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Värmländska landsmålsundersökningen
1897-1911.
Av SIXTEN SAMUELSSON, Uppsala.

Den systematiska undersökningen av Värmlands folkmål,
som pågått ett ock ett halvt decennium, kan nu sägas vara i
huvudsak avslutad, ock en kort översikt av värksamheten i
fråga torde därför vara på sin plats.
Undersökningen tog sin början 1897. Det var en vittomfattande uppgift man grep sig an med, att undersöka folkspråket i alla delar av ett landskap, som är ett av de större i
Sverige, ock med en talrik befolkning, som är spridd över en
stor yta ock i allmänhet bebor skarpt skilda bygder med därav
betingade dialektiska egenheter även inom mycket begränsade
områden. Nu är man emellertid kommen så långt, att samtliga
socknars folkmål blivit upptecknade ock att det endast återstår
att värkställa den komplettering ock granskning, som måste
bliva en nödvändig följd av ett så vidlyftigt ock på många
händer fördelat arbete.
Ledningen av värksamheten har handhafts av en styrelse i
Uppsala, bestående av professor P. A. GEIJER, ordförande, pmfessor A. NOREEN, skattmästare, samt n. v. rektor G. KALLSTENIUS,
(till juni 1907) ock (efter juni 1907) lärov.-adj. S. SAMUELSSON,
sekreterare. Styrelsens uppgift har i första hand varit att anskaffa nödiga medel ock engagera medarbetare, lämpliga ock
villiga för den lokala dialektundersökningen.
De resurser, styrelsen förfogade över, voro till en början
relativt anspråkslösa. För första undersökningsåret disponerade
den 700 kronor, dels tack vare en gåva av prof. HJ. SJÖGREN,
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dels genom anslag å 400 kr. från Värmlands naturhistoriska ock
fornminnesförening, ock kunde sända ut tre undersökare. Under
de följande åren tillkommo flera större anslag, så från Svenska
Akademien 1898 300 kr., från Värmlands naturhistoriska ock
fornminnesförening samma år ytterligare 400 kr. ock från Uddeholms aktiebolag 600 kr., varjämte avsevärda belopp inflöto genom
bidrag från enskilda personer å utsända teckningslistor. Slutligen
tryggades undersökningens ekonomi genom ett anslag av Värmlands läns landsting på ej mindre än 2,500 kronor, fördelat på
fäm år (1899-1903).
Arbetet har därför kunnat fortgå ostört av ekonomiska
hinder. Däremot har det icke alltid varit en lätt uppgift att anskaffa undersökare. Antalet har växlat mellan färn (1899) ock
en; 1904 ock 1907 har siffran varit 0.
Nedanstående översikt, där häradena äro alfabetiskt ordnade,
är avsedd att ge en föreställning om arbetets fortgång.
Fryksdals härad (9 socknar) har undersökts av S. Lagerlöf
(1901-02, 1905-06) ock I. Vallin (1910);
Fiirnebo härad (7 sockqar) av G. Kallstenius (1898-1900);
Gillbärgs härad (7 socknar) av N. Dalberg (1897) ock A. Rudin
(1903 ock 05);
Grums härad (5 socknar) av A. Rudin (1902-03);
Jösse härad (10 socknar) av N. Dalberg (1897), S. Bergendal
(1899-1900), A. Molinder (1902) ock A. Rudin (1906);
Karlskoga härad (2 socknar) av E. Etzel (1898) ock G. Kallstenius (1900);
Karlstads härad (3 socknar) av E. Kruuse (1902), S. Samuelsson
(1909) ock H. Hultström (1909);
Kils härad (5 socknar) av 0. Wibelius (1901), E. Krause (1902),
K. Kärre (1908-09) ock I. Vallin (1911);
Nordmarks härad (11 socknar) av F. Vikland (1897-99);
Nyeds härad (2 socknar) av I. Vallin (1910-11);
Näs härad (10 socknar) av kyrkoh. C. V. Bromander ock A.
Carlson (1910-11);
Visnums härad (5 socknar) av P. G. Norberg (1901), H. Lindberg (1909) ock H. Flultström (1910-11);
Väse härad (3 socknar) av P. G. Norberg (1899);
Älvdals härad (9 socknar) av S. Samuelsson (1897-99);
Ölme härad (2 socknar) av P. G. Norberg (1900).
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Undersökningen har i regel ägt rum sommartid ock på ett
undantag när värkställts av värmländingar. Ersättningen för
arbetet utgick till en början med 100, kronor i månaden, senare
med 125 kr. ock reseersättning. Det medeltal av tid, som använts
för socken, torde måhända överstiga motsvarande siffra för andra
mellansvenska län; men så äro också socknarna, åtminstone i
.övre Värmland, till storlek av mera nordsvensk än mellansvensk
typ. Den största, Ekshärad, t. ex. är med sina 949 kvkm, mer
än två tredjedelar av Öland. Dialektforskningen i den här förekommande formen har i allmänhet av vederbörande idkare bedömts såsom ett ganska strävsamt arbete. Å andra sidan torde
-de flästa vara eniga om att tacksamt erkänna det vänliga ock
gästfria bemötande, som kommit dem till del från hög ock låg,
även om förståelsen för arbetet ibland varit rätt snäv.
Det insamlade materialet består till sitt huvudsakliga innehåll som vanligt av typordlistor, ord ock talesätt m. m. på sedeslappar ock täxt.
I regel har en typ ordlista uppgjorts för varje socken; ofta
förekomma två med skilda dialekter; för några socknar, t. ex. i
Näs härad, äro typordlistorna gemensamma, beroende på dialekternas överensstämmelse. Antalet typordlistor har på detta sätt
blivit lika med socknarnas eller 901.
Sed eslapparn a, som på föreskrivet sätt använts till upptecknande av ordförrådet, talesätt, fraser, gåtor, ordstäv o. s. v.,
utgöra i runt tal 60,000. De största samlingarna föreligga från
de av n. v. lärov.-adj. A. Rudin undersökta bygderna samt från
Fryksdals härad (där undersökningen underlättats av Noreens
ock Jan Magnussons ordlistor) ock Färnebo.
Täxterna upptaga över 900 sidor (största sidantalet från
Älvdalen, Jösse ock Grums) av mycket växlande art ock blandad form, dock övervägande med landsmålsbeteckning. Utom
sitt språkliga värde synas de erbjuda mycket av intresse ur
folkhistorisk ock kulturhistorisk synpunkt.
Av innehållet i samlingarna må vidare nämnas G. KALLSTENIIIS' experimentalfysiologiska undersökningar (å honom själv
1) Frän Färnebo härad föreligga även speciella listor för den musikaliska akcenten.

SAMUELSSON, v Änm L LANDSMÅLSUNDERSÖKNINGEN 1897-1910
ock kyrkovärden G. Aronson) samt fil. lic. E. ÖVERGAARDS
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styrelsen inköpta uppteckningar av folkmusik (från västra Värmland).
Sedan nödigt kompletteringsarbete inom en, som man kan
hoppas, snar framtid blivit värkställt, kommer undersökningen
naturligtvis att koncentreras på materialets tillgodogörande i
forskningssyfte. 1 sin helhet ha samlingarna hittills endast i
begränsad grad varit föremål för studier. Ett område har emellertid ingående behandlats av G. KALLSTENIUS i ett flertal avhandlingar ock uppsatser1. Nämnde forskare har också av styrelsen
vidtalats att utarbeta en språkkarta över det undersökta området, ock han har redan för ändamålet underkastat typordlistorna en förberedande granskning.
1) Värmländska bärgslagsmålets ljudlära (Sv. landsm. XXI. 1), Ak..
avh ; Värmländska b ärgslagsm ålets formlära (anf. arb. 1907, ss. 17-64) ;
»Tillägg ock rättelser till Värmländska bärgslagsmålets ljudlära» ock
»Tre visor, diktade av Pär Jonsson» (anf. arb. 1906, ss. 52-54 ock
80-94); Bärgslagstroll (Nord. Tidskr. 1909).

Blåkullafärder i nittonde århundradet.
Av EMIL HERLENIUS, Falun.

Som källmaterial för såväl förhållandena i allmänhet i Mockfjärds
ock Gagnevs socknar som för trolldomsväsendet ha så gott som uteslutande använts Västerås domkapitels protokoll ock upplästa handlingar
1858. Utom kortare omnämnanden i arbeten över Dalarna finnes en
kort broschyr: »Blåkullafärderna i Mockfjärd eller resorna till Josefsdal
1858», Uppsala, J. Sundwallsson 1858 (av Th. A. V. Norlin). Muntliga berättelser ha använts, men med stor försiktighet.

»Det mörkaste bladet i Dalarnas historia» brukar utan ofta
kalla häxprocesserna ock blåkullafärderna. Övertron var ett arv
från hedenhös, ock dalkarlen är förunderligt seg i kvarhållandet
av gamla fördomar ock vidskepliga föreställningar. Han är därtill en ytterlighetsman, som lätt slår över till såväl den ena som
den andra motsatsen.
Under 1660- ock 1670-talen voro som bekant blåkullafärderna
av en våldsamt epidemisk natur. Därefter inträdde ett relativt
lugnare tillstånd, men ungefär hundra år efteråt bröt vidskepelsen
ånyo ut på ett våldsamt sätt ock föranledde nya upprörande häxprocesser, varefter en lugnare tid åter inträdde. Men elden glimmade allt fortfarande under askan, ock fastän inga egentliga
utbrott skedde, fanns likväl sjukdomsfröet kvar. Egendomligt
nog dröjde det återigän omkring hundra år, till 1858, innan
trolldomsväsendet bragte oro i sinnena ock föranledde undersökningar ock förhör. Denna gång voro Gagnevs ock Mockfjärds
socknar härden för det onda, isynnerhet den sistnämnda.
