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Arvid i Öshult, 
en småländsk sagofigur. 

Av 0. CAPPELIN. 

Man behöver säkerligen inte länge ha vistats bland allmogen 
i Sunnerbo härad, förrän man vid något tillfälle får höra nämnas 
»Arvet i Öselt». Vanligen åtföljes namnet av en eller annan 
historia om samme person. 

När denne sunnerbobygdens »äventyrare» ock sagojälte levde, 
kan ingen med bestämdhet uppgiva. »För hunnra år sen te 
minstingens», säga somliga, därmed betecknande en mycket 
lång tidrymd. Troligtvis har det varit under förra hälften av 
1700-talet. Åtskilligt tyder därpå.. 

Hans hemvist var Hinneryds socken, där han skulle bland 
annat ägt ock bebott Öshult, då en större gård. Det namnet 
finns till ännu ock utmärker några hemmansdelar i socknens 
nordöstra hörn. Han skulle således hava varit vad man kallar 
en storbonde. Några minnesmärken efter honom på denna plats 
lära ej förekomma, som man vet om, enligt vad därifrån upp- 
givits. 

Angående hans övriga levnadsförhållanden m. m. finns inte 
mycket att få veta utom historierna, som väl »dragits» mång 
hundrade gång. Huruvida kyrkböckerna haft något att meddela 
om honom, har det ej lyckats få veta. Hinneryd var under 
1700-talet ock största delen av 1800-talet annex till Markaryd, 
där eldsvådor ha härjat kyrkoarkiven. I »häradskistan» menade 
någoi att det nog skulle finnas upplysningar om honom, »för 
han processade mycket». 
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Enligt historierna framstår han i allmänhet som en rå ock 
brutal, hänsynslös ock ytterst självgod person, en riktigt vad 
man kallar ogudaktig sälle. Detta hindrar likväl ej, att han av 
allmogen fått ett slags upphöjelse. Flera av historierna äro 
omöjliga att återgiva i sin fullt ursprungliga form på grund av 
deras råhet, ock de berättas väl i allmänhet ej förr, än bränn-
vinet löst tungans band. Det kan ju hända, att de blivit åt-
skilligt påbättrade ock att Arvid även får bära skuld för mera, 
än han gjort; ty folkfantasien behänger som bekant sina jältar 
med många plagg, även sådana som lånats från andra. Han 
har kunnat vara en för sin tid ovanlig man, slagfärdig såväl 'i 
ord som handling, ock ställd i en omgivning av okunniga ock 
mycket vidskepliga människor, har han lätt råkat ut för deras 
undran ock fantasi. För ovanliga framgångar hade folk förr 
ingen annan förklaringsgrund än ett förbund med Hin. Av-
komlingar efter honom lära ännu finnas, ock hava de betecknats 
som mycket munviga. 

Som jälte i bygdehistorierna på ett ganska vidsträckt om-
råde kan han ju förtjäna att omnämnas i samband med några 
av dessa historier, vilka väl även få räknas såsom hörande till 
folkdiktningen. 

Arvid åkte till stan en gång. Där höllo de på att bygga 
ett nytt hus. Han stannade ock gav sig i tal med byggmännen. 
»Ja, I ären nog ena bra byggmästare», sa Arvid, »men jag har 
då bättre byggmästare hemma, som ha byggt en sommarvilla 
till mitt, ock en så konstig byggnad skullen I då inte kunna 
göra efter.» Byggmännen tyckte, det lät otroligt, ock ville hålla 
vad om tusen riksdaler, att de skulle kunna bygga, en likadan. 
Man höll vad. De betingade sig fri skjuts dit, ock kunde de 
inte bygga lika bra, så skulle de själva ta sig hem igän. När 
de kommo fram, där Arvid bodde, så kunde de inte få syn på 
någon ovanlig byggnad. Arvid viste dem då ut i trädgården, 
där han pekade på ett rede uppe i ett träd ock bad dem göra 

' efter den sommarvillan, som skatorna byggt. 

Arvid tyckes riktigt ha älskat att komma i bråk med folk, 
ock sina grovheter lät han stundom gå ut över kronans tjänste- 
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män — kanske det var ett skäl varför han bland allmogen fått 
sin lilla förgudning. För den som vill bråka är det ju lätt att 
ställa till bråk. 

Sålunda hade han i tre års tid uraktlåtit att betala krono-
skatten, varför länsmannen åtföljd av biträde infann sig för att 
utkräva den. Arvid, som väntade dem, hade vid tillfället sänt 
bort sina hästar till ett annat ställe ock hade spänt sig själv 
ock hustrun för harven. Då kronans män träffade Arvid ock 
framförde sitt ärende, så bad Arvid dem vänta, tils han slutat 
arbetet, så vida de ej hade lust att jälpa till, då det kanske gick 
lite fortare. Som de kände Arvid ock visste, att det ej var 
värt att genast sätta hårt mot hårt, så fogade de sig efter 
honom. När så arbetet var slut, drogo de hem till gården. 
Arvid bjöd dem in ock befallde hustrun gå efter pänga-
påsen. Hustrun kom först med en, som innehöll specier, men 
den fick hon bära tillbaka. Sen kom hon med en, som där 
var plåtar i, men även den fick hon taga ut igän. Sist 
kom hon med en stor rundstyckspåse — se han var riker, 
Arvid — ock så bad Arvid länsmannen själv räkna till sig 
beloppet. 

Länsmannen tyckte inte om att behöva sitta ock räkna till 
sig skatten i rundstycken, men Arvid förklarade, att det var 
kronans mynt ock att han därför skulle ta dem. Det tog, kan 
veta, lång tid, så länsmannen började bli hungrig. Arvid till-
sade då hustrun att ställa i ordning ock laga till mat, varvid 
Arvid lät hänne anrätta de osmakligaste delarna av 18 stycken 
suggor,» vilka bitar Arvid sparat. Efteråt frågade han länsmannen, 
hur han tyckte det smakade. »Jo, det var mycket gott», för-
klarade denne. Så frågade han honom, om han kunde gissa, 
vad han ätit. Nej, det kunde han då inte. Då talade Arvid 
om, vad det var. 

Kyrkans tjänare gingo ej häller fria för honom. När det 
tog honom, ville han gäckas lite även med dem. 

Så vid ett tillfälle lade han sig sjuk ock lät kalla prästen 
till sjukbesök. När prästen kom, så trodde han naturligtvis, 

1) En berättare kallade det »sobära». 
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att Arvid nu mjuknat till sinnet, ock frågade därför, om han hade 
något på järtat eller han gjort något, som han behövde bekänna. 
Då svarade Arvid, att det värsta han hade gjort var, att han 
en gång legat på rygg ock borrat med en skämd navare i en 
ekesyll. När prästen skulle gå, ville Arvid betala honom. På 
bordet stod en bägare med pängar. Där bad han prästen 
taga, vad han ville ha. I botten på kärlet låg smuts, ock 
prästen, som tog med fingrarna till botten, fick dem fulla 
med smörja. 

En gång pliktade han för 19 oäkta barn, men betalade för 
20 ock stod kyrkskrift för dem alla. När han kom ut ur 
kyrkan, gick han bort ibland fruntimren, ock då prästen fick 
se honom där, gick han dit ock frågade Arvid, vad han nu 
tänkte göra. »Kungen en knekt ock vår Härre en själ», sva-
rade Arvid. 

Som vi hört, krusade han varken länsman eller präst. Men 
inte ens vår Härre själv ville han böja sig för. 

Då han en gång under skördetiden — »furen», som allmogen 
säger — skulle till att köra in rågen, började det åska ock 
hota med rägn. Sin råg skulle han dock ha in, om det rägnade 
aldrig så, förklarade Arvid. I detsamma slog åskan ned, ock 
pilen slog av ryggen på den ena oxen, så han föll. »Strunt i 
det», sa Arvid, »jag skall springa efter min brokiga ko i stället». 
Men den bröt benet. »Ja, då skall jag väl ändå ha en nek torr 
in», sa han ock tog en nek under pälsen ock sprang med. Men 
vid det han skulle slänga in den på logen, glattade han ock 
slog baklänges, ock neken flög bort i gödselkorran. Då knöt 
Arvid handen, hötte mot himlen ock sa: »Hade jag trott, du var 
så sticken, så skulle jag inte ha tetats med dig.» 

Att Arvid hade sådan framgång, som han hade, det kom sig 
därav, att han hade försvurit sig till den onde, som därför vid 
flera tillfällen jälpte honom. 

Inne på hans gärd låg en stor flat sten, som var så stor, 
att man kunde soltorka en tunna råg på den. Arvid hade 
hittat den långt från hemmet, dit han ville ha den förd. Han 
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ställde till körjälp 18 gånger, men fick den inte fram ändå. 
Men så en natt hade den gått fram av sig själv. 

Till sist råkade dock Arvid bliva fast. Han hade fått för 
många av de store mot sig. Ock så blev han för någon bragd 
dömd till döden ock insatt i Hamneda kyrkas torn. Den gamla 
kyrkan, som revs 1891, hade haft ett torn över mittelbyggnaden, 
vilket torn av de gamle kallades »fångatornet». Det togs ned 
1788. I närheten låg även galgabacken, där avrättningen skulle 
ske. I denna för Arvid svåra belägenhet hade hans hustru rest 
till Stockholm för att av kungen utvärka nåd. Natten före av-
rättningsdagen hade Arvid besök av hin, åt vilken han för-
svurit sig mot löfte om rikedom ock långt liv. »Jo, du var mig 
just den rätte», mente Arvid, »du lovade mig ett långt liv, men 
du bedrog mig.» — »Åh, du är inte döder än», sa hin. Om 
morgonen, när Arvid blivit utförd på galgabacken ock han skulle 
till att lägga huvudet på stupstocken, hörde han en gnäggning. 
Arvid, som kände igän ljudet, bad då, att man skulle vänta en 
halv timme, »ty», sa han, »jag hörde min vita märr vrena». I 
detsamma blev ett fruntimmer på en vit häst synligt uppe på 
Sanna lid, då ett flygsandsfält norr om Hamneda by. I handen 
höll hon en käpp med en vit duk på, varmed hon viftade. Då 
hon kom fram, fattades blott en minut i att det beviljade upp-
skovet var tilländagånget. Hon hade benådningsbrevet med sig, 
ock sålunda slapp Arvid undan även den gången. 

Men efter den betan lär Arvid blivit mera stillsam av sig 
ock slagit sig i ro i Öshult, där han omsider dog ock blev så 
begraven utanför Hinneryds kyrkogårdsmur. Innanför ansåg 
han sig ej värdig att få ligga. Han hade förordnat, att kistan 
skulle ställas på häll i graven, ty han ville inte att folk, som 
kom förbi, skulle kunna säga: »Där ligger den djävuln.» Över 
sin grav hade han ombesörjt en stor gravsten med inhuggna 
sinnebilder, stegel ock jul, hänsyftande på att han varit dömd 
att avrättas. 

Om denna sten värkligen funnits, så torde den nu vara 
försvunnen eller åtminstone bortglömd, ty ingen vet om den 
på annat vis, än att den förväxlas med en gammal sten, å 
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vilken äro inhuggna större ock mindre ringar, som enligt en 
tydning skulle utmärka årtalet för den gamla kyrkans byggande. 
I »Skandinaviens Hällristningar» av Axel E. Holmberg, Stock-
holm 1848, läses i en not s. 36: »En genomkorsad cirkelform, 
sannolikt ett stegelhjul, är uthuggen på en gammal gravsten å 
Hinneryds kyrkogård i Småland över en Arvid i Öshult, som 
för något brott blivit dömd till döden, men benådades ock som 
sedan lät göra sig denna liksten.» 



Bjärke härad, 
ett bidrag till Västergötlands bebyggelsehistoria. 

Av S. LAMPA. 

Med 7 bilder ock en karta. 

Vid de undersökningsresor å Västergötlands landsbygd, som 
jag sedan rätt lång tid tillbaka företagit i avsikt att studera 
dess kulturförhållanden under äldre ock yngre tid, ha vissa 
omständigheter i samband med odlingen icke kunnat undgå att 
inprägla sig i min uppfattning. Då jag sysselsatte mig med de 
självständiga gårdarna ock lägenheterna i en ort, fann jag dem 
ordna sig i olika grupper efter - sin beskaffenhet eller, såsom 
man lika väl kan säga, sin betydelse. Där funnos platser, som 
tydligen voro urgamla kulturcentra, belägna på de av naturen 
mäst gynnade punkterna för en tidig besittning. De lågo 
vanligen i närheten av ett vattendrag, där fruktbar jordmån ut-
bredde sig ock där samfärdseln under älsta tider varit god. 
Ock i regel fann man vid dem fasta minnen från heden tid, 
stundom ända från stenåldern. Där voro vidare orter, som röjde 
ungefär samma art, fastän så att säga i mindre måtto, genom 
sin beskaffenhet visande sig härstamma från äldre tid, men icke 
från den älsta bebyggelsetiden. Ock slutligen funnos oansenligare 
fastigheter, ehuru ännu alltjämt bland de självständiga egen-
domarna, vilka genom ringa storlek ock oftast genom belägenhet 
i den odlade markens utkanter gåvo sig till känna såsom till-
komna under jämförelsevis sen tid. I kyrkböckerna antecknas 
dessa sista ännu ofta såsom anslutande sig till en bys eller 
större gårds rote (husförhörsrote). Dessa rotar äro de gamla 
sockenavdelningarna, ock kärnan i dem utgöres framför allt av 
de gamla byarna, som äro vår älsta odlings centralpunkter.1  

1) Jämför redan från 1300-talet indelningen av Vidhems (Laske-
Vedums) socken i tredingar efter tre byar. 
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Först genom arbete för OrtnamnskommiWn kunde jag 
emellertid komma i tillfälle att systematiskt genomforska vid-
sträcktare områden, såväl under vandringar i orten från by till - 
by som medelst studier i förefintliga urkunder. Vid en under-
sökningsresa år 1904 i Bjärke ock Väne härader gjordes ut-
kastet till här föreliggande studier rörande det ena av dessa, 
Bjärke. Först sedermera har jag tagit kännedom om Jon. 
STEENSTRUPS undersökningar rörande den danska landsbygdens 
bebyggelse, varav jag dock icke föranletts till någon ändring 
i framställningen (jfr s. 39 f.). 

Atskilliga bristfälligheter, som torde förefinnas i dessa an-
teckningar, har det icke varit mig möjligt att övervinna, dels 
på grund av den begränsade tid, som stått mig till buds för 
arbetenas utförande, dels emedan förefintliga jälpmedel i många 
fall ge för ringa vägledning. Så saknas detaljerad geologisk 
karta för Bjärke härad (finnes endast i skalan 1 : 200,000). 
Uppgifterna om fornminnen äro sådana, som jag kunnat lämna 
dem efter komplettering ock korrigering av DJURKLOUS anteck-
ningar från hans antikvariska resa i trakten år 1868 (i Antikvar.-
topografiska arkivet i Stockholm). 

Historia ock topografi. 

De älsta underrättelser man har om Bjärke härad äro 
att finna i ett par tillägg till äldre västgötalagen, daterande 
sig från slutet av 1200-talet ock början av 1300-talet. Där 
uppgives om Bjärke härad, att det tillsammans med det an-
gränsande Ale härad utgjorde hälften av ett kronans förvalt-
ningsområde, »Holäsio bo», uppkallat efter nuvarande byn Hullsjö 
i Väne härad. Vidare uppgives, att häradet hade film kyrkor, 
vilket överensstämmer med den till senare tid rådande indel-
ningen i fän socknar. Man får därför anta, att den nuvarande 
sockenindelningen redan då var genomförd, ehuru de särskilda 
socknarna visserligen icke nämnas förrän på 1400-talet. Dessa 
socknar voro dels de fyra nu befintliga: moderförsamlingen Stora 
Mellby ock annexerna Erska, Lagmansered ock Magra, 
dels Gen n ev eds socken (omfattande byarna Genneved ock 
Glossbo), vilken nu uppgått i St. Mellby, men ända till 1887 
upptogs såsom särskild socken i jordeboken. Som kyrklig socken 
hade den emellertid redan tidigt försvunnit; man vet ej när, 
endast att Genneveds kyrka fanns ännu 1546. Å platsen, där 
den legat (nu marknadsplats), visas åtskilliga kvarlevor, sär- 
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skilt kyrkomurens utsträckning. Enligt DJURKLOII hade kyrkan 
varit en liten träkyrka. 

Häradet tillhörde under unionstiden »Ekholms län», d. v. s. 
det lydde under slottet Ekholmen på nuvarande Slottsön i när-
heten av Trollhättan. Vid reformationstiden bildade det jämte 
Kullings härad »Asgustorpa prosten» (benämnt efter Algutstorps 
gäll i Kullings härad). 

Någon i vår medeltidshistoria framträdande ort finnes icke 
inom häradet. Visserligen har det bekanta slottet Gräfsnäs 
uppgivits räkna sina anor, om än icke från sagotiden,1  så dock 
från medeltiden, då det skulle innehafts av ätten Hjortehufvud 
(lagmännen Gudmar Månsson ock hans son Måns Gudmarsson, 
gift med Karin, en syster till heliga Birgitta). Detta är dock något 
som tillkommer godset Lo i Långareds socken, Kullings härad, 
ock det medeltidsslott, som uppförts på den dithörande »Lo holme» 
i Anten. Gräfsnäs omnämnes först 1550, då kungligt tillstånd 
utfärdades för härr Sten Eriksson (Leijonhufvud) till Loholm att 
»under sin gård Grefznäs, ther han nu aehter att byggie», tillbyta sig 
»tu skattegoz i Ilielmeren». Hans fru, grevinnan Ebba Lilliehöök, 
hade fått »Grefznäshus och egendom» i morgongåva ock huvud-
sakligen bekostat slottets uppbyggande.2  Berättelsen om Gustav I:s 
bröllop med Margareta Leijonhufvud å Gräfsnäs är tydligen 
endast en sägen. Att Gustav besökt slottet Loholm, är ju där-
emot helt troligt. Detta slott lär ha blivit stormat ock ned-
rivet av bönderna i förbittring över härr Stens hårdhet. 

En ort, som tydligen under gångna tider spelat en roll i hära-
dets historia, ehuru den sedermera råkat i förgätenhet, är den in- 
tressanta platsen Läppesås, under medeltiden häradets tingsställe.3  

Från gammal tid gick en av landets viktigaste vägar 
genom häradet, nämligen den som från de märkliga platserna 
Älvsborg ock Lödöse ledde till Skara. 

Bjärke härad är ett av de minsta i Västergötland (ej fullt 
2 kv.-mil) ock rymmer icke inom sig någon plats av större 

Jfr sägnen om riddaren Gomer ock Gomers sten (Hjorth, Bjerke 
härad s. 44, v. Mentzer, Gräfsnäs slottsruin, i Turistfören:s års-
skrift 1906). 

Om Gräfsnäsgodset se vidare s. 32 nedan. 
8) Den omnämnes utförligare s. 33 nedan. 



( A'q
qa

  N
A

) ug
inP

X,
1 1

101
11

 

33"  

14 	 LAMPA, BJÄRKE HÄRAD. 

betydenhet. Från dess norra gräns är 17 km. till Vänerns 
sydligaste del (Dättern), från dess västra gräns 15 km. till 

Götaälv. Länge liggande något 
avsides från större stråkvägar, 
är det numera genomkorsat av 
Västergötland-Göteborgs järnväg. 
Den löper genom häradets bör-
digaste del, Mellbydalen, vilken 
från älsta tid varit medelpunkten 
för häradets odling ock där or-
tens ovan nämnda huvudväg går 
fram. 

Den resande, som passerar 
järnvägssträckan inom Bjärke 
härad, ser en dalgång mellan 
icke mycket höga kanter, vilken 
sträcker sig utmed ett vattendrag 
(Mellbyån) från häradets nord-
östra hörn, där känningen med 
den vidsträckta »Västgötaslätten» 
i Skaraborgs län redan tager vid. 
Det är en bördig terräng med 
röda ock gråa byggnader ock tal-
rika, dock nu i antal avtagande, 
väderkvarnar (de äldre av samma 
typ som Främmestadskvarnen på 
Skansen). Vanlig åkerlera har 
här i Mellbydalen vidsträckt ut-
bredning; dock är den stundom 
täckt av mosand. Dalgångens 
höjd över havet är omkring 65-
90 m. Avbrott å slätten åstad-
kommes av de s. k. »lundarna» 
(på västgötadialekt lunne= lund), 
som äro trädbeväxta åsar ock 
kullar, innehållande rullstens-

grus: Genneveds ås i nordost, vidare kullar i Mellby, Magra 
ock Erska. Dessa äro delar av en från nordost kommande ås-
sträckning ock ha åt kringliggande slätter givit där förefintliga 
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sandlager. Längst söderut i dalsträckningen framträder en vacker 
tavla: det minnesrika Gräfsnäs med sina parker ock sin slotts-
ruin vid Antens idylliska strand. Det är häradets lägsta punkt 
(Anten ligger vid pass 66 m. över havet). 

På ömse sidor om dalen är landet någorlunda högt, något 
som är mäst markerat mot norr ock väster ock där beror på 
en förkastning i bärggrunden, som fortsätter långt i nordostlig 

Fig. 2. Bondgård i Mellby. 

riktning. Lemnar man Mellbydalen, kommer man således på 
båda sidorna in i ett högland, som här ock där är brutet. Dess 
höjd är i allmänhet 90-120 m., dock ännu högre söderut. Den 
förut omnämnda landsvägen viker i söder vid Gräfsnäs mot 
väster ock passerar därvid den oländiga skogstrakten Risveden, 
som i sydlig eller svagt sydvästlig riktning sträcker sig in i 
Ale ock Kullings härader ock på gränsen mellan de tre häraderna 
når sin största höjd (över 150 m.). Denna överträffas endast av 
högsta punkten (Bratthalls åsar, 154 m.) på en annan platå 
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sydost i häradet, vilken ävenledes har sin fortsättning söderut 
i Kullings härad. 

Från landsvägsknuten vid Sollebrunn (centralpunkt i häradet, 
belägen något nedanför Mellbydalens mitt) går vägen mot öster 

Fig. 3. Gammal väderkvarn i Mellby. 

genom en mindre dalgång med åkerlera, utmed Mörlandabäcken, 
för att därefter nå de senast nämnda höglända trakterna. I 
dessa är vid Upplo en sänkning, som fortsätter utmed ett 
vattendrag mot sydväst till en dal vid Stora Lo ock slutligen 
till Anten. 
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På vägen västerut från Sollebrunn passerar man gränsen 
mellan Risveden ock dess lägre fortsättning i norr, Kulskog, 
ock når så en mindre dalgång, sträckande sig mot Vanderyd-
vattnet (71 m. över havet), åt vilken sjö landet i väster sluttar. 
Sjön har vackra stränder, särskilt vid det storartade härresätet 
Kobärg. I nordväst sänker sig hela terrängen, som här genom-
löpes av Vanderydvattnets utlopp (Visslaån), mot den till Göta-
älvs vattenområde hörande Tunhemsslätten. Mellan Kulskog ock 
Mellbydalen ligger ett välskött jordbruksområde, Fledeslätten 
(90 m. över havet), kring Hedebäcken, med åkerlera ock sand. 

Fig. 4. Gräfsnäs. 

Där skogen något fredats, kan den åt höglandet giva en 
omväxlande ock behaglig prägel, särskilt då en vidsträcktare 
utsikt öppnar sig. Men eljest ger en färd inåt skogshöjderna, 
antingen man följer en större väg eller mer ock mindre banade 
stigar, inblick i en natur av rätt dyster stämning. Denna prägel 
framkallas huvudsakligen av de splittrade bärgkullarna ock av 
mossarna, ock det hela livas icke av vatten; endast på Risveden 
finnas en del småsjöar. Bärggrunden är så gott som uteslutande 
gnäis, mäst den vanliga grå gnäisen, men i det sydöstra hög-
landet övervägande röd gnäis (järngnäis). Urbärget träder i 
stor utsträckning i dagen, med splittrade kala bärg, stundom 

Sv. landsm. 1908. 	 2 
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helt små, stundom uppträdande i större massor. Bärgets för-
klyftning är ofta så stark, att hela samlingar av rätt regel-
bundna block bildas. I skogstrakterna Risveden ock Kulskog 
täckes bärget delvis av det ofruktbara krosstensgruset. Mossarna 
äro ganska talrika, men i allmänhet helt små. De största finnas 
på ett par lägre trakter: vid gränsen till slätten i nordost 
(Högmossen, 80 m. över havet) ock vid Vanderydvattnet. 

Fornminnen. 

De fasta fornlemningarna inom Bjärke härad äro huvud-
sakligen av tre slag: hällkistor, gravhögar ock resta 
stenar (bautastenar ock stenkretsar). Jag lemnar här redo-
görelse särskilt för vart ock ett av dessa slag, först för h äll-
ki stor na, som äro stenålderns minnesmärken i denna trakt. 

St. Nellby socken. Bland hällkistorna ha två anträffats 
på Kulskog. Av den ena, befintlig nära gården Smedstorp, 
fanns vid DJURKLOUS besök endast en grop kvar; tidigare hade 
den använts till källare. Den andra är ännu till stor del i be-
håll; belken alldeles invid åbyggnaden till gården Kulehede, 
har den omändrats till en ansenlig källare (detta skedde år 
1831). Orörda äro tre stora ock släta hällar, som bilda östra 
sidoväggen, samt en häll, som utgjort gaveln i nordost; mot 
sydväst hade kistan varit öppen. Västra långsidan bestod ur-
sprungligen av tre mera ojämna hällar. Källarens innertak 
bildas nu av tre stora hällar, bland vilka en tillhört taket ock 
de andra tagits ur västra långväggen. Här (i kistan) hade man 
funnit en flintkniv ock en pilspets. 

På ett trängre, särdeles fornminnesrikt område söderut från 
Hedeslätten finnas icke mindre än säx hällkistor. Av den 
västligaste, belägen å ägorna till gården Käringebrunn, finnes 
endast gropen i behåll. Mera söderut, vid gården Åsen, finnas 
i den s. k. Kyrkeliden (sägnen har dit förlagt en kyrka) två 
hällkistor, bland vilka den ena, av folket kallad »jättegryt», är 
bättre bibehållen än flertalet av kistorna i trakten. Den synes 
ha haft en särskild form, i det den bestått av en större grav-
kammare med en tämligen smal gång intill. Nu finnas kvar 
en bred gavelhäll ock långa sidohällar. Strax intill i back- 
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sluttningen ligger den andra hällkistan, numera endast en grop 
med några hällar. Längre i nordost, på Jordala bys område, 
äro tre hällkistor. På sluttningen av Rävabärget ner mot 
Brunn stnaden finnas räster efter den ena, som varit tämligen 
liten. Gavelhällen är kvar, ävengom mindre hällar vid sidorna; 
runt omkring är marken stensatt. Söder om Håbärget äro räster 
efter en annan hällkista; gropen är 16-18 fot lång, 6 fot bred. 
Den kallas av folket »jättegrav»; några tro, att folk bott i hålan. 
Gaveln står kvar med rätt stora hällar; omkring är stensättning. 
Vid hem mansdelen Varåkra finnas återstoder av en större häll-
kista. Kvarstående äro ett par sidohällar, ock ett par andra 
sådana finnas vid platsen; gaveln är borta. 

Nordost om Genneveds by finnes en hällkista, som icke 
blivit undersökt. 

Magra socken. På Magra bys område träffas två häll-
kistor, båda i utmarken nordost om byn. Den ena är belägen 
i det s. k. Stommens gärde (Stomna jaha), nu en utmark med 
småskog. Den synes ha bildat ett fyrkantigt rum med en smal 
gång. Tre hällar äro kvar, varav en gavelhäll ock en lång 
sidohäll. Gravens ursprungliga längd antas av DJURKLOU vara 
32 fot. I denna grav ha flintsaker blivit funna (knivar, pil-
spetsar). På andra sidan vägen till Ränne by, vid Djurakullen, 
äro lemningar efter en mindre hällkista, kanske av 10 fots längd. 
Tre hällar synas, varav en gavelhäll; stensättning finnes omkring. 

Öster om byn Borrås på en sandhöjd är en hällkista, enligt 
uppgift bestående av ett fyrkantigt rym med en längre gång. 
Takhällarna äro borttagna, de ligga nu troligen i »stenhag» i 
närheten. 

Erska socken. På utmarken till byn Mjölsered, nära 
torpet Storslätt, äro spår efter en hällkista, som ej blivit 
undersökt. 

Lagmansereds socken. Vid byn Boryd (92 m. över havet) 
finnas två hällkistor. Strax söder om byn ligger den bäst bi-
behållna av alla inom häradet: de flästa hällarna äro i behåll, 
fastän delvis något rubbade. Två synas ha varit takhällar, en 
bred ock en smal. Graven, som sträcker sig i nordväst ock 
sydost, består av två rum: ett är fyrkantigt (bredd 5,3 fot, längd 
8,6 fot) med höga hällar ock särskilt med en stor gavelhäll, ett 
är nästan runt (tvärmått omkring 6 fot) med mindre oregel- 



20 	 LAMPA, BJÄRKE HÄRAD. 

bundna hällar; det senare rummet ligger i sydost. Graven synes 
ha omgivits av en stenblandad jordhög, ej gående under 
markens nivå. 

Ett stycke längre bort från byn, i Västergärdet väster om 
Mullbobacken, äro räster efter en hällkista, som dock nu äro 
svåra att bestämma, emedan de för en mansålder sedan an-
vänts till källare. En tvärhäll ock flera andra hällar stå kvar 
i marken, med stensättning omkring. 

På Varskogen (skogen till gården Vara) finnas lemningar 
efter en hällkista med stenbädd på tre sidor. 

Såsom framgår av denna redogörelse för de 16 kända häll-
kistorna från häradet — om 12 hade DJURKLOII erhållit kännedom, 
jag har kunnat anteckna ytterligare 4 — äro de, egentligen med 
ett undantag (Boryd), mycket skadade. Vanligen finner man en 
grop med några hällar samt omgivande stensättning av kullersten. 
Djupast in i marken stå ofta en eller ett par gavelhällar kvar, 
ock vidare kan man se sidohällar. Särskilt anmärkningsvärt är, 
att man vid några hällkistor (Boryd, Åsen, Borrås) finner dels 
ett fyrkantigt rum, dels ett förrum eller en smalare gång av 
mindre hällar. Kanske tyder detta på en övergångsform från 
gånggrifterna. 

Utom redan nämnda, i samband med gravarna stående fynd 
av stenålderssaker bar man funnit sådana (yxor, knivar, pil-
spetsar av sten ock flinta) å områdena för byarna Genneved 
(vid Högmossen), Magra, Bjärlanda ock Mjölsered. Fynden 
från Bjärlanda äro gjorda dels i en grusås söder vid byn, 
enligt uppgift inom i krets satta hällar, dels i en mosse 
längre bort. 

Av minnen från bronsåldern känner man knappast några 
inom detta härad. Ännu äro inga gravar eller dylika minnes-
märken funna, som kunna hänföras till denna period. Endast 
från Genneveds by har man uppgift om fynd av bronssaker 
(vid Högmossen, där även saker av guld skola ha hittats), men 
dessa kunna ju ha yngre ursprung. 

Från senare perioder äro minnena däremot ganska talrika 
och på vissa platser rätt storartade. Främsta rummet bland 
järnålderns minnen intaga grav fält med vikingatidens rund- 
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kullar i växlande storlek; möjligen kunna ju en del högar vara 
äldre än från vikingatiden. 

St. Nellby socken. Inom byn Jordala finnes vid hemmans-
delen Varåkra, ett stycke från den tidigare nämnda hällkistan, 
ett gravfält med omkring ett dussin tämligen låga högar, av 
vilka några ha stenkantning. Platsen kallades förr »Jordale 
klubben», ock sägnen förlade hit en stad (eller en kyrkogård). 
Även i närheten av hällkistorna vid Åsen förekomma högar; 

Fig. 5. Bautastenar vid Genneved (i bakgrunden Högmossen). 

möjligen äro sådana att finna redan i samma sluttning som 
kistorna, ock säkert träffas de i skogsbrynet norrut. 

På den fornminnesrika åsen vid Genneved ha helt visst 
gravfält funnits å skilda platser, ehuru det nu är svårt att spåra 
dem. Endast på terrängen Skattekärr (nu en hed) nära Hög-
mossen, där de förut omtalta fynden blivit gjorda, finnes ännu 
kvar en ättekulle jämte tydliga spår av andra högar. Längre 
i sydost äro flera högar bortodlade. DJURKLOU vet dessutom att 
omtala ett par platser på åsen, där högar funnits. 
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Magra socken. Vid rullstenshöjden Bjärlanda lunde, nord-
ost om Bjärlanda by, skola enligt DJURKLOII finnas några små 
gravkullar. Dessa äro dock numera icke kända. 

