
Backstugusittarne. Bostäder. Klädedräkt. Arbetet. Årets 
högtider. Sjukdomar ock botemedel. Kyrkliga förhållanden. 
Folkskolan. Kunskapsförvärv utom folkskolan. 

. 	• 
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25 år — en återblick ock en blick framåt. 
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KJELLIN, Predikodeklamation. 
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