Mockfjärds kapellförsamling hade vid denna tid en folkmängd
av ungefär 1,400 personer, fördelad på 12 byar, säx på vardera
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sidan av Västerdalälven. Befolkningen var känd för arbetsamhet ock idoghet, men var långt efterbliven i fråga om kristendomskunskap, barnauppfostran ock sedlighet. »Djävulen är ej farlig
att nämna», hörde man ofta sägas, ock svordomar ansågos ej
farliga, när man t. ex. svär över sin häst; bön till Frälsaren
ansågs ha mindre värkan än till Jesus Kristus. Under gudstjänsten kunde man få se små barn rusa in i kyrkan ock stoja
ock blåsa i sina lerpipor eller ströva omkring i Guds hus. Lönnkrögeriet florerade, ock den sexuella osedligheten befrämjades
såväl därigenom som genom dansnöjen, som kunde vara från
söndagen till tisdagen under fylleri ock slagsmål. Vid bröllop
kunde ibland hända, att en upptågsmakare klädde ut sig ock
roade gästerna med parodiska efterhärmningar av vigsel, dop ock
nattvard, det senare med bröd ock dricka. En mängd skrock
var i allmänt bruk. Som exempel kan nämnas, att om en man
tyckte sig märka, att hans hustrus kärlek kallnade, så borde
han på ett band göra tre knutar, som skulle heta »tron, hoppet
ock kärleken», ock däröver läsa treenighetens namn, så skulle
enigheten återkomma. För att få god äring av jorden brukade
man taga mull från kyrkogården ock blanda i utsädet. För sjuka
kreatur ansågs värksamt att taga ben från kyrkogården ock
skava spånor av samt koka i tjära, m. m. Särskilt var hos
folket rotfäst den tanken, att människorna voro av tre slag: troll,
oomvända ock Guds barn. De förstnämnda voro sådana, som
av någon av sina faddrar blivit undanhållna det heliga dopet.
I stället för barnet hade då framburits en kvast eller ett vedträd,
vilket prästen, okunnig om förbytningen, sades ha döpt. Om
prästen därvidlag var kunnigare än andra, så kunde han dock
upptäcka bedrägeriet ock begära fram det värkliga barnet. Om
ett barn gråter ock skriker under döpelseakten, är det ett bevis
på att det icke är bortbytt. Men om ett odöpt barn fick växa
upp, blev det ett troll ock såsom sådant ojälpligt hemfallet åt
satan, såvida det ej blev döpt eller på annat sätt frälsat före
sin första nattvardsgång. Dessa troll brukade söka hindra andra
barns dop för att dymedelst rekrytera sitt eget släkte. De kunde
oftast kännas igän därpå, att de sågo ludna ock förtorkade ut,
hade ett kors i ena ögat ock en svart fläck i pannan samt sutto
baklänges i kyrkan. Dock gräto de mera under gudstjänsten ock
visade sig i det yttre andäktigare än andra. Sådana människor an-
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sågos i synnerhet värksamma vid blåkullafärderna, ock av dem
brukade barnen föras.
Under hela förra hälften av nittonde århundradet tyckes
trolldomsväsendet ha florerat i det tysta, ock ett ock annat
utbrott kunde också äga rum. Även torde en ock annan präst
ha döpt om något barn för att lugna dess bekymrade föräldrar,
ehuru detta förkastliga förfaringssätt säkerligen hörde till undantagen. Vissa familjer ock i synnerhet åtskilliga gamla kvinnor
utpekades som hörande till trollens släkte, ock många voro övertygade om att de åtminstone under sin barndom hade deltagit i
blåkullafärderna. År 1843 hördes en ,4-årig gosse i Mockfjärd,
Olof Pärsson i Västanbäcken, tala om dylika färder ock väckte
därigenom ett visst uppseende, men sedan v. pastor Lind bett
över honom, hade han sluppit sådant elände.
Är 1852 blev prosten 0. F. Wahlin, en man med ästetisk
bildning ock litterära intressen, kyrkoherde i Gagnev ock Mockfjärd. Redan i början av hans ämbetstid därstädes kommo till
honom föräldrar ock aumälte, att deras barn av andra personer,
som ansågos vara troll, blivit förda till Blåkulla ock satta i
gemenskap med satan. Samma anmälan hade redan förut skett
hos såväl dåvarande v. pastor Arlberg som v. komminister Haak,
men genom prästernas upplysande förmaningar ock samstämmiga
åtgöranden hade den hos allmogen tydligen djupt rotade vantron
blivit utan närmare efterföljd, ock talet om blåkullafärderna hade
åter tystnat.
I början av år 1858, då Wahlin hade förrättat gudstjänst i
Mockfjärd, beklagade sig en man från Myrholn, en by vars
innevånare hade dåligt rykte på grund av bristande kristendomskunskap ock osedligt leverne, förre soldaten Mats Rask, att hans
dotterdotter, den 8-åriga Anna Olofsdotter, som uppfostrades av
honom, blivit förd till Blåkulla eller Josefsdal, som stället även
kallades. Detta tal hade hon ock haft två år tidigare. Prosten
sökte att mot Rask använda samma språk, som han förut med
fördel använt, men den gamle mannen stod ej att övertyga.
Han vände sig i stället till församlingens kort förut anlände v.
komminister Robert Blumenberg, en s. k. läsarpräst, vars uppriktiga, barnsliga fromhet ock varma nitälskan för sitt kall
ingen torde förneka, men vars begåvning ock kunskaper tyckas
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ha lemnat åtskilligt övrigt att önska i. Vid 58 års ålder var
Blumenberg ännu en stackars konsistorii skjutshäst, som framsläpat sitt liv under stor fattigdom ock ständiga försakelser.
Han anlände till Gagnev i december 1857, ock förvärvade sig
genast allmogens förtroende. Söndagen den 28 februari (2 sönd.
i fastat), då Blumenberg slutat gudstjänsten i Mockfjärd, berättade den lilla flickan för honom ock flere andra personer,
som samlats i skolhuset, att hon sett en hustru, Isaks Anna
Hansdotter i Ersholn, allmänt kallad Mann-Anna, vissa torsdagsnätter föra med sig en liten ettårig flicka, Anna Danielsdotter i Ersholn, till Bastbärget, beläget vid gränsen till Grangärde, ock Josefsdal, som är en fördjupning i bärget. Även påstod hon, att nyssnämnda Mann-Anna brukade föra hänne själv
dit då ock då. De foro i luften på ett kalvskinn, som en annan
flicka, Anna Pärsdotter i V ästanbäcken, hade hand om. Därpå
sitta de så många, som kunna rymmas, ock färden går så hastigt, att den en ock en halv mil långa vågen tillryggalägges
fram ock tillbaka från kl. 4 på morgonen till 5 eller 6, så att
de redan voro hemma, då folket steg upp.
En av de närmast följande söndagarna höll Blumenberg förhör med de omtalade personerna. Anna i Myrholn berättade
nu, att kvinnorna i Josefsdal dansa ock baka kakor, ock några
av dem ligga i säng med ställets värd, en svartklädd man, som
på grund av klädedräktens likhet med Nåskarlarnas kallas
»Nåsgubben». Anna bedyrade, att hon ogärna ville föras till
Josefsdal ock att hon vid framkomsten dit är klädd i blotta
linnet. Anna i Västanbäcken förnekade all vetskap om nämnda
saker, ehuru hon före Blumenbergs ankomst till Gagnev sades
hava talat om både kalvskinnet ock färderna. Det troddes, att
hon genom hotelser med stryk blivit skrämd att tiga. Även
Mann-Anna nekade alldeles bestämt till alla beskyllningarna ock
sade sig icke vara ond på Anna i Myrholn, men yttrade tillika,
»att hon själv läsit mera än kanske mången, gråtit så mycket,
att hon undrade, huru så många tårar kunnat finnas i en kropp,
kunde nu icke gå till nattvarden ock tyckte det vara för långt
till dommen, då denna sak ock allt annat kommer fram för Kristi
1) En utförlig levnadsteckning över honom (av kyrkoherden K. Hult)
finnes i Västerås' stifts julbok 1905. Den synes dock ej vara opartiskt
hållen, utan gör intryck av försvar.
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domstol». Blumenberg sökte på bästa sätt varna ock förmana
dem alla, ock de lovade att låta hat ock hämd fara. Anna i
Myrholn, som hotades med kroppslig aga', bad de andra om förlåtelse, vilket Blumenberg ansåg nödigt, »evad hon lög eller talade sant, till undvikande av all ledsamhet».
Följande Marie-bebådelsedag, den 25 mars, fick Blumenberg
i sitt hem besök av den tydligen djupt förkrossade Mann-Anna.
Hon sade då, att Anna i Västanbäcken var skrämd att tiga.
Vidare omtalade hon, att hännes egen moder i sin barndom varit
med om färderna ock hade försökt att utleta, om Mann-Anna
varit med om ock förstode sig på dylikt. Modren kände tydligt
igän Josefsdal ock »det stora huset», varom barnen talade. En
gång, när hon gick vall där i näjden, hade hon sökt huset, men
ej funnit det. Anna tillade, att en präst då hade förlossat modren från detta sällskap, men på hännes släkt vilade allt fortfarande misstanken om förvetna konsters bruk. Därpå frågade
Anna, »om hon icke vore oskyldig, i den händelse hon ovetande
fördes med trollen». Blumenberg bad hänne utrannsaka sig själv
inför Gud. Hon sade då, »att om hon vore sådan, som .hon beskylldes vara, vore det icke värt att bruka Guds ord ock sakrament». Nämnas bör, att Mann-Anna, som var född 1817, ansågs
för en ovanligt kunnig kvinna, enär hon kunde både läsa i bok,
skriva ock räkna, vilket hon mästadels lärt sig själv.
Att Blumenberg trodde på blåkullafärdernas värklighet, är
tydligt ock av honom själv på sätt ock vis medgivet. Vid ett
samtal med Wahlin några veckor senare tillkännagav han, att
han hade för avsikt att taga Myrholns Anna hem till sig. Wahlin
säger, att Blumenberg som orsak anförde, att han ville söka
rädda hänne från mörka makter, av vilka hon syntes behärskad,
men själv säger Blumen berg, att han ville göra det, emedan de
i kapellet voro förtörnade på hänne för hännes beskyllningar
mot Mann-Anna. Prosten avrådde honom, emedan det onda då
genom den allmänna uppmärksamheten skulle få större insteg
ock övergå till en epidemi, som det sedan ej vore möjligt att
hämma. Blumenberg tog dock flickan till sig »för att förekomma
vidare ledsamheter av talet om trollen, vilket han hoppades
1) »Så dum var jag då», säger Blumenberg i sin senare berättelse
till domkapitlet därom.
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skulle tystna i flickans frånvaro hemifrån ock därigenom att
hännes tankar vändes till något bättre». I Blumenbergs hem
vistades hon till lördagen den 10 april eller i allt åtta dagar.
Under denna tid förrättade Blumenberg bön med hänne varje
kväll, ock om dagarna övades hon i att läsa i bok ock sticka.
Morfadern hade skänkt hänne en bok om salighetens grund,
medel ock ordning, ock i denna fick hon läsa. Elon var eljest,
säger Blumenberg, ett glatt ock ovanligt lydigt barn, röjde inga
tecken till vansinnighet, men väl såg hon eldig ut. Då hon
återhämtades av sin mormoder, ansågs hon fullt botad, ock efteråt
hade hon blott ett återfall i det onda. Hos Blumenberg hade
hon yttrat, att »många, många i kapellet varit med i sällskapet».