Helt nära Magra by, på terrängen Sandtäcket (namnet är 
säkerligen en missuppfattning av ordet sandtäkt), har varit ett 
betydande gravfält, som numera är alldeles förstört genom grus-
täkt ock odling. Längst bortåt från byn finnes åtminstone en 
större hög delvis kvar; högarna närmast byn hade kort före 
1904 förstörts genom potatisodling. Gravarna härstädes påstås 
av folket härröra från »danska kriget». 

Erska socken. Vid Erska by (Håkansgården, Larsgården), 
på höjdsträckningen norrut mot landsvägen, torde ha varit ett 
stort antal gravhögar. Många spår finnas ännu, men ha genom 
odling gjorts otydliga. Endast en större ättehög är någorlunda 
bibehållen. På högsta delen av rullstenshöjden Erska lunde, 
alldeles invid nuvarande kyrkogården, är ett ovanligt stort grav- 
fält, som förr kanske sträckt sig längre ner i sluttningarna 
(ett par högar befinna sig nu inom kyrkogårdsmuren). Högarna, 
som ännu uppgå till ett antal av 60 å 70, växla från helt små 
till ganska ansenliga kullar. Platsen är nu beväxt med ung 
barrskog. Enligt sägnen härrör det stora gravfältet från strider 
med danskarna, som härvid använde Erska kyrka såsom stall. 
Nere på höjdens södra sluttning har även varit ett gravfält. 
Nu är här en grustäkt, varest endast en större skadad hög 
synes alldeles invid landsvägen. 

Vid rullstenshöjden Karlsta lunde (förr Läppesås) söder om 
Erska finnes i öster, nedanför den egentliga höjden, ett gravfålt, 
där flera högar äro kvar. 

Lagmansereds socken. Nära Boryd, vid den förut nämnda 
Mullbobacken, tyckas räster av gravhögar visa sig, trots grustäkt 
ock tidigare uppodling. Fynd ha gjorts av lerkrukor med kol 
ock aska. En av DJURIMOU omnämnd ättekulle med toppsten, 
i gärdet väster om Mullbobacken, är nu icke känd. 

I gärdet söder om gården Vara skall förr ha funnits en 
sandkulle, kallad Jättegraven, troligen en ättehög. 

På grund av sin egenskap att ligga i kanten av grusbackar 
ha gravfälten i hög grad utsatts för faran att mer eller mindre 
skadas genom sandtäkt, stundom även genom odling. Det ståt-
liga gravfältet på Erska lunde har sin belägenhet högst på 
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krönet att tacka för sin räddning; dock är även detta grav-
område nu icke alldeles fullständigt. Icke så få torde de 
platser vara, där högar spårlöst gått förlorade. Till de av 
DJURKLOU uppmärksammade omkring 10 gravplatserna har jag 
kunnat lägga 4 å 5. 

1 allmänhet äro högarna i denna trakt små, ock få äro de 
som ha något större dimensioner. Särskilt äro de, såsom DJUR-
KLOU observerat, av en helt låg form, ock endast högarna å Erska 
lunde ha en högre rundning. På många ställen äro högarna 
rikligt stenblandade, ock ej sällan ha de en tydlig fotkedja. 

De resta stenar, som finnas inom häradet, stå nästan alltid 
i samband med gravfälten, ock så är särskilt förhållandet med 
de ansenligare bautastenarna. 

St. Mellby socken. Å gravfältet vid Jordala (Varåkra) 
äro spår av flera stenkretsar, ock likaså synes vara fallet vid 
den i närheten belägna hällkistan. Vid torpet Kärrsängen 
(gården Kärret) finnes på en mindre höjd, ej långt från häll-
kistan å Käringebrunn, en stenkrets av 8 stenar med länkar 
av kullersten emellan. Tvärmåttet är 30 fot; stenarna äro 1,5-2 
fot höga. Spår av en mindre krets, enligt DJURKLOU med 7 
stenar ock tvärmått av 18 fot, finnes därintill. 

På åsen vid Genneved finnas resta stenar å flera platser. 
I norr står väster om vägen, vid den s. k. Vällingehålan, en 
stor bautasten, kallad Bredstenen, 8 fot hög ock lika bred. Den 
skall förr ha varit omgiven av mindre stenar. Några helt små 
resta stenar finnas därintill. Nära de kvarvarande högarna på 
Skattekärr stå två bautastenar, med höjd av 7 ock 6 fot. Söder 
om den forna byn stå i en rad tre bautastenar, 6-7,5 fot höga 
ock de två mer än 6 fot breda. Det förefaller, som om här- 
intill förr varit gravhögar. 

I skogen till Borgs by skola finnas resta stenar. 
Magra socken. Vid gravfältet å Sandtäcket (Magra by) 

finnas 3 bautastenar. De båda största stodo för 30--40 år sedan 
upprätt; den ena (omkring 13 fot) ligger nu i en grushåla, den 
andra (12 fot) i ett »stenhag». Ett stycke från dessa ligger den 
tredje (8 fot) i en stenmur. Enligt DJURKLOU ha här förr varit 
flera stenar, som stått två ock två. 
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närheten av hällkistan på 2Stommens gärde» fann DJURKLOU 
flera cirkelformiga stensättningar av småsten (nu icke kända), 
den största med 45 fots tvärmått. 

Vid bygatan i Bjärlanda by står en bautasten, som är 8 
fot hög ock 5 fot bred vid basen, upptill spetsig. Strax intill 
står ytterst i en stenmur en lägre, bred sten. I muren finnas 
några andra hällar, som möjligen en gång varit rasta. 

Erska socken. Nedanför södra sluttningen av Karlsta 
lunde torde ha varit en hel del stensättningar, enligt DJURKLOU 
bl. a. en större rundel. På många ställen kan man här tycka 
sig se spår av sättningar med större eller mindre stenar, men 
markens oländighet hindrar ett tydligt urskiljande härav. 

Lagmansereds socken. Överst på Mullbobacken vid Boryd 
stå 3 breda ock låga bautastenar. Flera ha förr varit rasta ock 
ligga nu i närheten i grustag, troligen även i stenbag. Enligt 
DJURKLOU ha trekantiga sättningar funnits. För honom upp-
gavs, att ett 50-tal stenar stått på Mullbobacken. 

Möjligen är vid Boryd en stensättning på en liten backe 
vid vägen åt Lagmansered. 

Om den närmare beskaffenheten av de minnesmärken, som 
bestå av rasta stenar, är svårt att yttra sig, då knappast något 
dylikt fått kvarstå i sitt ursprungliga skick. Ofta ha stenar 
blivit bortförda eller på andra sätt rubbade. En del bautastenar 
torde kunna anses såsom minnesstenar på gravplatser, ock andra 
synas åtminstone ha något sammanhang med dessa platser. För 
bautastenarna vid Bjärlanda känner man dock icke något om 
deras förbindelse med- gravar. Fristående äro stensättningarna 
vid Kärrsängen, av vilka den större är ett rätt vackert exemplar 
av de s. k. dommareringarna. 

Fornminnen av andra slag än dem, för vilka nu redogjorts, 
äro helt få. Emellertid synes av DJURKLOUS beskrivningar 
framgå, att även andra gravformer lemnat spår efter sig. Från 
ett par ställen (Magra, Bjärlanda) omtalas, att man funnit små 
hällar satta i fyrkant eller rundel, ock att man mellan eller 
under dem gjort fynd särskilt av stensaker.1  Av de på flera 

1) I allmänhet är det i dessa trakter helt vanligt, att man er-
håller upplysningar om fynd av ben, aska ock »krukor», hittade under 
jorden (ofta mellan små hällar) vid grundgrävningar o. d. 
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andra håll i Västergötland så talrika gravkumlen, från brons-
åldern eller äldre järnåldern, finnas enligt DJURIKLOUS antagande 
möjligen några. Så på Nötås, en backe nordväst om Genneveds 
by, flera stycken, som dock äro tämligen oregelbundna (kanske 
gamla odlingsrör). Längst upp i Risvedens skogstrakt, på gränsen 
mellan Bjärke ock Ale härader, är ett stort kummel, kallat 
Vitevallsrös (efter sjön Vitevallen). Kumlet har länge tjänat 
såsom råmärke, men DJURKLOII antager, att det ursprungligen 
varit ett gravkummel, i synnerhet som det uppgives, att skatter 
där blivit av grävare funna. 

I sydöstra sluttningen av Karlsta lunde är ett svårförklarligt 
minnesmärke: en håla full med sten, tydligen från början med 
stensatta kanter. Enligt sägnen ha här pänningar nedgrävts 
för att räddas undan danskarna. En »pängekista» skall även en 
gång ha varit sedd. 

Det är naturligt, att för bygdens historia en undersökning 
av de särskilda fornminnenas belägenhet blir högst viktig. För 
nu behandlade område är det gravfälten ock hällkistorna som i 
synnerhet komma i fråga. Av de kända gravfälten äro de 
fiästa belägna i omedelbart grannskap till de stora byarna: 
Erska (flera gravfält), Jordala (gravarna vid Åsen torde kunna 
räknas dit), Genneved (flera gravfält ha säkerligen funnits på 
åsen), Bjärlanda, Magra, Boryd. Anmärkningsvärda äro särskilt 
de s. k. »lundarna» såsom platser för dylika gravar: Erska lunde 
(två fält), Bjärlanda lunde ock Karlsta lunde (vid den sista 
finnes ingen Vi). Dessa äro ju ock rullstenshöjder, ock i 
backarna med rullstensgrus (eventuellt krosstensgrus) är det som 
dessa gravminnesmärken anlagts. Vid de medelstora ock mindre 
byarna saknas gravfält, något som ju dock icke behöver betyda, 
att dessa boplatser icke funnits till i heden tid. Särskilt an-
märkningsvärt är emellertid, att man från den egentliga Mellby-
dalens byar, de flästa liggande på lerterräng, icke känner några 
gravar, antingen i denna sträckning inga sådana funnits eller 
de spårlöst försvunnit för odlingen.2  

Stenålderns minnesmärken, hällkistorna, befinna sig icke i 
lika genomgående samband med de viktigaste bebyggelsecentra. 

1) Jfr s. 33. 	 2) Mera härom s. 31 f. 
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Några ligga invid byarna, stundom på samma terräng som järn-
åldersminnena (Jordala, Boryd). Men vanligare är, att de ligga 
ett stycke från kanten av den odlade marken, i skogsmark 
(Jordala, Magra, Genneved). Någon gång höra de till en större 
gemensam grupp, även om de ligga utom ett byområde; så höra 
hällkistorna å gårdarna Åsen ock Käringebrunn tydligen till 
Jordalagruppen. Men hällkistor finnas även vid långt avlägsna 
gårdar: Smedstorp ock Kulehede på Kulskog; ock t. o. m. i 
värkliga utmarker: Mjölsereds bärgiga utmark, Varas låglända 
skog. I allmänhet kan man säga, att hällkistorna ligga i grus-
backar (krosstens- eller rullstensbackar), som sträcka sig upp 
mot bärg. På grund av den starka förklyftning i bärget, som 
förut omtalats, voro lämpliga hällar lätta att erhålla. Där häll-
kistorna finnas tillsammans med gravhögar, skulle de ju kunna 
ange en fast bebyggelse ända från stenåldern, i så fall på de 
platser som tidigast togos i värklig besittning. En omständighet 
får visserligen icke förbises, nämligen att säkra vittnesbörd om 
mellanliggande perioder, bronsålder ock äldre järnålder, saknas 
— från Genneved finnas möjligen vittnesbörd om bronsålders-
kultur — men därmed är långt ifrån sagt, att sådana icke vid 
närmare undersökningar skola kunna påvisas. 

Bebyggelse. 

Den fasta bebyggelsen av ett område är naturligtvis be-
tingad av vissa allmänna förhållanden i fråga om traktens natur-
beskaffenhet, förhållanden som i stort sett måste anses ha varit 
desamma vid den första ockupationen som sedan alltjämt under 
långa tider. Huvudsynpunkten vid bebyggelsen, vilken beror 
på åkerbruket, måste ju vara den att erhålla på en gång lätt 
odlingsbar ock tillräckligt bärande jord. Vidare är tillgång på 
vatten nödvändig ock på samma gång torrt liggande boplatser. 
I det hela kan man säga, att det är vattnen som äro de mäst 
kulturspridande faktorerna: utmed vattendragen kommer odlingen, 
ock utmed dem sprider den sig vidare, längs åar ock sjöar 
ligga framför allt de bördiga platser, som i allt större utvidgning 
tagits i anspråk för odlingsändamål. I övrigt är det ju jord-
månens beskaffenhet som måste fälla utslaget, ock i ock med 
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detta markens geologiska beskaffenhet. Härvid synes främst ha 
kommit i fråga den lätta bördiga myllan eller sandblandad 
jordmån, i synnerhet sådan som anträffas nedanför runstens-
åsarna. På många ställen kunna dessa sägas fylla en roll i 
någon mån liknande vattendragen. Så är givetvis förhållandet 
i de näjder av Västergötland, därifrån föreliggande anteckningar 
härröra. På andra håll äro de geologiska betingelserna be-
tydligt olika. Det blir naturligtvis nödvändigt att för varje ort 
särskåda dess speciella terrängförhållanden. I allmänhet torde 
det dock icke slå fel, att man på lagom avstånd från vatten 
ock i samband med den s. k. lundvegetationen (lövskogsdungarna) 
finner de älsta kulturområdena. De äro fläckar, som tidigt 
tagits i besittning mellan de stora ofruktbarare vidderna: dels 
bärgiga ock skogiga marker, huvudsakligen med morängrus (av 
vilka ännu i senare tid endast en ringa del bragts i kultur), 
dels de i forna tider mer än nu utsträckta sumpmarkerna. 

Är det så som nu framhållits, behöver man icke anse skogs-
svedjandet såsom den älsta form av åkerbruk; man röjde ock 
svedde icke tidigast i skogarna, utan grep sig an med de gynn-
samma, lätt odlade platserna. 

Emellertid kan man rörande den älsta bebyggelsen ännu 
knappast komma till annat än mer eller mindre rimliga för-
modanden. Det är icke länge sedan den tanken rönte en viss 
anslutning, att fast bebyggelse icke ägt rum i vårt land förrän 
efter eller i ock med vikingatiden.' Med mera skäl är det som 
andra varit böjda att sätta dess början redan till någon period 
av stenåldern. Frågan kan naturligtvis icke lösas genom all-
männa synpunkter, ej häller genom summariska överblickar av 
fornfynd eller ortnamn. Olika platser måste i detalj undersökas 
i skilda avseenden, ock först då ett rikt material av denna art 
föreligger, kan man med någon trygghet yttra sig om sakernas 
sammanhang. 

Jag har förut redogjort för naturförhållandena ock minnena 
från älsta tider i Bjärke härad, ock skall nu se till, vad den 
nuvarande bebyggelsen i förening med dessa faktorer ger för 
antydningar om den älsta kulturutbredningen inom häradet. 

1) R. NORRBY, När blev Sverges befolkning i egentlig mening 
bofast? (Sv. landsm. XIX. 4, 1901.) 
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Området för den nuvarande odlade bygden i Bjärke härad 
visas bäst å ekonomiska kartan för häradet. Jämför man denna 
med geologiska kartan över trakten, finner man tydligt sam-
bandet med naturbeskaffenheten. Några trakter visa sig såsom 
huvudbygder, andra såsom mindre betydande bygder, åter 
andra såsom obygder. För den topografiska fördelningen av 
dessa har jag redogjort i en föregående avdelning. Huru ställer 
sig nu saken från odlingssynpunkt? 

Det är ju ett tämligen allmänt erkänt faktum, att den 
första bebyggelsen i vårt lands äldre delar skedde medelst byar. 
Där sådana saknas inom Västergötland, kan man med skäl förut-
sätta en mycket sen bygd, ock finnas endast små byar, kan man 
anse bygden relativt sen. De älsta centra äro de stora byarna, 
därom kan intet tvivel råda. Ock inom Bjärke härad ligga dessa 
så, som man av dess naturbeskaffenhet har anledning att vänta. 

Till de stora byarna räknar jag dem, som vid den tid, då 
vi första gången få värklig kännedom om dem, d. v. s. vid 
mitten av 1500-talet, innefatta minst tre hela hemman.' Byar 
av detta slag finnas (eller ha funnits) inom häradet till ett antal 
av 11. Bland dessa ligga 5 i Mellbyåns dalgång, 2 i Mörlanda-
bäckens dal, 2 på ömse sidor om Mellbydalen vid upprinnande 
vattendrag, 2 längre utåt vid vattendrag, som rinna till Anten 
ock Vanderydvattnet. 

Vid en närmare granskning av dessa byars beskaffenhet 
torde man emellertid inom dem kunna finna äldre ock yngre 
grupper, även härutinnan i samband med byarnas storlek. Det 
kan icke gärna råda något tvivel, att de fyra största byarna 
äro de älsta: Erska med 6 gårdar, Genneved ock Magra med 5, 
Jordala med 4, 5 eller 6 (beroende på olika beräkning). Alla om- 
ständigheter tala för en urgammal fast bebyggelse vid dessa byar. 

Erska har varit huvudpunkten i Mellbydalens södra del. 
Byplatsen var belägen icke invid ån, utan ett stycke från denna, 
norr om en rullstenshöjd (Erska lunde) samt invid andra höjder 
ock åsar mera norrut. De gamla åkrarna, med sandig jord, 
gingo i halvcirkel omkring dessa höjder. Talrika fornminnen 
från järnåldern befinna sig huvudsakligen på »lunden»; men, 

1) Jfr i västgötalagen beteckningen fullby: by med minst 6 åtar 
(på varje bol kunde vara ett par sådana). 
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såsom jag nämnt, ha även på höjningarna norrut många sådana 
funnits. Att minnen från än äldre perioder saknas, kan natur-
ligen icke bevisa, att orten måste vara tillkommen under en 
relativt sen period. Efter kristendomens inträde har här byggts 
kyrka, byn har blivit kyrkby ock såsom sådan givit namn åt 
socknen. Namnet på byn (äldre Irska) gör betydande svårig-
heter. Troligen är det adjektivbildning på ett personnamn, som 

Fig. 6. E raka (del av byn-samt lunden). 

i så fall kunnat tillkomma en gammal släkthövding (eller kanske 
hela släkten). 

Huvudpunkten i Mellbydalens norra del har varit byn 
Genneved. Byplatsen var på den punkt, där Mellbyåns huvud-
gren skär rullstensåsen. Åkrarna, med sandig jord, lågo i nord-
ost ock sydväst från byn. De talrika minnena från sten- ock 
järnåldern (även bronsåldern?) finnas huvudsakligen ett gott 
stycke norr om den egentliga byn, dessutom några längst i 
söder på byområdet. Emellertid torde åsen helt visst även 
mellan dessa punkter ha hyst dylika minnen. Byn blev kyrkby, 
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men Genneveds kyrka har länge varit borttagen ock därmed 
faktiskt även socknen, om den ock till senare tid upptagits 
särskilt i jordeboken. Namnet är genom citat från medeltiden 
(Gännavegh) ock ännu fortlevande dialektuttal (Jöneväg) klart: 
det betyder »den raka vägen» (fram över åsen). Senare leden 
-väg har sedermera utbytts mot -ved i skriftformer (i tal -ve). 

Äro dessa båda byar de älsta platserna vid den stora stråk-
vägen genom häradet, så äro de två andra, som kunna tävla 
med dem i betydenhet ock ålder, så belägna, att de med tiden 
kommit mera åt sidan. Emellertid ligger Magra by vid en be-
tydande färdeväg åt öster ock sydost, med själva byplatsen på 
en rullstenssträckning vid övre loppet av Mörlandabäcken, en 
biflod till Mellbyån. Å 'denna sandiga terräng lågo åkrarna 
i långsträckt riktning utmed byn norr om bäcken. Fornminnena 
äro talrika. Det nu så gott som fullständigt ödelagda grav-
högsfåltet framvisar byn såsom en ursprunglig typisk »högaby), 
sådan den omtalas i västgötalagen. Att den kan göra anspråk 
på anor från stenåldern, framgår av de på byns område befint-
liga hällkistorna, vilka dock icke ligga i byns omedelbara närhet, 
utan i byområdets kant, i ganska oländig mark. Byn blev 
kyrkby ock gav namn åt en socken. Namnet, som är »den 
magra (byn)», vittnar än i dag, att jordmånen vid besittnings-
tagandet ansågs mindre bärande än på de fiästa andra i anspråk 
tagna ställen. 

Helt avsides befinner sig Jordala by, genom en oländig 
höjdterräng skild från Mellbydalen. Den gamla byplatsen ligger 
vid en tämligen bruten terräng, där även rullstensbildningar före-
komma. Åkrarna lågo huvudsakligen nordväst om byn, men 
även i nordost, alla vid övergången till Hedeslätten norrut. Ett 
stycke därifrån går Hedebäcken i sitt övre lopp. Gravfält finnas 
invid byn. Men framför allt äro de talrikt förekommande 
hällkistorna märkliga. Medräknar man dem vid Åsen (något i 
söder) ock Käringebrunn (i väster), får man ett helt stenålders-
område med minnesmärkena i kanten av brutna höjder, om-
slutande en dalsänkning. På åtskilligt avstånd från huvudbyn 
(Övre Jordala) ock skild därifrån genom en höjdsträckning 
ligger i en annan sänkning en särskild avdelning av byn (Yttre 
Jordala). Denna del, som i sin omedelbara närhet saknar forn-
minnen, torde vara av åtskilligt yngre datum, kanske utvisande 
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en typisk »avgärdaby» i förhållande till »bolbyn». Namnet kan 
ej med säkerhet förklaras: dess senare led är tydligen ordet dal 
(gammal plur.), men förra leden kan endast framkalla giss-
ningar. Äldre skrivningar framvisa vanligen nior-, som synes 
något peka på ordet (boskaps)hjord. 

Vi komma nu till en grupp av byar, som i betydenhet ock 
säkerligen ålder stå: något efter de förutnämnda. Det är byar 
med 4 eller 3 gårdar. Viktigast av dessa är Bjärlanda (med 
4 gårdar), belägen vid en sand- ock lerterräng, som genom en 
bruten höjdsträckning är skild från Mellbydalen. Byplatsen är 
på en mindre ås ej långt från översta loppet för den ena av 
Mellbyåns källarmar ock söder om en rullstenshöjd (Bjärlanda 
lunde). Minnen från järnåldern finnas såväl å själva byplatsen 
som å lunden (jfr förhållandet vid Erska). För platsens be-
byggelse under äldre perioder finnas visserligen inga direkta 
vittnesbörd — lösa fynd från stenåldern kunna ju icke räknas 
dit — men intet finnes häller som talar emot att även denna by 
kunde hänföras till den älsta bebyggelsen. Namnet, älst skrivet 
Byärklandha, betyder »björkterrängen», med ordet björk ur-
sprungligen i samma form som i Bjärke härad, d. v. s. »björk-
häradet» (skulle möjligen ett reellt sammanhang finnas mellan 
namnen?) ock med plur. av ordet land i dess gamla betydelse 
»område», »terräng»; det hela tydligen syftande på björkskog, 
som ännu trives särdeles väl omkring Bjärlanda lunde. 

Nellby by (med 3 gårdar från gammal tid ock 1 senare 
gård) ligger på lerterräng ovan stranden av Mellbyån. Byn är 
nu långsträckt, men byplatsen var ursprungligen koncentrerad. 
Inga som hälst spår av fornminnen finnas; men så finnes ock 
numera ingenting utom gårdsplatser ock åkrar. Byn blev kyrkby, 
gav namn åt socknen, nu Stora Mellby, ock denna såsom moder-
församling åt pastoratet. Namnet, älst skrivet Mädylby, »den 
mellersta byn», ger vid handen, att den vid anläggningen ställts 
i relation till andra bebyggelseplatser, helt säkert också de i 
Mellbydalen. Vilka som afsetts, kan ej säkert visas med undantag 
för den närmast mot norr liggande. 

Denna by Ubby (med 3 gårdar), ligger på en obetydlig 
rullstenshöjd vid Mellbyån, där sandterrängen från Genneved 
träffar lerterrängen i Mellbydalen. Inga fornminnen kunna 
spåras. Namnet är till sin betydelse ej säkert: kanske »den 
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övre byn» (i jämförelse med Mellby) eller »den yttre byn» (länge 
skrivet Utby). 

I dalgängen utmed Mörlandabäcken ligger å lerterräng 
Mörlanda by (med 3 gårdar) helt nära bäckens strand ock 
med åkrar norr ock söder om bäcken. Inga fornminnen finnas. 
Namnet betyder »terrängen med skog på kärrmark»; vid be-
byggandet har nog skogen gått längre ned mot ån än nu. 

Långt upp i den sänkning, som i sydvästlig riktning sträcker 
sig ned till Anten utmed ett mindre vattendrag, ligger vid en 
sandterräng egendomen Upplo, ursprungligen en by med 4 
gårdar. Byplatsen torde ha varit i den lund, där gården är 
bebyggd; åkrarna lågo österut. Inga fornminnen äro kända. 
Namnet betyder »lunden däruppe» ock är tydligen givet i samband 
med namnet Lo, som tillhör en urgammal bebyggelseplats längre 
ned i dalgången (nu Stora Lo i Långareds socken, Kullings härad). 

Ännu en by hörande till denna grupp har funnits i Mellby-
dalen, den sydligaste byn av alla. Den är numera fullkomligt 
okänd, beroende därpå att andra egendomsförhållanden inträtt. 
Naturligtvis finnes dess åkerjord kvar, ock den utgör huvud-
stommen i Gräfsnäsgodsets ägor (jfr vad ovan meddelats å s. 13). 
Jämte den hittils missförstådda underrättelsen i ett Gustav I:s 
brev av 15501  ger älsta kartan över Gräfsnäs (1718) de enda 
förefintliga upplysningar om denna by. Där säges om ladugården 
till Gräfsnäs, att den »i förstone legat på Högden utmed Lands-
wägen — — hwarest de under Säterijet afhyste hemman 
HielnAreds husbygnad berättas hafwa stådt i forna tider.» Det 
är på den plats, benämnd Högen, där än i dag godsets ekonomi-
byggnader äro belägna. Åkern låg huvudsakligen österut fram-
emo t ån, på blandad sand- ock lerterräng. Byn var så tidigt 
avhyst (omkring 1550), att den icke finnes i de älsta bevarade 
jordeböcker. Namnet Hjälmered betyder »Hjälmes röjning»; 
Hjälme var ett under gammal tid förekommande mansnamn, 
-red är utbildat ur ryd, som betyder »röjning i skog» ock så-
ledes här anger, att den i väster belägna skogen vid bebyggelsen 
dragit sig fram till stället. Namn, vari detta ord ingår, anses 
visa, att orten är jämförelsevis ung (man har sagt: endast från 

1) Man har antagit, att det däri anförda »Hielmeren» skulle avse 
sjön Jälmaren (se Gustaf I:s regist. XXI). 
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_kristen tid). Emellertid har denna stora by tydligen varit bland 
de äldre i häradet, om också icke bland de älsta. Fornminnen 
äro icke kända vid byplatsen. 

Man kan fråga, huruvida i samband med denna by ha stått 
de talrika minnena vid ock på den något mer än en kilometer 
norrut belägna rullstenshöjden Karlsta lunde. Denna viktiga 
plats, som från medeltiden till inpå 1700-talet bar namnet 

Fig. 7. Karlsta hincle (Läppesås). 

Läppestbs, är tydligen en gammal kultplats ock var, såsom redan 
omnämnts, under medeltiden häradets tingsställe; men så vitt 
man nu kan sluta, har den aldrig varit något bebyggelseområde. 

Bland de stora byarna återstår nu endast en, Boryd (med 
3 gårdar). Det är den enda inom häradets hela västra hälft 
som torde kunna göra något anspråk på att tillhöra den älsta 
bebyggelsen. Den ligger i närheten av ett litet vattendrag, 
som rinner till Vanderydvattnet, ock invid bildningar av rull-
stens- ock krosstensgrus. Åkern fanns huvudsakligen på sand- 

Ss. landsm. 1908. 	 3 



34 	 'LAMPA, BJÄRKE HÄRAD. 

jord sydost om byplatsen. De talrika minnena från järnåldern 
visa, att här tidigt varit en betydande ort. Ock få stenålders-
minnena vittna, borde byn rent av vara bland de urgamla. 
Vad som skulle tala däremot är endast namnet, älst skrivet 
Boghrydh; det är en bildning med -ryd (den föregående leden 
är väl snarast namnet Bo). Men det synes alltmer framgå, att 
namnen på -ryd, -red såsom gårdsnamn icke få hänföras till en 
särskild, relativt sen bebyggelseperiod. Liksom de ännu i dag ges 
åt nytillkomna ställen, kunna de gå tillbaka till långt avlägsna 
tider, såsom av namnen på många stora byar anges. Man torde 
därför icke behöva tillgripa den förklaringen, att nu ifrågavarande 
plats fått ett nyare namn i stället för ett annat äldre; -ryd anger 
ju ock själva uppröjningen av platsen för odlingsändamål. 

Rörande de små byarna i häradet kan jag fatta mig 
tämligen kort. Till sin förnämsta del ligga de i Mellbydalen. 
Där har man i vinkeln av Mellbyån ock Mörlandabäcken byn 
Mjölsered (med 2 äldre gårdar ock 1 yngre) vid krosstens-
bildningar ock med åker på sandjord. Namnet skrives älst 
Miöllösa, vilket just torde betyda »brist på mjöl» (samma ort-
namn finnes i Norge från gammal tid). Längre upp vid ett 
annat tillflöde till Mellbyån är byn Torp (2 gårdar) å sand-
jord. »Torp» anger ursprungligen en enstaka gård eller utflytt-
ning ur by. Vidare är norrut byn Borg (2 gårdar) alldeles vid 
åstranden, med sand- ock lerjord. »Borg» betyder »terrassformig 
höjd» (stundom nästan detsamma som »bärg»). Byarna Solle-
brunn (1 äldre, 2 yngre gårdar) ock Tollestorp (3 yngre gårdar) 
synas ha relativt sent uppstått vid stråkvägen genom dalen; 
den förra har övervägande sandjord, den senare har lerjord. I 
namnet Sollebrunn är endast senare leden möjlig att tyda: 
dialektordet brune = svedjeland. Tollestorp är äldre Torlefstorp, 
alltså »Torlefs gård». 

Öster om Mellbydalen ligga två av byarna i denna grupp. 
Mot häradets gräns i öster finna vi Ränne (2 gårdar) på en 
lerslätt vid övre loppet av ett vattendrag, som rinner in i 
Skaraborgs län. Varken storlek, läge eller andra förhållanden 
— fornminnen saknas — göra den till en urgammal boplats, 
ock dock har den namnet Ränne, förr Rännene av ursprungligt 
Randvini = »betesmarken vid kanten» (av en höjdterräng), ock 
dylika namn, de s. k. vin-namnen, pläga räknas till de allra 
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älsta bebyggelsenamnen. Närmare Mellbydalen ligger vid rull-
stensbildning Borrås (1 äldre, 1 yngre gård), äldre Borgarås, 
vari förra leden är gammal genitiv av ordet borg. Här finnes 
en hällkista, men detta kan ju icke utgöra någon grund för att 
hänföra denna obetydliga by till den älsta bebyggelsen. 

I närheten av Hedeslätten ligger Västmanstorp (1 äldre, 
2 yngre gårdar) vid en rullstensbildning, samt mera mot norr 
Glossbo (1 äldre, 1 yngre gård). Vad förra leden i det senare 
namnet betyder, är alldeles oklart, senare leden är såsom ofta 
förkortning av äldre boda(r), plur. av bod. 

Några småbyar, Buvered ock Äskekärr å höglandet längst 
i öster, Rydet vid kanten av höglandet i väster, Aspås ock 
Jortås på Kulskog, Ekeskogen vid Vanderydvattnet, torde 
icke vara av någon synnerlig ålder ock stä säkerligen i detta 
avseende tillbaka för de stora gårdarna, av vilka ingen kan 
antas vara yngre än medeltiden ock flera nog gå tillbaka till 
en ganska tidig bebyggelse. 