Prosten Wahlins förutsägelse om vidskepelsens spridande
slog snart in. Knappt hade förloppet med Myrholns Anna blivit
bekant, förrän en mängd barn fördes till Blumenberg för att av
honom bliva botade. Det första barn, som fördes till honom
efter Anna, Lindblå Brita Matsdotter, också från Myrholii, var
ett hysteriskt, svagt ock sjukligt barn, som plågades av skakningar från huvud till fot ock mästadels måste ligga till sängs.
Även från Gagnev kolin» snart barn, ock i allt uppgick deras
antal på våren till omkring 30 stycken, Snart ökades antalet
även med äldre personer. Föräldrarna bådo Blumenberg att
bedja över barnen, emedan de trodde honom vara mer bönhörd
hos Gud än de. De sade sig också själva hava bjudit till att
bedja över sina barn, men de voro så stora syndare, att de icke
kunde bliva bönhörda. Blumenberg villfor deras begäran, ehuru
han uppmanade föräldrarna att betänka, att ingen är så stor
syndare, att han icke kan bliva bönhörd av Gud. Vid bönen
lade han alltid sina händer på barnen »för att liksom närmare
lämpa på dem bönens innehåll ock uppmuntra dem att nedkalla
över sig bönhörelsens välsignelse». På 'samma sätt brukade
ban ofta bedja med sina egna barn. Ofta ombads han att döpa
om barnen, emedan prästerna förut i hemlighet brukat så göra,
eller rita ett kors på deras bröst, men han vägrade alltid att
göra detta. Ett förnyat dop skulle, sade han, öppna vägen för
baptismen ock vara ett gyckel med det heliga sakramentet.
»I kunnen väl icke tro», sade han, »att ej prästen skall kunna
urskilja: ett barn från en kvast eller en stubbe,, dem I tron varda
döpta i barnets ställe». På frågan, om han ej kunde se på
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människornas ögon, om de voro med trollen eller ej, brukade
han svara: »Gud allena vet det, ock i Mn rannsaka eder efter
Guds ord» — »En sådan överdådig människa är jag ej, att jag
griper in i Guds dom», har han själv sagt därom.
Emellertid grep det onda allt mer ock mer omkring sig i
de båda församlingarna, ock klagomål ingingo över beskyllningar för trolldom, över anställda förhör ock avtvungna bekännelser. Prosten Wahlin, som med oro ock ogillande sett
Blumenbergs åtgöranden, sökte ä sin sida lugna sinnena genom
upplysningar ock förklaringar, men förgäves. Epidemien var
väckt ock kunde ej häjdas, ock särskilt hade vid ett förhör i
Bomsarvet flera kvinnor hotat varandra med beskyllningar ock
hämdförklaringar, varigenom ännu flera ådrogo sig misstanke
för trolldom. Den 11 juni sammankallade Wahlin kapellaget i
Mocktjärd för att övertyga de villfarånde:om vidskepelsens rätta
natur ock återställa frid ock sämja. Detta misslyckades totalt,
ock prosten fann, att såväl han som pastor Arlberg fullkomligt
råkat i misskredit, emedan de icke trodde på blåkullafärderna
eller ansågo för någonting värkligt, vad därunder förehades.
För Blumenberg hyste däremot folket ett obegränsat förtroende,
ock hans böner ock handpåläggningar ansågos ha en rent magisk
värkan. Det blev sålunda han som ensam fick taga hela rörelsen om hand, ock allt fler barn fördes till honom för att undergå
behandling. Denna bestod däri, att han över de små (till tre ock
fyra år) läste »Fader vår» ock »Välsignelsen». De äldre uppmanade han att bedja över sig själva, om sina synders förlåtelse
ock om den Helige Andes nåd. Till läsning rekommenderades Sv.
Ps. 64, 66, 96, 124, 133, 137, 198, 205, 214, 216, 346, m. fl.,
i Evangeliiboken bönen efter första söndagen i fastan, slutbönerna
i litanian, m. m. Vidare förmanades de att dagligen läsa Guds
ord, träget besöka kyrkan, undvika ont sällskap ock offentliga
danser. Föräldrarna uppmanades till husandakt, psalmsjungande.
ock tillsyn över barnen. Emedan Blumenberg visste, att de andra prästerna ogillade hans beteende, avbröt han all samvärkan
med dem, hälst som Wahlin vid ett besök hos honom den 18
maj, varvid 7 barn undergingo behandling, i ironisk ton frågade,
»om han håller på med trolleri). Till en man, som var närvarande ock som talade om vad barnen sade sig hava upplevat,
sade Wahlin i sträng ton, att han hört sådant förr, ock.bjöd tystnad.,
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Själv kände sig Blumenberg säker på att hans behandling
ledde till åsyftat resultat, ock han fick till sin glädje »erfara, att
föräldrar ock husbönder intygade, att barnen fått ro, sedan Blumenberg läst över dem, såvida de icke försummat att bedja, i
vilket fall de återigän blivit anfäktade. De uppgifter, som barnen lemnade angående färderna, blevo av Blumenberg upptecknade». En man vid namn Rot Mats Matsson i Färmsnäs brukade
ock behandla barnen på samma sätt som Blumenberg. Även
bådo äldre personer, som utpekades som troll, Blumenberg om
jälp, ock han nämner särskilt en gumma, till vilken ett barn
yttrat: »Jag har setat till bords med er i Josefsdal», ock »om
de gamla icke förde barnen, så komme de aldrig dit». Hon hade
då anropat Blumenberg att göra bön över hänne, »vilken gudstjänst vi förrättade under Guds öppna himmel, anhållande om
Guds nåd ock barmhärtighet, rättfärdighet, frid ock salighet».
Vad angår själva företeelsernas orsak, så var Blumenberg,
som till en början varit benägen att tro på deras värklighet, fortfarande fast övertygad om att de icke voro vidskepelser, utan
enligt hans mening voro färderna svåra anfäktelser av satan,
vilken Gud hade tillåtit plåga barnen ock förebilda för deras
sinnen det dämoniska onda i tidens lynne ock s. k. oskyldiga
nöjen, samt att den nöd, i vilken barnen voro försatta, föreginge
någon stor väckelse. Också hade på försommaren en andlig
rörelse gått genom församlingen, ock såväl på söndagarna som på
vardagskvällarna kommo många till Blumenberg ock begärde, att
han skulle läsa med dem ock hålla bön, vilket han ock brukade göra,
varvid han vanligen använde Franckes Resepostilla, betraktelser
av Lindblad, Roos ock Nohrborg samt »De °botfärdiges förhinder».
Flere religiöst intresserade allmogemän tyckas härvidlag ha varit
honom bejälpliga ock hållit sammankomster i hemmen, bland dem
hans ivrige beundrare, Rot Mats Matsson i Färmsnäs samt
Svan Anders Persson i Tjärna ock Tupp Erik Matsson i Västanfors, de båda senare män som utövat ett ej ringa inflytande på
det andliga livet i Gagnev.
Vad åter angår arten , ock beskaffenheten av de berättelser,
som såväl barnen som de •äldre avgåvo till Blumenberg, så visar
1) Dessa uppteckningar trycktes sedan delvis under titeln: »Mockfjerds-Barnen år 1858». Köping, G-. A. Lindgren, 1858.
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en sammanfattning därav, att vidskepelsen i det stora hela är
densamma som under 1600-talet. Alltid var det äldre kvinnor,
vanligen gudmödrarna, såväl »storgummor» som »livsgummor»
(äldre ock yngre faddrar), som voro skyldiga till »förningen».
Den förande väcker barnen ur sömnen, »nussar ock stöter på
dem» ock tager dem ut, ofta så fort, att de icke hinna få
något på sig, utan fara i blotta linnet ock likväl icke ens under
vintern besväras av köld. Mästadels sker utfärden under natten
till torsdagen eller söndagen vid 4-tiden ock är ändad, då folket
stiger upp. Särskilt talrikt sker resan under midsommarnatten,
som är den största högtiden. Vid utgången gå de genom skorstenen, väggspringorna, nyckelhålen eller fönsterblyen, ock detta
är möjligt därigenom att de förvandlas till maskar eller flugor,
eller ock behålla de sin människogestalt, men hålet eller springan
öppnar sig då självmant för dem ock sluter sig tvärt igän. Då
de kommit ut, smyger den onde kring deras hals en ring, som
är en hopkrökt orm, men ser ut som ett halskläde, ock då förvandlas de vanligen till skator eller ock till trollsländor. En
flicka sade, att hon blev en svala; en gosse att hans själ vid
färden gick ut ur kroppen ock sedan kom dit igän. I sängen
låg i stället för barnet ett trä, så länge färden varade. Ehuru
de efter sin förvandling borde kunnat flyga, så begagnas likväl
alltid »forseltyg», vanligen ett kalvskinn, som är väl smort ock
far av sig själv horisontelt genom luften. Är skinnet särdeles
stort, kunna omkring 100 personer få rum därpå. Undantagsvis
sker färden på stubbar eller kvastar. De äldre, som ej undergå
någon förvandling, fara med fladdrande hår på »storkritur», såsom kor, hästar eller getter, vanligen tagna utan tillåtelse ur
grannarnas fähus ock stall. Under resan äro dessa djur alltid
upp- ock nedvända. Mången ko eller oxe blev särskilt utpekad
som ofta använd, till ägarens stora oro ock grämelse. För att
hindra trollen att använda kreaturen brukade man om kvällarna
täppa till varje öppning i fähuset, emedan även det minsta hål
ansågs kunna vara tillräckligt för att taga ut dem. Det oaktat
var ofta på morgonen något kreatur vått av svett, vilket ansågs
som bevis på att djuret varit till Blåkulla. Att värmen på natten
blivit högre, då luftväxling ej fanns, faller av sig självt, men på
en sådan förklaring trodde ingen. Ett annat medel, som troddes
kunna jälpa, var att ovanför dörren rita ett kors eller sätta stål.
2-111091 Sv. landsm.

1912.
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Vilda djur, som rävar ock skator, användes undantagsvis, ock
en halvfånig 24-årig kvinna från Björka i Gagnev påstod, att
hon vid färderna red på en uv. Då de komma till vatten, kunna
de gå därpå. Den onde rider antingen förut eller efter ock jagar
då dem, varvid höres rassel av kedjor. Han sitter på kons
juver, som skall vara en särdeles mjuk plats. Hela färden går
blixtsnabbt, antingen till »Humma» eller Josefsdal, ock vid framkomsten bli de förvandlade till människor igän. Med det första
stället menas kyrkan, till vars torn sällskapet enligt några barns
utsago först begiver sig ock dansar. Somliga påstod°, att de fara
in genom tornets luckor, gå »tramporna» (trapporna) utför in i
kyrkan ock anställa dans på stora gången; andra, att de gå in
i kyrkan ock sätta sig i bänkarna, varpå den onde predikar
odygd ock svordomar för dem. Vanligen sker dock färden direkt till Josefsdal, undantagsvis kallat Rosendal eller Ljusandal.