I västra delen av häradet, under älsta tider så föga be-
byggt, framträda nu några stora gårdar. Två ligga i den dal-
gång från Vanderydvattnet, där Boryd förefanns; det är Snuggebo 
ock längst in Lagmansered (på dialekt Lammerse, troligen 
»herr Lagmans röjning»). Två ligga vid Vanderydvattnets norra 
del, Bron ock Kobärg, den senare numera ett av provinsens 
förnämsta härresäten, med en vidsträckt odlad lerterräng österut 
från gården. I kanterna av höglandet omkring Hedeslätten 
uppträda gårdarna Knutstorp, Kungsered ock Åsen (forn-
minnen vid denna från sten- ock järnåldern äro förut omtalta) 
samt mitt på denna slätt Hede. Denna gård omfattar större 
delen av den härvarande lerterrängen, men ännu i slutet av 
1700-talet fanns icke mycket av de stora fälten; Hede låg 
väster om bäcken ock den mindre gården Gårdstad öster om 
densamma. I Mellbydalen tillkommer Grunntorp, i Magradalen 
Backa ock Höggärdet, alla huvudsakligen å lerjord. 

Till en senare tid hör bebyggelsen av häradets för odling 
mindre tillgängliga trakter. Från medeltidens senaste skede 
ock nyare tidens början torde huvudsakliga delen härröra av 
de i älsta jordeböcker uppträdande mindre gårdar, som 
vanligen räknas såsom halva hemman. De ligga här mot 
kanterna av den ofruktbara marken i högtrakterna ock ävenledes 
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vid de i det hela tämligen otillgängliga stränderna av Vanderyd-
vattnet, med namn som Andersabo, Anstorp (äldre Anstenstorp), 
Frugered (»fruns röjning»), Akernebräckan (»ållonbacken»). Det 
vanskliga i generella omdömen om dessa gårdars ålder framgår 
emellertid därav, att den till denna klass hörande gården 
Vanderyd redan under äldre medeltiden nått sådan betydenhet, 
att i början av 1300-talet den ansenliga sjön Vanderydvattnet 
fått sitt namn efter densamma. 

På 1600-talet vidtager huvudmassan av de smågårdar (1/4  
ock 1/8  mtl), nybyggen ock torp, som ligga i de västra ock östra 
högtrakterna. Stundom äro de dock från en äldre tid, även om 
de icke förr än då införts i jordeboken. Ett dylikt torp, linällås, 
synes t. o. m. vara nämnt under medeltiden (Knytlås, troligen 
»småstensåsen»). Allra senast, från 1700-talet, äro en del lägen-
heter å förra kronoallmänningen Kulskog (älst Kuluskoghär, 
»kolmileskogen»), under det att vidsträckta terränger av den 
vilda Risveden (Ust Risvidhär, »ris» betyder småskog, »ved» be-
tyder från början skog) alltjämt äro otillgängliga för odling. 

Smågårdarnas namnbildning är synnerligen omväxlande, 
men står ännu helt ock hållet på den äldre namnbildningens 
ståndpunkt, i motsats till den moderna namngivningen. Oavsett 
de vanliga namnen på -red ock -torp (i dialekten -ter), som i 
de flästa fall ha ett föregående personnamn, är det oftast be-
nämningen på en lokalitet som upptagits, t. ex. Dalen, Dammen, 
eller i synnerhet med sammansättning: Finneviken, Rulkås, 
Smörbacken. 

Det som jag har kunnat utreda om Bjärke härads be-
byggelse, är nu framställt. Har något resultat vunnits, så åter-
står dock mycket som ännu undandrar sig ett bedömmande. 
Man kan skönja de platser, som till sin kultur äro de älsta, ock 
man kan någorlunda följa, huru bygden sedermera uppbrutits. 
En del antaganden låta sig göra om de perioder, varunder detta 
skett. Men då är man redan inne på mera osäker mark. Det 
är icke lätt att säga, om något hör till stenåldern, till brons-
åldern — vad som bragts i odling under järnåldern eller t. o. m. 
under medeltiden. Att det väsentligaste i den nuvarande terri-
toriella fördelningen, nämligen de stora byarnas områden, redan 
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under vikingatiden haft sin utprägling, torde utan något tvivel 
framgå lika tydligt i denna ort som på andra håll: »högabyarna» 
med sina gravfält vittna därom. Gärna vill man föra den 
permanenta bebyggelsen längre tillbaka i tidrymderna; men 
fastän allt talar för att man med rätta bör kunna göra så, äro 
positiva bevis svåra att framlägga. Tryggt kan man väl säga, 
att redan under folkvandringstiden bebyggelsen var utbildad i 
sina huvuddrag. Från vissa håll skall detta kunna direkt på-
visas; för nu ifrågavarande område äro emellertid de arkeo-
logiska vittnesbörden ännu så länge icke påvisbara. Vi veta 
intet om bygden, förrän vi än ytterligare gått förbi hela brons-
åldern ock komma till stenålderns slut. Då bliva åter vittnes-
börden talrika ock särdeles intressanta. De visa å ena sidan, 
att de platser, som ännu från bebyggelsesynpunkt äro de för-
nämsta, redan vid denna tidiga period varit näjdens viktigaste, 
men å den andra, att bosättning då ägt rum på en del platser, 
som måste antas mera sent ha fått sin fasta bebyggelse, ja 
stundom icke ännu fått någon sådan. Skola vi för det förra 
fallets vidkommande kunna anta, att en permanent bebyggelse 
ägt rum ända från den yngre stenåldern? Det synes mig kunna 
väl tänkas. att på många viktiga odlingsplatser en befolk-
ning oavbrutet uppehållit sig, allt sedan de första gången togos 
i besittning. Detta behöver ju icke innebära, att den älsta 
sammanslutningen skall överensstämma med den«  till våra dagar 
kvarlevande byn. Man kunde tala om en bygd reserverad för 
en viss stam eller släkt. Det vore ju rimligt, att de älsta 
byarna i Bjärke härad (överhuvud en i vardera av häradets 
östra socknar ock därtill en i den västra) representerade de 
älsta huvudbygderna. Genom stenåldersminnena tycks framför 
allt utmärkas en större, jämförelsevis enhetlig bygd (Jordala-
bygden). 

Förutsättningen för att man kan göra ett dylikt antagande, 
som nu antytts, måste ju vara den, att inga fullständiga om-
välvningar ägt rum i fråga om befolkningen, såsom fullständig 
utflyttning eller, ödeläggelse. Att betydande fluktuationer i folk-
mängd ägt rum, är helt naturligt, ock kanske kan på detta 
sätt till en del förklaras den påfallande bristen på minnen från 
bronsåldern. Men att hela området under denna period ock 
ända till den yngre järnåldern, då minnesmärkena åter taga 
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vid, skulle varit så gott som obebyggt, är ju helt otänkbart. 
Var det våra förråder som för sina döda byggde hällkistor ock 
andra än mer storartade gravar i Västergötlands bygder, så 
måste de fortfarande där haft fast fot, även om på vissa orter 
först ett par tusen år senare minnen efter dem visa sig, som vi 
i närvarande stund äga kännedom om. 

Emellertid är det ju så gott som omöjligt att avgöra, när 
de första värkligen konstanta boplatserna, sådana vi tänka oss 
dem, då vi tala om byar, blivit i en trakt stadfästa ock er-
hållit sina helt individuella namn. Att så varit ordnat under 
de första århundradena av vår tideräkning, kan man, såsom 
redan antytts, tämligen lugnt våga antaga, men för tidigare 
perioder kunna inga bestämda påståenden göras. 

Söker man så tänka sig in "i den tid, som ligger före 
varje som hälst fast bebyggelse, ock spörjer, huru för-
hållandena då kunnat gestalta sig för Bjärke härad, så är för 
närvarande föga att svara därpå. Man vet så gott som ingen-
ting om den äldre stenåldern i häradet. Lösa fynd från ett 
par platser omtalas, ock möjligen stå några upplysningar att 
vinna, om sådana fynd bliva närmare undersökta. Det kan 
tänkas, att man vid stränderna av Anten ock Vanderydvattnet 
finner boplatser från tidiga perioder; sådana ha i senare tid 
träffats vid flera av Västergötlands vatten, ock särskilt i det 
norra grannhäradet, Väne härad, förekomma de talrikt. Till dess 
något blir närmare känt om dessa älsta tider inom Bjärke ock 
omgivande härader, får man ock lemna frågan, varifrån häradets 
första innebyggare kommit, om man än kan uttala den för-
modan, att det varit västerifrån, det vill i så fall säga över 
Vanderydvattnet. 

Men även från relativt sena tider föreligga mera allmänna 
spörsmål, som länge nog kunna få vänta på sin lösning. Så t. ex. 
om  traktens sammanslutning till ett härad. Man strider ju 
ännu om vad själva ordet »härad» betyder, ock ingen kan säga, 
vad som ligger till grund för en indelning av bygderna, som 
tydligen är mycket gammal ock haft en för alla tider så genom-
gripande betydelse. Ser man endast till de yttre omständig-
heterna, så finner man, att det lilla Bjärke härad är en i det 
hela ganska väl avgränsad bygd: i öster ock nordost följer 
gränsen vattendelaren, i söder ock sydväst de högsta bärg- 



BEBYGGELSE. 	 39 

sträckningarna. Blott i nordväst är gränsen mindre utpräglad, 
den går där på sluttningen mot Götaälvsområdet ock till en del 
genom Vanderydvattnet. Här är ett litet särskilt område vid 
sidan av den skarpt avgränsade huvuddelen: Mellbydalen ock 
dess högre omgivningar; det förra har direkt anknytning till 
utbygden (Upphärad) i angränsande härad i väster, Flundre 
härad. 

Jag har tidigare nämnt, att grundstommen till föreliggande 
undersökning var uppgjord, innan jag tagit kännedom om Jon. 
STEENSTRUPS »Nogle Bidrag til vore Landsbyers og Bebyggelsens 
Historie» (1894). Den framstående forskaren omspänner där ett 
vidlyftigt område, de viktigaste trakterna av Danmark, ock måste 
därför taga det hela ganska summariskt. Genom en statistisk 
metod finner han ut förhållandet mellan de mäst betydande 
byarnas beskaffenhet ock deras namn, ock kan på grund därav 
uppställa vissa regler. Metoden vill jag icke klandra, den har 
sitt berättigande så till vida, som därigenom otvivelaktigt fram-
träda särskilda grupper av namn, vilka sammanhänga med en 
tidig bebyggelse. Men anmärkas kan först, att S. avlägsnar 
allt, som icke hänför sig till just det, som han har för ögonen. 
Ock vidare, att i denna massa all individualitet försvinner: den 
särprägel, som tillkommer varje ort, får icke göra sig gällande. 
För min del har jag ansett en allsidigare prövning vara nödig, 
åtminstone då man rör sig på svenskt område, där förhållandena 
naturligt nog ställa sig åtskilligt annorlunda än i Danmark, ock 
jag har därför sammanfört det jag kunnat av de detaljer, som 
torde behöva tas i betraktande vid ett spörsmål av denna art. 

STEENSTRUP har vid sin statistiska gruppering tagit hänsyn 
till endast en omständighet, visserligen av den största vikt, 
nämligen byarnas storlek — man kan även säga: deras be-
tydenhet — ock för denna har han funnit ett uttryck i deras 
»hartkorn», d. v. s. måttet på deras utsäde, använt såsom grund 
för beskattningen. Han anser sig kunna begagna denna mått-
stock för en så sen period som tillkomsten av Danmarks sista 
matrikel (1844). Någon alldeles analog inrättning finns icke i 
vårt land, vilken kunde läggas till grund för en liknande under- 
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sökning. Emellertid har jag vid nedskrivande av dessa an-
teckningar genom kand. B. A. EDIN fått kännedom om att 
en noggrann kunskap rörande våra byars utsäde kan vinnas 
genom 1600-talets boskapslängder, således en tidigare källa 
än STEENSTRUPS. En lista för Bjärke härads byar 1629 fram-
visar såsom resultat, att de byar, jag i det föregående räknat 
bland de stora, äro just de som ha mer än 10 tunnors utsäde. 
Själva ordningen mellan dessa kan ju icke ha så mycket att 
betyda; den blir ock något växlande, allt efter som man med-
tager endast böndernas utsäde eller ock dessutom knektarnas: 
i förra fallet kommer Erska först med 17 tunnor, i senare fallet 
Jordala med 21 tunnor. Anmärkningsvärt är blott, att Borg 
kommit in bland de stora byarnas grupp (med 14 tunnor), ock 
att den förutvarande byn Hjälmered kommit mycket lågt 
(3 tunnor), tydligen beroende på dess ställning till Gräfsnäs. 

STEENSTRUP framhåller, att han vid sina beräkningar lika 
väl kunnat begagna sig av uppgifterna om åkerjordens areal 
— även från den sena tid han sysslar med. Av intresse kunde 
vara att se, huru saken ställer sig för mitt undersökningsområde, 
om arealen tages i betraktande. Naturligtvis är det ej nöjaktigt 
att fasta sig vid den nuvarande arealen, då under senare tid 
de mäst genomgripande förändringar ha skett genom utvidgad 
odling, utan vid arealen för den gamla odaljorden, sådan den 
uppgives å äldre kartor. Ock härvid torde t. o. m. 1700-talets 
kartor ännu vara dugliga. Tyvärr finns det emellertid för 
Bjärke härad till en del endast kartor från 1800-talet, varför 
icke någon genomgående beräkning kan göras. Men det man 
kan finna av dessa källor, visar åt samma håll som alla andra 
omständigheter. 

Det resultat, vartill STEENSTRUP kommit, kan vara passande 
för Danmark, där de namngrupper han utvalt äro i given 
majoritet. Det är namn, som ändas på -lov (= överlemnat gods), 
-by, -sted, -inge ock -10se (..= äng), vilka alla äro gamla, gent 
emot dem på -torp, -skov, -red (= röjning) ock -holt. Även 
för Sverge äro dessa typer särdeles viktiga, men torde ej om-
fatta majoriteten av byarna, ock ofta nog komma de mäst be-
tydande av dessa icke med. Att utan vidare tillämpa resultatet 
på olika trakter av Sverge, måste därför anses icke vara 
lämpligt. 



BEBYGGELSE. 	 41 

Systemet kan mer eller mindre modifieras ock utvecklas, 
ock så har särskilt skett i ANDREAS M. HANSENS bekanta arbete 
»Landnåm i Norge». Det måste härvid framhållas, att STEENSTRUP, 
med sin uppfattning av de älsta kulturförhållandena, helt säkert 
icke skulle ansluta sig till de resultat, vartill HANSEN anser sig 
ha kommit rörande tidpunkten för olika bebyggelseperioder ock 
därmed sammanhängande namnbildningar. benne går nämligen 
för vissa grupper (namn på -lel; -löse, -inge) tillbaka ända 
till stenåldern; andra namn föras till bronsåldern (-vin = betes-
mark, -heim) ock järnåldern (-stad, -by) samt katolska tiden 
(-rud, -holt, -land). En del modifikationer ock förbättringar ha 
vidtagits av A. NOREEN, som hänför vin-namnen till den älsta 
gruppen (stenåldern), de på -stad ock -torp till järnåldern ock 
de på -boda till medeltiden. 

Om man ställer sig på denna namnståndpunkt — huru visa 
sig då vittnesbörden för Bjärke härads vidkommande? Det 
framgår tydligt nog av den ordning, vari jag i det föregående 
(s. 28 o. följ.) har uppställt häradets byar ock som visar flera 
anmärkningsvärda omständigheter. De viktigaste byarnas namn 
ingå icke bland de särskilt uppmärksammade grupperna. Av 
de typer, som anses framför andra ange gammal tid (sten- ock 
bronsålder), saknas alla utom en, ock den träffa vi mycket långt 
ner i raden; det är Ränne(ne) av gammalt Rand-vini — ordet 
vin har säkerligen även i västgötadialekten kvarlevat till rätt 
sen tid. Representanten för denna namntyp kan svårligen 
flyttas ur den grupp, där den blivit ställd. Namn på -landa 
ock -by träffas ungefär, där det vore att vänta, dock särskilt 
de förra anmärkningsvärt tidigt. Ock de på -ryd, -red (= röjning) 
finner man ett par gånger på platser, som göra det omöjligt 
att hänföra namn av detta slag endast till en rätt sen tid. 
Red-namnen synas ha varit utsträckta över en synnerligen lång 
tid. Liksom denna bildning ännu i dag förekommer, så är den 
mycket vanlig i namn på stora byar inom Älvshorgs län, därmed 
visande sig tillkomma även huvud bygder i helt gammal tid, 
fastän visserligen icke de älsta bebyggelsetiderna. Namn på 
-torp ock -boda ange rätt sen tid; dock höra de förra på flera 
håll till orter, som tidigt varit av betydelse. 

Det nu sagda hänför sig visserligen i huvudsak endast till 
ett litet område. Men resultatet torde bli av samma art, om 
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man vänder sig till ett annat enhetligt område. Med den er-
farenhet, vi nu ha om byars beskaffenhet, kunna vi kasta en 
hastig blick på några till Bjärke härad gränsande härader för 
att iakttaga deras bynamn ock ett ock annat om fornminnena, 
utan att ingå i detaljer. 

I grannhäradet i väster, F lun d re härad, ha de stora 
byarna, belägna vid Götaälv ock en betydlig biflod till denna, 
följande namn (i ordning efter byarnas storlek): Fuxerna 
(namnet är oklart), Flundervalla, Sörby, Solbärga, Blaokstorp, 
Fråstad, Ålstad, Rommele(f), Kalfhed (att observera äro särskilt 
namnen på -stad, -lef ock -torp). Därnäst komma Tösslanda, 
Fors, Torpa ock Artorp. Fornminnena i häradet äro föga 
kända. Det man vet är följande: två stora byar ha järnålders-
gravfält (Solbärga ock Ålstad), två små byar likaledes (Ballsered 
ock Bliksered). Stenåldersgravar finnas vid de små ock troligen 
sena byarna Hä,ggån ock Snartorp. 

I det högst intressanta V än e härad, som ligger norr om 
Bjärke, ha de tre förnämsta byarna följande namn: Åsak.a, 
Härstad, Hullsjö. Därnäst komma flera bynamn på -um eller 
-hem, ett par på -torp, ett på -1e(f), ett på -landa, bildningar 
med -stena, -(h)öga, -ända samt enkla namn. Från detta härad 
äro fornminnena ganska väl kända ock detta ända från äldre 
stenålderstid (massor av boplatser vid Vänern, Götaälv ock när-
liggande vattendrag). Rörande den fullt utbildade bebyggelsen 
inom häradet kan man för närvarande med visshet endast säga 
det, att den är särdeles tydligt intygad genom minnen från 
järnåldern. Men antagligt är ju, att den åtminstone till en 
del är mycket äldre. 



Edsbärgs härads sjönamn. 
Några randanmärkningar till ELOF HELLQUISTS »Studier 

öfver de svenska sjönamnen», Sv. landsm. 1903-06. 

AV JÖRAN SAHLGREN. 

Denna uppsats är grundad på ett av mig vårterm. 1907 å Nord. 
seminariet i Uppsala hållet föredrag. För de vinkar ock anvisningar, 
jag därvid erhöll, särskilt av professorerna NOREEN ock v. FRIESEN samt 
doc. FIESSELMAN, ber jag få uttrycka min tacksamhet. 

De äldre handritade kartor, jag begagnat, finnas alla å K. lant-
mäterikontoret i Stockholm ock igänkännas nog på förkortningarna. 

Övriga använda förkortningar, där de ej förstås av sig själva, för-
klaras i »Sv, sjön.» eller »Sverges ortnamn». 

Prof. HELLQUISTS stort anlagda arbete om »De svenska sjö-
namnen» betecknar obetingat en epok i den svenska ortnamns-
forskningens historia. Med detta arbete har han gjort tillgängligt 
för språkforskaren ett material, som säkert krävt åratal att 
sammanföra, ock härigenom har han fört den svenska sjönamns-
forskningen ett jättesteg framåt. 

Som av inledningen s. 7 framgår, avser H. att på basis av 
en etymologisk undersökning av ett större antal enskilda sjö-
namn ge en översiktlig framställning av de principer, som i 
fråga om betydelse ock ordbildning gjort sig gällande vid upp-
komsten av de svenska sjönamnen, ock härigenom underlätta 
kommande specialundersökningar. 

Att grundligt undersöka-  hela Sverges sjönamn är natur-
ligtvis en ren omöjlighet för en enda forskare, ock det var 
därför för H. nödvändigt att företaga en begränsning av mate- 
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rialet. Han har inskränkt arbetet till att omfatta de sjönamn i 
Göta- ock Svearike (utom Dalarna), som äro upptagna å General-
stabens ock Sverges geolog. undersöknings kartor ock som ej 
äro sammansatta med appellativer för sjö, vatten etc. 

Denna plan tror jag ej varit så lycklig. 
Genom vidden av det behandlade området har det blivit H. 

omöjligt att själv insamla det allra viktigaste materialet, näm-
ligen dialektuttalet, utan har han nödgats anskaffa detta genom 
korrespondens huvudsakligen med v. pastorer, komministrar 
ock kyrkoherdar i olika delar av landet, ock deras dialekt-
kännedom har ej alltid varit den bästa. 

Vidare har han ej själv kunnat ta reda på naturförhållandena 
hos respektive sjöar, ej hunnit med att excerpera de otryckta 
läns-, socken- ock gårdskartorna, ock slutligen ej häller tagit 
kännedom om de gamla jordeböckerna. 

Att ej alla sjönamnen inom det behandlade området kunnat 
medtagas i framställningen, anser jag vara en stor brist. De 
minsta sjöarna bära ju i allmänhet de yngsta ock mäst genom-
skinliga namnen, ock genom • att lemna dessa å sido har H. 
gått miste om den säkraste nyckeln till förklaringen av de 
äldre ock ogenomskinligare sjönamnen. 

Visserligen har H., då han behandlat t. ex. -gården, Skiren, 
även anmärkningsvis anfört de av honom kända med gård- 
respektive skir- ock ett appellativ sammansatta sjönamnen; men 
han har för dessa varken insamlat dialektuttal eller äldre skrift- 
former, ock härigenom har han t. ex. bland Gårdssjöarna fått 
med Gåssjöar ock bland Skirsjöarna utelemnat Sirsjöarna, som 
dock till ursprunget äro med dessa identiska. 

Det säkraste ock det enda sättet, varpå H. skulle kunnat 
fullt nå sitt mål, hade varit att begränsa området så starkt, 
att han själv kunnat övertyga sig om naturförhållanden ock 
dialektuttal ock kunnat utnyttja alla till buds stående källor. 

Hade han nöjt sig med landskapen omkring Göteborg ock 
behandlat uttömmande alla dessas sjönamn, skulle han kunnat 
giva en bättre ock fullständigare »översiktlig framställning av 
de principer, som i fråga om betydelse ock ordbildning gjort sig 
gällande vid uppkomsten av denna grupp ortnamn». 

Genom de lokala ortnamnsundersökningar, jag under som-
maren 1906 för K. ortnamnskommiWns räkning utfört i min 
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hembygd, Edsbärgs härad i Närke, har jag kommit i tillfälle 
att kontrollera HELLQUISTS behandling av sjönamnen i häradet 
ock funnit, att den i mångt ock mycket var ofullständig eller 
oriktig. Genom att nu påpeka de misstag, H. gjort sig skyldig 
till för detta enda härad, vill jag visa, att planen för H:s 
arbete varit för bred, samt att han härigenom urståndsatts att 
fullständigt utnyttja alla den moderna sjönamnsforskningens 
källor. 

För att vidare ge en föreställning om huru stor procent 
av sjönamnen i södra Sverge blivit av H. behandlad, vill jag 
nämna, att av Edsbärgs härads 178 sjönamn i »Svenska sjönamn» 
48 förklarats eller omnämnts. 

Fräen, Stora o. Lilla (Sv. sjön. s. 149). Dessa sjöar har 
H. ej kunnat återfinna på GS av det enkla skäl, att de där 
heta Storsjön ock Lillsjön. Sjönamn av så genomskinligt 
bildningssätt ingå ej i H:s plan, ock dessa namnformer ha 
därför ej kommit med i framställningen. 

Storsjön, stbfan, kallas Stor Sjön 1688 (Toring), Sjön Stora 
Fränen 1708 (Bergius), St. Frännen 1803 (Hermelin). 

Lillsjön, liljan, kallas Miög Sjön 1688 (Toring), Sjön Lilla 
Frännen 1708 (Bergius). 

Av sjöarnas namn har H. följande förklaring: 
»Formerna på -ner' synas återgå på ett Frän, samman-

dragning av Fräen, vars n uppfattats som tillhörande stammen. 
Om dylika sjönamn, som innehålla en fördubbling av best. 
artikeln, se Törnen. — — — Härledningen av ordet är mig för 
öirrigt obekant. Man kan tänka på sammanhang med ett fsv. 
frebr, isi. fr&r, biform till frjår 'fruktbar'; dock blir det svårt 
att förklara betydelsen. Skulle emellertid värkligen formerna 
Frännen ock Fränen vara av gammalt datum, vore sannolikt 
det fno. fjordnamnet *Freni, gen. *Frenja (Rygh. Stud. s. 55) 
att identifiera med vårt sjönamn.» 

Den första förklaringen faller därpå, att Frännen är det 
riktiga ock gamla namnet, som i dialekten just bör ge frk, 
liksom av pinnen blir pitt, av bonden ben,. 

Jag har visserligen ej själv anträffat andra dialektformer 
än stWan ock lilfan, men har all anledning förmoda, att uttalet 
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1'44 existerar, särskilt som jag antager att H. har fått denna 
uppgift från rektor ROB. LARSSON i Skara, en framstående 
kännare av Västernärkes bygdemål. 

Sammanställningen med fno. fjordnamnet *Freni blir ej 
häller mycket tilltalande, då man finner, att den å, som avför 
sjöarnas vatten till.  Svartån, kallas frcknaa, frienterpaaa (1. Rida), 
ock att denna å närmare en mil fågelvägen från de berörda 
sjöarna rinner förbi en gård Fräntorp (frdntorp). 

Sjöarna måste således ha fått sitt namn ifrån ån. 
Då namnen på -torp merendels pläga innehålla personnamn, 

är det ju synnerligen troligt, att Fräntorp innehåller det i fsv. 
ock fda. vanliga mansnamnet Freende, jfr Frännarp (Sv. ortn. 
Redvägs hd s. 220), som 1545 skrevs Ffrendatorp, Frändtorp 
i Vingåker (Lundgr. Personn. s. 58) Freendathorp, Frändesta 
i Romfartuna, Vstmld, som 1394 hette Freendastum (Bellander 
Anteckn. om  Vstmlds hder s. 35) o. s. v. Att ordet oftast i 
svenska ortnamn är sammansatt med -torp ock -sta(d), visar, 
att det måste vara ett personnamn. 

Gården har således gett namn åt ån, ån åt sjöarna. 

Gårdsjön s. 201. I detta vanliga sjönamn tror H. att 
antingen ordet gorr, går eller ordet gård ingår. En tredje 
möjlighet, den kanske allra vanligaste, nämligen att ordet gås 
här kan ingå, har han ej observerat. 

På gränsen mellan Skagershults ock Nysunds socknar ligger 
en sjö, som å GS ock Ek. kallas Gårdsjön, ock bredvid sjön 
i Skagershults sn ett ställe Gårdsjötorp Ek. Sjön heter emeller-
tid å Torings karta 1674 Gåssiön ock stället Gåstorp. Dialekt-
uttalet är difon. 

I Kvisbro sn ligger ännu en sjö Gårdsjön med samma 
dialektuttal som den ovan behandlade. Tämligen säkert ingår 
även här ordet gås. 

Gåsslingen, Norra o. Södra s. 204 uppfattas av H. som 
diminutivbildningar till appellativet gås, troligen en missuppfatt-
ning föranledd av H:s felaktiga tolkning av namnet Gårdsjön. 
Gässlingen är säkerligen en diminutivbildning på Gåssjön, 
liksom Älgsjöunge (Kvisbro) på den närbelägna Älgsjön (Ny-
sund). Båda dessa sjöar heta å Torings karta 1688 Elg Sjön, 
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ock troligen ha Gässlingarna på samma sätt en gång hetat 
Gåssjöarna ock diminutivbildningen senare uppstått för undvi-
kande av förväxling med ovan berörda Gåssjöar. 

Norr om de två nämnda Gässlingarna ligga i Karlskoga 
bsl. ännu två Gässlingar. De förra kallas i dialekten Or-
jesZzgar ock på Bergii karta 1708 Söder Giesslingarne, de 
senare nokyceskgar, men vid noggrannare bestämning skiljer 
man mellan nera o. sera nariffisZige ock nera o. sera ser- 

Såsom bevis för att de två sjöarna Gårdsjön ock de fyra 
Gässlingen uppkallats var för sig på grund av att gäss där 
skjutits eller anträffats, vill jag anföra, att mellan Gåssjöarna 
ock Gässlingarna ock mellan Nordgässlingarna ock Sörgäss-
Ungarna ligga flera sjöar med helt ock hållet olika namn, ock 
att till ock med mellan Norra ock Södra Sörgässlingen ligger 
en sjö, som heter Kroksjön. 

Noren, Stora o. Lilla s. 432, Knista ock Hidinge snr, 
betraktas av allmogen som en sjö, som kallas nban. Den är 
av ett näs avsnörd i två delar, som sammanhållas av ett mycket 
smalt nor. 

För denna sjö ansätter H. ett fsv. sjönamn *Nöre med stöd 
av namnet Nordändan, som bäres av ett par gårdar norr om 
sjön. Nordändan står enl. H. »säkerligen» för Norändan fsv. 
*Nöracende s. 433. Nu heta emellertid gårdarna i dialekten 
ngitt, ock namnet skrevs å en karta fr. omkr. 1700 Nohländen. 
Nordändan är för övrigt ett ej ovanligt gårdsnamn. Ett ställe 
med samma namn ligger norr om sjön Lilla Björken i Kvisbro 
socken, ock detta har ej något med nor att skaffa. Namnet 
betecknar naturligtvis ett ställe, som ligger i norra ändan på 
någonting, ock bör sammanställas med det från Västerhanninge 
sn, Sdml. kända Söderändan, som ligger vid södra ändan av 
Vädersjön GS V Ö 33. 

Pasken »pa4sken (SGU Aa 17: 41), liten,. dyig ock gyttjig 
sjö i Gåsinge sn, Daga hd Sdml.; av pask 'slask, orenlighet', 
hos Rz s. 495 anfört från Vstml.» (Sv. sjön. s. 460). 

I Skagershults sn, Edsbärgs hd, ligger ock en sjö Pasken 
påskn,. På Torings karta 1674 heter sjön Paska Lam, vilket 
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är ren finska. Paska betyder 'träck', 'smuts', ock lammi är 
'tjärn' (se Juslenius). Sjön är dyig ock omgiven av mossar 
ock har givit namn åt ett av rårösena mellan Skagershults ock 
Nysunds sur, som å Bergii karta 1709 kallas Paskalands Röse, 
en omdaning av *Paskalams Röse. Denna folketymologi är ej 
enastående. Enligt meddelande av byråchefen f. d. jägmästaren 
FREDRIK GIÖBEL brukar lammi i de i Värmland förekommande 
finska sjönamnen av den svenska befolkningen ofta ombildas 
till land. 

Röset har i sin ordning givit namn åt ett torpställe, som 
än i dag heter Pasklandsrös. 

Redan den av H. citerade Rz anmärker dialektordet pask:s 
samhörighet med finskan. Detta ord torde dock lika litet ingå 
i Pasken i Sdml. som i Pasken i Nke, utan torde båda sjöarna 
direkt fått sina namn av en finsk befolkning. Sjönamnet Pasken 
förekommer för övrigt (enl. benäget meddelande av prof. WIK-
LUND) synnerligen ofta i trakter, där finnar bo eller bott. Ifråga-
varande sjö ligger just i en gammal finnbygd omkr. en mil 
fågelvägen från Finnerödja sn i Vgötl. 

Sirsjön, Nysunds sn, GS II Ö 33, sifon. Under Skiren 
s. 540 anför H. ock alla av honom kända Skirsjöar. Här borde 
rättvisligen även Sirsjön kommit med, ty den hette Skir Sjö 
(Toring 1674), Sehir Sjön (Toring 1688), Skijrsiön (Bergius 
1709), jfr för övrigt Sirsjön (Sv. ortn., Vättle hd s. 128). I , 
Kvisbro sn ej långt härifrån ligga två sjöar, Stora ock Lilla 
Sirsjön, vilkas namn också uppkommit genom dissimilation av 
första S-ljudet i Skirsjön ock vilka således ej häller bort saknas 
i H:s framställning. 

Skagern. Till de av H. citerade äldre skrivformerna vill 
jag ytterligare lägga två, näml. Sehager Lacus (Toring 1688) 
ock Skageren (vattendragskarta 1671). Förutom det av H. upp-
givna dialektuttalet ska3ge2rn, som är det i Västergötland, Värm-
land ock Närkesdelen av Nysunds socken brukliga, har jag i 
Närke (Kvisbro ock Skagershults sur) anträffat uttalet ska5ga2n. 
På samma sätt heter Vänern i dessa båda socknar va3na2r, (jfr 
Sv. ortn., Väne hd s. 158 Wänaren 1685 Spl, Sjön Wänaren 
1692 ggk). 
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Av sjönamnet Skagern är sockennamnet Skagershult (shis-
balt) bildat. 

Härom skriver H. ss. 534, 535: »Samma namn [Skagern] 
har antagligen även burits av den tydligen ganska stora sjö, 
som upptagit området för den nu s. k. • Skagershultsmossen i 
Skagershults sn, Edsbärgs hd, Nke (US 2 Ö 32), icke synner-
ligen långt från sjön Skagern, som dock icke till någon del 
faller inom socknen. Skagershults socken är av ganska ungt 
datum; den fanns åtminstone ej år 1571.» 

Skagershults sn avskildes 1648 från Tångeråsa sn, som 
förut räckte ända fram till Skagern, ock ännu på Torings karta 
över några socknar i Närke 1674 gränsar Skagershult till Skagern, 
varifrån det avstängts genom Nysunds sns landvinningar. 

Namnet är emellertid betydligt äldre än socknen. I »Lasse 
Erikssons årliga ränta af östra och vestra Nerike pro anno 15531,1  
nämnas 3 utjordar i Skarshult eller Skartshult. Skagershult 
var således ursprungligen namnet på den stora skogen mellan 
Skagern i väster, Skagershultsmossen i öster, Kilsbärgen i norr 
ock Tiveden i söder. Enligt en tradition i orten hade invånarna 
i det nuvarande Tångeråsa fiskebodar nere vid Skagern. Den 
stora obebodda skogen, som de fingo vandra igenom på vägen 
dit, kallade de Skagershult. 

Att Skagershultsmossen är ett ungt namn, framgår därav, 
att den i Skagershults sn kallas Tångeråsamossen (tbgatsamestr,), 
i Tångeråsa Skagershultsmossen (skiksgltam8sr)) ock i Kvisbro 
vanligen Stoekåsmossen (stbleetsconent). Namnet har således, 
i likhet med namn på mossar i allmänhet, ej ännu bland orts-
befolkningen fått fast karaktär av ortnamn. 

Beträffande utvecklingen Skagershult -› Skarshult jfr Da-
garen ock Darsboda 1571, Sv. sjön. s. 86. 

Teen (I. Ten!) ,s. 614. Namnformen Ten är konstruerad 
av H. ur ett för honom uppgivet dialektuttal te4n, ett uttal som 
dock ej bland allmogen anträffas. Sjön heter nämligen Mtt. 
Att akc. 1 i detta ord borde vara vansklig att förklara, har H. 
ej anmärkt. Med akc. 2 kan man emellertid med H. ansätta 

Mediel. fr. Nkes fornm.-för. I, ss. 130, 131. 
Sv. landsm. 1908. 	 4 
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ett fsv. *Thidhir, ock namnets bildningssätt blir härigenom 
klart. 

Teen är nog, som H. anser, besläktat med no. tida, tea 
'källa som ej fryser till' Ross, ock namnets uppkomst förklaras 
lätt ur naturförhållandena. Sjön Teen är nämligen långsträckt 
ock upptar ej blott det vatten, som går genom den strax ovanför 
liggande, betydligt större sjön Toften, utan dessutom en ej obe-
tydlig å, Stavån. Följden därav blir, att sjön går upp en 
vecka före ock lägger sig en vecka efter Toften. 

Tjogseln s. 624, uttalas på/cs,j, ej som H. meddelar &Kel 
med akut akcent. För övrigt är detta dialektuttal lika med 
det av mig hörda, ty 4 (ej k) brukar ofta av upptecknare 
tecknas med 1. 

H. känner inga äldre former ock bjuder ej på någon för-
klaring. 

De äldre belägg jag bar äro dessa: Kijkelen (Toring 1688), 
Kikelen (ggk omkr. 1680), Tiugselen (ggk omkr. 1690), Tiug-
Bolin (Bergius 1708). 

Namnet kan möjligen vara sammansatt av det i sjönamn 
ofta förekommande ordet sel 1. sil 'lugnvatten' ock tjuga, då 
sjön i öster är tvekluven. 

Sjön ligger ej, som H. (dock med ?) meddelar, i Karlskoga 
bärgsl. på gränsen till Kvisbro sn; den ligger hel ock hållen i 
Knista su. 

Tolen s. 628, se Ölen! 

Trysslingen, Stora ock Lilla (Sv. sjön. s. 650) kallas 
av ortsbefolkningen stötrysZigy, ock liltryskti. Namnet Tryss-
lingon förklaras av H. antingen såsom överflyttat från den 
vid sjön liggande gården Trysslinge, som då skulle innehålla 
ett patronymicum, möjligen detsamma som innehålles i flit. ort-
namnet Thrustlingi, för vilket Förstemann lägger ett personnamn 
Thrustilo till grund, eller ock såsom primärt i förhållande till 
gårdsnamnet ock då utgörande en -ling-avledning av ett ord 
motsvarande fno. tros 'bråte, ris, kvistar o. d.' 

Jag anser emellertid ingen av dessa förklaringar fullt 
fredsställande, i varje fall ej den första. Att gårdsnamnet måste 

k 
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vara sekundärt, framgår därav, att å Torings karta 1688 Stora 
Tryslingen är namnet å så väl sjön som ett litet ställe därbredvid, 
som nu heter St. Trysslinge, ock att likaså Lilla Tryslingen är 
namnet å såväl sjö som gård. Anmärkas bör även, att Lilla 
Trysslinge är en i mantal 'satt gård, som i gällande jorde-
bok heter Trysslinge, St. Trysslinge däremot blott ett oskatt-
lagt torp. Att ställena således fått namnen Stora ock Lilla 
efter deras läge i förhållande till respektive sjöar, är påtagligt. 

På samma sätt som stället Grönsjön ungefär en mil däri-
från fått sitt namn från sjön Grönsjön, ha sjöarna Trysslingen 
gett namn åt gårdarna, som sedan kallats Trysslinge i ana-
logi med andra inge-namn, t. ex. det i samma socken belägna 
Drättinge. 

Sjön Lilla Trysslingen är utpräglat trekantig. Detta gör, 
att man misstänker, att räkneordet tre bär ingår under en av 
sina former (jfr Trytjärnen Sv. ortn., Vättle hd s. 128). Andra 
sammansättningsleden kan mycket väl vara fsv. sund f. 'hörn, 
sida'; nsv. dial:s 

Denna förutsatta sammansättning förekommer nu just i sv. 
dial., nämligen i adj. treslin(d)er ock subst. treslint 'trekantigt 
klädesplagg'. 

Det ursprungliga "Trislinden 1. *Tryslinden har så genom 
analogi med appellativer ock namn på -ing blivit Trislingen 
(Toring 1674) 1. Tryslingen (Toring 1688), jfr sannind, fägrind 
Nor. Aschw. gr. § 277 anm. 4. 

Trysslingen skulle således tillhöra samma namnkategori 
som det i Edsbärgs hd två gånger förekommande Trehörningen. 
H. behandlar 44 Trehörningen, 2 Trekanten, 1 Treskaten ock 
1 Trestickeln. Namn av typen Trehörningen äro således bland 
våra allra vanligaste sjönamn. 

Tväggelåten. Sv. sjön. s. 656: »(GS 2 Ö 32), mycket liten 
vattensamling i Hidinge sn, Edsbärgs härad Nke; obekant för 
min meddelare från orten. Detta besynnerliga namn synes, om 
det är riktigt återgivet å kartan, vara sammansatt av tvä,gge- i 
tväggehanda o. d., fsv. tvinggia, gen. till tvär 'två', ock sv. låt 
'ton, ljud, melodi o. d.', alltså betyda 'som ger två (olika) ljud 
från sig'. Något närmare har jag ej att upplysa.» 
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Tväggelåten är ej, som H. uppger, en vattensamling, utan 
två, ock heta de å den av H. citerade GS St. ock L. Tvägge-
låten ock i dialekten tyckge.14tar. Bergius 1708 har Lilla och 
Stora Tveggelåttarna ock en odaterad karta (Närke 5) fr. slutet 
av 1600-talet Tväggelåttorna. 

Namnet är ej så besynnerligt. Då dialekten här har e, 
får man ej ansätta låt, men väl lott fsv. luter såsom sista 
sammansättningsled. Gen. tvägge visar, att andra samman-
sättningsleden ursprungligen varit gen. pl. luta. Som tredje 
leden i sammansättningen har något appellativ med betydelsen 
'vattensamling' fungerat, t. ex. sjö. 

De två sjöarna ligga strax bredvid varandra i en mosse3  
ock ha naturligtvis en gång hängt ihop. Från den tiden här-
stammar namnet, jfr Trigölingen s. 644, som visserligen H. 
förklarar på annat sätt, Tvevattnet s. 657, Tvebottna kärn 
(GS 1 V 36), som har två vikar, o. s. v. Det sista namnet, av 
H. ej citerat, är bildat på precis samma sätt som det av mig 
postulerade *Tveeggialutasior. 

Sedan nu en mosskant vuxit upp ock helt ock hållet skiljt 
sjön å båda delar åt, har namnet satts i pluralis. 

Ölen 1. Öm, skrives år 1688 (Toring) stilen. Enligt H. 
uttalas av allmogen detta namn som On xgrn», 1. •581e2n med 
kakuminalt 1. Med de• två första formerna »åsyftas» enligt H. 
»naturligtvis alldeles samma uttal». Han återger dem därför 
båda med samma grova beteckning •341n. 'Detta är emellertid 
med säkerhet oriktigt. Det värkliga dialektuttalet är han, ock det 
är naturligen detta som beteckningen 	åsyftar. Något dialekt- 
uttal on eller kkan har jag aldrig anträffat. Den senare formen 
strider emot de lokala ljudlagarna, men kan möjligen förklaras 
såsom en dialektal uppsnyggningsform, framkommen under samtal 
med en härreman. 

H. förklarar Ölen ur ett fsv. *Mir, som han sammanställer 
med subst. is]. ylr, no. yl 'värme, varm luft', ock antar Ölsboda, 
namnet på en närbelägen härregård, vara sammansatt med *Ylir. 
Formen Ölsboda anför H. därför som ett bevis för att här en 
a-stam förelegat. Detta bevis blir emellertid ej mycket värt, 

då man finner, att namnet år 15531  skrevs Ölfvisboda ock, som 

1) Meddel. fr. Nkes fornm.-för. I, s. 131. 
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själv anför, 1687 Ölseboda. Vore 1 i Ölseboda kakuminalt, 
behövdes intet stödje-e, då ljudförbindelsen 	+ s långt Pöre 
år 1687 reducerats till ett ljud (Nor. Aschw. gr. § 276), ock 
det kan således ej vara sammansatt med Ölen. Dialektuttalet 
är nu 61sbo, som utvecklat sig ur Ölvisboda (sammansatt med 
fsv. mansnamnet ölvir) liksom dialektens h4st6p ur halv-
stop.» Mansnamnet Ölvir återfinnes i flera svenska ortnamn, 
t. ex. Ölserud (Vrmlds Näs), som 1391 hette Ölvisruudh (Styffe 
Skand.). 

H. antar vidare möjligheten av att ett sjönamn Ylir skulle 
ingå i sockennamnet Ölsremma, Kinds hd Vg, på grund av att 
detta år ,1540 skrevs Ylisrem, oaktat han själv citerar formen 
Ylvisrym från 1351. Denna form gör honom emellertid en smula 
betänksam, men han tillägger, »att dessa fakta under alla•om-
ständigheter tyda på ett gammalt sjönamn, vare sig nu detta 
lytt *Ylir eller *Ylvir». 

Jag är emellertid av en annan åsikt. För Ölsremma, som 
ännu 1413 skrevs Ylwesrema (Sv. Dipl.), ansätter jag ett fsv. 
mansnamn *Ylvir, identiskt med det från Sv. Dipl. år 1324 kända 
Ylwo. Samma mansnamn torde ingå i Ölsta Norrby sn, Vrml., 
som 1345 (Sv. Dipl.) hette in yluistum. 

Vi återkomma till Ölsboda för att tillägga den anmärk-
ningen, att gården ej ligger vid Ölen, utan i stället på ett näs 
i sjön Björken, en sjö av ungefär samma storlek som Ölen ock 
belägen något över en kilometer från denna. 

Vad nu slutligen enen beträffar, är det nog ej så konstigt 
att förklara. Det är troligen intet annat än Ören, ett synnerligen 
vanligt sjönamn (se H. s. 802), bildat på ör 'grus'. I dialekten 
skall Ölen ock Ören ge samma resultat nämligen ban, liksom 
haren gett «ta" ock selen shn. Man har senare genom ana-
logi med Ölsboda eller av ren okunnighet infört stavningen 
Ölen. 

På samma sätt ha antagligen flera gånger skillnaden mellan 
sjönamnen Toren ock Tolen uppkommit. Dessa isärhåller H. 
likaså skarpt som Ören ock Ölen. En av H:s Tolen är emellertid 
med säkerhet Toren, GS 2 Ö 33, Kvisbro sn, ty namnet på en 

1) Jfr Kallstenius, Sv. landsm. XXI. 1, s. 109, 121; Landtmanson 
Sv. lm. B. 1 (1905), s. 63-66. 
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närliggande gård, som å GS skrives Tolhyttan, uttalas av all-
mogen törhyta, ock skrives i »Afräcknings Bok wid Hasselfors» 
1752-1753 Thorhytta, i förhörsboken 1800 Thorhyttan, i för-
samlingsboken 1906 Torh3rttan. 

Detta namn, som i allmänhet blott bäres av mycket små 
sjöar ock därför vanligen saknar äldre belägg, är vanskligt att 
förklara. Ofta ligger dock troligen personnamnet Tord eller 
Tor direkt eller indirekt till grund. 



Visor 
upptecknade i Kalmartrakten 

av P. VALERDJS OLSSON. 

Visorna såldes, något retuscherade, i ett ›skillingstryclo vid hembygds-
fästen i Kalmar d. 24 juni 1907. Visorna nr 1 ock 2 hava bevisligen 
sjungits sedan början av 1700-talet ock vitsordades på sin tid av pastor 
P. L. SELLERGliEN såsom mycket nyttiga. 

1. Toras visa. 
(Uppt. i eksjö.) 

	 

1. Vac - ker hus - tru het - te 	To - - ra, tog sin dot - ter 

71 	, ..!-• 	• •• 	 
ut - i 	sko - la, sa - de: >Hör ock lär av mig, att en gång, när 

sr-  	" 	 •• 	°J,
•

• 	5 	P 1  	 
	0.3 0-111— 	 %IT id G` 	h 	 

du blir kvin-na, skall du det - ta väl be - sin - na, att det 

—2-7=-1  	  
ho. ' 
N.11/  	  

allt skall gag-na dig. 
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Det var i går, på kyrkovägen 
kom vår granne ock var så trägen, 
han frågar mig trojärtelig 
efter dina år ock ålder. 
Intet vet jag, vad det våller; 
jag tror visst, han älskar dig. 

Han lär komma hit i morgon 
med sin häst, stövlar ock sporrar, 
ock om han dig då begär, 
skall du honom hövligt svara: 
IGud, vår Härre, eder spara 
ock er sine nåd beskär.» 

Modren för sin dotter tydde: 
»Lyssna Karin», orden lydde, 
»huru gammal Jöns nu är. 
Han kan bliva man ock maka, 
män I aldrig det försaka, 
bedja Gud om vishet här. 

Samma dag som Jöns blev födde'', 
då blev gamle prosten döder; 
jag minns det, som det skett i går. 
Vårfrudagen, den som kommer, 
den som faller in i sommar, 
blir han läm ock tjugo år. 

Första gång jag honom tvagit, 
första skjortan uppå dragit, 
tagit upp från moderns knä. 
Sedan några dagar flutit, 
honom jag till dopet burit, 
glada minnen var väl det. 

Sen jag honom mycket givit, 
som jag icke har uppskrivit, 
ännu mera skall han få. 
Han skall få min älsta flicka, 
Gud, vår Gud, giv därtill lycka! 
Kom, du Karin, hör härpå.» 

Dagen kom, ock Jöns sig hasta 
att för Karins fötter kasta 
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med begäran om dess hand. 
Modern sade: »Barnet kära, 
vilken ära, o vad ära, 
oss bevisas nu försann! 

Du skall hålla rent i huset, 
pottor, pannor, fat ock krusen, 
bordet vitt som älfenben. 
Spisen skall du också limma, 
att han skall i huset glimma, 
som han vor av marmorsten. 

Du skall ej i huset lida 
dem, som sko för skvaller slita 
eller nästan för på tal. 
När grannens Sjasa i huset rände, 
alla svinen då kringvände, 
allt det, som då hemma var. 

Du skall inga andra kläder bära, 
än de själver du kan göra, 
klädd ej över råd ock stånd. 
Ty den kvinna mannen gläder, 
som är nöj der med de kläder, 
som hon själver väva månd. 

Mångens åsna uti staden 
vore icke värder maten, 
kan ej spinna entänsgarn. 
Fast hon har två vita nävar, 
kan hon ej en skjorta väva 
eller ett par strumpeband. 

Du skall ock åt mannen väva 
starka kläder, icke snäva, 
fyrtråd vadmal, vitt ock grått. 
Håll din man i bästa ära, 
såsom goda kvinnor göra, 
vänligt tal ock allting gott. 

När hönan vill för hanen gala, 
kvinnan vill för mannen tala, 
det kan aldrig gå i lås. 
Därav komma många trätor, 
som den onde då tillställer, 
ock de träta ock de slåss. 



58 	 OLSSON, VISOR FRÅN KALMARTRAKTEN. 

Du skall sist i sängen vara, 
aldrig dina fötter spara, 
om ock om i huset gå; 
se, om eld ock ljus ä släckta, 
se, om dörrarna ä lykta, 
aldrig pigan lita på. 

Du skall aldrig dina dörrar stänga 
för de fattiga, som tränga, 
eller dem, som be om bröd. 
Då lär Gud detsamma göra: 
stänga sina nådedörrar 
för din själ, när du blir död. 

När jag sist mitt liv får sluta, 
skall du mina ögon sluta, 
ock jag flytta hem av nåd. 
Lär du sedan barnen dina, 
som jag nu har gjort med mina. 
Kära Karin, lyd mitt råd!» 

2. Fars visa till sonen Jöns. 
(Uppt. i örsjö.) 

—4— 	 h÷t .  	t    	t_ts 
---# d ..w. 

1. 	Det var en gammal dan - ne- man av ett är - ligt bon - de-stånd, 

t 	t 	
1.4 	 • •  

tog sin son att lä - ra, 	sa - de: »Jöns dn må tro, att den 

 	-•t --h , • 	• d 	 p  

går- den, vi be - bo, kan oss in - tet nä - ra. 

2. Därför må du se dig om 
om en piga, som är from, 
Kerstin eller Karin, 
grannens döttrar båda två, 
som så tyska klädda gå, 
eller lilla Malin. 
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Tio daler skall du få, 
att du brudegåvor må 
uti staden köpa: 
franska handskar, tyska sko, 
köp dem uti Karlems bod, 
ring ock bok med mera. 

Vacker hatt för daler tre, 
att vår granne må få se, 
som är pigans fader, 
att det är en hurtig dräng, 
som vill ha hans barn i säng, 
ty det intet skader. 

Sköt sen gården väl också, 
att han äring giva må, 
vackert korn med kärna. 
Så ock skörda i rätt tid 
ock var flitig idelig; 
Gud för dig skall sörja. 

Alltid ärlig i ditt kall, 
aktsam var, ty lyckan all 
blir för den, som sparar. 
Var förståndig i ditt hus, 
god mot maka, barn ock lys 
i ditt hem det kära. 

Låt ej ondskan råda där, 
fly vad ont ock syndigt är; 
Gud skall dig då löna, 
först i denna världen här, 
ock när livet ändat är, 
dig med nåd bekröna.» 

3. Det gingo två flickor åt den rosendelund. 
(Uppt. i Örsjö.) 

V771 7-1—t—  	 ts_t 
1. 	Det gin - go två flic - kor åt den ro - sen - de - land 	att 
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	I 	 N •  

	

or 	 T  

	

P---• p i 	  
ploc - ka de ro-sor så rö - da; 	den e - na hon var 	så 

L 	 
-ep 

j är - te -ii - gen glad, den and- ra så sorg-sen ock be - drö-vad. 

Den rika hon sade till den fattiga så: 
»Säg mig, varför är du så sorgsen ock bedrövad? 
Antingen har du mistat din fader eller mor, 
eller haver du förlorat din ära?» 

»Nej intet har jag mistat 
'
min fader eller mor, 

men Härren bevarar väl min ära, 
men mera sörjer jag för den fagerungesven, 
som vi båda hålla så kära.» 

»0, varför sörjer du för den fagerungesven, 
som vi båda hålla så kära? 
Han tager väl mig, som rikedomen har, 
ock låter dig, som fattig är, bortfara.» 

Den ungeråven han stod ej så långt därifrån; 
han hörde, vad de flickorna talte. 
»Ack, käre min Fader i himmelen, mig säg, 
säg, vilken av dem jag skall taga. 

För tager jag den, som rikedomen har, 
ock låter den, som fattig är, bortfara, 
så går hon där ock gråter i alla sina dar 
ock fäller mång tusende tårar.» 

Den ungersven han stiger så sakteligen fram, 
han räckte den fattiga handen: 
»Ja, du skall bliva min, ock jag skall bliva din, 
Gud läte oss få leva tillsammans.» 

»Du ungersven, du ungersven, vad tänkte du på, 
som räckte den fattiga handen? 
Du kunde tagit mig, som rikedomen har, 
ock låtit den, som fattig är, bortfara.» 
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»Nej, rikedom det är visst ett lån utav Gud, 
men fattigdom det är en belöning, 
ty den, som riker är, han kan snart fattig bli, 
Gud kan också en fattig göra riker. 

Om äpplet än växer i den högaste topp, 
så måste det till jorden nedfalla; - 
ock blir jag övergiven utav dig, min lilla vän, 
så blir jag övergiven av alla.» 

4. En jägare gick sig att jaga. 
(Uppt. i Hossmo.) 

i 

NIT 	8 	 :  
1. 	En jä - ga - ro gick sig att ja - ga, 	en jä. - ga - ro gick 

1"-°t--;N 
	g_ 

1  -ar 
sig att ja - ga 	allt åt en lund så grön, ja, ja, 	allt 

åt en lund så grön. 

Där möter han på vägen 
en piga, som var skön, ja, ja, 
en piga, som var skön. 

»Varthän, varthän, skön piga, 
varthän du stolta mö? ja, ja, 
varthän du stolta mö?» 

»Jo, jag skall gå till min fader, 
som bor i lunden grön, ja, ja, 
som bor i lunden grön.» 

»Vad skall du hos din fader, 
som bor i lunden grön, ja, ja, 
som bor i lunden grön?» 
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»Jo, jag skall blommor plocka 
ock binda kransar av, ja, ja, 
ock binda kransar av.» 

»Vem skall den kransen hava, 
som du själv bundit har, ja, ja, 
som du själv bundit har?» 

»En sjöman skall den hava, 
som på blå böljan far, ja, ja, 
som på blå böljan far.» 

Sen tog han av sitt finger 
en ring av guld så röd, ja, ja, 
en ring av guld så röd. _ 

»Tag den, tag den, skön piga, 
tag den, du stolta mö, ja, ja, 
tag den, dn stolta mö!» 

»Behåll din skänk ock gåva, 
jag emottar den ej, ja, ja, 
jag emottar den ej. 

En sjöman äger mitt järta, 
jag honom sviker ej, ja, ja, 
jag honom sviker ej.» 

5. Alfred ock Anna. 
(Uppt. i örsjö.) 

	  -NT 	J  	 d 	49  
1. 	När kvällen kommer ock bju- der vi - la, den skö-na An-na åt 

 	ts 'kg 	  

lun- den i - lar att mö - ta Al - fred i da-lens lund, han lo - vat 

kom-ma i kväl-lens stund. 
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Hon var så glad, ock hon sprang så lätter, 
sin barm hon full utav blommor sätter; 
vid högra sidan hon binder fast 
med röda bandet en blomsterkvast. 

I dalen, där de hade stämt sitt möte, 
där vilar hon sig uti kvällens sköte, 
sen går hon längtande dalen om, 
men ingen Alfred till häpne kom. 

Hon går i oro ock längtans kvalen; 
då hördes ljuda ett skott i dalen, 
då hördeS ängsligt ett jämmerrop, 
som trängde fram mellan trädens hop. 

Hon går att möta Alfred på vägen, 
men stannar genast bestört, förlägen, 
hon dignar ner, men hon fattar mod, 
ty Alfred låg där badande i blod. 

Hon frågade, men hännes röst var bruten: 
»Säg, käre Alfred, ack, är du skjuten?» 
Hon dignar till hans biodröda famn, 
men Alfred viskar blott Annas namn. 

Han vänligt räckte åt hänne handen 
ock sade: »Anna, nu lösas banden; 
farväl, min Anna, nu skiljs vi åt.» 
Hon brister ut i en häftig gråt. 

6. Älskarens tankar. 
(Uppt. i Hossmo.) 

	-•  
" 	  

• 	• 
-ook 	 -cr 

1. 	När so - len tän-der si - na strå - lar, med öm - het tän - ker 
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II 	. 1-7,7-  t-21 -1. 4:5  • '-- 0 ----t ----t.5---" -1.-------  

	

li 	 • 	 • d 	 •ar.,....- 	i 

	

jag 	på dig. 	När af- ton- rod-nans glans sig må - lar, då 

fr 	 i; 	5  „h h 	it  • 
är min tan - ke blott hos dig. 
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Du är den första som jag älskat, 
du var den sista jag tillbad. 
för din skull är mitt järta fängslat, 
din bild uti mitt bröst jag bär. 

Om mamma skulle mig förneka 
att bli ett äkta par med dig, 
vår kärlek kan hon aldrig neka, 
om hon förnekar mig din hand. 

Nu reser jag till fjärran länder, 
adjö, farväl, min lilla vän! 	• 
Ock räck mig ej den falska handen, 
den trogna har jag givit dig. 

7. Flicka, du är blek om kinden. 
(Uppt. i Fagerhult.) 

 	 
1. 	Flicka, dn är blek om kin - den, rod-nan- de va z dn nyss. 

Kall blå- ser af - ton - vin - den, kall blir din av-skeds-kyss. 

Flicka, din tro är bruten, 
den du för evigt svor. 
Säg, vem har löst opp knuten? 
Snart jag i graven bor. 

Skön som en lilja om våren, 
med en ros i sin hand, 
ömt rinner avskedståren, 
när man faller uti famn. 



Visan om älskaren vid gluggen. 
Av JOSUA MJÖBEB,G. 

Vaggvisan om älskaren vid gluggen tyckes vaia en av de 
populäraste ock mäst utbredda i hela Skandinavienl. Så vitt 
jag känner, står den alldeles ensam bland våra vaggvisor i det 
avseendet, att den återger en hel liten dramatisk situation, som 
icke kan förstås direkt ur visans ord ock därför brukaf förklaras 
genom en visan åtföljande muntlig tradition. Denna tradition 
är i det väsentliga sig lik överallt, ock det är gemensamt för 
alla versionerna av visan, att de bli mer eller mindre dunkla 
ock svårfattliga utan jälp av den kommentar, som traditionen 
bildar. Det torde vara denna omständighet som räddat tradi-
tionen från glömska. 

Hos Arwidsson, Sv. forns. III: 115, återges sägnen ock visan 
under rubriken Det misslyckade besöket på följande sätt: 

»En ung dräng ock piga, vackra men fattiga, hade fattat kärlek 
till varandra. Föräldrarna tvungo likväl den senare att äkta en ålder-
stigen ock rik bonde. Drängen fortfor att i hemlighet besöka sin forna 
älskarinna, även efter hännes giftermål. En utanför huset befintlig 
stubbe begagnades såsom tecken emellan de älskande. Låg den kull-
slagen, så var gubben borta ock drängen välkommen. Stod däremot 
trädstubben upprest emot väggen, så befann sig mannen hemma. Detta 
umgänge fortfor länge. En afton, då bonden var hemma, hade hustrun 
glömt att resa upp kubben. Drängen ville därför gå in till hänne; 
men hörde ljudet av samtal ini stugan ock smög sig till fönstret för 

1) En översikt av den nordiska traditionen lemnas nedan å s. 76. 
Sv. landsm. 1908. 	 5 
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att undersöka förhållandet. Hustrun satt ock vaggade sitt barn ock 
sjöng det till sömn. Hon såg sin älskare, ock varnade honom sjungande: 

Skymtar du för gluggen, 
kär' säten min? 
Ock Gud välsigne skuggen! 
Bom inte in! 
Tuss lullri lull, 
mitt lelle gull! 
Ock är det du, du snälle, 
som går till mej om kvälle? 

»Vad säger du?» frågade bonden. Hustrun svarade, sjungande: 
Jo, den som barn skall gäte, 
kär söten min! 
han får ha många läte. 
Kom inte in! o. s. v. 

Drängen förstod icke hännes mening, utan visade sig å nyo vid fönstret. 
Då sjöng den oroliga hustrun ytterligare: 

I aftse jag glömde 
den stubben att resa. ---- 
Jag menar, den karin 
är viller ock galn, 
som inte ser, att far är hemma! 
I: Aj! aj! far är hemma! :I — 
År det du, du snälle, 
som går till mej om kvälle? 

Ock kom till mej i mora, 
vid ottevard! 
Då är min gubbe borta 
vid kvarn ock mal. 
Tuss lullri lull o. s. v. 

Nu försvann drängen, barnet somnade, ock bonden begav sig till vila 
med sin hustru.» 

Denna variant är från Värmland. Den strof, som här 
sjunges i det mäst spännande ögonblicket, »Jag menar, den 
karin är viller ock galn» o. s. v., uppträder i andra varianter, 
t. ex. från Ångermanland, Småland ock Västergötland, som 
refräng — sannolikt en förvanskning. 

Somliga traditioner ha fler strofer än den anförda värm-
ländska, strofer som tyckas vara ursprungliga. En Roslags-
version har dessa tre: 

Hästarne gå på ängen, 
lilla vännen min! 
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Styggen han ligger i sängen, 
ock du får inte gå in. 

Skällkon hon ligger i båset, 
lilla vännen min, 
ock nyckeln han är innanför i låset, 
ock du får inte gå in. 

Kråkan sitter på taket, 
lilla vännen min, 
ock styggen i sängen är vaken, 
ock du får inte gå in. 

Som synes, ha dessa strofer alla den bildningen, att förra 
hälften meddelar någon likgiltig upplysning, medan senare delen 
inskärper omöjligheten för besökaren att slippa in. Strofens 
början observerades kanske mer än dess fortsättning av gubben 
ock fick därför icke väcka misstankar. Samma skema går igän 
i snarlika strofer från andra håll, t. ex. i en visa från Bohuslän: 

öxa hu legger på taget, 
lella vännen min, 
å far han legger vagen, 
no släpper du ente in, 

ock i en från Romerike i Norge: 
Å riva ligg på take, 
kjaar sete vennen min! 
Å styggen ligg nå Vaken, 
å kom så inte in! 

samt 
Å jaan [= lien] han ligg i enga, 
kjxr so-te vennen min, 
å styggen ban ligg i senga, 
å kom så inte in! 

Man kan därför anse sådana strofer för försämringar, som redan 
i första raden innehålla en varning till älskaren. I en nyisländsk 
version t. ex. lyder den ena strofen: 

Böndinn situr å palli. 
Ann hver sinum. 
Heima eru her allir, 
og dilla eg öreingnum minum. 

I en del danska varianter lägges första strofen i den ute-
stängde älskarens mun. Man får på detta sätt tre olika talande. 
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Det regner og det tuder, 
fra osten er der vind. 
Din kja3rest er her ude, 
kom hen og luk ham ind! 

Gak fra vinduet, min vend, 
gak fra vinduet, min vend, 
frost og kuld haver drevet min mand hjem igjen. 