Somliga menade, att stället ligger vid Bastbärget, andra att
det är utanför Stockholm. Om dess utseende föreligga växlande
uppgifter. En gosse från Brötjärna i Mockfjärd beskrev det som
en stor vit byggnad med 32 fönsterlufter; ett annat barn sade, att
byggnaden har 10 skorstenar ock är till färgen röd; andra att
den är lång som från byn Nordanholn tvärs över älven till
Mockfjärds kapell (1 km.); andra åter, att den blott är en svart
koja. Rummen ha präktiga tapeter, men inga tavlor på väggarna.
Den onde visar barnen en glaskammare, »som lyser som eld»,
ock i den få de vistas efter döden, om de vilja lyda honom,
men under golvet är »hetbutten» eller »blålågan», dit han kastar
dem som göra honom emot. Nu är att märka, att på Gagnevs
kyrktorn ovanför klockorna, som av barnen kallades för »Kimma»,
finnes en glaskammare, ock det är tydligen den som föresvävat
deras inbillning ock i drömmens värld blivit förstorad. I svavellågan åter synas människor, stora ock små, ligga svartbrända,
ock från dem höras böner om jälp, svordomar, gråt ock tandagnisslan. En flicka sade, att hon såg de osaliga oupphörligt
räcka upp armarna ock ropa: »Få vi kom upp! Få vi kom upp»!
Den onde strök då ned deras händer med en gaffel eller lie.
En gumma, som lidit av dessa anfäktningar, visade Blumenberg
medelst några grepp kring en soffkarm, hur de fördömdas fingrar foro kring brädden av den kittel, i vilken de sågos ligga,
ock tillade: »Han som inte har sett sådant kan inte tro, hur
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rysligt det är, som en annan vet av åskådandet». En annan
gumma sade sig hava sett golvet i Josefsdal fullt med kvinnor,
liggande bredvid varandra som forbönder i ett natthärbärge, ock
den onde slungade någon av dem upp på sitt läger. Djävulens
list är så stor, att han säger åt barnen, att de som ligga i svavellågan äro de som gjort honom emot, ej de som förspillt Guds
nåd i Kristo genom otro ock synd.
När sällskapet anländer till Josefsdal, skola alla svärja, ty
annars tager den onde illa upp. Han ber dem vara välkomna
ock tager hand om deras ridtyg. En tolvårig gosse, Olof Olofsson i Hovänget i Gagnev, påstod, att »Onden» vid sällskapets
ankomst stryker dem i ansiktet, de bli då svarta som en eldbrand eller ett garvskinn. Den vanliga hälsningen lyder: »Fan
tage oss», varpå följer svaret: »Nog tager jag eder». Satans
utseende beskrives olika, än visar han sig stor, än liten, än
vacker, än ful. De flästa beskrevo honom som en mycket stor
man med svart ansikte, stygga ögon, en människofot ock en
hästfot, horn på knäna, ryggen som ett sågblad ock svarta vingar. An har han en mössa på huvudet, än är han utan, ock då
synas i stället hornen. En flicka såg på hans jässa ligga en
hopringlad orm, men eljest beskrives vanligen hans hår som
bestående av ormar. En 7-årig flicka från Rista i Gagnev sade,
att »Onden var så stygg, att hon icke ville se honom», andra,
att när han teg, syntes han vackrare, men när han öppnade
munnen, blev han stygg. Vidare nyser ock spottar han eld.
Ibland är han blå-, ibland svartklädd, än Åter randig, men oftast
beskrives han — som ovan anmärkt — som klädd i Nåsbornas
dräkt. En gosse sade om hans utseende: »Jag kan just inte
säga, att han hade kläder på sig, utan han var luden som en
hund». I handen bär han en gaffel eller lie, ibland svart, ibland
röd, eller också en kedja. Med denna kedja är han bunden,
ock stundom sitter han mitt över svavellågan ock filar på den,
men då kedjan genom filandet går upp, löper hon strax ihop
igän. Som sällskap har han en stor svart hund, som också är
bunden med kedjor, tre om halsen ock tre om livet, ock har
silverringar på sina klor. Denna hund smeka barnen, ock han
visar sig ond, när någon av dem befrias ur hans härres våld.
Ett barn yttrade, att den onde är själv den . med kedjor bundne
hunden, som dels mottager smekningar, dels visar sig arg ock
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vill rycka sig ur deras hand. Även talades om satans »betjänter,
som löpa av ock an i Josefsdal, då deras härre är bunden».
Sedan hälsningarna växlats, vidtaga en del sysslor. Barnen bära in ved, kvinnorna spinna, karda, sticka strumpor, baka
bröd ock koka mat. Mjölkning ock tjärning ha skett före sällskapets ankomst. Snart är allt färdigt till spisning, ock ett bord
står dukat med svarta tallrikar ock silverskedar. Maten är
sönderskurna ormar, fallna från den ondes huvud, vilka kokade
likna korv, »klossor» (grodor) ihopbakade till bröd, »ringlor»
(kringlor), vilka Nåsgubben gående omkring fäller i golvet, så
att barnen få plocka upp dem, samt välling, som är tillagad av
mjölk ock gravmull eller mjölk ock gods avskavet av klockorna,
— det skava trollen av med tänderna ock föra med sig i munnen till Josefsdal. Vällingen ätes enligt en dels utsago med
blotta händerna. Vidare ätes »gås» (smörgås), men brödet är så
svart ock elakt, att barnen söka föra det bakom sin rygg ock
kasta bort det. Då måltiden begynner, läses till bords Fader
Vår ock Välsignelsen »upp ock ned» eller bakfram. Om bönerna
läsas riktigt eller om någon läser: »I Jesu namn vi gå till bords»,
så börjar strax maten att »kröla» (krypa). Vid bordet supes
brännvin, ett jumfrurnått per man av både stora ock små, allt
under svordomar ock trätor. En treårig flicka från Rista sade,
att hon hos »Onden» fått dricka ur en kanna, »blankare än mors
ring». Själv förtär den onde intet vid dessa måltider.
Utom måltiden är dansen ett viktigt tidsfördriv. Därvidlag
dansar en var för sig »snorrande omkring», vilket skall vara
större synd. Musiken säges bestå av klarinett ock violin, varvid den onde visslar med ock håller takten. Stundom dansar
han själv, ock då hoppa de andra omkring honom jämfota som
skator. Ibland har han ludna stövlar, som han under dansen
sparkar av sig. »Dansen», sade en äldre kvinna, som själv varit
med därom, »gör dem icke trötta, ock barn hava sagt, att de
funnit vara roligt vara med för dansens ock kalasets skull».
Andra omtyckta nöjen äro hattbyte ock kortspel, varvid den
onde låter sina gäster vinna pänningar av sig. Av dem låter
han sig också dyrkas som Gud, ock eder göras i hans namn, så
lydande: »Så sant mig fan jälpe till kropp ock själ». Då ett
barn tillfrågades av Blumenberg, huru de kunde göra detta, svarades: »Vi visste inte annat, än att han var Gud».
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De barn, som kommit till Josefsdal, är den onde angelägen
att behålla. Han har en bok, större än en »skriftesbok» (förhörsbok), som några säga ligger på hans rygg, ock i den skriver han in barnens namn med tre droppar blod, som han får
genom att skära dem i ett av fingrarna på vänstra handen.
Skärningen gör ont, fast smärtan snart går över, ock den efterlemnar ett ärr, som är lätt igänkännligt ock är bjärtare, ju mindre barnet är. De kvinnor, som föra många barn till honom,
hedras med granna kläder ock äro i stor ära, ock deras bröst
prydes med svarta ock röda glänsande stjärnor. Barnen få 100
rdr i silver ock 100 i koppar såsom städselpänning, ock satan
tillsäger dem, att de icke få lära sig Guds ord, samt visar sig
ond på läseriet ock prästerna. En åttaårig gosse från By i
Gagnev fick av honom lära sig att taga jord från andras åker
ock kasta på sin faders för att därmed taga till sig musten.
Om barnen däremot uppenbara, att de äro med om färderna,
straffar han dem med att slå dem med sin kedja; med den agar
han ock de kvinnor, som föra barn till honom, om de icke akta
,dem, så att de komma ur hans hop. Även kan han kasta sylar
efter dem. Då en gosse sökte komma ifrån färderna, frågade
djävulen honom: »Varför följer du mig icke nu?» varpå gossen
svarade: »Jag har följt dig länge nog», ock bad Jesus om jälp.
Om ett barn lyckas komma ifrån sällskapet, stryker han bort
dess namn ur boken.
Till följd av alla dessa uppgifter hade föräldrarna, som blint
trodde på barnen, ofta mycket svårt att få sina egna barn att
bekänna, då de beskylldes av andra för att vara med om färderna. Barnen sade, att deras gudmödrar strängeligen förbjudit
dem att namnge sina förare ock hotat att i annat fall döda dem,
t. ex. genom intagning av en röd böna enligt utsago av den 10åriga Rus Anna Pärsdotter i By, vilken var hos Blumenberg den
19 maj ock var den första från Gagnevs socken. Ett annat barn
från samma hemman, den nyss omnämnde 8-årige gossen, sade,
att den onde håller sina händer i kors över barnens bröst ock
trycker dem hårt, för att de icke skola kunna bekänna, att de
fara till honom. Samme gosse var också så rädd för djävulen,
som han sade bränna honom på magen, att han om nätterna skrek,
tils han blev blå. En annan liten Gagnevsgosse, Gråbo-Pär,
uppgav, att han i Josefsdal sett en liten grannflicka, vars namn
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han uppgav, ock som bevis för sanningen av sitt påstående anförde
han, att flickan under måltiden spillt välling på sitt ansikte, ock
att detta vore orsaken till att det sår, hon hade där, ej kunde läkas.
Den lilla flickan hade värkligen bredvid ögat ett svårartat sår, som
oupphörligt bulnade ock gick upp. Gråbo-Pärs utsago om den
dämoniskt heta vällingen hade därför gjort stort intryck på den
stackars vidskepliga modren, som var alldeles utom sig av förskräckelse. Den lilla flickan visste själv ej om någon Josefsdalsfärd eller vällingspisning därstädes ock kunde av modren på
intet sätt förmås till bekännelse därom.
Hos föräldrarna hade överallt uppstått en djup förtvivlan
över att deras barn på så sätt skulle vara hemfallna åt mörkrets
furste ock med kropp ock själ förskrivna åt honom. Om
därför något barn av andra beskylldes för deltagande i färderna,
blev det av föräldrarna ansatt ock plågat på många sätt för att
förmås till bekännelse. En fader sade ock till Blumenberg:
»När jag fick veta, att mitt barn Var med i sådant sällskap, vart
jag ivrigare, än om elden setat i mina knutar, alldenstund jag
fruktade barnets fördömmelse». Så fort barnen bekänt, brukade
de bedja sina föräldrar att följa dem till prästen för att slippa
komma tillbaka till Josefsdal, där straff väntade dem. Efter
avlagd bekännelse blevo de i allmänhet språksammare ock namngåvo då oförbehållsamt andra barn.

Emellertid hade prosten Wahlin, som i likhet med prästerna
i allmänhet även ogillade det konventikelväsende, som vunnit
insteg i församlingarna, den 16 juni, några dagar efter det misslyckade • försöket att stilla oron bland allmogen, skriftligen anmodat Blumenberg att infinna sig hos honom, för att församlingarnas samtliga präster skulle kunna samvärka i sitt arbete
på epidemins botande, samt i händelse av avslag söka förmå
honom att tils vidare avhålla sig från all befattning med trolldomsväsendet. Blumenberg, som vid brevets ankomst var sysselsatt med nattvardsungdom, ansåg sig förhindrad att den dagen
uppsöka Wahlin; men dagen därpå avsände han en skriftlig
förklaring, i vilken han utförligt berättade först om Anna i
Myrholn ock sedan om de övriga barnen ock om sina åtgärder
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med dem. Han nämner därvid barnens stora okunnighet. »Icke
alla, ehuru komna till någon ålder, hava kunnat nämna, vad
Frälsaren heter eller vad han för oss haver gjort, ock många
hava läsit dåligt i bok». Vidare skriver han: »Flere av barnen
hava förrått klen hörsel ock hava lidit av utslag. Måhända
skulle en samvetsgrann ock skicklig läkare kunna utröna, om de
i kapellet äro i psykiskt eller fysiskt avseende sjuka eller friska.
Min enfaldiga tanke ock mitt glada hopp är, att detta buller
föregår någon stor andelig väckelse, ty jag har hört en ock
annan moder säga nu: 'Vi äro andeligen fattiga, vad är allt vad
vi hava, om våra barn gå förlorade?' Detta är allt vad jag har att
andraga ock beder, att om stränga åtgärder göras, det okunniga
ock enfaldiga kapellfolket må skonas. I välmening har min åtgärd där skett, ock om jag felat ock brutit, får jag lida vad jag
förskyllt. Gud lede allt till sin ära ock våra ock många själars
salighet. Jag har hällre velat förtro detta åt papperet än att
muntligen berätta det för att undvika all passion».
Wahlin sände Blumenbergs skrift till kontraktsprosten D:r
Gabriel Hvasser i Leksand tillika med ett brev, i vilket han
hemställde, om ej Blumenberg borde förbjudas att befatta sig
med de förmenta blåkullafärderna, till dess domkapitlet hunnit
pröva ock bedömma förhållandet. Hvasser insände genast de båda
skrivelserna till domkapitlet ock yttrade själv i brev om saken:
»R D. lärer härav finna, att det religiösa tillståndet inom Mockfjärds församling är högst betänkligt ock bedrövligt, samt att
just genom Blumenbergs ovisa ock förvända förfarande, ehuru
hans nit må vara välmenande, det onda, han bort bekämpa, alldeles fått överhanden ock sprider sig omkring i byarna, så att
det nära 2:ne sekler gamla trolldomsväsendet synes på väg att
ånyo upplivas. En hastig jälp ock rättelse är av nöden, ock
ehuru det kan tyckas vara hårt att skilja den arme mannen
med familj från den lugna plats, han på senare tiden erhållit,
nödgas jag likväl på ämbetets vägnar tillstyrka, att han måtte
så fort möjligt är avlägsnas från en församling, där han värkligen i sin fromma enfald gör skada, i det han snarare styrker
än motarbetar folkets vantro ock förvillelser samt lemnar fritt
spelrum för fantastiska tankar om blåkullafärder ock diktade
uppenbarelser, utan att ens bestrida möjligheten av deras tillvaro.»
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Hos domkapitlet var nog Blumenberg ej så vidare väl anskriven, ock han hade under sin tjänstgöring i Hedemora 1845
fått mottaga varning för oförstånd i ämbetet. Dess beslut blev
ock att genast missivera honom bort från Gagnev ock förordna
honom att vara pastorsadjunkt i Bjursås. Kyrkoherden därstädes, prosten N. J. Åström, undanbad sig likväl, att Blumenberg skulle komma till Bjursås, emedan prosten vid hans tjänstgöring i socknen 1857 fann honom »högst besynnerlig ock måste
med ängslan följa hans företag», ock ansåg honom nu ännu
otjänligare att i socknen tjänstgöra, då hans blåkullafärder ock
andebesvärjelser vore en visa i var mans mun till mycken förargelse i församlingen ock stort men för prästerna: Prosten
ville hällre vara utan adjunkt tils vidare. Med anledning av
detta fann domkapitlet skäl att i stället förordna Blumenberg
till v. komminister i Björskog.
Emellertid hade tidningarna börjat slå allarm, ock i Västmanlands läns tidning för den 23 juni syntes en tämligen hånfullt skriven artikel om »den olyckliga häxdansen i Mockfjärd»,
varvid Blumenberg, vilken angives som »en visserligen fromsint
ock välmenande, men en särdeles inskränkt, okunnig, praktiskt
oduglig, ja vansinnig prästman», var musikanförare. Tidning för
Falu län ock stad, Aftonbladet, Fäderneslandet ock Svensk Tidning reproducerade artikeln, ock den över alla dessa äreröriga
beskyllningar djupt upprörde Blumenberg begärde av domkapitlet att i kristendomens huvudsanningar ock i de stycken,
som till prästkallet höra, bliva offentligen förhörd. Vidare anhöll han med anledning av sitt uttröttade tillstånd ock sin medtagna hälsa om förskoning från flyttningen till annan församling ock tjänstledighet på ett halvt år, »så att statskyrkan på
en tid befrias ifrån en så oduglig räknad prästmans tjänst ock
Högvördiga Domkapitlet själv icke behöver blygas att använda
en så ovärdig medlem»; tilläggande, att han så snart som möjligt ville från Gagnev avflytta.
Samtidigt anlände till domkapitlet en med 21 underskrifter
försedd böneskrift från Blumenbergs församlingsbor, i vilken de
betygade sitt stora missnöje ock sin klagan över att mista honom.
»Det är i sanning påkostande för oss att bliva i saknad av ett
sådant Härrans redskap, som genom Härrans nåd ock den kraft
Gud giver söker oförfärad värka söndring av mörksens rike ock
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att återhämta de förvillade på fridens ock sanningens väg. Ej
må vi undra, att han bliver förföljd, förtald ock vanryktad, ty
annars ginge det ifrån den Heliga Skrifts utsago, där vår Frälsare
säger: Hava de förföljt mig, så skola de ock förfölja eder».
Skulle deras bön ej bliva hörd, så hoppades de, att konsistorium
genom en visitation ville låta övertyga sig, huruvida Blumenberg gjort något ont annat än mot mörkrets makter. »Vi förnimma visserligen, att vår pastor härr 0. Wahlin söker att få
honom ifrån oss, ock vad som föranlett honom till sådana åtgärder, det kunna vi icke på något sätt veta eller förstå. Men
varje redlig Kristi bekännare inom denna socken med oss torde
kunna besanna Robert Blumenbergs stora nit för församlingens
uppbyggelse ock bästa». Även Blumenberg begärde i brev till
domkapitlet (den 20 juli), att undersökning måtte anställas,
emedan saken ej var ännu uppdagad, beskyllningarna icke undersökta ock såväl Wahlin som han voro partiska i målet. Vidare
fruktade han, att beskyllningarna mot honom kunde vidlåda
honom i hela hans återstående levnad ock stänga vägen till all
befordran. Till medlemmar i undersökningsnämden föreslog
han säx namngivna prästmän. Domkapitlets svar var, att som
inga skäl funnes att betvivla, det ju Blumenberg ägde nöjaktig
insikt i vår antagna läras huvudstycken, så var ett sådant förhör icke erforderligt. Ej häller kunde den begärda tjänstledigheten beviljas, då behovet icke var styrkt genom läkarbetyg.
Den begärda undersökningen i Mockfjärd fann ej häller domkapitlet skäl att bifalla. Blumenberg ägde i stället att ofördröjligen sig till efterrättelse ställa för honom sist utfärdat
missiv.
Orsaken till domkapitlets vägran att bifalla den begärda
undersökningen var den, att biskop Fahlcrantz hade för avsikt
att under sommaren göra en visitationsresa till Dalarna ock då
även besöka Gagnev. Men då biskopen till följd av en tids
illamående blev av läkare avrådd från sin plan, så beslöt domkapitlet den 11 augusti att föranstalta undersökning dels om
själva de vidskepliga företeelserna, dels om prästerskapets i
Gagnev åtgärder därvid, dels ock om det rådande tillståndet i
avseende på berörda förvillelser. Till medlemmar i kommissionen förordnades d:r Hvasser som ordförande, prosten C. W. Bagg-
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stedt i Vika ock prosten Edv. BoRhius i Ål. Såväl Wahlin som
Blumenberg beordrades att vid undersökningen vara närvarande,
varför den senare, som den 18 juli hållit sin avskedspredikan,
kvarstannade tils vidare i Gagnev, där han dock tycks i allmänhet ha avhållit sig från all befattning med trolldomsväsendet.
Efter skedd pålysning i Mockfjärds kapell sammanträdde
kommitterade tisdagen den 31 augusti i Gagnevs prostgård för
att hålla en förberedande rådplägning i saken. Närvarande voro
även v. komminister D. I. Sundvall samt två kyrkovärdar ock
två kyrkorådsledamöter från Mockfjärd. Protokollet fördes av pastor Arlberg. En talrik skara allmoge hade samlats kring prostgården.