»Hvad er det du siger, lille kone?» 
»Jeg siger, Gudskefov du er kommen hjem, lille mand, for det er 

et forskra3kkelig ondt vejr.» 

En del olikheter i fråga om själva innehållet böra antecknas. 
Det överenskomna tecknet är i allmänhet en stubbe. 1 Bohus-
län är det en trasa (»fine på stubb»), som lades på stubben, då 
mannen var borta; i en Smålandsvisa likaså (»pilten på stubben»), 
ävensom i en Skåneversion (»pjalten på stubben») ock väl en 
dansk (»i avten glemt a å bri huened omkring»). På vissa håll 
i Norge spelar en yxa stubbens roll. Ock i en dansk upp-
teckning talas om en ring: 

i aftes glemte jeg at snurr ringen omkring. 
En Smålandsvisa omtalar utom stubben ännu ett tecken: 

När yxen sitter i knuten, 
lilla vännen min, 
se då är min man ute, 
kom då till mig in — 

tydligen en försämring av traditionen. 
En bland de mäst avvikande av alla de nordiska varianterna 

är en norsk uppteckning på Aaserallsk dialekt. Här är det icke 
bondens hustru, utan hans dotter, som utan fadrens vetskap 
brukar ta emot 'en friare. Här lyda två strofer på följande sätt: 

Å fryse du på fotå 
kjmr sote venen min — 

gakk so du at fjose, 
der kan du sleppa in. 

Å gakk so deg ti basstovvegg, 
— kja3r sote venen min — 
der henge ej korg mm sulor å ram egg, 
du kan kje sleppa in. 

Enligt denna tradition hade således flickan ett litet kalas till-
rett för sin väntade gäst, då fadern kom hem ock tillintetgjorde 
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kärleksmötet. Som nedan skall visas, har detta drag sin mot-
svarighet i en italiensk tradition. 

Många av de uppteckningar jag känner äro mer eller mindre 
fragmentariska, ock särskilt ha flera av dem förlorat minnet av 
att de bägge älskande hade ett tecken, som angav, då tillfället 
var lämpligt för ett sammanträffande, ock att detta tecken 
vilselett den unge mannen, då han kom på olämplig tid. Så 
är även fallet med traditionen från Husaby, som dock i andra 
avseenden kan förtjäna ett omnämnande. Traditionen är näm-
ligen här lokaliserad: älskaren skulle hava varit en munk från 
Husaby kloster. En dylik lokalisering är som bekant en vanlig 
företeelse ock kan givetvis icke få tagas som en anvisning, 
varifrån sägnen kan ha sitt ursprung. 

Husabysägnen uppträder dessutom vanligen i sällskap med 
en annan tradition, om munken som fångades i vargnätet. Den 
äkta mannen skulle en dag ha anat oråd ock genom en fingerad 
bortresa lockat munken till sitt hem en kväll, varpå han hastigt 
vänt hem igän ock bundit ett vargnät framför ingången. Sen 
skall han ha gått in i huset en bakväg, ock då den förskräckte 
munken skulle springa sin väg, heter det, fastnade han i varg-
nätet, genompryglades grundligt av bonden ock fick lemna sin 
kåpa i sticket. Det är samma kåpa som ännu visas i Husaby 
kyrka. 

Denna moraliserande avslutning på historien torde icke böra 
betraktas som ursprunglig. Här synes nämligen föreligga en 
sammankoppling av två olika traditioner. Berättelser om en 
munk, som kommit ur en kärleksaffär med förlorad kåpa ock 
genompryglad rygg, äro ju vanliga under medeltiden. Ock 
i den uppteckning, som t. ex. AFZELIUS gjort av Husaby-
sägnen, antydes direkt, att sambandet mellan båda historierna 
är mycket löst. 

Det finns för övrigt ett par historiska uppgifter angående 
denna berättelse om vargnätet. Då Karl XI år 1691 besökte 
Husaby, skall han ha låtit visa munkkåpan för sig ock haft 
mycket roligt åt historien. AFZELIUS uppger också, att »Hertig 
Karl på det stora mötet i Uppsala, som hölls 1593, till den 
Lutherska lärans betryggande mot Konung Sigismund ock de 
Påviske, frågat då varande Kyrkoherden i Husaby, om han var 
från det stora Kungliga Husaby, där bonden fångade munken i 
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varggarnet». AFZELIUS har dessa uppgifter från äldre författare, 
närmast från LINDSKOG (»Försök till en kort beskrifning om 
Skara stift», 2: 61), men jag har icke kunnat konstatera, om 
uppgifterna värkligen äro historiska. Vad visans ålder angår, 
så har jag endast sett ett par förmodanden därom. AFZELIUS 
vill härleda den från katolsk tid. Men ARWIDSSON har ställt sig 
tvivlande gentemot denna förmodan. »Man torde icke misstaga 
sig mycket, om man anser, att en livlig inbillning här likasom 
på flera andra ställen i ovanbemälde arbete (»Svenska folkets 
sagohäfder») fått intränga för långt inom vetandets ock den 
lugna granskningens område.» — Utgivaren av den nyislänska 
visan har efter densammas slut antecknat »Frit, miOri öld», men 
uppger intet skäl för detta påstående. 

Såsom framgår av den förteckning å av mig känd* varianter, 
som nedan lemnas, är visan spridd över så gott som hela det 
skandinaviska språkområdet: nästan hela Sverge, delar av Norge 
ock Danmark, Finland ock Island äro representerade genom 
uppteckningar. Redan denna utbredning tyder på att visan är 
gammal. Munken, som på somliga håll ej ersatts av en dräng, 
ävensom uttrycket »kom till mig i morgon efter ottesång en» i 
Husabyvisan tyder på medeltida förhållanden. Formen, i de 
ålderdomligaste versionerna åtminstone, förbjuder icke antagan-
det, att visan förskriver sig från »folkvisans» blomstringstid. 
Dylika traditioner med små interiörer ur hemlivet, däri tur ock 
knipslughet göra ett lyckligt slut på inträffade förvecklingar, 
uppstodo talrikt under perioden närmast efter riddarlivets blomst-
ring, då medelklassen kom till välmåga ock inflytande. Man 
torde alltså ha skäl att förlägga visans uppkomst till den tiden. 

Traditionen synes emellertid icke ha nordiskt ursprung. 
Sannolikt ha vi här att göra med en över stora delar av Europa 
spridd vandringsvisa. 

På lågtysk botten förekommer en visa, som är alldeles 
identisk med vår nordiska vaggvisa, enligt vad lie. PREBEN 
NODERMANN upplyser mig om'. Ena uppteckningen av denna 

1) Den meddelas i LUDVIG ERK, Die deutschen Volksliea'er mit 
ihren Sing-weisen, Leipz. u. Berl. 1838-45, ock i något annan form 
[på dialekt från Samland, mellan Östersjön, Pregel ock Deime] i Jou. 
MATTEUS FIRMENICH, Germaniens Völkerstimnzen, Berlin u. å. 
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lågtyska version är mycket fullständig ock fylld av dramatisk 
spänning: 

Die Bauersfrau. 
On wenn et regent, denn ös et natt, 
denn geit min mann nich nå de stadt. 
Min mann ös to hus, min mann ös to hus, 
min löwer, Böter mann. 
Schlåp en, min kind, en goder roh, 
måk dine blanke ochkes to! 

Wisch, wisch, wisch etc. 
Mann. 

Fru, wat singst du doch hilde fer dammliget tig? 
Frau. 

Eck kann doch Binge, wat eck wöll, 
eck krieg doch sonat min kind nich ställ. 
Min mann ös to hus, min mann ös to hus, 
min löwer, söter mann. 
Schlåp etc. 

(Der liebhaber klopft.) 
Frau. 

Hej ös e rechter dommerjåhn, 
kann hej denn går kein diltsch verståhn? 

(Mit betonung:) 
Min mann ös to hus etc. 

(Der liebhaber klopft weiter.) 
Frau. 

Då mag dat donner on wedder dren schlåhn, 
kann hej denn nich von de dehr weggåhn? 
Minn mann ös to hus etc. 

(Der liebhaber entfernt sich.) 
Frau. 

De angst de ös nu äwerstande, 
nu ös hej von de dehr gegange. 
Min manu ös to hus, min mann ös to hus, 
min löwer, Böter mann! 
Schlåp en, min kind, en goder roh, 
måk dine blanke ochkes to! 

Wisch, wisch, wisch etc. 
För att finna vidare spår av motivet måste vi vända oss 

till de romanska folken. Vi möta bland dem åtminstone ett 
par folksägner, som till sitt huvudinnehåll stämma överens med 
den nordiska visan. De handla nämligen om en otrogen hustru, 
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som genom ett hemligt tecken låter sin älskare veta, när maken 
är borta, men som vid ett tillfälle, då mannen plötsligen kommer 
hem, glömmer rätta det felvisande tecknet ock är förslagen 
nog att rädda sig ur klämman genom att lägga sina ord så, 
att älskaren förstår hänne ock maken icke anar något. 

Den ena av dessa romanska traditioner är florentinsk, ock 
det är BÖCCACCIO som bevarat den åt eftervärlden. Det är sjunde 
dagens första berättelse i D e ca mer on e. Dess innehåll är i 
korthet följande. 

En ullkardare i Florens, som hette Gianni Lotteringhi ock bodde 
vid San Brancaziogatan, hade ute i Camerata en vingård, där hans hustru 
Tessa Manucci brukade bo om somrarna, medan han själv tillbragte sin 
mästa tid i Florens, upptagen av sitt hantvärk ock andaktsövningar 
tillsammans med de bigotta lovsångsbröderna i Santa Maria Novella. 
Gianni var en mer än lovligt dum karl, ock hans vackra ock kvicka 
hustru fann det icke svårt att bedraga honom med en ung man, som 
hette Federigo di Neri Pegolotti ock som brukade hälsa på hänne i 
Camerata. För att han icke skulle komma olägligt, hade det överens-
kommits, att Federigo, då han dagligen gick stället förbi, skulle se efter, 
om en åsneskalle, som uppsatts på en stör i vingården, pekade med 
mulen mot Florens. Om så var förhållandet, så var Tassas man 
i staden, men om mulen vette åt Fiesole, så var Gianni hos sin 
hustru. 

En kväll kom Gianni oväntat ock mycket sent ut till sin vingård, 
ock hans hustru, som väntat Federigo, lät i förargelsen bära ut i träd-
gården de stekta kapuner ock andra läckerheter, som hon ock älskaren 
skulle njutit av, ock åt själv en tarvlig kvällsvard med maken. I 
harmen glömde hon att låta vrida om åsnehuvudet. 

När nu Federigo kom ock knackade på, efter det makarna redan 
gått till sängs, inbillade hon sin man, att det var ett spöke, som flera 
nätter skrämt hänne, ock att det nu måste besvärjas med en sång, som, 
hon lärt av en nunna. Hon gick med maken till dörren ock uppläste 
denna »besvärjelseformel»: 

Fantasima, fantasima, che di notte vai, a coda ritta ci venisti, 
a coda ritta te n' andrai. Vå nell orto a pie del peseo grosso, troverai 
unto bisunto e cento cacherelli della gallina mia: pon bocca al fiasco, 
e vatti via; e non far male nå a me nå a Gianni mio. 

Federigo förstod sammanhanget, hämtade läckerheterna ock åt ensam 
upp dem. 

BOCCACCIO tillägger, att enligt andra berättelser hade frun värkligen 
vänt åsneskallen mot Fiesole, men en arbetare, som gått förbi, hade 
slagit till den med sin käpp, så att den snurrat runt flera gånger ock 
stannat med mulen mot Florens, ock besvärjelsen skulle haft denna 
lydelse: 
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Fatasima, fantasima, fatti con Dio, che la testa dell' asino non 
vols' jo, ma altri fu. Che tristo il faccia Iddio, ed jo son qui con 
Gianni mio. 

Federigo skulle ha fått gå hem utan att få någon godbit med sig. 
Ock BOCCACCIO slutar med att upplysa, att en gammal gumma sagt 

honom, att båda dessa historier voro sanna ock att den senare icke 
skulle ha hänt Gianni Lotteringhi, utan Gianni di Nello, som bodde vid 
Porta San Piero ock var ett lika dumt nöt som Gianni Lotteringhi. 

Likheten mellan denna BOCCACCIOS historia ock vår nordiska 
tradition är för påfallande, för att man icke skulle nödgas an-
taga ett samband dem emellan. En norsk variant har, som 
ovan anmärkts, utom andra likheter även motivet med kalaset, 
som kvinnan hade gjort i ordning ock som den utestängde i 
alla fall får njuta av — en intressant enskild likhetspunkt, 
som dock vida lättare kan tänkas vara en tillfällighet än den 
allmänna överensstämmelsen. 

Det gäller nu närmast att efterforska, vad man känner om 
ursprunget till den ifrågavarande novellen hos BOCCACCIO. Så 
vitt jag vet, har dennas härstamning icke varit föremål för 
undersökning senare än i andra upplagan av LANDAUS Die 
quellen des Decamerone (1884). Landau uppför denna novell 
bland de få, till vilka man icke funnit motsvarigheter i littera-
turen eller i folktraditionen. Han är därför böjd att antaga, 
att här föreligger en florentinsk lokalhistoria. Händelsen skulle 
någon gång ha inträffat i Florens ock blivit omtalad i staden, 
så att Boccecao fått fatt i den. 

Detta är även äldre Boccaccioforskares mening, ock man 
har t. o. m. letat fram en historisk Tessa Manucci, som finns 
omnämnd i familjen Manuccis »Ricordi». Emellertid påvisar LAN-
DAU, att BoccAccios uppgifter icke stämma överens med dessa 
memoarer. BOCCACCIO har hört historien av en gammal gumma, 
som i sin tur hört den, då hon var mycket liten. Alltså måste 
händelsen ha passerat åtminstone 70-80 år före det Decamerone 
skrevs, d. v. s. senast omkring 1275. Men Tessa Manucci var 
född 1305 ock kan icke ha varit gift förrän på 1320-talet. Även 
andra motsvarigheter mellan novellen ock de nämnda memoa-
rerna kunna uppvisas. LANDAU stannar därför vid förmodandet, 
att händelsen, om den är sann, av BoccAccio återberättats med 
ändrade namn. Samtidigt reserverar sig LANDAU Själv mot 
denna förmodan, i det han omnämner, att berättelsen har en 
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avlägsen likhet med en fransk fabliau Le reven an t (meddelad 
hos Morr, Nouveau reezteil de fabliaux, 1823). Jag har under-
sökt denna fabliau, men icke kunnat finna någon• viktigare 
överensstämmelse. I den nämnda upplagan har LANDAU även 
observerat den svenska traditionen' ock anför den som en kurio-
sitet, men utan att göra några reflexioner över likheten. 

Eget nog har icke ens den omständigheten, att BOCCACCIO 
anför två något olika versioner med olika lokaliseringar, kommit 
Boccaceioforskarne att misstänka, att vi här ha att göra med 
en allmännare spridd tradition, som, när den nådde Florens, 
lokaliserades dit på samma sätt, som dagligen sker med dylika 
anekdoter. 

Ännu på ett håll har jag stött på samma motiv, näm-
ligen i Haute-Bretagne. Denna berättelse är upptecknad i andra 
bandet av Kryptadia (Heilbronn 1884) ock heter Le couvreur 
en paill e. Dess innehåll är följande: 

En gammal taktäckare var gift med en ung kvinna, som öppnat 
en hemlig förbindelse med ortens präst. För att prästen skulle kunna 
hålla reda på när taktäckaren var ute i bygden, överenskoms, att kvinnan 
skulle lägga ett ben på gårdsmuren; när benet pekade mot stugan, var 
maken hemma, annars var han borta, ock prästen var då välkommen. 
En kväll kom den äkta mannen oförmodat hem, ock hustrun glömde 
vända benet inåt. Då knackade det oförmodat på dörren. »Åh», skrek 
hustrun i klagande ton, »vad jag är sjuk! Jag glömde vända benet, 
jag tror jag dör». Prästen utanför begrep genast sammanhanget ock 
avlägsnade sig, men hustrun gjorde sig allt sjukare. »Jag blir sämre, 
jag tror du får hämta ptästen.» Denne hämtades, ock när han anlänt, 
ropade hustrun blott: »Jag glömde vända benet». Prästen förklarade, 
att det var någon allvarsam sjukdom i järnen, ock bad få bikta kvinnan. 
Därunder kom han överens med hänne, att de skulle skicka -gubben till 
Montpellier för att hämta vatten ur hälsobrunnen ock att de under 
tiden skulle ställa till ett kalas. Taktäckaren begav sig på väg. När 
han gått, kom en hönshandlare till stället ock inbjöds av kvinnan att 
komma tillbaka till kvällen ock med hänne ok prästen dela anrätt-
ningarna. Då han fortsatte därifrån, mötte han den äkta mannen, som 
gått galet. Han berättade för denne, vart han blivit bjuden till kvällen, 
ock föreslog, att taktäckaren skulle krypa ner i korgen på hans rygg 
ock bevittna, vad som försiggick i hans hem, medan han var borta. Så 
skedde. Då hönshandlaren anlänt ock ställt ifrån sig sin korg, föreslog 

1) 	i UNGE WITTERS översättning efter Åfzelius: Volkssagen und 
volkslieder aus Schzveden. 
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Prästen, att alla de närvarande, när de satte sig till bords, skulle sjunga 
visstump var för att förhöja glädjen. HustrUn sjöng: 

Mon mani est å Montpellier, 
chercher de l'eau pour ma sante, 
pour la sante de ma maison. 

Kyrie eleison! 

J'ai un hon canard pour souper, 
une jolie femme pour mon coucher. 

Kyrie! 
Hönshandlaren sjöng: 

J'ai un coq dans rna jaille, 
qui n'as pas encore chante 
maj qui va crier: Kyrie! 

Ock pigan 'sjöng: 
J'ai bien compris dans vos chansons; 
qua mon maitre etait å la maison. 

Kyrie eleison!„ 
Nu sprang mannen upp ur korgen, fick fatt i en käpp ock genom-
pryglade både hustrun ock prästen. Sedan satte sig han ock höns-
handlaren ock pigan att äta den stekta ankan. 

Det är tydligt, att förra hälften av denna berättelse är 
identisk med den tradition, som legat till grund för BOCCACCIOS 
novell ock vår nordiska visa. Men den har i denna version 
kombinerats med en helt annan historia, som ursprungligen ej 
hört samman därmed. Att senare hälften är en historia för sig, 
framgår därav, att den möter på andra håll utan den början, 
som den har i den här citerade uppteckningen. En variant 
från Anjon av samma historia börjar just med att den äkta 
Mannen sändes bort av sin hustru ock på vägen möter höns-
handlaren. Ock en folktradition från Umbrien1  med titeln La 
finta in ferm a visar sig vara identisk med den nämnda från 
Anjon. En dylik sammanblandning av olika berättelser är ju icke 
ovanlig, ock den har här varit lätt att göra, då båda de ifråga-
varande sägnerna rörde sig om likartade förhållanden ock slutade 
Med sånger eller repliker av för berättelsen avgörande innehåll. 

Det får väl alltså anses som obestridligt, att den anförda 
Roccaccionovellen icke längre bör anses återge en händelse i 
Florens, utan i likhet med de allra flästa av BOCOACCIOS novell-
ämnen förefunnits som folkberättelse före BOCCACCIOS tid. 

1) Kryptadia IV: 166. 

Prästen sjön: 
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En karakteristisk olikhet mellan de sydeuropeiska ock de 
germanska bearbetningarna faller i ögonen: BOCCACCIO liksom 
de franska berättarne ur allmogens led dröjer med förkärlek vid 
det pikanta i berättelsen, medan de nordiska folken samlat sitt 
intresse kring visan, som kvinnan sjunger, ock dess mer eller 
mindre välfunna ord. 

För översiktens skull sammanföras här alla de nordiska uppteck-
ningar av traditionen, som jag fått kännedom om. 

I. Sverge. 1) Norrland. NORDLANDER, Svenska barnvisor ock 
barnrim. Sthm 1886 (Sv. landsm. V. 5), nr 84 C. Därs. B, D ock E 
[dessa tre från Ångermanland]. 

Svealand. ARWIDSSON, Sv. fornsånger III: 155 fe., nr 62 A 
[från Värmland], B [från Roslagen] ock C [från Östergötland]. NORD-
LANDER, a. a. nr 84 A [från Roslagen]. 

Götaland. AFZELIUS, Svenska folkets sagohata'er II, 134 
[från Värmland ock Västergötland], NORDLANDER, a. a. nr 84 F [från 
norra Småland], G [från Västbo i Småland], H [från Skåne]. Ana. 
BONDESON, Visbok, Sthm 1903, s. 381, nr 156* [från Halland], nr 
157* [från Småland]. 

II. Finland. OSKAR RANCKEN, Några prof af folksång och 
saga i det svenska Österbotten (i Fornm.-för. tidskr. III, Hfors 1878, 
s. 24) [»Sjungen av A. Rabb i Vassor by av Kvevlaks»]*. 

III. Danmark. E. T. KRISTENSEN, Gamle folks fortallinger om 
det jydske almuesliv, Kolding 1891-1893, III: 117, nr 11*. 12*, 
13*, 14*. Dens., Danske bo•rnerim, remser og leg-e, Århus 1896, s. 
385, nr 2649*-2652*. 

IV. 	Norge. JORGEN MOE, Samling af sange, folkeviser og stev 
i norske almuesdialekter. Christ. 1840, nr 37 [på romerikisk dialekt]. 
Tredje forandr. og foreg. udg. ved HANS Rom, Christ. 1869, nr 40 
[på Aaserallsk dialekt], LANDSTAD, Norske folkeviser. Christ. 1853, 
s. 822* ock 823* [den senare från Östlandet]. MALLING, Sang-e, 
folkeviser og stev i norske almuesdialekter. Christ. 1840*. A. P. 
BERGGREEN, Tolkesange og melodier. Kjobb. 1861, nr 27 b* [»mundtlig, 
ved den norske billedhugger Middelthun»]. 

V. Island. islenzkar gdtur, pulur og skemtanir. Gefnar tit af 
hinn islenzka bökrnentafjelagi. VI. 3. Kaupmannahöfn 1903, s. 302 f. 

På den sistnämnda visan har prof. GUSTAF CEDERSCHIÖLD fäst min 
uppmärksamhet. De med * betecknade varianterna ha alla välvilligt 
meddelats mig av kapellmästaren lic. PREBEN NODERMANN. En version 
från Orust har upptecknats åt mig av fil. kand. RUDOLF LUNDKVIST. 
Till dessa mina vänner bringar jag härmed ett järtligt tack. 



Utkast till systematisk framställning av 
det moderna isländska uttalet. 

Täxter ock grundlinjer till bruk vid undervisning i nyisländska, 
med särskild hänsyn till fornspräkets studium i Sverige 

av 

H. BUERGEL GOODWIN. 

Mina studier i yngre isländsk ljudlära hava av många skäl inte 
på fän] år kunnat fortsättas, men jag är viss om att jämförande 
ock speciellt svenska fonetiska studier ha kommit min tidigare känne-
dom om det levande isl. språket i en sådan utsträckning till godo, 
att jag nu kan våga att komplettera min korta uppsats i Sv. lm. 1905 
med ett nytt försök till systematisering av detta rika ljudsystem. Med 
blicken fästad på en praktisk kurs i språket vid Uppsala universitet 
har föreliggande uppsats — på min vän prof. OTTO V. FRIESENs råd, 
att huvudvikten skulle läggas på redogörelsen för det nya ljud-
systemets utveckling ur det gamla — kondenserats till en kommentar 
till mina nu för första gången utgivna ljudtabeller. Täxterna äro 
valda ock transkriberade med samma mål för ögonen. 

Till härr prof. FINNUR JÖNSSON, med vilken jag hade förmånen 
att få diskutera ett par frågor ånyo, ock mina unga isländska fack-
kamrater ock vänner stud. mag. GUDJÖN BALDVINSSON från Böggvis-
staäir i EyjafjaräarsSisla ock SIGURDUR NORDAL från Eyj6lfsstabir 
i Hånavatnsstsla, som genom sitt intresse för svensk ock allmän fone-
tik varit mig till mycken jälp vid insamlingen av materialet till dessa 
grundlinjer, frambäres mitt järtligaste tack. Docenten VALTiR GUD-

MUNDSSON har jag att tacka för ett flertal värdefulla rättelser rörande 
stavningen, spec. rörande den isländska, tämligen svära avstavningen i 
täxterna. 
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TÄXTER. 

I. Isländskt samtal. 
Ledigt vardagsspråk. Situationen är följande: Författaren besöker, i en 

gammal väns sällskap, den senares skolkamrat, som han aldrig träffat förr. 
Personerna äro: mag. art. SIGURJGN EomssoN, stud. mag. GUI9MUNDUR BÖDVARS- 

8. L Komdu nå s11! pab er mOur hjerna m0 mjer, 
sem langar aö kynnast jer. 

G. B.- :Mjer er ån2egja ab Dvi; geriö Djer svo vel ab 
koma inri fyrir og taka af ykkur yfirhafnirnar. Geriö Djer 
svo vel! 

8. E. Må jeg hafa Då ånxgju ab nafngreina vin minn, 
doktor H. Buergel Goodwin frå Uppsölum? 

G. B. Korni 6 Djer 
Förf. Komiö Djer swlir! 
G. B. Geri i6 svo vel 0 få ykkur sxti! — pakka f)jer 

fyrir bökina, sem DÅ lånaöir mjer, Nonni minn. Jeg er, rjett 
segja, bliinn 0 lesa hana, og mjer Dykir hån ågxt. 

e. E. Jå, DO er skemmtileg saga; Du mått gjarnan hafa 
bana dålitiö lengur. Doktor G. hefur lika lesiö bana, Dyl ab 
hann les islenzku og hefur tala hana bjer Our, en hefur ekki 
utngengist islendinga i filmm år, og er Dvi farinn ab gleyma 
henni dålitiä. 

Förf. Jå, mjer Dykir Da6 dsköp leiåinlegt, hvaö jeg hef 
tynt islenzkunni niOur, og langar nå tu l aö vera eitthvab meb 
ykkur tu l Dess ab rifja bana upp fyrir mjer aptur. 

G. B. Mjer Dykir gaman ab kynnast your. Jeg hef lesiö 
eptir your i Eimreilbinni og vibar og vildi gjarnan vera your 
hjålplegar a einhvedu leyti, ef jeg gmti. 

Förf. pakka your fyrir. Mjer Da3tti mjög vwnt um, ef Djer 
befOub Dolimnabi tu l Dess 0 bjålpa mjer viö nokkrar hljdb-
frmoislegar athuganir i islenzku — bara jeg gxti gjört eitthvab 
fyrir your aftur å mdti. Siguddn, heldur 	ekki, aä herra Gub- 
mundur Böbvarssou vildi kanske, ab jeg lvesi eitthvab m0 honum 
i swnsku? 

I, 	labiovelara 1-ljud; P, £, k, g, 	labialiserade velarer; f, 	§ 
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TÄXT E R. 
I. Isländskt samtal. 

son, båda från HtinavatnsS,ssla på norra Island, som f. n. studera nordiska 
språk i Köpenhamn: samt H. B. G. från Uppsala (›Förf.›). 

s. E. könvde (ko, kon) nu sc4,! fioa0 ar e fluider 
yacrna nicka mir, sam lciggl ar a...3.g.inasd-  Agr. 

G. 	B. "'ar. ar (miar, mir) 4 unaja a ...fidi; "gceri..0,r svco 
vcel a,,kobc.tina in firir co tam civ iker ivirciPmnilnar. "gceri „Dar 
svco vcel! 

s. E. mayzy„ava day dynave ch,nci/bvngr4ina vin min, 
doktor hdu "birgal "gfidvin frau islem? 

G. B. kcbc.xn»...0i(r) sckilir! 
Förf. kci)nn Oir sc4lir! 
G. B. gctri...0so.,vcel a.-fciu dnr s46! poci4a,,Ojar firn• 

"bo(y)bina, sa,m„03 lnaOn nuar, no min. Jay ar, figt a,,sdva, 
"bion a ...lces ana, co -•miar jipr.,un (iggjag. 

8. E. Au, _paa° as..4.4md'acey sciya; pou magigkr 
„Av ana "dii0 (daya.ii0) lång«. doktor kildvinaver la 
lcksW -ana, p a0 han lces islanski co-aver taka...ana ycir ciyaer, 
an hcbvir ggti imgdmgisct islandivga z fim (fbi) 	cos ar Fin 
Rinn 

Förf. 	 fiaaa b§kep 	 kva Jay av 
tzni islanskini ;air, cof laggar nu a-. vcbr,Mg.kva(0) mcb0 eker 
t(l) pou 	 figir inyar ciftgr. 

G. B. »var paibtr kciman a,-Ayinasct iösr. jay„a,v lsO 
axiir (aft-ir) Or z 4mr4ann c o ...viOar c o vjd gycildinan vcera 
iaer yciiplayer a04?•gkvOie 14,3,1.2.,av ey 

Förf. pacixka i0er finr. miar p,a).7 .4 ingiy va mi em, ev., air 
habde0 pocblbnmetkai ti ..,.fies a pitpa nzr vi0 nokrar :14.4J'- 
frå,i0m1a,yar citiyanir i islanski 	vbcira-ay 	vgåri 49-kva0 
firir köer cifter a mil. 	h4lcti(r)0 4§1, a0 kara 
~der "bhOvason mich kasta, ay lcio} 4rkva0 m40 (h)cbnim 
z sdayski? 

labiovelariserade; 	perspir. vokalelement; 43, i, k k, k rena tenues. 
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G. B. JA! pakka your fyrir; fa 8 Dxtti mjer einmitt ågwtt, 
ef Der vilduä lesa me ä mjer eitthvaö, tu l damig nokkur kvxbi 
eptir Fröding, sem jeg hef hjerna, og ef fil vill eitthva8 eptir 
Selma Lagerlöf, eåa Ellen Key? 

Förf. Jå, paö vildi jeg gjarnan. Gxturn vi ä Då hitzt bråä-
lega å einhverjum åkveänum tima? 

G. B. Jå, svona um klukkan eitt, ef your Döknast. 
Förf. pa8 er agxtt, Daä er einmitt hentugur timi fyrir mig, 

og bezt IMetti mjer, ef igjer gxtiö veri hjå mjer i eina tvo 
klukkutima å dag i nokkra daga, pvi aå jeg hef fjarska mikiå 
ab gera. paå er, eins og Djer getiå imyndaå your, enginn hsegbar-
leikur aå takast å hendur kenslu i islenzku, ef maåur er ekki 
pvi betur heima i målinu tu l dmmis eins og Rask var. 

8. E. JM Hann var rui snjall i islenzkunni. — Mjer dettur 
i hug saga sem gengur um Rask heima å Fröni. Rask var par 
å ferä og kom å be einn å Suåurlandi, bninn sem smali, svo 
aä menn grunaäi ekki vitund, hver hann var. Gaf hann sig på 
å 	tal vi å böndann å bxnum og för aå spjalla um hestana og 
sagåi, aå Da6 vseri fallega skjöldöttur hestur, så sem hann benti 
å. Böndi varå hålf hissa og svarabi: „svona lita hesta köllum 
viä nå skj t ta hjer å Suäurlandi" — hann hjelt aå komumaäur 
vfflri aä norban — "en beljurnar aftur å möti skj öldöttar". Sagan 
greinir ekki frå fv, hverju Rask hafi svarat. En Degar 1:16. ferå 
aö feräast heima å Fröni og safna fågxtum öhljöäum(!), Då er 
rjettast fyrir pig aä vera ekki aå ganga i neinu dulargervi, 
heldur segja umsvifalaust aå 	sjert kominn "austan um hyl- 
dypis haf hingstå i sselunnar reit" tu l Dess aå kynnast lindi 
og ly& 

Förf. Mikil skelfing er DO, hvaä på ert tölugur, vinur 
minn! pessi oro, sem aä å hafäir eptir Jönasi, eiga i rann 
og vera aä nokkru leyti vi 8 mig. Mig langar svo mikiä tu l Dess 
aä komast i „sffllunnar reit". — A jeg aå segja Djer ara sögu, um 
landa minn og göävin Hrölf Arpi, frå Deim tima pegar hann bj6 
å prestsetrinu Odda i Rangårvallasyslu, og hitti binda nokkurn 
sem dåäist aä pvi, hvaå hann talaåi gott mål. Arpi var Då 
hinn aå vera å Fröni einn vetur, og böndanum Mist ekki aä 
gizka å, nr kvaäa landi hann vxri. Sagåi hann Då loksins: „nå 

t, 	labiovelara 1-ljud; p x, it, g, 	labialiserade velarer; 9, J, R, § 
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G. B. ju(y), pdaxka eder ferer ; paa.Pciwfi mer bnmet ciugick 
dy Ojar veleted la mad mjar 4glova0, tel "cici,emes noker Hiede 
aftw frdden, sam Jay hav ycblerna, co, av tel ven, aalevad 
atter sålma lckyrlsv, ceda gen Agg 

Förf. yciy, paa vect y vgicicenan. vgii aes em ve...fiaag he,sct 
"brddlaya au keykveityem clykvcbanem tima? 