Sedan domkapitlets förordnande, Blumenbergs förklaringsskrift till Wahlin, dennes brev till llvasser samt Hvassers brev
till domkapitlet upplästs, inlemnade Wahlin ett omständligt,
klart ock väl skrivet referat över förloppet av villfarelsernas
utveckling ock motiverade däri sina egna åtgärder för oroligheternas stillande'. Om dessa skriver han: »Mina åtgärder ha
också inskränkt sig till upplysning, råd ock förmaningar. Så
väl enskilt som offentligen har jag för folket sökt göra begriplig
skillnaden mellan en sinnlig ock översinnlig värld, i överensstämmelse med det uppenbarade ordet bibringat det kännedom
om andars natur ock värksamhet samt bemödat mig att häva
dess köttsliga uppfattning av de fördömdas rike, förklarande
att det för människan i hännes jordiska kropp är lika omöjligt
att komma till hälvetet som till himmelen. Desslikes har jag
alltid uppmanat föräldrar ock målsmän att omsorgsfullt uppfostra, fullständigt handleda ock efterföljansvärt föregå sina
barn; icke genom dåraktigt tal uppjaga, missrikta ock förorena
deras inbillning, utan meddela dem sann ock redig, om än enfaldig kunskap om det, som till liv ock gudaktighet tjänar,
samt framför allt i sina böner anförtro dem åt den himmelske
fadrens kärleksfulla omvårdnad. Då de så handlade, vore det
så mycket säkrare, att djävulen kunde varken ha eller få någon
1) Skildringen av förhandlingarnas förlopp, som är tagen ur domkapitlets protokoll, skiljer sig i några punkter frän kyrkoherde Hults
berättelse i Västerås' stifts julbok. Hult tycks som huvudsaklig källa
ha använt Norlins broschyr, som dock ej är skriven av ett ögonvittne.
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makt över deras barn, som dessa äro de ömmaste föremål för
Guds änglar ock Jesus själv betygar, att himmelriket hörei• dem
till. Vad särskilt djävulen, såsom huvudperson i förevarande
mål, beträffar, har jag icke, som de av blåkullisnrien intagne,
kunnat anse honom som en gammal 'Nåsgubbe', vilken förmedelst kvastkäppar, djurs avdragna hudar eller andra sällsamma
forseltyg samlar till sitt hem vid svavelsjön mänskliga gäster,
dem han på jordiskt vis vänskapligt undfägnar, men också
ogästvänligt bemöter, då han piskar somliga med sina kedjor,
biter andra i fingrarna samt för övrigt låter ungdomen sysselsätta sig med hattbyte, kortspel ock flera andra dylika förströelser. Enligt godkända teologers anvisning har jag däremot
framställt honom såsom denna världens furste, vilken regerar i
tidens mörker ock värkar i otrons barn; såsom den onde anden,
vilkens makt är att fresta, locka ock bedraga; såsom lögnens
fader, vilken förblindar de otrognas själar, borttager trons frö
ock utsår den onda säden; såsom vårt släktes avsvurne fiende,
vilken ingiver onda tankar, förrädiska anslag, genstörtigt sinne
samt oupphörligt ävlas draga människorna från Gud till tomma
avgudar. Men därjämte har jag ock inskärpt, att han är av
Kristo dräpen, att hans makt är bruten genom Kristi rikes instiftelse på jorden, ock att den, som med hela sin själ hängiver
sig åt mänsklighetens försonare, har i sin tillitsfulla tro på Honom
det nödiga ock tillräckliga vapnet emot all satans anfäktelser.
»Det är endast .de förtappade, de där icke genom kärleken velat
frälsas till sanningen, som det sataniska väsendet får ock kan
visa sin styrka».
Detta förfaringssätt har emellertid ogillats, varemot man i
förtroende till deras magiska värkan fordrat, det jag medelst
Guds ord ock namn, händernas påläggning ock till ock med
vederdop, begagnade ungefär som trollformler ock häxmakerier,
skulle besvärja det onda ock förtaga djävulen hans välde. Men
då sådant efter min tanke vore lika vidskepligt som det onda,
vilket skulle avjälpas, har jag emot mitt samvete ock min övertygelse om det sanna ock rätta ingalunda kunnat bekväma mig
till slika botemedel, om de även, som icke är osannolikt, förmådde hos några åstadkomma en tillfällig förbättring. Lika
litet har jag kunnat gilla ock underhålla den önskan, man
yttrat till mig, om förnyandet av häxprocessernas blodiga fasor
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såsom det enda värksamma medlet att stävja vår tids trollpackor. Till följd av allt detta har jag liksom även pastor
Arlberg under epidemins fortgång blivit allt mindre anlitad.
Det är således pastor Blumenberg som ifrån dess första utbrott
huvudsakligen haft den om händer, dock utan meddelning ock
något försök till samvärkan med det övriga prästerskapet. Ock
just sistnämnda förhållande anser jag för det beklagligaste, alldenstund, därest de tre prästerna härstädes nu som förr rådplägat med varandra ock efter en överenskommen plan gemensamt arbetat, vidskepelsen svårligen skulle ha vunnit ett så
vidsträckt ock bedrövligt insteg, eller därest sådant varit omöjligt att förekomma, åtminstone månget obehag, mången förtret,
månget skadeligt missförstånd, mången fanatisk hätskhet utan all
fråga kunnat avböjas. Vad mig angår har jag av misstroende
till mitt eget omdöme rådfört mig hos såväl präster som läkare,
vilka väl gillat mina åsikter om epidemins både natur ock botemedel, men tillika tillstyrkt mig att så litet som möjligt befatta
mig med detta slags farsot, vilken efter vad erfarenheten tillförene visat, fortast ock säkrast botade sig själv, ju mindre man
gjorde av densamma. Detta råd har jag ställt mig till efterrättelse under förhoppning, att återgången till ett bättre ock
sundare tillstånd snart skulle börja, ehuru något betydande steg
därtill ännu icke synes vara taget, ty om ock tillfriskningar
skett, så ha i deras ställe nya sjukdomsfall av samma art inträffat».
Ordföranden tillsporde därefter Blumenberg med anledning
av hans ovannämnda förklaring, om han själv vore övertygad
om värkligheten av de s. k. blåkullafårderna, vartill såväl ordföranden som assistenterna trodde sig kunna sluta av innehållet
ock ordställningen i nämnda förklaring. Härpå svarade Blumenberg, att han själv icke ' trodde därpå, ävensom att han icke
styrkt någon i en sådan tro. Dock ville han icke neka, att han
i början tvekat ock vacklat i sitt omdöme därom, ehuru han
numera stadgat detsamma. Likväl ansåg han ej företeelserna
för vidskepelse, varför han ej häller varnat dem, som vänt sig
till honom, eller hänvisat dem till Härrens andra bud. Han
frågade också kommissionen, vad vidskepelse är, ock hemställde,
om den definitionen är rätt, att av naturliga medel vänta övernaturliga värkningar, samt hänvisades då till katekesen. Hans
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mening var den, att ingen far kroppsligen till Blåkulla, men
att Gud nu givit djävulen tillåtelse att så livligt förebilda detta
för barnens sinnen, på det alla, som hörde deras berättelse
därom, skulle inse det dämoniska i tidens lynne ock de s. k.
oskyldiga nöjena. Vidare anhöll han, att i protokollet skulle
intagas, att hans mening med orden »detta buller föregår någon
stor andelig väckelse» egentligen vore, att föräldrarna genom
den nöd, i vilken deras barn kommit, skulle drivas till Guds
ord ock aktgivande på dess innehåll, varav väckelsen skulle
komma.
Under tiden hade folkskarorna ute på gården ökats, ock
en mängd bönder begärde att få företräde. Detta beviljades,
ock åtskilliga Gagnevs- ock Mockfjärdskarlar, anförda av Rot
Mats Matsson i Färmsnäs, inträdde ock överlemnade en med
många underskrifter försedd skrivelse, vilken upplästes; men
då denna utom en uttryckt önskan att få behålla Blumenberg
huvudsakligen rörde lönnkrogar, danser, okyskhet ock mera
sådant, som icke utgjorde föremål för dagens förrättning, överlemnades den till pastor loci, emedan den innehöll en maning
till honom om ämbetets förande. Därtill anmärktes, att några
av dem som underskrivit, ibland själva gjort sig skyldiga till
fylleri.
Rörande prästerskapets samvärkan till förvillelsernas hämmande förklarade Wahlin ock Arlberg, att alldenstund de varit
av olika tankar med pastor Blumenberg, någon samvärkan icke
varit möjlig eller kunnat ifrågakomma, samt att sedan de sökt
övertyga de förvillade om oriktigheten av ock vidskepelsen i
deras tro ävensom om blåkullafärdernas omöjlighet ock sedan
pastor Blumenberg börjat sin värksamhet, de föga eller snart
sagt alls intet varit anlitade. Blumenberg erkände, att han om
förvillelserna icke samtalat eller meddelat sig varken med Wahlin
eller Arlberg, »emedan han tyckt sig finna, att den förre hånande
ock gäckande uttalat sig därom», vilket dock av Wahlin på det
bestämdaste förnekades.
Angående det närvarande tillståndet i församlingarna upplyste Blumenberg, att rörelsen i Mockfjärd hade genomgått alla
tolv byarna, men nu vore i aftagande. I Gagnev åter var det
onda i tilltagande, enär redan 40 fall där förekommit. För att
erhålla närmare upplysningar beslöts att inkalla den talrikt
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församlade menigheten, ock salen blev snart fullpackad med
människor. Sammanträdet hotade att bli tumultuariskt, ock den
ene efter den andre hördes ropa i hotande ton: »Ska vi int få
behålla Blumenberg?» varpå från kommissionen svarades: »1 fån
intet behålla honom för Eder stora vidskepelses skull». Sedan
lugnet blivit återställt, vidtog förhör med en del barn, som av
sina föräldrar blivit ditförda för att erhålla jälp. Fäm barn
från Björka, två från Hovänge ock ett från By förhördes, ock
alla hade de tämligen samstämmande berättelser om sina färder
till Josefsdal, dit de på kreatur blivit förda dels av kända ock
besläktade, dels av okända kvinnspersoner, om mottagandet hos
den onde, undfägnaden, glaskammaren, uppskrivandet av namnen, m. m. Barnen uppgåvo ock, att de av Nåsgubben blivit
tillsagda att ljuga på alla andra.
Det skall ha gjort ett egendomligt intryck att se de små
barnen i sina gula koltar ock tätt åtsittande röda hättor stå
vid rannsakningsbordet ock käckt ock frimodigt redogöra för
sina äventyr. Utom barnen voro två gummor med, vilka beskylldes för förning. Den äldre av dem hade föregående söndags förmiddag i sitt hem i Björka blivit överfallen ock misshandlad av sin granne, en misstänksam ock vidskeplig medel-.