G-. B. Jay, scbgn.-em 1c.U7an égt, av eder fiabfc(g)nasct. 
Förf. pdaa ar ciygiait, paa ar a,enmet hgnieyer time ferer 
co besct fiagte mjar, av kår vgjaefed vcered yciy mjar i4na 

tvcb(g) kiel,getzma ag "dayi nokra "claya, fin jay av fidska mged 
ce.-gåra. Pad ar, gns w Ojar vgated fmenctad eder, åevgen 
hcigdarld„eker a...tabut ag hånder Agin(ct)sle islanske, av mcider 
ar ågge fi've keter ha,eyna z endylene tel 'dams ans co, rask var. 

S. E. Ou! hche var nu siiicilcrg,z islanskene. — mjar "clayter 
they sciya, sam vganger em rask havet...ag fro(g)n,e. rask var pay 
ag fara co...kcbm ag "bch, aelcrze ag siderlancte, biten sam smale, svco 
ad man grinad agt vtiend, lever .- an v‘ir. "gav -an sy fioay 
ag tal ved bbfectan au bchnem co fof a...sfiyadvl-em hå-stana co 
scigde, ad fiacid var e fcildleya 34g-44£-ter he, sety sep.- an båld} 
u. 	"b4ncte yard halv Mot co svarade: "sa gna Ida hå,s,d'a ked: hm 

ved nu sh-c5fia per at siderlancte" — han ya.2.i, ad kcbmemader 
vare ad nordan — "an "bdknar cixterambte sh-dcto(£)ta". syan 
"gråener ay4e fra y Feri, kiierye ra,2,k-ave svara!). an fidc'egar fiaic(y) 
far(d) a-firdasct haem...ag fr(u)? co salnea faggyaefem bijigem, 

ferer fiky ad vcer(a) 4-b.e ci„gage,3 napit "clilar-
gdrve, halder sava imsvevalirsct, a fiou .§jat kcomen "san 
lieldif9es håv hi2kaa i scie‘ lenar ra? tel pas a...Ayenasct 
co 

Förf. mekel splvey r paa, lesVa pott at haver, viner 
men! pest ord, sam a fidu habder afhr ybelase, åkra z rgn 
co vcere a.-nolpre lat vid mey. my  lciggar scb Mi1jl(9 ti fioas 
a.-kcomasct i "sciOteear 	— 	ay c e.-sgeja.-der ådra si, 
em landa men co kodven Tolv di17 , fr ag fiadem tima, fiaceyar.-an 
"499(y) ag iir&s,dtrene öda z rciggafvcicrlasisle, co hete vbörecta nacen, 
sam 	"clagOeset c „ pvvi, kga an talade got mat. cinoe var fidag 
"bilen ct...vcvr...ag fro(g)ree åt..1crze når, co "bbfidanem tas& er...a 
'igisk(a)city, ur kda lancte.-an vcie,re. scig0.-an Påg, löksens: "nu... 

labiovelariserade; o perspir. vokalelement; 	§ ic, k rena tenues. 
Sv. landsm. 1908. 	 6 
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hann hlytur Jd aä vera isl en din war, karlinn, sem bitr varia 
miki6 i Atlöndum og er farin ab gleyma möäurmåli sinn dålitib!" 
Dib Dekki6 hann mi ekki, en mjer Dykir Dessi saga mjög senni-
leg, og er står skaåi 0 Dessi maäur gefur aldrei framar neitt åt 
af öllu Dyl sem hann veit um Island og islenzkar bökmenntir. — 
En nå megum viä ekki tefja fyrir your lengur. .1Et1ar Då ekki 
aä fara heim me i) mjer mina, Sigurjön? 

8. E. JA, vertu s1l, Gvendur (Mundi) minn! vertu blessahr 
og sil! 

Förf. Veriå Djer nå. sffilir! Vi ä hittumst å morgum kl. 1. 
G. B. Jå! — Verid Diä 

II. Djåkninn å Myrkå. Djöasaga.* 

i FYRRI DAGA VAR djåkni einn a Myrkå i Eyjafiräi; ekki er 
Dess getib, hva6 hann het. Hann var i Dingum vi konu, sem 
Gubrån håt; hån åtti ab sumra sögn heima å Bxgiså, hinn 
megin Hörgår, og var hån Djönustustålka prestsins Dar. Djåkn-

5 kin åtti hest graföxöttan, og reid, hann honum jafnan; Dann 
hest kallabi hann Faxa. Einhverju sinni bar svo til litlu fyrir 
j61, ab djåkninn för til Bwgisår, til aä bjöd« G01-åm til j61a-
g1ebi ab Myrkå, og håt henni a vitja hannar i åkvainn tima 
og fylgja henni til gleäinnar abfångadagskvöld j6la. Dagana 

10 åäur en djåkninn får aö bjöäa Gaörunu, hafibi gjört slipa mikla 
og isalög; en Dann sama dag, sem hann reiä til Bgisår, kom 
asahlåka og leysing, og Dagar å leib daginn, vara åin (Hoar fyrir 
jakaferäum og vatnagångi, å medan djåkninn tafOi å Bxgiså. 
Dagar hann för Daban, hugbi hann ekki ab Dvi, sem skipazt 

*) islenzkar ködsögur og evintyri, safna6 hefir JÖN ÄRNASON. 
1. bindi, 1862, bis. 280 if. — Synisbdk islenzkra bökmennta d 19. 
öld, it gefiä hefur Boo' TR. MELSTED 1891, bls. 188 if., där emellertid 
originalupplagans rättstavning icke är bibehållen, som i detta avtryck med 
avsikt skett; 	har dock ändrats till é. 

r. 1 "d(o?)/tn» a0"7,1„ a mirkciu, 
3 160nin — ch.simra sdlo 
4 prå,2)ns 
6 	 fdxsa — 6,0)y1evti'es2fl 
9 yekta...vitnar 

13/14 tdb0,41c bc4psecy — hfig0,,an dg-37,4„Pog (d.,01) 
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an .244r fiatiy a.,vera islandiygir, kald'hn, sam arir vcen0 
mi1p0 i idlsndini a), ar fann a.-glainia mba*ermeth snu digfi0". 
An404310...an nu ejti, an iniår pkblr _Poesi seicra mig såm-
lay, w ar st bf sica0i, a.,pdap 'nadir vgaver dldra frcimar 
av ål 	pai sem an vakt m island cop islenskar "bokmanfir. — 
an nu indyem vi0 agta tgvja firir ör lbyger. atiar0()„ag1j(i) 
..a.fara hånn ma0 mar nuna, siyeri? 

El. E. ju, va tt 86011, g6ånetir (inittA) non! v4,,r5 "ble„2,a0er 
co sakIdg,! 

Förf. vcen.,0,9 ar nu scibr! via higlimset agmörgin k.24(x)kangyi. 
G. B. au! — vc'ertaislig! 

hafäi urn daginn, og wt1a8i, aä Sin mundi enn liggja sem fyri. 15 
Hann komst yfir Yxnadalså å brii; en Degar hann kom tul 
Hörgår, hafäi hån rutt sig. Hann riäur Dvi fram me ä henni, 
uns hann kemur fram å möts vi ä Saurbw, naasta b fyrir utan 
Myrkå; par var brå å ånni. Djåkninn riäur å bråna, en Degar 
hann er kominn å hatta miäja, brestur hån niåur, en hann för 120 
åna. Morguninn eptir, pegar böndinn å pignavöllum reis itr 
rekkju, Mr hann hest me ä reiätygjum fyrir neöan tåni, og 
pykist Dekkja Dar Faxa djåknans å Myrkå. Honum veräur bilt 
vi ä petta;  pvi hann hafäi sé til feråa djåknans ofan hjå daginn 
ååur, en ekki oräiä var vin, a6 hann fieri tilbaka, og grunaäi 25 
ki brått, hvaä vera mundi. Hann geingur Jv1 ofan fyrir tåni; 
var Då, sem honum syndist, ab Dar var Faxi, allur votur og 
illa tu l reika. Geingur hann siban ofan ab ånni, ofan å svo 
kallat panavallanes; Dar finnur han djåknann, rekinn örendan 
å 	nesinu framanveräu. Fer böndi Degar tu l Myrkår og segir 30 
tiöindin. Djåkninn var mjög skaddaäur å höfäinu aptanverau 
af isjaka, er hann fannst. Var hann svo fluttur beim tu l Myrkår, 
og grafinn i vikunni fyrir 

Frå 	igvi djåkninn för frå Bfflgiså og tu l Dess å aäfånga- 
daginn, hafäi eingin fregn fariä milli Myrkår og Baagisår um 35 
Dessa atburäi neina, sökum leysinga og vatnagångs. En å 
aåfångadaginn var veur stiltara, og hafäi runni ä 	ånni um 

r. 17 sdrimn 
» 20 fiazi/Urtavalem 
» 36/37 au cifageadcion — salt-ara 
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nöttina, svo aä G01-ån hugäi gott tu l jölagleäinnar å Myrk& 
pegar leiä å daginn, för hån aS båa sig, og Degar hån var vel 

40å veg komin meä Daä, heyröi hän, aå Daä var bariä; för Då 
önnur kona til dyra, sem hjå henni var, en så eingan Ati, enda 
var hvorki bjart ti nö myrkt; pvi tångl 65 i skum, og drö 
Srmist frå eöa fyrir. pegar stAlka Dessi kom inn aptur og 
kvaäst ekki hafa söä neitt, sagäi Guärån: "Til min mun leikur- 

45 inn gjöräur, og skal eg aä visu itt gånga." Var hån Då albAin, 
nema hån åtti eptir ab fara i hempuna. Tök hån Då tu l hemp-
unnar og för i aära ermina, en fleygåi hinni erminni fram yfir 
öxlina, og hölt svo i hana. pegar hån kom tt, så hån Faxa 
standa fyrir dyrum og mann hjå, er hån Betlaäi ab vxri djåkn- 

50 inn. Ekki er pess getiä, aä Dan hafi ått orörwau saunan. Hann 
tök Guärånu og setti å bak, og settist siäan sjålfur å bak fyrir 
framan hana. Riäu Dau J  svo um hriä, aä Dau töluäust ekki 
viä. Nå koma Dau tu l Hörgår, og voru aä henni skarir håar, 
en pegar hesturinn steyptist fram af skörinni, lyptist upp hattur 

55 djåknans aä aptanveräu, og så Guärån Då i höfuälilipuna bena. 
i Deirri svipan rak skyin frå tånglinu; J  mxlti hann: 

„Måninn liäur, 
dauäinn riäur; 
söräu ekki hvitan blett 

60 	 i hnakka minum, 
Garån, Garån?" 

En henni varä bilt viö og Dagäi. En aärir segja, aä Guärån hafi 
lypt upp hatti hans_ ab aptan og söä i hvita kåpuna; hafi hån Då ått 
aä segja: „Sö eg Daä, sem er". Ekki er sagt af samrxäum Deirra 

65 fleirum nö feråum, fyr en Dau komu heim aä Myrkå, og förti pau 
Dar af baki, fyrir framan såluhliäiä; segir hann Då vid Guärånu: 

„Biddu hörna Garån, Garån, 
meäan eg flyt hann Faxa, Faxa 
upp fyrir garba, garäa." 

r. 42 leviTA(ne bat uh iiice mift 
atp; 98> sAijem 

» 44/45 te.,min men lfikeegar8'er, co skaLey ce„vise åt kcikka. 
46 ncenta un cdt...6,yhr afaru håmpena 
48 iixshna 
53 ve — h( 6 )ar 
56 pady mapi..an 
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Ab Dyl mxltu för hann meä hestinn; en henni varå litiä 70 
inn i kirkjugaräinn. Så hån Dar opna gröf og varö mjög hrffldd, 
en 	tekur ö a5 tu l bragä's, aö hån gripur i klukkustreinginn. 
i Dyl er gripiä aptan i hana, og varä henni å Dad ab hapPi, 
ab hån hafäi ekki feingiä tima tu l ab fara nema i aära hempuerm-
ina; Iv  i svo var sterklega tu l prifib, ab hempan gekk sundur 75 
um axlarsauminn å peirri errninni, er hån var komin i. En Dila 
så hån slöast tu l feräa djåknans, ab hann steyptist meä hempu-
slitriä, er hann helt å, of an i gröfina opnu, og söpaäist moldin 
frå båäum hliburn ofan yfir hann. En Daä er frå Guörtnu ab 
segja, aä hån hringdi i sifellu, allt tu l Dess a6 bxjarmenn å 80 
Myrkå kornu åt og söttu hann; DVI af öllu Dessu var hån orbin 
svo hrxdd, ab hån Doräi hvergi ab fara, ne heldur hatta ab 
hringja; ki hån Döttist vita, ab hån heföi ått Dar viä djåknann 
apturgeinginn, Dö henni hefäi ekki åäur komiö nein fregn uni 
låt hans. Enda gekk hån år skugga um, aä svo hafbi veriä, 85 
er hån nåäi tali af Myrkårmönnum, er sögäu henni upp alla 
sögu um låt djåknans, og hån aptur Deim af feräurn sinam. 
Dessa sömu nött, Degar håttaö var og MIM aä slökkva ljösiä, 
kom djåkninn og åsökti Guärånu, og vom svo mikil brögö ab 

ab fölkiä varä ab fara å fxtur, og varö eingum svefnsamt Då 90 
nött. t hålfan månuä eptir Detta måtti hån aldrei ein vera, og 
varä aä vaka yfir henni hveija nött. Sumir segja, aS presturinn 
hafi oräiä aä sitja å rAmstokknum hjå henni og lesa i Saltaranum. 
Nå var feinginn galdramaäur vestur i Skagafiråi. pegar hann 
kom, let hann grafa upp stein einn mikinn fyrir ofan tån og 95 
velta heim ab skålastafni. Um kvöldiä, Degar dimma tök, kemur 
djäkninn og vill inn i bxinn, en galdrarnaburinn hneppir hann 
suäur fyrir skålastafn, og setur hann Dar niäur med sxringum 
miklum; veltir hann siäan steininum ofan å, og Dar å djåkninn 
aä hylla enn i dag. Eptir Detta tök af allan reimleik å Myrkå, 100 
og 	Guärån aS hressast. Litlu seinna för hån heim tu l sin aå 
Bmgiså, og er sögn manna, aä hån hafi siäan aldrei oröiä söm 
og åäur. 	 103 

r. 70 afitmei,k.Zte 
74/75 ta cLfdra ncemi ara,..(h)bnydrmina 
90 svå(b)/msamt 
97 vicil in "bcimin ("bciyin) 
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III. Gunnarshölmi. Kvxöi eftir ANAS HALLGRiMSSON. 

Skein yfir landi söl å sumarvegi, 
og silfurblåan Eyjafjallatind 
gullraubum loga glsti seint å degi. 

Vi ä austur gna3fir så hin mikla mynd 

	

5 	 hått yfir sveit og höfbi björtu svalar 
i himinblåmans fagurta3rri lind. 

Beljandi foss vi ä hamrabåann hjalar 
hengiflugi undir jökulrötum, 

Dar sem aä gulliö geyma Frosti og Fjalar. 

	

10 	En hinumegin föstum standa f6tum 
blåsvörtum feldi bilin Tindafjöll 
og grxnu belti gyr å dalamötum. 

Me 6 hjålminn skyggnda, hvitri likan mjöll, 
horfa Dau yfir heiäarvötnin Nån, 

	

1 5 	 sem falla niäur fagran Rangårvöll; 
Dar sem a8 una byggbar b1in småu, 

dreifö yfir blöntguö tån og grxnar grundir. 
Viä noröur risa Ileklu gudar hån. 

Svell er å gnipu, eldur geysar undir; 

	

20 	 i ögna djApi, hörömn vafin dröma, 
skelfing og dauöi dvelja langar stundir. 

En spegilskyggnd i hån lopti ljöma 
hrafntinnuDökin yfir svörtum sal. 
pahn må lita sffllan sveitarblöma; 

	

25 	Dyl Markarfljöt i ftigrum skögardal 
dunar å eyrum; breiäa Dekur bakka 
fullgröinn akur, fegurst engja-val 

Daöan af breiäir hått i hli8ar slakka 
glita6a blxju, gröna blömum småm. 

	

30 	 Klögulir ernir yfir veibi hlakka; 
Dvi fiskar vaka par i öllum åm. 

Blikar i lopti birkiDrasta sveimur, 
og skögar glymja, skreyttir reynitrjåm. 

på er tu l ferbar fåkum sntiö tveimur, 

	

35 	 ir rausnargarai hxstum undir 

labiovelara 1-ljud; g, 	k, g, 	labialiserade velarer; , d>, , § 
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III. " ga(r)shgme. leva),Oe after jfirects hcildlgnm6n. 

sk4),n ever lcincte sbl au simarvgme, 
co, silverblecuan jafjddlathjd 
vgipflrtnaem 	vgld sit  sdynI au "dåve. 
ved 'åy_sier ggkver su..en mk2a mind' 
hOtvr sv4et cof,  lekibOe "biitrte svalar 

himenblaumans faxerte9,reltd 
vbg,ljancle fös ved hamrabektn yalar 
ag h6geflip ender idkelrbiem, 
Par sam a0 'gine° "gb,ma frös-i -fjalar. 
an hinemajen frisim sfancta fbiem 
"blaysvårtim fålde "buen tinctafjsdl 
co grdn vbiJ&  "gira au dalamim. 
.ma0 gyitmen ibenda, kijitre gan mdy.2„ 
hörva pani(y)Ymr hOarvirtnen "blaue, 
sam fålla ne'der fyran raggaPvadl; 
badrsam a0 ina "bitOar "bilen smaue, 
"clrd,00 ever "blbmge0 tfbn, coy "grcioar krinder. 
ve0 n6r0er risa leckk.2,e tindar haut. 
svar .2, ar au vggy3e, ålder "gsar incter ; 

öffna vdjz,  hgraem vaven "drbma, 
s -bgeny w "c1.14e0e "dvala lar siinder. 
an spåvelshnd a lidge löfte libma 
cilmtenepagen vr svårtem sal". 

Pd40an mau liia sdklan svåeiarblbma; 
Fen mdkarfljé z Arrem skby(Y)ardal 
"dinar ag 43,rem; "brae0a pactleer vba4ca 
fil ctlgrjuen aker, focresi .4,2gjaval 

PotiOan av "bge.,0er MV. i .2,faar svlc4ka 
glit-a0a "blcime, "grbela "blbmem smaym. 
klbgiler årcener iver våe...0e .244ga ; 
Fen fiskar vaka poar zirc114m ben. 
"blikar i löfie "birbeFrcisota svåkmer, 

skbuChar glimja, sleraater rheeetfyium. 
Pay ar tel fårOar fakem sn49,0 tvvmr, 
ur rtionargårde hcioiem enchr 140, 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

labiovelariserade; a perspir. vokalelement; :25, t, , Tc, k rena tenues. 
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Dangab sem heyrist öldufalla eimur; 
Jvi hafgang Dann ej hepta vebur bliä, 

sem voldug reisir Rån å Eyjasandi, 
Dar sem kin heyir heimsins langa strib. 

40 

	

	Jim trausta strengi liggur fyrir landi 
boröfögur skeib meä bundin segl vi b rå; 
skinandi trjdna gin möt sjåvar grandi. 

par eiga tignir tveir ab flytjast å 
brxbur af fögrum fdstudarbar ströndum 

45 	 og langa stund ei litib aptur fä, 
fjarlwgum ala aldur sinn i löndum, 

Atlagar verba vinar auguna fjxr; 
svo hafa forlög fxrt Deim döm ab höndum. 

Nä er å brautu borinn vigur sker 
50 	 frå Hlibarenda håna, Dvi Gunnar ribur 

atgeirnum beitta Hinn. Honum mer 
dreyrrauäum hesti hleypir gumi friur 

og blåu saxi gyrbur yfir grund — 
bar måtti kenna Kolskegg allur lybur. 

55 

	

	Svo fara båäir brxbur enn um stund; 
skeibfråir jdar hverfa fram ab fljdti; 
Kolskeggur starir tt å Eyjasund, 

en Gunnar horflr hliäar brekku mdti; 
hrxbist b ekki frxgbarhetjan göta 

60 	 ()vina fjöld, b hörum dauba, 
"Så eg ej fyr svo fagran jarbar grdba, 

fjenabur dreiflr sjer um grxna haga, 
via bleikan akur rdsin blikar rjdba. 

Hjer vii eg tina fi minnar daga 
65 	 alla, sem guä mjer sendir. Farbu vd, 

brdbir og vinna'!" — Svo er Gunnars saga. 
pvi Gunnar vildi heldur biba hel 
en horfinn vera fdstudarbar ströndum. 
Grimmlegir fjendur, flårri studdir vjel, 

70  s 	fjötrubu gdbän dreng i heljar böndum. 
Huglitifa samt eg sögu Gunnars tel, 
bar sem eg undrast enn å köldum söndum 

t, 	labiovelara 1-ljud; 	£, k, g, 	labialiserade velarer; 	J, 	§ 
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Poeigh0 sam hå,erescr ncrefadla 4,)smer; 
P'vg.'hivg(g) Jad a hålta vcbder "bli?, 
sam völeteg rd,ser r€in ay åkyasciecte, 
par sam ._,un Mejer hge_msens -lcipga Seri?. 
em trdksta .stvråeige liter ferer leincte 
vbörafåyer s7,.6.,ea mab "Undin såp, ve? rdy; 
sbfnancle er.9bria "gin m4t: ŝivar krciejete. 
Par åra tilg"yer tvo,« a? flityaset ft:g 
brei,e0er av fdyrem fåsieriarOar strånetem 
co, lsigea skriet g, lO cifter fdy, 
ficirlae-yem iila cilcter sen zUnctem, 
eitlekrar vår0a vinar åejem 'jag; 
svcb hava förldy fdyrt paakm dm a? hsnetem. 
nei ar ay brge:te båren viyer-sbag 
fray .2,f0arånda hdym, Fel "ginar riOer 
4tg41(rnem "liejta "biten.- hcbnem nr 
dråeritOem håsfi 2,4.230. "gime frfOer 
cp" vbkiye scixse "gira« iver "grena' 
poOr mete hvåna kolsbaTc ciefler lfaer. 
svd) fara vb.48« "braer dn em sn; 

gafreiyer i(u)ar levårva fram a? (Wie; 
kölibaker stogrer tei ay åeJasinet, 
an "genar hön'« 3,f0ar "bråTke mbie; 
700esel" paay ågte frckegOarhettyan ga 
bvena fOri, pa.9  hgraem "c114s0a hbfi. 
Akt ay d fir svco fyran itirdar "grbakt, 
fickna0er "dråkver :§ydr m "grOna h4ya, 
ve0 "bloejcan dkw rgen "Nekar fibd'a. 
ydr ml ay ina Om menar "cle_iya 
cicrla sam g6i0 mer sånder. får& vt, 
"brbOer co, viner!" — sv co ar "ginas s(c.ya. 
Fve. "ginar • vilete hålet« "biaa 141- 
an hörven vc'era fb§firicirOar strdnetem. 
kremla'« 'joner«, fih sfiter vett, 
fffire0e vgbä'an "clre,Åyg z har vbsnetem. 
hiyhva scimi ay sy t 'ginas ta, 
paar..sana ay indrasd ån ag lagun såndem 

40 

45 

50 

55 

60 

65 

70 

labiovelariserade; a perspir. vokalelement; 19, f, 	k-  , k-  rena tenues. 
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lågan an sigra ögna bylgju (Sima 
algrxnu skrauti pryddan Gunnarhölma. 

75 	par sem aä ånur akrar huldu völl, 
ölgandi pverå veltur yfir sanda; 
sölroäin lita enn hin öldnu fjöll 
årstrauminn haråa fögrum dali granda ; 
ihiinn er dvergur, din hamra tröll, 

80 	dau ft er i sveitum, hnipin Djöö i vanda; 
en lågum hlifir hulinn verndarkraptur 
hölmanum, Dar sem Gunnar sneri aptur. 

IV. Fyrsti mai. Kvsani eftir DORSTEIN ERLiNGSSON. 

	

1 	 DÅ ert hljdnur Dröstur minn, 
Djer eru gööar horfnar bögur ; 
fyrr jeg öninn Dekti finn, 

voru ljönin mörg og fögur. 

	

5 	 Hefurnu eingin hijöä i dag? 
Hjer jeg leingi feginn 
ef jeg feingi eitthvert lag, 
åä ur en geingi söl aä vidd. 

pjer er lagin Dögnin ein, 

	

10 	 f hefur blinn haft um vångann 
og horft å wginn efst af grein 
allan daginn sumarlångan. 

Bannske liiAtfern aä, 
og Din bini norr i sxnum, 

	

15 	 uppi i hliö å hlyjum stan 
hrislan friö i dalnum grfflnum. 

Veit jeg Drått um vorsins stund, 
var Dar katt um holt og steina; 
sAngiö hått i hverjum lund, 

	

20 	 hoppat dått å milli greina. 
Vv. 9-12 av denna dikt äro avtryckta, transkriberade ock över-

satta i Sv. lm. 1905 ss. 112/3; liksom hela uppsatsen har också detta 
citat den gången skrivits, utan tillgång till isl. litteratur eller jälp av in-
föding. Därur förklaras de av docent VALTill GUDMUNDSSON i EimreiiSin 
1906, s. 153 med välvilja rättade oegentligheterna. Att jag tillskrev 
visan HANNES HAFSTEINN, var ett rent minnesfel, den omedvetna ändringen 
av täxten måste dock skrivas på dens räkning, som jag så ofta hört visan utav. 



TÄXTER 

han a0 syra bgrna bagje btma 
cilgre,ne sle'n9itt pritan gittashgyna. 

a 48'er eikrar heyte 
faanch pvctray, vétr mnr scineta; 
sbtrobOnt lita ann åldfd 194,11 
dr,s,t-rt4grnn hcirOa fdyrien Vale. "grcincta; 
flin ar "clvårger, "daym hamra 
vdts1(06 ar i svagem, nipn Po,y58' i minda; 
an 14igem 2,fenr hane vårnetarldrciffer 
htmanem, Paa?. sam "ginar snctel «ter. 

91 

Skjöliö völdu vinir Dar, 
vor er köldu bljes af heibi, 
svo å kvöldin sångin var 
saungva fiöld å litium meiöi. 

Sunnan bx6i å sx og grund 
söl rnå. gfflöin lxtur streyma; 
en Dö hån klx6i pennan lund, 
på er hann mäi nakinn heima. 

Enn um sjå viö kennum kalt 
Kåra frå af Svia heiöum; 
um Dig  g mun anda svalt 
å peina blåu nor8urleibum. 

lijer er betra lund af lund 
lyft 0 geta vxngjam sinum; 
enn er vetur yfir grund, 
is og hret i dalnum pinum. 

En er litiö Mur frå 
leebing brytur fjall og dalur; 
ej mun hvita eettlands brå 
altaf bita vetur svalur. 

v. 2 hörvnar -› hörvcinar, hördnar, hödnar, hörnar 
v. 15 tv/ ao ag 9m (1,ugm) si40 
v. 25 senan "b40...ag sci?, co'grenct (greni) 
v. 27  an IM-un (Pc:01) I ' ILHL  
v. 28 pai...9..(h)an (payfan 43,0 

75 

80 

25 

30 

35 

40 
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Dagar långir ljösum arm 
leiba fångat vor um geiminn 
meä söl i fångi, bhim vi ä barm 
og bros å vånga norr i heiminn. 

45 	 Då er stundin. på er mål 
Dig  å fundinu vina ah båa, 
kve8ja lundinn ytst vi ål  
og å sundin noräur finta. 

v. 37 In3ingr, jfr drömi, Gunnarshölmi v. 20 (s. 86). 
v. 38 kviia civ-tians vbreiu 
v. 43 nörart h4.,nzat; jfr nöraer v. 47. 
v. 46 åll , VVEMYOXii för å, eller snarare åmynningen; åll an-

vändes nu måst om den djupaste delen av flodbädden. 

Konsonanttabell II. 

o — :.t.  Artikulationssätt,... 
T 

' 	Dorso- 

-palataler -velarer -labiovelarer 

implosivor 

, 
explosivor 

infrikator 
affrikator 	 

marginaler 1 

frikativor 	I
ppeertorspnireerraaddee 	 

tremulanterlperspirerade 	 

nasaler 	Iperspirerade 	 

/perspirerade 	 
intonerade 	 
aspirator 	 
rena fortes 	 

(perspir._ 	 
lenes 	inspir. 	 1 	

(perton. 	 

halvvokaler 	 

pertonerade 	 

pertonerade 	 
perspirerade 	 
pertonerade 	 
intonerade 	 

lh, fin tign 	 
Igiy, 101, geg-nir. 

b stråki, hegg_ 
g nålgist 	 
"g gizka 	 
g agEetur 	 
gt ekki 	 

	 Ay kemur 	 

	 Y jeg, Dig 	 
9:7 . hhej:),:häeyg  ja 	 

y hrjöta] 	 
r-9' byrja] 	 
v minka 	 
y lengi, gegndi 	 
[2, i h/jöä] 	 
Lj, 7 skilja] 	 

14, /vg logn 	 
/eg, len fagna 	 
k kafli, hyl 	 
i. aka, dögg 	 
g nålgast 	 
"g ganga 	 
g inngangur 	 
Tk hlakka 	 

x lax [icixs] 	 
y saga 	 

[g kranbil.] 	 
g Iöngum, gangdi 

	  f lagur 

/gg 6gn 
Tvi ögndimmnr 
k koma, ökominn 
k åkafur, döggvun 
R nålgumst 
v gaur g 
g hjegdma, kölga 
Pt okkur, dökkur 

o? tökst 
y og, mjös-
[h/ hvitur] 

# månkur 
p iingur 
i stå/ka 
t hå/fur  
t så/ 
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ANALYS. 

Anmärkningar till konsonanttabellen. 
Redan en ytlig granskning av omstående översikt över kon-

sonanterna visar en påfallande rikedom av olika artikulationssätt 
under de rubriker (på s. 92), som kunna sammanfattas under be-
greppet »gomartikulationer». Inte blott den hårda gommen med 
sina palatala artikulationer anlitas för nästan alla tänkbara. 
artikulationssätt, utan dessa palatala ljud motsvaras av tämligen 
fullständigt representerade velara ock labiovelara serier. Om 
denna senare företeelse i allmänhet skall vidare talas i samband 
med vokalismen; här vilja vi endast påpeka likheten med vissa 
andra icke-germanska språk, som jämförda med vårt konstrue-
rade urindoeuropeiska ljudschema förete ett relativt ursprungligt 
tillstånd, nämligen ryskan ock den ännu egendomligare iriskan.. 
Ur den keltiska grammatiken vågar jag utan tvekan i denna. 
första grundligare behandling av nyisländska ljudföreteelser införa 
termen »infektion» (se vokalismen), liksom jag vid skapandet ar 
uttrycken palatalisation, velarisation ock labiovelarisation endast 
behöver hänvisa till vilken som hälst modern framställning ar 
den ryska eller nyiriska ljudläran, eller bättre till en lättare,  
tillgänglig ock mera allmänt begriplig källa såsom den urindo-
europeiska ljudläran t. ex. i HIRTS samling »Indogermanische-
lehrbficher», bland vilka på grund av författarens förtrogenhet 
med keltiska problem särskilt anbefalles SOMMERS latinska ljud-
lära (Heidelberg 1902, §§ 114 fr). 

Mig veterligt finnes det inte någon lika strängt genomförd 
skillnad mellan de omtalade tre artikulationsställena i någon 
annan germansk dialekt. Förklaringen bör enligt min upp-
fattning sökas däruti, att den, som vi veta, redan i fornspråket 
tydligt framträdande skillnaden mellan å ena sidan kakuminal& 
(»tjocka»), å den andra dentala, palatala m. fl. ljud — som ännu 
är fullt levande i de med varandra besläktade nordskandinaviska 
svenska ock norska målen, medan de sydskandinaviska hava 
låtit den dö ut — i isländskan, den mäst uppodlade av de önorska, 
dialekterna, inte gått förlorat, utan utvecklats till en ny 
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egendomlighet. Detta måste anses vara en slående parallell 
till ett liknande förhållande i akcentläran, varom närmare nedan. 