ålders man, emedan hans 11-åriga dotter påstod sig av gumman
ha blivit förd till Josefsdal. De båda gummorna betygade under
synbar ledsnad ock oro sin oskuld.
Sedan förhöret var slutat, riktade ordföranden till menigheten en beveklig förmaning om den förvillelse ock vidskepelse,
i vilken barnen fallit. Därpå uppstod en allmän begäran om
bot för barnen, ty om prästerna ej kunde jälpa, vore de för
evigt förlorade. Ordföranden erinrade då, att barnen genom
dopet blivit inneslutna i Jesus vår Frälsares nåd ock makt, som
övervunnit djävulen ock hälvetet, samt lemnade ordet åt prosten
Baggstedt, som sökte övertyga de församlade om att härvidlag
vidskepelse, lögn ock bedrägeri voro förövade, samt uppmanade
till kristlig barnauppfostran ock sann tro på Gud ock hans
uppenbarade ord. Honom förutan kunde ingen jälpa. Efter
denna förmaning gjordes den anmärkningen, att prosten Baggstedt ock pastor Blumenberg tycktes motsäga varandra. Åter
började oväsen, rop ock hotelser att höras, varför ordföranden
bad Blumenberg att tala några ord till folket. Då han började,
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tala, blev det genast tyst, ock gråt ock snyftningar hördes från
kvinnorna. Hhns anförande har fått det vitsordet, att »innehållet var enkelt ock enfaldigt, ett idkeligt upprepande av Jesu
namn på det vanliga läsaremaneret»; men själv säger han, att
han sökte övertyga de församlade om att flykten i luften var
omöjlig efter naturens lagar ock att ban omtalade, huru han
titt ock ofta bett med barnen om råd ock jälp. På fråga av
prosten Boahius vidgick han dock, att han icke trott sig böra
eller kunna övertyga de förvillade om vidskepelsen* eller bedrägeriet härvidlag, varvid menigheten än vitsordade hans uppgift, att han förnekat möjligheten av blåkullafårderna, än åter
förnekade både det ock att han hade upplyst dem om det vidskepliga i en sådan tro2.
Därpå riktade d:r Hvasser åter en fråga till de församlade,
om de trodde, vad barnen berättade. Därpå svarades ett allmänt
ja. Han meddelade då, att kommissionens uppdrag i vad
som rörde Gagn ev nu vore värkställt, ock skulle resultatet av
undersökningen inberättas till domkapitlet. På därom framställd begäran medgavs, att i protokollet skulle få intagas mångas
yttrade önskan att fä behålla pastor Blumenberg såsom i deras
tanke varande den ende rätte mannen att jälpa dem i deras
nöd. Därpå avslöts sammanträdet med Fader Vår ock Välsignelsen samt ps. 500, v. 7.
Då skarorna återvände hem under synbar upphetsning, hördes bland dem upprepade yttranden, att ingen av prästerna
kunde jälpa mer än Blumenberg. Somliga menade, att de genom sitt uppträdande skrämt kommitterade så, att de icke vågade taga Blumenberg ifrån dem, ock en röst tillkännagav högt,
att det föga båtade att tro på vår Härre Kristus, enär Blumenberg vore en mycket bättre jälpare. En av flickorna från
Björka påstod, att hon sett Nåsgubben i prostsalen under förNorlin, anf. arb. s. 14.
I ett intyg från ett 40-tal Gagnevs- ock Mockfjärdskarlar,
daterat den 2 aug. 1858, heter det dock: »V. komminister Blumenberg
har på begäran av oss hållit förbön över våra anfäktade barn utan att
hålla med dessas villfarelser, ock genom Guds nåd efter hans ock våra
förböner hava våra barn befunnits lättare, styrkta ock sälla ock fått
själslugn, ock beklaga vi, att han för det han rätt undervisat dem blivit
bortkörd.»
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höret. Under de följande dagarna uppvaktades de vid rannsakningen närvarande prästerna med anonyma hotelsebrev om svår
hämd, ifall Blumenberg ej finge stanna kvar.
Dagen efter förhöret i Gagnev, den 1 september, sammanträdde kommittén i Mockfjärds kapell, som var till trängsel
fyllt. Efter avsjungandet av två psalmvärser ock av Wallin
förrättad bön trädde ordföranden för altaret, ock sedan han i
ett kort tal erinrat församlingens talrikt församlade ledamöter
om den strid emellan ljus ock mörker, sanning ock lögn, dygd
ock last, tro ock otro, som fortgått från kristendomens första
tider ock ännu icke upphört, börjades förrättningen med uppläsandet av domkapitlets förordnande av den 11 aug. Därefter
uppläste pastor Blumenberg en förteckning på alla de personer
i kapellförsamlingen, äldre ock yngre, vilka, så vitt han kände,
varit av villfarelsen angripna eller, som det kallades, »förde»,
uppgående till ett antal av 83 stycken, mästadels barn under 12
år. Förhöret började med pigan Spegellustigs Anna Matsdotter
i Heden, 26 år gammal, ock hännes syster Brita, 33 år. Den
förra var lomhörd ock hade oäkta barn. Hon berättade, att hon
varit med om färderna, så långt hon kunde minnas tillbaka,
eller ända sedan hon låg i vaggan; hon bortfördes så hastigt,
att hon ej visste, hur det tillgick, men än på längre, än på
kortare tid ock håll, som hon tyckte, till Josefsdal eller Ljusandal ock till Nåsgubben, av vilka de anlända trakterades på
olika sätt. Hon hade förr trott, att alla människor voro med
på dylika färder ock att orsaken, varför hon icke sett sina bekanta i Josefsdal, var den, att de färdades på olika tider, några
den ena, andra den andra natten. Sedan Blumenberg befriat
flera barn ock hon märkt, att antalet i Josefsdal minskades, så
började hon fundera ock uppsökte honom; sedan han bedit över
hänne ock läst med hänne, hade hon varit fri, ehuru sällskapet
flera gånger frestat hänne ock velat hava hänne med. Hon hade
då alltid tillgripit bönen ock blivit fredad. Nåsgubben ville
hava dem till galenskap, ock då hon en gång icke svarat på
hans uppmaning till hänne att ljuga ock göra allt ont, hade
han velat slå hänne med en glödgad kedja ock kastat den efter
hänne, men hon hade då farit undan upp i luften; det hade
hon kunnat göra, emedan Nåsgubben vid deras ankomst satte
en ring på deras hals, vilket gav dem förmågan att fara, vart
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de ville. Systern Brita, som därefter förhördes, sade sig hava
blivit förd, ända sedan hon var en liten »kulta», ock instämde
för övrigt i Annas berättelse. Hon kunde icke säga, om systrarna följdes åt eller ej. På frågan, om det i Josefsdal funnes
många personer samlade, svarade hon: »Det är mera folk där
än här i kapellet». För övrigt hade hon icke stort tänkt på
saken förr än i• år, sedan pastor Blumenberg kommit. Båda
förklarade, att de, sedan Blumenberg frälsat dem, tyckte allt
vara bättre, ljusare ock gladare än förri.
Stor Anna Danielsdotter från Brötjä,rna, vilken detta år
blivit beredd till sin första nattvardsgång, berättade, att hon
blivit nödgad att fara av en gammal gumma, men att hon
skyndat till Blumenberg för att få jälp, ock att hon, alltsedan
hon begick H. H. Nattvard, varit fri. Blumenberg upplyste, att
allmogens tanke vore, att många barn av trolska faddrar undanhöllos från dopet, ock att dessa, som voro underkastade den
ondes makt, vore evigt förlorade, om de icke frälsades därifrån,
innan de första gången begingo nattvarden. Härav härledde
sig den skyndsamhet, varom Anna talat. På Blumenbergs begäran hördes hon ock i sin läsning ock befanns läsa ganska
försvarligt.
Silvknapp Kerstin Matsdotter i Heden, 10 år, berättade,
att hon varit med om färderna ock icke visste, hur många
gånger hon hade farit, ock att hon blivit befriad av pastor
Blumenberg. Hon tillspordes då av prosten Boöthius: »Läste
»Ja.» — »Lade han händerna på dig
han då över dig?»
ock?» — »Ja.»
Systern, Silvknapp Anna, 14 år, liten ock ofärdig, så att
hon ej kunde gå, bars därefter fram ock berättade, att sedan
1) Brita inlemnade ock ett av Blumenberg skrivet ock av hänne
själv undertecknat vittnesmål av följande lydelse: »Undertecknad, pigan
Brita Matsdotter från Heden, f. 1826 29/9, har blivit förd i trollhopen
ända från barndomen ock tycker mig hava sett den onde själv klädd
såsom människa ock i vanlig mans skepnad ock åldrig, huvudhåren lika
spikar, långt nedhängande. Han dansade häftigt med mig, ock jag
hoppade kring honom likt en skata jämfölters. Midsommardagen i år,
bad på min 8111-nedan v. komminister Blumenberg över mig, ock jag tror
mig nu vara befriad ifrån detta förut nämnda andliga elände ock vill
genom Guds nåd bedja min Frälsare behålla mig i sin förening intill
döden».
3-111091 Sv. landsm. 1912.
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pastor Blumenberg hade bedit över hänne, hade hon ej blott
blivit fri från trollen, utan även kunnat stödja på fötterna ock
gå litet. Med anledning härav frågade prosten Baggstedt Blumenberg, om han trodde, att förbönen. ock läsningen också hade
värkat den kroppsliga förbättringen, varpå Blumenberg svarade
ett bestämt ja, samt förklarade, att det varit Kristi kraft som
åstadkommit densamma.
Menlös Anders Hansson från Brötjärna, 14 år, hade ock
varit med, så länge han kunde minnas, i Josefsdal, Rosendal
eller Ljusandal, hade icke besökt pastor Blumenberg, men Rot
Mats Matsson hade av medlidande med den gråtande gossen
en afton tagit honom till sig ock läst över honom. Pastor Arlberg upplyste, att för honom, som detta år hållit husförhör i
Brötjärna, hade klagan blivit förd över gossen, emedan han
rymt från skolan ock strukit omkring, ehuru hans morföräldrar
velat bekosta hans skolgång. Han var ock särdeles klen både
i innan- ock utanläsning.
Lindblå Anders Andersson i Myrholn, 14 år, hade ej blott
om nätterna åkt på ett skinn till Blåkulla, utan två gånger om
året varit på Röda Havet ock där dansat ock ätit med satan
ock trollen. Då det frågades, huru det var möjligt, att ban
kunde dansa på vattnet, föll någon af hopen in: »Det var väl
en holme där, kan tro», varpå gossen genast sade, att det var
en holme. Han hade emellertid omtalat alltsammans för föräldrarna ock slutat för länge sedan efter besök hos Blumenberg.