I det följande genomgås konsonanterna gruppvis under an-
förande av exempel ur vardagsspråket ock tillägg rörande fone-
mens utveckling ur fornspråkets ljud. Vissa svårare grupper 
sammanfattas i särskilda kapitel, så t. ex. den första, implo-
sivorna här nedan; infrikatorna komma att omtalas i voka-
lismen s. 109. 

Explosivorna, fortes, skilja sig så till vida väsentligen från 
alla de övriga nordiska språkens, att de allmänt endast i 
uddljud, däremot i inljud bara i vissa trakter av nordöstra Is-
land äro aspirerade. På sydlandet, kanske endast i huvud-
staden Reykjavik, lära de i inljud till ock med visa en tendens 
till ytterligare reduktion till tonlösa lenes. Dorso-palatal explosiv 
fortis saknas i uddljud, emedan k-ljud framför palatal vokal 
utvecklats till affrikata; när det i inljud förekommer som gemi-
nata, följde det alla geminators utveckling till infrikata, varom 
nedan. »Ren tennis» föreligger alltså, bortsett från vissa ställningar 
efter eller före annan konsonant, t. ex. i förbindelserna sp, st, sh., sk, 
ft, g, fk, i normalt vardags- ock lässpråk även i exempel som 
hlauf3a, ski.25a; hita, skohnn; sibi, lohinn; sykur, lega. Le ni s - 
geminata ock for tisgemin a ta skilja sig numera genom att 
den förra gruppen sammanfallit med ren tennis i inljud, alltså 
labba /åka, oddur öier, skegg sbak, skeggia8ur sbg-bya8er o. s. v., 
den senare gruppen i motsats till mediorna förlorat kvantitetskänne-
tecknet ock övergått till in fri k ator (se nedan s. 96). Enkel media 
förekommer p ers p i r era d , inspirerad (d. v. s. med röstton, endast 
i ljudets 'off-glide') ock perto n er ad. Den labiolabiala perspir. 
lenis 	har jag hittat endast i ställning framför ä, där den har 
uppstått ur ett äldre v, t. ex; i pret. av 4:e kl. svaga värb, där 
stammen slutar på v (skriftens f) som Rak, hör15" hda8 bredvid 
det ännu förekommande äldre 40%,  (?1k02), h6r(v)04 Mab (lika 
ofta hciv4 sällsyntare hdbvd), eller framför 1 i samma stam som 
t. ex. i efia, gbla, nalli ncibit (jfr den skämtsamma förvrängningen 
Satiajdn» för Napoleon) o. s. v.; jfr Noreen3  229,2 ock 2. De övriga 
artikulationsställena representeras regelbundet av perspir. lenis 
efter halvlång nasal eller 1-ljud, t. ex. veldi 	lamdi 
/åm" landi ldnd1, helgi h4L0, volga (n. sg. f. sv. av volgur adj.) 
vörg.  a, ålgusjår brge§j9f o. s. v. Tonlösa i uddljud, ock det på 
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ett vida starkare i öronen fallande sätt än i andra nordiska språk, 
ehuru tydligt olika vissa övertyska dialekters perspir. lenes i 
samma ställning, äro alla b, d, g under stark akcent, där de 
även lätt få halvlängd som t. ex. i italienskan; exempel: vb-usi, 
"danmörk, keysir, kaman, "1j.  I sandhi äro även dessa, som 
alla medha i inljud, ganska tydligt tonande, t. ex, så bezti, 
andkit, blitfjalla geimur, fa a er gam», hvaö er svo gott 0. s. v. 

Affrikata i egentlig mening är, som ovan påpekats, endast 
den dorso-palatala ursprungliga tennis i uddljud. Från den 
svenska motsvarigheten, den dorso-alveolara affrikatan fp i 
»kyrka», som i »riksspråket» ofta ersättes av os, är det isländska 
ljudet utom genom artikulationslägets deciderade k-ljudsnatur 
även skilt genom fasthållandet av det förra elementets explo-
siva karakter. I obetonad ställning, liksom alltid fallet även 
är vid geminatan kk framför palatal vokal, försvinner det frika-
tiva elementet ofta nästan fullständigt. Det bevaras dock i de 
fläkas uttal, när A i uddljud står framför velar vokal, medel-
tungvokal eller framför diftongen te =  g. Det heter alltså regel-
bundet kirkja hirAya, kjåsa 49-0a, kjör Ay8r, ko3mi bvIrn 
o. s. v., men viö teablfteri i motsats till ab Ayynnast ein-
hverjum (Nor.3  31,1). 

I tabellen har jag med avsikt inte särskilt upptagit för-
bindelsen g + y framför annan än palatal vokal, emedan' den, 
långt från att visa tendens till en sådan förenkling som den 
motsvarande konsonanten i sv. ock fastlandsnorskan, ännu till 
exempel i gjalda inte består av annat än g-ljudet i ågeatur (där 
på grund av trycksvaghet j-ljudet inte hörs, jfr ovan om A) + 
j-ljudet i yisr8 (Nor.3  37 b i). 

Bland frikativorna behöver endast en grupp, som jag i 
brist på ett lämpligare uttryck tils vidare kallar för h al v v okaler, 
särskilt omtalas. Den omedelbart ovan berörda förbindelsen av 
g + j framför icke-palatal eller g framför palatal vokal synes 
redan i slutet av den klassiska perioden i mellanvokalisk ställ-
ning inuti ord ha övergått till ren frikativa med utpräglat voka-
liska egenskaper (se närmare nedan under vokalerna). I det 
levande språket ha numera t. ex. infinitiverna heyja 	hgtöur) 
ock heygja (heyg8i, heygäur) eller bizeja, gen. pl. av bter --> bor, 
ock inf. btegja fullständigt samma uttal, d. v. s. med j-ljudet 
alldeles som i evar, ute., i eng. you, sv. skoja 0. s. v. De 



ANALYS: KONSONANTER'NA 	 97 

anförda exemplen uttalas dock inte alltid lika; London- ock 
Stockholmsuttalet, som har ett mycket trångt eller e, mot-
svarar bäst det isl. ljudvärdet i denna ställning. I de få fallen 
däremot, där vi genom den yngre utvecklingen av k -> g -> 
frikativa (Nor., 240) möta palatalt perton. gnidljud i slu tl j ud , 
är den en såväl med avseende på tonstyrkan som gnidbullret ut-
präglad frikativa y; t. ex. jey (ey), miy, iy, siy ock för den mot-
svarande labiovelaren mjö, 0. Också i velart artikulationsläge 
visar frikativan en tendens till reduktion i mellanvokalisk 
ställning, t. ex. i saya, dayar, såvida den tillsammans med föl-
jande vokal inte fullständigt reducerats eller bibehållits såsom 
labiovelarisation av efterföljande konsonant, som i sk6gur, higur 
(se närmare i vokalismen). 

Labiolabial frikativa har, efter att de gamla labiolabialerna 
övergått 'till labiodentaler (fiskur, haft, von, höfuo — Nor., 36; 
42, 242), ånyo utvecklats ur labiovelar uddljudande perton. explo-
siva i ordet "g6u6 ock sammansättningar som Guårim, Guömundur, 
guädömur ock därifrån spritt sig även i former som blåmguå 
(f. sg. av blåmg(v)aår) o. dyl., där labiolabial i st. f. labiodental 
inte erkännes som vårdat uttal_ Men i alla dessa former, liksom 
redan alltid fallet är i förkortningen för Guämundur, som heter 
Gvendur, håller den labiolabiala artikulationen på att vika för den 
labiodentala. Båda artikulationsställena tävla också om den senare 
komponenten i den nya produkten av äldre lv ‹- hu *qu, där en 
del av Island,  fortfarande bevarar sitt Iv i hvaå, hver, hvila o. s. v. 
Men som det under huvudstadens inflytande stående allmänna 
bruket kan uppställas leva, lever, IMla eller kopek, ker, 

De tidigare såsom »interdeutaler» bestämda apiko-gingivala 
gnidljuden _fi ock a äro ett gott stycke tillbakadragna från arti-
kulationsstället för t ock d ock synas mig lika ofta snarare vara 
apiko-alveolarer, i synnerhet efter r, t. ex. 0 i påräur, p eller 
0 i er Pah [eller = Oa] satt? Den perspirerade frikativan p är 
alltid tydligt aspirerad, eller rättare sagt: det hörs som en liten 
tonlös paus efter ljudet, varför i ljudskrifttäxterna användes skriv- 
sättet da0, P012.g, o. s. v. 	finnes i inljud endast i grekiska ord 
ock namn för 19, t. ex. Ipaka, Apena, Skar, för övrigt har det 
i denna ställning — sammansättningar som @rått, iDyngja, ock 

1) Jfr t. v. BJÖRN M:SON ÖLSEN i Germ. bd 27 (1882), s. 273 ock 
R. ARK, Språkv. sällsk. förb. 1885, s. 51. 

Sv. landans. 1908. 	 7 
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ett par sällsynta fall framför explosiv fortis som i bliåka "1)UP-ca 
undantagna — liksom alltid i at ona ord gått över till 0, t. ex. 
segir au äaå mina? men segir Ön'Paaä? 

s-ljudet har, som i alla språk, i vilkas ljudfysiologiska ekonomi 
p-ljud spela någon roll, trängts tillbaka i apiko-alveolart läge. I 
isländskan har s dock samtidigt en tendens till palatalisering i 
närheten av i, j m. fl. ljud, ock i denna ställning, som hos många 
personer i alla ställningar, låter det snarare som f än s. 

g- ock x äro identiska med de ty. ich- ock ach-ljuden. 
Mycket egendomligt genom 5-aktigt biljud är den perspire-

rade tremulanten i uddljud. I en annan ställning, där alla likvi-
dor ock nasaler bruka förlora rösttonen i is!., nämligen framför 
akcentuerad perspir. fortis som hör till samma stavelse, alltså 
t. ex. i eorp, mar(g)t, lerkaäur, träder detta inte så starkt fram, 
men ord som brista, hratt, hraustur, hrås höras hos vissa perso-
ner, som ha ett distinkt ock energiskt uttal, som Tfisia eller 
5-is1a, stundom även med ett hörbart h före, alltså t. ex: krfatt! 

Om palatalisationen är ett genomgående karakteristikum för detta 
fonem eller det vanliga (ehuru den också ibland fattas) endast 
i ord som hrjåta, hrjåäur, hrjåna, hrjåstur, vågar jag inte 
avgöra. Både palatalisationen i t. ex. beja, fjettur 'o. s. v. ock 
labiovelarisationen i lågur laf, mårber manar äro vacklande. 

Rörande nasalerna — som med undantag av den perspir. rent 
dorsovelara, för vilken jag satt in en dialektisk forml, äro i alla arti-
kulationslägen representerade— framgår allt väsentligt ur tabellen. 
Om palatalisationen framför j gäller här det nyss om tremulan-
tema anförda; i stället för palataliserat n i fall som skynja, dynja 
o. s. v. uppges från somliga trakter på sydlandet ett uttal med nasa-
lerat y eller y, som jag dock ej själv fått tillfälle att kontrollera. 

Marginalerna visa med avseende på palatalisation samma 
vacklan som r- ock n-ljud. Med hänsyn till tonaliteten inträder 
det märkvärdiga, att alla 1 äro perspirerade i slutljud, dock så 
att rösttonen höres i ställning efter vokal, men släppes i ljudets 
senare hälft samt helt ock hållet efter konsonant, vare sig den 
är tonande som i fugl feg, hagl hag eller tonlös som i öxl 
8X8,26,. Om det labiovelara 1-ljudet jfr min uppsats i Sv. lm. 
1905 s. 109 samt närmare i vokalismen här s. 108-109. 

1) Jfr Sv. lm. 1905 s. 109/110. 
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Implosivorna. 
Behovet av att uppställa en kategori »implosivor» har dragits 

i tvivelsmål ock måste med NOREEN (Vårt spr. I, s. 368/9) ovill-
korligen förnekas, i fall därmed menas motsatsen till lösnings-
ljud (Nor. a. st. 2 b), alltså glidljudet från vokalen till buckalen i 
knaloI2, när ordet uttalas i slutet av en mening med stum paus 
(»fermat») i bilabialt artikulationsläge. Ett värkligen väsentligt 
steg framåt i ljudfysiologisk terminologi synes mig vara vunnet 
genom samma författares urskiljande av explosiva res on anter 
(Vårt spr. 41 A 1; 50 D 1 o. s. v.) ock explosivor i vanlig mening. 
I min lilla skrift om samtalsspråket i södra Bayern' har jag 
sökt lemna några tillägg till JESPERSENS behandling av vad 
jag innefattar i kategorien »implosivor» ock redan därvidlag 
berört de isl. exemplen Tyrnefndur2  ock 'nafniä hans samt på ett 
annat ställe (so, s. 89-91) den marginala implosivan, exemplet 
hverfull. Utgående från den citerade framställningen behöver 
jag alltså endast lemna ett par ytterligare exempel till konsonant-
tabellens samt betona, att ljudskriften lätt kan värka vilseledande 
för den som aldrig hört eller praktiserat dessa implosivor. Mot 
sådana akcentuerade fall som hrafn3  -› irra6(m)n --> Ivrabnj, 
Tabm (enligt den ovan s. 95 r. 12 nedifrån konstaterade ljudlagen) 
-› Talb7on, ofn albin; steinn sta/ek, spånn s23eic4; »all sgIct2,, 
fiall fyald2,; aOygy, mal; 	_bolge, som ha perspirerad 
sonantisk likvida i slutljud (med sina tydligt pertonerade sido-
stycken, då implosivan står i tonande omgivning som i nafni 
nalbvm, barni "baldna, elli eldh, rignir rily'nw, pagna.fidalgina 
eller pdalena, Digna lalrgna eller la/rna, där den eljest före 
likvida uppträdande längden i dagligt tal ersättes av den lilla 
med / återgivna pausen), svara i mindre betonade ställningar 
implosivor i egentlig mening, d. v. s. mera enhetliga ljud-
fenomen, än en skrivning med två olika tecken (d. v. s. explosiva 
+ likvida) kan antyda4. Det är dessa fonem man lär sig sist 

Språkv. sällsk. förh. 1903-1906, s. 98/9, 34, avdelning 8. 
som det bör heta i st. f. `förnafn'. 
Nor.3  229,2 ock not 3. 
I tidigare litteratur återgåvos dessa för4ee1ser alltid med ddn, 

dell o. s. v., vilket — om denna beteckning värkligen avser att ange 
konsonantisk längd (inte vokalens korthet) — är berättigat endast i fråga 
om högre lässpråle, poesi m. m. 
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ock uppfattar sist i deras egentliga karakter. Enligt akcentuations-
reglerna, som inte tåla någon halvlängd i halv- eller obetonad 
stavelse, måste, när implosivkarakteren skall bevaras, pausen 
ock den därpå följande implosionen bibehållas, alldeles på samma 
sätt som sydbajerskt lelm skiljer sig från lem (loben : lehm), 
sydengelskt 1 i weil från sv. i fjäll o. s. v. Det är att märka, 
att dessa implosivor i antekonsonantisk ställning delvis inte kunnat 
utvecklas, ty de gå regelbundet tillbaka på lång konsonans, 
så att vi bredvid cilctler finna alt, icey vilctl : pu vi.2,t, vaffilchot : 
vana, mavgy : råmats, Olgvpr: g6,2ch o. s. v. Vacklan finnes 
endast som följd av analogi ('systemtvång') i genitiver som tjalla, 
kolls o. S. v., dock regelbundet alls alvs. Det är otvivelaktigt, 
att i fullständig analogi med det sydbajerska k-ljudets uppkomst 
övergångarna rn -± nn, rl -› 7.1 med snarare de nya ljudvärdena 
än homogen geminata som utvecklingsprodukt, måste ha invärkat 
på dessa i isl. tal för örat så egendomligt låtande implosivor. 
Med tecknet " i de följande exemplen anges exspirationen, som 
nästan blir ohörbar i de obetonade exemplen med implosiva i obe-
tonad ställning, men i fall som balcrna (gen. pl. — beakta gen. 
sg. bas) hörs som ett rätt tydligt väsljud ur näsan, man skulle 
kunna säga en nasal aspiration framför n-ljudet, som natur-
ligtvis i sin förra hälft blir tonlöst. Det bör anmärkas, att det 
högre lässpråket i sådana fall uttalar r-ljudet, men för övrigt 
bibehåller samum fonem som här ovan, alltså barerna, haretta, 
Jaren?, o. s. v. Exempel på implosivor, som i trycksvagare ställ-
ning bruka reduceras äro: 

Kaupmannahöfn 	kgpvmanahs'm 
Kaupmannahafnar lapvmanhcilmnar 

vinstell 	 vinsakr 
vinseellar(f.dat.sg.) vinsmtar 

yfirhöfn knrh.417,J litill tfhp 
yfirhafnirnar imrhånavyalnar litilli (f. dat. sg.) ifbh 
båkasafn 
i båkasafni 

"bbkasalm, 
i vbekascilmvm 

Egill 
hneixlunarhella 

åh»tv  
nåfflyslenarhdlra 

eigingjarn 64PV.934/7.1 dauöafregn "clkaafralv 
eigingirni åknygVn2,  ågegn Caly 
Forsteinn 1336.2tallot rafmagnaör rcimaigader 
heidinni (f. dat. sg.) 1g2,02.17» fiutningavagn flientygaval¥ 
6hreinn 	 krfd.04 steinDögn si48/e 	_ 

mennirnir månilmr steinpagnar skopalgnar. 
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Ett intressant bevis på den ofta ifrågasatta skillnaden mellan 
explosiv perspirerad ren fortis ock motsvarande lenis är is-
ländskans orubbliga särskiljande av t. ex. katli (dat. sg. av ketill) 
ock kalli (3 sg. opt. av kalla), Skotlands (sTe6Rcins) ock skollans 
(gen. sg. av ekan), vatna (vana) ock varna även under sats-
akcenten, som eljest ofta invärkar förstärkande (»skärpande») på 
media i slutljud, såsom t. ex. i skald sTegt, eg hold 

På det hela taget visar alltså konsonantsystemet ingen 
nämnvärd förskjutning i jämförelse med det skick, i vilket vi 
finna detsamma i klassisk tid. Omkring år 1300 visa sig redan 
ansatser till så gott som alla, till ock med till den starkaste 
förskjutningen, nämligen den av t ock k i obetonad ställning 
till frikativorna d ock y, y. I brist på utrymme har jag här 
tils vidare nöjt mig med att hänvisa till vederbörande para-
grafer i NOREENS grammatik3. 

Anmärkningar till vokalsystemet. 
En blick på tabellen, som är inrättad efter BELL-SWEET'S 

organiska system, visar oss ett drag, som i hela den germanska 
ljudläran är alldeles enastående ock som på det tydligaste vittnar 
om huru den levande isländskan bevarat det forna, sannolikt för 
alla germanska dialekter gemensamma skicket: frånvaro av 

edeltungvok alen Dessa ha som bekant uppstått genom 
akcentens invärkan, som i obetonade ställningar försvagade ock 
utjämnade vokalhrtikulationen till ett e-ljud. Sydengelskan ock 
danskan, som äro rikast på mixed-vokaler, visa dock en tydlig 
tudelning i -vokaler ock a-vokaler, medan svenskan ock ett par 
norska mål ha flera av de gamla ändelsevokalerna i behåll. 
Endast i isländskan kvarleva både gamla u-, o-ändelser ock i-
ändelser i vardagsspråket, ock o-vokalen, som t. ex. i ty. 
blivit enarådande, är alldeles okänd. Med denna egendomlighet 
för ögonen begriper man lätt den palato-velara polariteten i isl., 
som så att säga rivit sönder inte bara vokal-, utan likaså kon-
sonantsystemet i två partier, i ett palatalt ock ett (labio-)velart 
extrem. Då övergångsföreteelser i form av vokaler saknas, 
slår den ljudfysiologiska tröghetslagen in på en annan utväg: 
infektionen, d. v. s. inskjutning av mellan ytterligheterna för- 
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medlande glidljud. Denna företeelse, som värkar bestämmande 
på hela det isl. talspråkets karakter, som därjämte synes mig 
både falla utanför ramen av det typiskt germanska ock påminna 
om den genom språkblandningen i engelska uppståndna rikedomen 
på musikaliska uttrycksmedel i onomatopoetiska m.fl. syften, måste 
behandlas utförligt. Därför anser jag mig tils vidare böra 
hänvisa dem, som önska utförligare upplysningar rörande vokal-
tabellen, till mina knappa anmärkningar i Sv. lm. 1905 s. 104-6 
ock 109-113 samt ljadskrifttäxterna i början av denna lilla 
redogörelse. 

Diftongisation av-  långa vokaler under inflytande av en full-
ständig ekonomisk omkastning av de gamla kvantitetsförhål-
landena är en i alla germanska språk ock dialekter mer eller 
mindre vanlig företeelse. Den stora nydaningen inträffar på 
Island mellan utgången av den klassiska perioden (omkr. 1350) 
ock reformationstidenl. Då genom positionen i öppna stavelser 
en del ursprungligen korta vokaler förlängdes, då alltså till 
exempel ur det enligt skaldemetriken enstaviga sonr uppstod 
ett sönur ock förra stavelsen blev öppen,, därigenom att den nya 
andra med sin nya vokaliska stavelsebärare kunde övertaga en 
del av n-et, måste det helt naturligt på Island ha funnits en 
övergångsperiod, som i det dåtida språklivet kännetecknades av 
samma vacklan ock osäkerhet, som vi erfara, när vi som fone-
tiker försöka isolera ock förlänga ett ljud som t. ex. det i svenskt 
bildat talspråk endast kort förekommande u-ljudet i mun. Men 

1) Man är visserligen berättigad att från den tidpunkt, då den nya 
utvecklingen är fullbordad ock genom kulturella förskjutningar en hel 
del nytt material tillföres språket, kalla detta för ny-isländska; men med 
hänsyn till det omisskänneliga faktum, att förändringarna väsentligen 
inskränka sig till språkets fonetiska sida, medan på Island, som fått 
sitt skriftspråk före alla de andra stamfränderna, finnes en 
betydligt ringare skillnad mellan språket i nu- ock forntiden än inom 
vilket som hälst annat besläktat språkområde, bör man åtminstone inte 
begagna namnet »nyisländska» oftare än nysvenska, nydanska, nyengelska 
o. s. v. Vem skulle det väl falla in att kalla våra författare för »ny-
svenska» författare? - Varför då jämt misspryda namnet på Ares, Sporres 
ock Sa3munds ännu levande nation med ett snarare vilseledande suffix 
ock kalla våra isländska vänner för »nyisländingar», ett namn som de 
lika litet tycka om som andra av våra bröder vilja kallas för jämt-
ländingar, finnar eller nordslesvigare? — Jfr även ArknFil. 23, 
s. 1406. 
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där, som här, var målet att inte vara osäker, ock under tidernas lopp 
har det lyckats — med olika framgång, beroende på de enskilda 
vokalernas egna inre artikulationssvårigheter -- att skapa nya 
längder, när vokalen inte berördes av infektionslagen, d. v. s. 
var neutral, varken utpräglat palatal eller velar. Sådana vokaler 
äro a i *mima ±- såma, ö i sgme 	9§13111, 93 i lesa1sa,t i 
*simkr 	 Av dessa neutrala vokaler är ingen mottaglig 
för i- ock endast i ett bestämt fall 8-vokalen för u-infektion 
(se nedan). 

De i klassisk tid långa vokalerna voro i i bita, é i låt, å i 
år, (4 i 4r,) j i tim, å i dåmur, tt i måla, å i mår. Av dessa 
ha endast tre, den redan i klassisk tid ur 	ock 6 samman- 
fallna ce-vokalen ock å regelbundet diftongerats. Det förra 
paret, den fallande diftongen 69, ock den stigande le, vålla ingen 
svårighet; a-elementets rena a-färg — ett element alltså tydligt skilt 
från de motsvarande eng. ock ty. diftongerna i time ock kaiser 
ock snarare identiskt med diftongen i sv. maj — häntyder på 
att isl. ce i måla hade a-karakter, liksom ra i mr var så öppet 
att det vid avrundningen kunde sammanfalla med a. Frågan, 
om icke även här diftongisationen är en äldre is1.-dialektisk 
historia, vill jag spara till en senare undersökning. Diftongen 
le har senare utvecklats till ja eller jce beroende på positionen, 
ock det senare elementet har därigenom inträtt under samma 
ljudlagar som a—e. Likaså förekommer 93-diftongens första ele-
ment både långt, som i mcikla, *Or, mr, ock kort, som i 
Ryt, ci,kgyja, hat 495. I samtalsspråket förekommer det även 
ytterligare förkortat till a, t. ex. i aelar(r)0„wrim idGif, vgiaoka? 
(Jonas Hallgrimsson 1883, s. 283) ock samtalet s. 83 r. 6. Åter-
står endast å, vars klangfärg i klassisk tid måste förmodas 
ha varit a, eftersom det slukat upp labialomljudet av d, Q som 
rimligtvis varit a, ock denna nya diftong har genom en sann 
proteusnatur länge lyckats förvilla språkhistorikernas blick för 
sin naturliga utvecklingsgång. Utan att vilja gå in på de få 
tidigare försöken till förklaring, som alla mynna ut i att den 
långa a-vokalen, i likhet med andra språks, vissa tyska dia- 

1) Stjärnan framför dessa transkriptioner antyder, att jag anser 
dessa uttalsformer, om inte redan utdöda, dock inte så regelbundna 
som de i Sv. lm. 1905 ss. 106 r. 8 ock 110 rr. 18/19 anförda ock 
omtalade. 



ANALYS: INFEKTION 	 105 

lekters, fornfranskans in. fl. ä, diftongerats 1  till a + u i överens-
stämmelse med de ovan undersökta andra neutrala vokalernas 
diftongisation, anför jag här mot denna teori, dels att vokalen 
ännu i dag inte är diftongerad i alla ställningar 2, där yngre 
klassiska handskrifter ha å, dels att den överhuvud inte är en 
diftong i vanlig mening, utan vida lämpligare kan jämställas 
med de under kapitlet 

Infektion 
i det följande framställda företeelserna i såväl vokalismen som 
konsonantismen. 

När irerna säga »caol le caol, leathan le leathan», ordagrant 
översatt »tunt med tunt, brett med brett», nämligen »ljud», så mena 
de med det, att ljudförhållanden i en följande stavelse be-
stämma en stavelses, vanligtvis rotstavelsens modifikation. Denna 
modifikation gav ZEUSS i sin Gråmmatica Celtica namnet in-
fectio, »smitta», i det modifikationen, åtminstone i skriften, ter 
sig som inskjutning av ett med vokalen i den följande stavelsen 
överensstämmande vokalelement mellan stavelsens egen vokal 
ock den följande konsonanten. Hela fenomenet är alltså närmare 
besläktat med vad vi i den germanska ljudläran kalla för »bryt-
ning» än med »omljud». Till båda dessa nyssnämnda faktorer, 
som den yngre isländskan övertar tämligen oförändrade ur forn-
isländskan — u-omljudsprodukten av a är 8, 8, i-omljudspro-
dukten3  av både a ock o är a, e, av både å ock 6 är g, (se 
ovan), av ii ock diftongerna j6, jt är den i, i, av u ock diftongerna 
jo, ju är den i, , av diftongen au äntligen g; brytningsprodukter 
äro ja ock jö (ja, ja, j8, j8) — kommer nu infektionen som det 

Så Noreen, De nord. språken2  1903, s. 17/18 ock GtT.2  I, s. 530; 
tidigare, under oriktig jämförelse av det is!. ljudet -med ty. haus 
Wimmer, Formlära 1874, s. 5. Försiktigast ock riktigast framställes 
saken hos Lyngby, Den oldnord. udtale i TPhilPxd. II, 1861, s. 313/4. 

Inte häller i alla landsändar; jfr Sv. lm. 1905, s. 107/8. 
En alldeles ny i-omljudsföreteelse tror jag mig kunna observera 

i orden hjarta ock gjarnan, som jag för min del, trots motsägande på-
ståenden från de talandes sida, alltid uppfattat som piTta ock vgjri'dvnan; 
likadant i dessa ords sammansättningar som yåTtanlertr, viviedna-
key« m. fl. Andra analoga fall som hjarn, kjarki, jarki m. fl. har jag 
inte hunnit höra så ofta som dessa två möjligtvis(?) av da. ydncra 
ock Omta smittade ord. 
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specifikt nyisländska draget ock det som mäst kännetecknar det 
isländska ljudsystemet, liksom palatalisationen kännetecknar det 
ryska. 

Infektion inträder 
framför guttural frikativa eller nasal med icke-neutral 

vokal i följande stavelse; här förekommer både palatal ock labio-
velar infektion; 

framför 1 + följande labial eller velar konsonant; endast 
labio-velar infektion; 

genom analogi med något av fallen 1 eller 2. 
För infektion mottagliga äro 

för den palatala:'ö' ock I, 
för den labiovelara: ä, ö ock ii, 
för bägge: ä', ö ock ö. 

la. dögi --> 
sögja 
dröginn -> 
hnIgi -> 
Wgi -> 
stIginn 

såja, s a 
drgu - 
nfpl -> nip 

-> 	; 
sifpn -> siipn 

löngi 
föngi 
önginn 
hrIngi 
DIngi 
ry'ngi 
tungl 
lingr 

1432j2. 
tämgl. 

-> 6420n. 
> Tf iv.0 2  

Pai20 

t@ f2, 
—› tigger 4  

1 b. lågr 	-> 14(y,)fir -> 
mågum -÷ m(u)m; 
skögr 	sTcb(y)fir (-> sTc9f) 3  
nögu 	--> nb(11 )'e• 

1) över "niut, jj -> 	 2) Över "riwgz -> rfygi. 
3  Den vanliga uttalsformen av detta ord är dock fortfarande sle9er 

(eller shyer) med tydlig svarabhaktivokal, därför att man medvetet und-
viker sammanfallet med Ska' 'sko', liksom i de övriga kasusformerna 
bibehålles av samma skäl; jfr dock uttalsformen ht i. st. f. lag i poesin. 

4) över tieggur -> tig gur. 	5) av spiga. 
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ö förblir naturligtvis opåvärkat före palatal frikativa ock 
har antagligen såväl i denna ställning som i den mycket van-
ligare före ng »desinficerats» genom en yngre kvantitetslag, 
som varken tål diftong eller enkel längd framför j eller gg, 
snarare framför yg (se ovan). Vid högläsning o. dyl. använd-as 
dock rätt mycket former som de i det föregående uppställda. 
Somliga tro sig kunna höra någon skillnad mellan infektions-
produkten i sönginn (ack. sing.) --)- snygm, alltså med palatal-
infektion, ock det ovan anförda labiovelara exemplet (gen. pl.), 
men den iakttages inte mera medvetet, även om den tidigare i 
enlighet med min teori säkert måste ha funnits ock först i 
nyare tid har blivit utjämnad (jfr om kvantitet s. 112). 

2 b, c. infr -> ulfur -> '492,19' 1 	biilkast 	.-> "bitiTcaser 
rilfaö 	-->. åkbud 	sttilka 	-> sigka 
ölpa, iilpa 2  •-> (iii° a 	tinkr 	-> tic,thr. 

fillga 2 	-› fåt& 
hälfr 	-> luitvgr 	dälkr 	-9- 
kälfr 	-> katver 	hålka  
sj älfr 	-> §yatvir 	i ålkr 	-> j Giiker 
hjälpa 	-> g. åk& 	gälga (obl. s.) -> "gåt& 
mälmr 	-> mmir 	tåliga 	-> tGitb. 
sålmr 	-> 86itm,ar 
hälmr 	-> hcitmw 
töff 	->- totv 3 	mjölk 	--> my eik 
kolfr 	-> kt5tvir 	hölkr 	->- ligker 
golf3 	-> letv 	fölk 	--> fb.0 
hölpinn 	-> håiPn 	ölga (jfr ylgja)-> åtga 
stölpi 	-> sign» 	tölgr 	-> tblgtr 
ölmr 	--> å tmer 	sölginn 	-> sbtOn. 

Med akcenttecken försedda a- ock o-vokaler framför 1 ( + kaku-
minal •-> labiovelar) gå tillbaka till våra älsta fornisländska hand- 

över fiyhr --> iiLvr, jfr föreg. sida noterna 1, 2 och 4. 
Dessa ord ha antagligen labiovelarisationens invärkan i nyare tid att 

tacka för sin vokalväxling (jfr exemplen i Oxfordordboken s. 472, r. 9-12). 
Dock gölf-straumur liksom kalk, salmiak, almanak; svolgra, 

volgur, volgna, volk, volka in. fl., som delvis äro yngre lån, delvis 
ännu hade en från 0 kvalitativt tydligt skild (antagligen co-)vokal, då 
infektionslagen inträdde. 
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skrifter. En sådan omkastning i kvantitetslagarna (som först 
skulle ha värkat förlängande på just labiovelara — inga andra — 
vokaler framför labiovelar konsonant, men sedan alldeles tvärtom 
krävt förkortning framför likvida + frikativa eller explosiva, 
som nu befinnas vara tämligen regelbundet förlängda till' halv-
längd) inom samma relativt trånga dialektområde måste däremot 
synas nära nog otrolig. Därför ligger det antagandet nära till 
hands, att det som tidigare kallats för »diftongisation» av å ock 6, 
i samvärkan med de andra infektionsfallen, här i denna synbar-
ligen — genom akcenttecknets oriktiga interpretation som kvan-
titetstecken — tydliga »förlängning» haft sin utgångspunkt, ock 
sedan spritt sig genom analogivärkan över alla fall, där a ock , 
som synes ha varit ljudvärdena för fornisl. å ock 6, inte råkat ut 
för andra inflytelser. 

3. Analogisk infektion. Först ock grundligast smittades 
inom fallen 2 b, e den gamla förbindelsen ca, som gav at eller 
kanske redan tidigt i huvudtoniga stavelser under starkt tryck 
attt eller GOA. Den vokaliska förskjutningen måste ha skett 
samtidigt "med den konsonantiska förskjutningen av -->j,, som 
antagligenl gick ut från 1 + velar konsonant. I de analogiska 
fallen som hats, skatct, satcr m. 12  övertar möjligen smittoämnet i 
infektionen, som består i 1-ljudets velara artikulationsställe + 
labialisation, vilka faktorer nu efterhanden oslitligt associeras 
med varann, rollen av den ursprungligen efter 1 följande kon-
sonansen; avoka- lens karakter är en »infektions» alltid nöd-
vändiga förutsättning i form av »disposition». Alldeles samma 
utveckling tog övergången -> e labiovelariserbar konsonans. 

Även ursprungligt långa a- ock o-vokaler ha varit utsatta 
för samma invärkan ock därigenom i fall som de följande fått 
samma vokalism som i de på föreg. sida givna exemplen: 
nälgun --> witgen -› nårgen 	hvalf (hölf) --> hetv -› hiStv 
sitilga 	-› seitga 	sett& 	kölga 	kbtga --> katga. 

Å andra sidan är det säkert, att infektion även inträdde i 
sådana fall, där vokalen aldrig kan ha varit lång, som i de på 

Jfr Sv. lm. 1905 s. 109 ock Språkv. sällsk. förh. 1904-6 ss. 87 if. 
Antingen måste lång vokal eller gammal kakuminal konsonans 

(som i hals) ha förelegat, ty andra ord som halda, vald, hold, mo id, 
där dentalt 1 står fast, förete ännu det forna skicket. 
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flera konsonanter, däribland explosiva fortes, de slutande stavel-
serna i hålft (neutr. sg. av hålfur), substantivet åipt (faft) ock 
ordinaltalet tålfti (tålftungur m. fl.). Alldeles liksom i forn-
iriskan infektionen är en skugga, som lever kvar, av genom 
synkope- ock liknande lagar svunna vokaler eller stavelser, så 
finna vi i den nuvarande isl. endast en skugga av f-konsonanten 
(som ursprungligen vållat infektionen) kvar i 1-ens labiovelari-
sation: hatt, att, Nib o. s. v. 

De närmaste faktorerna vid infektionens spridning voro helt 
vist de av mig i Sv. lm. 1905 s. 1061  flyktigt beskrivna in-
frikatorn a. Vad J. STORM 2  kallar för 'aspiration av dub-
belkonsonans' är i värkligheten en högst egendomlig före-
teelse, som inte låter prässa in sig i en så enkel term. I mot-
sats till mediogeminatorna, som vi ovan beskrev° såsom rena 
tenues, ha ursprungliga tenues geminatx gått över till ett 
slags skärpta ljud, men inte som vanligtvis i andra språk genom 
aspiration, vilken sedan ledde till bildande av affrikator (såsom 
i grekiskan eller tyskan), utan genom inspiration, som dock 
redan mer eller mindre tydligt medfört en frikativbildning, »on-
glide», dels av samma, dels av olika organisk egenskap. Tydligt 
homorgan är infriktionen (glidljudelementet) framför pp, t. ex. 
i heppilegt mo- Aggct3;  vacklande mellan ett p- eller O'-element 
ock, som det synes mig mera allmänt, ett y- eller 3-element 
framför tt, t. ex. pitt pdvi, Att bayt eller bot, råttara '97.jåödara 
eller it943etara o. s. v. Beroende på vokalen, som går före, få 
vi framför kk å ena sidan ett ekki åyb, pykkir fioigtr, å den 
andra ett hlakki 	hnakki ncixhl; beroende på den efter- 
följande vokalismen som bekant i motsats till ett hlakka 24x7ca, 
Dakka picixka med velar, frikka frirrea, pr§kka prig-ka med 
palatal, okkur oYker, pökk Page med labiovelar konsonans. Bär 
finnes det alltså ett rikt fält för den i inledningen till vokalismen 
(s. 101-102) omtalade polariteten jämte dennas naturliga följd, 
infektionen. I ord som håttur heder (eller hcipfir med labio-
velariserat D), hått (neutr. sg. av hår) het med alldeles 
samma uttal som lågt (neutr. sg. av Ligur la?), ått ågt, Dåtti 

1) ock s. 107 r. 5 nedifrån. 	2) Engl. spr.2  s. 237. 
3) I slarvigt tal, måst antagligen på sydlandet, även hCeiAceget 

o. a. v., se Sv. lm. 1905, a. 106. 
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pdo£h o. s. v. har det aldrig förekommit någon diftongisation, 
ehuru vokalismen i dessa fall förvillande liknar en sådan; men 
dessa pseudodiftonger ha naturligtvis jälpt både systemtvånget 
ock andra analogiska inflytelser att smyga in infektionen även i 
ord med enkel konsonans, vare sig å- ock 6-vokalerna voro genom 
ställning i ock för sig långa eller korta. Genom systemtvång få 
vit, ex. till Wyer även ett 14;far ock lcifir, till srcbjhr även ett 
shiyar, shfi, debfin --> sh5(y)pn, sh(g),pn osv. Ju mindre substrat 
i form av labiovelariserbara konsonanter infektionen förefinner på 
sin väg genom flexions- eller andra associationssystem, ju tyd-
ligare framträder infektionsvokalen såsom självständigt glidljud. 
Slutligen få vi i slutljud diftongerna au ock y', som dock 
starkt avvika från andra kända sådana, t. ex. de engelska i 
house, home, medan de isl. snarare äro tveljud som ou, ao i ital. 
fugenio, Paolo o. s. v., utan förmedlande övergångar ock med 
stark labiovelar artikulation av y-komponenten. Vad jag tidigare 
inhämtat genom iakttagelser på personer från sydlandet (Sv. lm. 
1905, s. 110) vill jag inte längre fasthålla såsom generellt 
gällande, åtminstone inte för uttalet av å. En icke oväsentlig 
roll torde också kontraktionen, som kanske på grund av in-
fektionen nu endast skenbart avtagit i det nyare språket, ha 
spelat vid avgörandet av å- ock 6-ljudens öden. I obetonade 
stavelser, huvudsakligen i atona som t. ex. prepositionen å, har 
infektionen inte ännu hunnit befästa sin ställning. 

En utförlig behandling av vokalismen i obetonade stavelser, 
som erbjuder en del mycket intressanta problem, sparas bäst 
till en speciell uppsats om de hithörande frågorna med särskilt 
hänsyn till den yngre is!. ortografins besynnerliga utveckling. 

SYNTES. 
Rörande kvantiteten i det levande is!. språket finnas inga 

undersökningar als i litteraturen. Huvudregeln formuleras i 
den nyaste ock mäst hänsyn till nyisl. tagande upplagan av 
WIMMERS formlära, utgiven av VALTfil GUDMUNDSSON (Reykjavik 
1885), på följande träffande sättl: »Nt getr sörhver hljöästafr 

1) Regeln återgives här något förkortad. 
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veriå bxbi stuttr og langr; langir era hljöästafirnir i ållerzlu-
samstöfum, er enda å hljöästaf eäa einn einfaldan samhljödanda 
eåa fieiri einfalda (ekki tvöfaldaäa) samhljöäendr, s6 hinn nxst-
fyrsti kirra r; åvalt annars era hljöåstafirnir s tu ttir». För-
hållandena äro alltså mycket lika de svenska, ock detta blir 
ännu tydligare, om vi beakta inte bara vokalerna, utan även 
den konsonantiska substitutionsförlängningslagen. Den enkla 
huvudregeln, som omfattar alla ljud i en stavelse, är: varje 
satsbetonad stavelse skall vara lång. Innehåller den en genom 
position lång vokal, är konsonanten kort; stå flera konsonanter 
efter kort vokal, blir i de flästa fall den förs ta stavelsebäraren; 
endast vid närvaro av explosiva fortes ock alltid när stavelsen 
slutar på tre konsonanter, förbli de korta; nasaler, marginaler ock 

anta halvlängd; rästen vacklar. Exempel: på og jeg pofi co 
ycky, betur vbciler, betri "bcetn o. s. v. Några undantag med kort 
vokal äro sko! sko interjektion ock ibland so ock si (jfr dock 
s(v)cbna, skcbOa o. s. v.). Däremot hrisla 	velja vaba, 
höfäum, lögäuM vanligtvis hsbOem, isidem. (på vestfirzka Imam, 
isfaem), siafs : siciver, i regeln med halvlängd; likaså sk4ketH9, 
lån" "börja i motsats till fall med explosiv fortis som reikna, 
sakna, ag eller ba(r)sf, ef= e2fi o. s. v. med flera än två 
konsonanter, som höra till samma stavelse. I det senare fallet 
inträda i det levande språket en mängd metateser, som bättre 
framställas i ett större sammanhang på annat ställe, där 
också de konsonantförenklingar komma att systematiskt under-
sökas, som dels i forntiden, deg i nyare tid uppstått genom 
konsonanters sammanstötning. Bär må det bara påpekas, hur 
lika kvantitetsförhållandena även i ett annat avseende äro de 
nysvenska, i det vi vid sidan av voor få vörlevak" vörsbbn, 
bredvid fara ett farsor, fdrsog får"clayar o. s. v., bredvid 
sto(y)9 ettsib`i'vxr -b,stgrit,sibrkost"Weyer o. s. v., eller när vårie 
står bredvid vcera, kön bredvid Urna, "bår& bredvid vbra, 
eller även i fullständigt skilda ord genom satsakcenten ur ett 
mck0 m)dr blir det vanliga m4Ormr. I överensstämmelse med 
geminatornas bevarande som halvlängd, men mot den regeln att 
slutljudande ss ock rr förenklas i yngre isländska till enkel 
konsonant, avvika genitiver som Möss, Miss Zgas, hus fortfarande 
genom kvantitetsskillnad både i vokalen ock konsonanten från 
nom. 139(u)s, hus. Sammanhanget mellan ljudkvalitet ock kvan- 
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titet, som först i nyare tid börjar riktigt uppskattasl, bevisas 
genom flera nyisländska fenomen, t. ex. därigenom att palatal 
konsonans vanligen, j däremot alltid är halvlångt (bortsett från 
komplikationen med akcentförhållanden eller det som ovan sagts 
om explosiva fortes), men förkortar vokaler ock diftonger både 
omedelbart som stavelseslutande element eller efter annan kon-
sonant; en annan buckal däremot, r, varken själv regelbundet 
under de enligt huvudregeln vanliga förhållanden antar halvlängd 
eller efter stavelseslutande konsonant förkortar föregående vokal. 
Vidare finna vi — ljudfysiologiskt lika lätt förklarligt! — att de 
vare sig ursprungliga eller genom analogivärkningar uppkomna 
diftongerna, som ha ett palatalt, alltså mycket trångt artikulerat 
andra element, mono ftongi se r as under de nyss omtalade förut-
sättningarna, under det att de på labiovelar sleande tveljuden 
endast få sin andra komponent reducerad, vilket jag försökt att 
antyda i ljudskrift genom underprickade vokaltecken i stället 
för z,.,t o. s. v. De vanligaste förkortningarna av det förra slaget 
äro t. ex. såja i st. f. det mera vårdade såva (sällan scbja), lånp 
i st. f. det ö-ver huvud taget sällsyntare låskyp; däremot heter det 
nästan regelbundet ståc15.&, våd« eller vcicVna o. s. v. i st. f. det 
vårdade stagn, som även hålles uppe genom analogin ståmar 
o. s. v. — alldeles som i forntiden! Längst framskriden i 
monoftongisation, som ju i det fallet är kännetecknet för öst-
nordiska dialekter, men dock knappast kan gå tillbaka på 
danska inflytelser, är diftonnen au = tn, när den är utsatt för 
reduktion vare sig genom obetonad ställning eller kvantitets-
lagarna. Så heter ortnamnet Saurbeer i dagligt tal nu vanligen 
sårbåg, 1191st blir gärna 18st, låggent -> 14gein, lmegaaer 
lhfgaaer, "cloeft --> vc18ft o. s. V. 
- När den unga (1-diftongen», d. v. s. a med sitt numera 

alltid följande infektionselement, utsättes för förkortning, så för-
svinner det senare endast framför .4 vilket som bekant alltid 
innehåller infektion i form av labiovelar artikulation, när 
explosiva fortes komma efter,, alltså luilft —› hdit, hitilka 

iiipta --> atta o. s. v. Vid 6 brukar »diftong»-naturen all-
deles försvinna, när vokalen enligt kvantitetslagarna förkortas, 

1) Jfr E. A. MEYERS engelska kvantitetslära, experimentalfonetisk 
undersökning gjord i Uppsala (Hum. Vetensk.-samf:s skrifter VIII, 3); 
därtill Nor. Vårt spr. II, s. 109. 
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samt när den, kort eller lång, kommer att stå framför m, som 
inte mottar infektion. Dock råder därvidlag en så stor vacklan, 
att det inte är lätt att hitta på en regel; med detta för ögonen 
måste ljudskrifttäxterna uppfattas, utan underförstådd 
ortodoxi eller uppkonstruerad regelbundenhet. 

Ett så invecklat ämne som den moderna isl. akcenten 
skulle man hälst helt ock hållet vilja spara åt en utförligare 
framställning av den 'deskriptiva grammatiken, om inte JOHAN 
STORMS uppgifter i Engl. Sprache, I, ss. 235/6 nödvändigt be-
hövde en rättelse. Man förstår så lätt, att förf:s eget hemnorska 
modersmål måste ha förlett honom att generalisera frånvaron 
i denna önorska dialekt av den svensk-norska akcentens regel-
bundenhet enligt de av AXEL Kocx så förträffligt funna ock 
formulerade lagarna till ett påstående som det följande: »die 
musikalischen accente des schwed. und norw. sind wie im fär-
öischen, finnisch-schwed., und wie der stosston im stiddän., born-
holmischen, kurz in allen nord. grenzdialekten, gänzlich ge-
schwunden. — — Der ton wechselt nur nach der satzmelodie, 
nicht nach der wortform. Einem norwegischen ohre fällt die ein-
tönigheit der satzmelodie auf». Ännu för några år sedan (Sv. 
lm. 1905, s. 104 r. 17) höll jag fast vid denna auktoritets, om 
allas vår store lärares, HENRY SWEETS framställningssätt påmin-
nande, kategoriska yttrande. 

Denna skildring är emellertid bristfällig först ock främst 
genom uraktlåtande av sambandet mellan dynamisk ock musi-
kalisk akcent. STORM medger (a. s. längre fram), att den relativa 
jämnheten hos tryckakcenten säkert är en räst från fornspråket 
ock att det uti längre ord som tu4 ttugassti finnes starkt bitryck. 
Den musikaliska (kromatiska) sidan av akcenten i isl. har en 
viss likhet med den finsk-svenska, men utan dess energiska 
fallande av tonhöjden i tvåstaviga eller sammansatta ord av 

4 	1 
typen söndag. Men likheten är ännu större med en annan rätt 
utpräglad musikalisk akcent, som det för STORM ock just på 
det stället hade legat so, nära att omnämna, den sydengelska. 
Prof. JESPERSEN har nyss gjort mig uppmärksam på att akeentua-
tionen i ord av typen tin box, Hyde Park redan väckt de älsta 
engelska fonetieis uppmärksamhet, men ännu inte fullt har 
kunnat utredas. Den så kallade »level stress» består som bekant 

Sv. landsm. 1908. 
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däruti, att tonhöjden är väsentligen densamma i båda kompo-
sitionsledernal medan man inte kan yttra sig med samma 
apodiktiska säkerhet om tryckstyrkan; den senare kan vara 
mycket mindre i andra delen, den kan också vara ytterst 

3 
starkt pointerad i en utsago som Ho is English to the back 

4-. 
bone. Också för isländskans vidkommande vill jag tils vidare 
lemna frågan om tonstyrkan odiskuterad, men tonhöjdförhål-
landena äro för vårt öra de nyss åberopade i sammansatta ord 
av typen sunnudagur, Driöjudagur, fimtudagur, föstudagur 
o. s. v. De bliva de samma i eftertryckligt påstående som i 

3 3 
hann sagöi mjer Daä sjtilfur samt vid utläsande av ord som 
fornöld, samtal, bland 0. s. v., som i regeln visa proportionen 
4: 2. 

Så mycket kan om den dynamiska akcenten även utan ut-
tömmande undersökningar sägas, att den i sammansatta ord av 
typen iittid kända akcenten inte bara är bevarad i den levande 
isl., utan genom språkets förkärlek för sammansättningar av 
alla möjliga slag fått ny blomstring ock genom semasiologiska 
förhållanden bestämd förgrening. På samma sätt som samman-
sättningar behandlas ord med tryckstarka suffix som t. ex. -son; 
-leikur ; -legur, -åttur; -andi, -asti; mindre ofta värbala böjnings-
suffix som -inn, -Jur. Trycksvaga äro i allmänhet artikelns 
former; men de tvåstaviga ändelserna -unum (utt. alltid -onem) 
ock de med substantivändelser på -r till implosiva hopsmälta 
-irnir, -arnir, -irnar, -arnar, -urnar kunna, beroende på ordets 
längd ock satsakcenten, få bitryck antingen på ultima som i 

4 	2 	4 	2 	4 	2 
hestarnir, gluggarnir, stelpurnar 0. s. v., eller på penultima som i 

4 	2 	4 
skoäanirnar, mislingarnir o. s. v. Antagligen går den olika be- 

4 1 	 4 0 2 
handlingen av typen eattjörd, bestämd form tettjördin, gentemot 
typen fåsturjörä, best. form fåsturjöräin, icke endast tillbaka till 
olika tryckfördelning på grund av olika stavelseantal, utan beror 
även på sammansättningens ålder ock därmed förknippad sema- 

1) Till frågan jfr senast med goda exempel RIPPMANN, The 
Sounds of Spaken English 51, p. 81. HENRY SWEETS nyaste eng. 
ljudlära hade den 5 april 1908 ännu ej kommit mig till handa (anm. 
vid korr.). 
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siologisk skillnad; ty bredvid zettjgrani med samma akcentue-
ring som det ur uppsvenskt vardagsspråk väl kända o4 måjlitt, 

4 0 2 	 4 4 0 	4 4 0 
helvetet finna vi tämligen regelbundet blåberiö, småfuglinn 
o. s. v. För övrigt hänvisas till den utmärkta korta fram-
ställningen av hithörande frågor i prof. FINNUR J6NssoNs lilla 
skrift Stutt is 1 enz k brag-fradi (isl. bökmentafjelag, Khöfn 1892), 
ss. 68 if. 

Genom akcentens inflytelse uppstå följande som exempel ur 
vardagsspråket tämligen på måfå antecknade, i jämförelse med 
liknande listor hämtade ur språk med rent exspiratorisk akcent 
synnerligen sällsynta ock därför av de flästa isländingar så 
ogärna erkända atona-former jämte förkortningar: 

aä 
hana 
hann 
dålitiö 
eftir 
eitthvaä 
er 
gef mjer 
jeg, eg 
kvaä, kve 
miövikudagur 
mjer  

au, a 
a 
ana, na 
an, n 
vdt(0) 
ahr 
aK 9914 a (0) 
r, a, e 
ganij ar, gambr 
by 
kv a, km, ka 
mipkedeccrer 
rnw, me 

of boå 	o 
og 	co, 0 
sjå svona 	sks,obna 
skoäa 	sko 
sti arna 	svd dyna 
sv o 	so 
tu 
Paa 	aa 
fiÖ 

ae, 
taktu Dad tcikta(a) 
horfäu i höraay 

Ivi 	Pi, Pi 

dgtytain; andra exempel äro kvvillctvaraer : vd(tytraer, ,;§)(0-
:k"vdriem : åkvid vea 
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0. Cappelin, Arvid de Öshult, p. 5-10. 
Autour de ce personnage aventureux s'est concentre -bon nombre de 

contes et de legendes ambulants. öshult, oit se trouvait son domicile, est 
un village du district Sunnerbo (prov. de Småland). Il se moquait 
de tout le monde, cure et commissaire de police y compris; grand 
batailleur, grand courtiseur. Au bout du compte il devait åtre decapite, 
majs au dernier moment il fut gracie. 

8. Lampa, La colonisation du district Bjärke dans la prov. 
de Vestrogothie, p. 11-42 (avec 7 fig. et  une carte). 
Partant de recherches detaillees sur la topographie, les antiquites 

et les noms do lieux du district de Bjärke, on etudie l'anciennete 
relative de la population et fexpansion locale de la culture du district. 
Le district, d'environ deux cent km. carres, au sud-ouest de la grande 
plaine de la province, a pour centre de culture une vallee qui s'etend du 
nord-est au sud-ouest. 

Apres un precis de l'histoire et de la topographie du dit district, sont 
enumeres et decrits tons les monuments prehistoriques, que l'on connait, å 
savoir a coffres de pierres » (»hällkistor» — datant de la deruiere periode 
de råge de la pierre), des tumulus, des pierres disposees en diverses 
formes sur les tombeaux (»stensättningar» — la plupart de ceux-ci comme 
des tumulus datant sans doute du temps des vikings, c'est-å-dire de la 
derniere periode de räge prehistorique du fer). Les monuments sont 
marques sur la carte, oå sont clairement indiquees leurs relations avec 
les grands villages de notre temps. 

Les.  plus grands villages, representant les centres les plus anciens 
de culture humaine, se trouvent dans la dite vallee, ou ailleurs auprås 
d'eaux courantes, piks de moraines. On peut suivre en general l'ex-
pansion, de la culture, jusqu' å nos jours, ou il n'y a que les parties 
les plus inaccessibles des hautes terres qui ne sont pas cultivees. 

L'anciennete de la colonisation de certaines parties, oå cette coloni-
sation n'a au lieu qu'assez tard, peut-åtre definie d'une maniere exacte. 
Pour les temps plus recules, il faut se contenter de faire des conclusions 
im peu vagues. Lä oui ron trouve aupres des grands villages des 
collections de tombeaux (å tunaulus), la colonisation etait sans doute 
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achevee au temps des vikings. Qu'elle soit, dans notre district, ante-
rieure å co temps, ne peut åtre directement prouve, puisque ron n'y 
connait pas encore de monuments d'epoques plus reculees (ge anterieur 
du fer, ågo du bronze). Cependant, il est bien vraisemblable que cer-
taines places ont en une population å domicil° fixe bien longtemps 
avant repoque indiquee, peut-tre dås råge de la pierre. Certes, on a 
trouve, aux environs des villages principaux du district, des monuments 
de råge de la pierre polie, nous indiquant que dejå å ces temps-la il y 
avait une population assez remarquable. 

A la fin, on discute conmient les resultats obtenus par rauteur 
se rapportent aux recherches de M. STEENSTRUP sur ranciennete des diffe-
rents groupes de villages en Danetnark et aux theories concernant l'an-
ciennete de certains groupes de noms de lieux qu'ont etablies M. STEEN-
BTRUP et ses adherents. 

jöran Sahlgren, Les noms de lacs du district Edsberg (prov. 
de Närke), p. 43-54. 
S'appuyant sur les dialectes locaux et la topographie, rauteur critique 

quelques etytnologies proposees par M. RELLQUIST dans son ouvrage sur 
les noms de lacs suedois (Sv. landsm. XX). 
P. Valerius Olsson., Sept chansons recueillies aux environs de 

Kalmar, p. 55-64. 
Didactiques, epiques (romances), lyriques. 

Josua Mjöberg, L'amant å la fen6tre. fitude comparative sur 
une chanson populaire, p. 65-76. 
La chanson, repandue dans tous les pays Scandinaves, a "pour sujet 

une petite histoire d'amour, dont voici les traits principaux: 
Une jeune paysanne tron() son vieux maxi avec un jeune homme 

(valet, moine). Elle s'est entendue avec ramant pour placer, tant quo 
le mani n'est pas å la maison, quelque torchon sur un tronc d'arbre au coin 
sie la chaumiåre: alors ramant saura qu'il peut entrer. Une fois que 
le man i est inöpinement revenu, elle a oublie d'åter le torehon. L'amant, 
qui voit le signe connu, vient et demande d'åtre admis. La paysanne, 
bergant son enfant, ne peut avertir ramant, de crainte de se trahir. 
Dans la berceuse, qu'elle chante, elle introduit, d'utte maniåre cachee, 
un appel å radresse du jeune homme de s'en aller et essaie de lui faire 
comprendre qu'elle a oublie d'åter le torchon et que le maxi y est. 
Celui-ci en entendant la chanson, qu'il ne reconuait pas, commence å 
avoir des soupgons; amant ne comprend pas ce qu'il y a et ne s'en va 
pas. En continuant la berceuse, cependant, la femme reussit å en-
dormir les soupgons du mari et å faire cornprendre å rament qu'il faut 
s'en aller. 

Dans la tradition scandinave, qui remonte probableruent au moyen 
åge, la chanson (la berceuse) est ressentiel, et les circonstances s ex-
pliquent en prose. 
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Quoique la tradition ne semble pas etre aussi repandue dant le 
reste de l'Europe comme dans les pays scandinaves, elle se retrouve en 
Allenagne, en France et en Italie. Il existe une chanson bas-allemande 
presque identique avec la version scandinave la plus connue. De 
plus, on reconnait le måme sujet dans la « nouvelle » de Boccaccio du 
cardeur Gianni Lotteringhi et sa femme Tessa. lin fragment cle la 
måme tradition forme le commencement d'une histoire trouvee en 
Haute-Bretagne, « Le Couvreur en paille », publiee dans Kryptadia II 
(Heilbronn 1884). Majs olle a ete confondue en Bretagne avec une 
autre legende, tout-å-fait differente, trouvee aussi en Anjon et en Ombrie 
(Krypt. II, 1. c., et IV: 166). 

La supposition pm fait encore LANDAII, Die quellen des Decamerone 
(2 ed. 1884), que le recit de Boccaccio rend un evenement reel, qui 
se serait passé å Florence, doit done etre rejetee, et cette nouvelle de B. 
reproduit probablement, comme la plupart de ses nouvelles, une tradition 
populaire d'origine inconnue. 

H. Bu.ergel Goodwin, Essai d'un apergu syst6riatique de la 
prononeiation de l'islandais moderne, 77-115. 
Le systeme phonetique de l'islandais moderne, dont jusqu'ici la 

litteratur° scientifique s'est bien peu occupee (v. Sv. landsm. 1905, 
pp. 99-113), est illustre par des textes entiers en transcription phone-
tique ou par des notes phonetiques ajoutees aux textes. Sent dennes: 
1) un dialogue en langue• de conversation ordinaire; 2) un conte popu-
laire avec une legere teinte de classicisme; 3) et 4) des echantillons 
du langage peetique encore essentiell6ment « classique ». L'analyse 
comprend deux tableaux systematiques, des consonnes et des voyelles, 
avec des exemples empruntes au parler de tous les jours, et des ren-
seignements sur le developpement historique des sons. Plus en detail 
sent traitees l'articulation im pl °sive de certaines nasales et eertains 1, 
issus d'explosive 	nasale, de geminee nasale, d'un 1 gemine, surtout dans 
des syllabes faibles; et l'inf ection, que ron n'a etudiee jusqu'ici que 
dans les Iangues celtiques. L'« infection » de l'islandais moderne cor-
respond å « l'umlaut » et å la « brechung » de l'ancienne langue. La syn-
these comprend des remarques sur la quantite et sur accent. 
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Prof. AXEL KOCK ock Bibl.-amanuensen A. MALM för Lund, 
Prof. AD. NOREEN ock Prof. L. F. LÄFFLER för Uppsala. 

Av statsmedel har tidskriften för 1908 uppburit 3,650 kr. 
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Ärg. 1905: 
BOFILIN, Dansmusik. 
CRAMHR. En gottländsk postfärd 1830. 
RANCKEN-VEFVAR, Djursagor från Österbotten. 
CAPPEL IN, Fastlagsgillet. 
LJUNGGREN, Östsv. böna badda. 
HELLQUIST, Ydre härads gårdnamn. 
BUERGEL, Det moderna isländska ljudaysternet 

Bilak or: 
FEILBERG, Bro-brille-legen (XII. 4). 
LANDTMANSON, Västgötamålets 1- ook r-ljud (B. 1), 
HELLQUIST, Sjönamn 1, s. 419-610; II, s. 3-34 (XX: 1-2). 
OLAUS PETRI NIUREN1US, Lappland (XVII. 4). 
NICOLAI LUNDII Deseriptio Lapponim (XVII. 5). 

Ärg. 1906: 
NYBLIN, Staffanssjungning. 
KJELLIN, Predikodeklamation. 
JOHNSSON, En svartkonstbok från Ö. Göinge. 
KULLANDER, Samtal på VästgötamåL 
KALLSTENIUS, Tillägg o. rättelser till »Värml. bärgslagsmålets 

ljudlära. 
HULTMAN, Nuckömålets »fyra». 
SUNDBÄRG, Ordlista öfver Jemtskan. 
NORLIND, Melodier till folkvisor ock folkdanser. 
KALLSTENIUS, Tre visor av Pär Jonsson (»Dresk-Pär»). 
WEISS, Sägner ock historier på Aspelandsmål. 

Bilagor: 
DANELL, Nuckömålet, s.5-180. 
HELLQUIST, Sjönamn I, s. 611-812; II—V, s. 35-130; VI, 

s.1-26. 

Årg. 1907: 
STORCKENFELDT, Västgötasägner. 
DANELL, Nöckömålets fiur 'fyra'. 
SAHLGREN, Om Svenska apiko-gingivaler. 
KALLSTENIUS, Värmländska bärgslagsmålets formlära. 
BOETHIUS, Oremålets ställning inom dalmålet. 
ZETTERQVIST, Minnen från Gärdslösa. 

Bilagor: 
H. & E. Folkminnen, s. 375-532 (IX. 1). 
ANDERSSON, Skånska melodier, s. 133-228 (XIV. 1). 
Kungl. bibliotekets visbok i 8:o, s. 81-159. (Bih. III. 2). 



Tidskriften Svenska landsmålen utkommer årligen 
med minst tjugonio tryckark (464 sidor). Priset 
för årgång år, då subskription sker hos utgivaren 4 
kronor med tillägg av postporto, ock betalningen sker 
genom postförskott vid mottagande av årets första lim-
mer. Prenumeration kan ske genom närmaste post-
anstalt. Tidskriften år även tillgänglig i bokhandeln. 

Genom överenskommelse med Universitets-Ju.bileeets 
danske Samfund är tillfälle berett för subskribenter å tid-
skriften »Svenska landsmålen» att mot nedsatt årsavgift 6 kr. 50 
öre (i st. f. 10 kr.) för år bliva medlemmar av nämnda samfund 
ock erhålla av detsamma utgivna skrifter. De som önska be-
gagna sig av denna förmon, böra därom underrätta professor 
J. A. Lundell i Uppsala. Årsavgiften erlägges genom postförskott 
samtidigt med betalningen för landsmålstidskriften vid mottagandet 
av Årets första häfte. Nya medlemmar få förut utgivna skrifter, _ 	tt, 
alla eller enstaka, för 3/4  av bokhandelspriset. 

Stockholm. P. A. Norstedt & &Mer 1903. 