Sedan kommissionen nu ansåg sig hava hört nog om sådana,
som blivit botade, uppmanades de församlade att namngiva några,
som ännu fortsatte med färderna. Därvid upplystes, att en liten
flicka i Högbärget dagen förut skulle ha uppgivit något sådant,
men varken flickan eller hännes mor kunde anträffas, ej häller
någon som kände till förhållandet. På flera gånger framställd
fråga, om det funnes någon som ännu fortsatte med färderna,
svarades enstämmigt, att det nu vore alldeles lugnt i Mockfjärd,
ock att alla de anfäktade nu vore fria, så vida de icke glömt
bort att bedja om aftnarna. Det ser ut, som skulle det varit
en allmän överenskommelse att förtiga åtskilligt ock att ej
namngiva någon för »förning». En kolportör Andersson från
Stockholm, vilken anlänt några dagar förut ock tycktes redan
hava förvärvat sig ett visst förtroende bland allmogen, var hela
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tiden närvarande ock lade sig flera gånger i förhöret med vinkar
ock miner. Efter frågornas framställande inlemnade pastor
Blumenberg sin förteckning på alla i Gagnev ock Mockfjärd
anfäktade (40 ock 83) samt en del av sina uppteckningar av
barnens berättelser, vilka upplästes dels av honom ock dels av
prosten Baggstedt.
Kommitterade uttalade därefter sin uppfattning om rörelsen
i Mockfjärd såsom varande mindre krass ock mera på återgång
än i Gagnev, vilket visade sig därigenom, att kapellborna icke
ville anklaga eller beskylla någon som orsak till oron, samt
tillfrågade de församlade om deras tro om dessa förvillelser.
Därpå svarades, att de ansågo villfarelserna vara ett värk av
den onde, vilken så livligt framställt dessa gyckelbilder, isynnerhet för barnen, men de voro dock av den tanken, att Gud tilllåtit allt detta för att därigenom giva väckelse till sann gudaktighet ock ett flitigare bruk av Guds ord ock bönen, vilket
varit mycket försummat. Med särdeles berömmelse omnämnde
de pastor Blumenberg ock förenade sig alla i en önskan att få
behålla honom eller, om detta vore omöjligt, att återfå honom
till nästa första maj. Emot prosten Wahlin förklarade de sig
icke hava något att anmärka, de ville endast till honom frambära en önskan, att han medelst bibelförklaringar ock om möjligt genom inrättande av en söndagsskola såsom i Gagnev
ville kraftigt befordra gudsfruktan ock en kristlig vandel. Blumenberg tillkännagav därpå, att en person, som ville vara okänd,
hade till honom givit 10 rdr som bidrag till en söndagsskola
eller ännu hällre småbarnsskola för kapellet, vilken summa
Blumenberg anhöll att få överlemna till prosten Wahlin.
Därefter vidtog en förmaning av d:r Hvasser, som utgående
från Syr. 41: 15-16 uppmanade församlingens ledamöter att
avtvå den fläck, de satt på sitt goda namn, genom att städse
vinnlägga sig om en sann gudaktighet, om Guds ords rätta
bruk ock tillämpning, om sabbatens helighållande, om undflyende av allt som strider mot dygd ock goda seder, om barnens uppfostran i tukt ock Härrans förmaning till Guds sanna
kännedom ock fruktan, varefter sammankomsten avslöts med
välsignelsen ock ps. 426, v. 4 ock 5.
Efter slutad förrättning begåvo sig alla prästerna till Tansån,
dit de voro inbjudna på middag. Där tyckes stämningen ha
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blivit tämligen munter, ty under middagen föreslogs med anledning av kyrkoherdens i Nås närvaro en skål för Nåsgubben,
vilken skål av kyrkoherden besvarades.

Blumenbergs avflyttning till Björskog skedde omedelbart
efter förhören. Han insände därifrån till domkapitlet en skrift,
i vilken han ytterligare försvarade sina åtgärder samt gjorde
åtskilliga jämkningar ock rättelser i protokollen över förhören.
Dessa äro dock alla av mindre betydenhet, ock han hade själv
underskrivit de båda protokollen. Angående sitt förhållande till
rörelserna skriver han bl. a.: »Jag måste förklara, att i den
händelsen meningen vore, att jag bedrivit vidskepelse ock velat
fördriva sjukdomar från människor genom Guds ord ock namn,
jag aldrig gjort mig skyldig därtill, emedan jag icke hade den
avsikten med mina böner; ock om åter meningen var, att jag
skulle såsom vidskepelse straffa hos folket barnens svåra tankar
ock diaboliska ingivelser, jag icke kunde mot min övertygelse
göra det, då jag höll det ock ännu håller det för Hin Ondes
anfäktning». Skriften slutade med tre till domkapitlet framställda
frågor:
Kan djävulens invärkan på sinnevärlden bestämmas noga?
Står den meningen fast: Item corpus obsessi ejusque membra
pro lubitu sno movet? (Heinrich Sehmied, Luth. kyrkans
dogmatik pag. 145.)
Huru skall en lärare rätt bära sig åt i en sådan easus, om
vilken det i Moekfjärd varit fråga?
Blumenbergs farhåga att hans deltagande i rörelsen skulle
menligt invärka på hans befordran, besannades i så måtto, att han
vid komministervalet i Hedemora den 3 oktober, där han fått
förslagsrum, ej erhöll en enda röst. I allmänhet voro omdömena
om »andebesvärjaren› allt annat än milda, ock röster höjdes t. o.
m. för hans avsättning. Nekas kan icke, att han i sitt nit för
det ondas botande tillgrep åtgärder, som ej alltid voro de visaste.
Alldenstund han själv ansåg oroligheterna ej vara vidskepelse
ock därför ej behandlade dem som sådana, så torde man kunna
förutsäga, att den förbättring, som genom honom inträdde, hade,
om han kvarstannat, endast blivit en förbättring för tillfället.
Prosten Wahlins åsikter ock åtgöranden åter präglas av en sund
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ock upplyst uppfattning, men flere saker antyda, att han ibland
kunnat visa mera tålmodighet ock fördragsamhet med de förvillade.
Men hade Blumenberg vedersakare, så hade han också vänner, ock på flere håll förspordes missnöje med den behandling,
han rönt. Redan då han missiverades till Björskogz avgav frihärre August Posse i Väktaren en skarp protest. Aven doktor
Fjellstedt tog hans parti, ock på flere håll föranstaltades insamlingar för att uppjälpa hans genom flyttningen ännu mera
förstörda ekonomi. Hans egna församlingsbor glömde honom ej,
ock till Kungl. Maj:t insändes den 7 febr. 1859 en böneskrift,
undertecknad av åtskilliga Gagnevs- ock Mockfjärdsbönder1. De
betyga däri, huru stor Guds „nåd dem vederfors under pastor
Blumenbergs vistelse bland dem, huru förut rådde andligt mörker, huru där förövades mycken synd, ock att den onde anden
hade dem ock deras barn fångna under sitt välde. Under den
korta tid, Blumenberg var bland dem, »uppväcktes genom detta
kraftens ord, som flöt från hans läppar, en del av oss ur värt
djupa fördärv, ock vi begynte fråga: Vad skola vi göra för att
vi måtte bliva saliga?» De anhöllo slutligen, att de måtte återfå
Blumenberg till nästa 1 maj: »Nöden är stor, ock kommer ej
snar jälp, så är att befara, att den onde anden utsläcker den
livsgnista, som begynt att glimma».
I socknarna hade efter Blumenbergs avflyttning det onda
tämligen hastigt avtagit, så att när handlingarna cirkulerat,bland
domkapitlets ledamöter, ansågs ej nödigt att vidtaga några särskilda åtgärder. Det ser ut, som skulle även Blumenberg, som
låg i flitig korrespondens med sina forna församlingsbor, erkänt
sig själv hava blivit missledd i fråga om uppfattningen om djävulens person ock uppmanat dem att taga sitt förnuft till fånga.
Böneskriften till Kungl. Maj:t blev utan värkan, men när komministraturen åtta år därefter blev ledig i Gngnev, blev Blumenberg med stor majoritet vald. Han var då en både till kropp
ock själ bruten man, ock några månader efter sin avflyttning
till sin sent omsider förvärvade ordinarie tjänst avled han stilla.
Ledningen av det andliga livet i Gagnev ock Mockfjärd
övergick efter Blumenbergs avflyttning mästadels i lekmanna1) Den är av Fjellstedt införd i Lunds Missionstidning i maj s. å.'
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händer. De mäst inflytelserika voro den ovannämnde kolportör
Andersson samt. predikanterna Ris Pär Matsson från Mockfjärd
ock Forsberg från Sibberbo i Gagnev. Även vann baptismen
för en tid stort insteg, ock omedelbart efter förhöret i Mockfjärd predikade en baptist för folket under bar himmel i., Samme
man gick sedan omkring i socknen ock utdelade en bok med
titeln: »Vet du, hvad en präst är?» Omöjligt är ej, att han genom
att omdöpa åtskilliga barn för tillfället värkat lugnande på föräldrarna, men det snart inträdande lugnet torde likväl mäst få
tillskrivas det förbättrade skolväsendet ock den därigenom allt
mer ock mer avtagande vantron. Den av H. J. Lundborg i
Gagnev inrättade första kvinnoarbetsföreningen i Dalarna har
sannolikt i sin mån också bidkagit därtill. Säkert är, att om
ock några enstaka utbrott av förvillelserna visade sig då ock
då, så betraktades efter någon tid alltsammans även av de oroligaste såsom idel galenskaper, på vilka de med sorg ock grämelse blickade tillbaka.

Ännu så sent som 1872 uppflammade blåkullarörelser i Mockfjärds grannförsamling, Floda.
I Floda var tron på blåkullafärder ock troll allmän under
mitten av 1800-talet. Ån gissades på den ena, än på den andra,
att de tillhörde trollens släkte. Vanligt var i Floda, att en yngling, innan han ingick äktenskap, skulle förvissa sig om huruvida hans utkorade hörde till trollen eller ej. Sättet, som säkerligen också praktiserades i andra socknar, var att undersöka, om
hon under påsknatten besökte kyrkan för att gnaga på klockorna.
Undersökningen kunde göras av en eller flere, ock i senare fallet
måste iakttagas, att sedan de lemnat hemmet, fingo de ej samtala varken med varandra eller med någon som de mötte. Komna
till kyrkan skulle de gå baklänges tre varv omkring hänne, ock
för var gång de kommo till dörren, skulle de blåsa i nyckel1) Blumenberg säger, att detta var första gången en baptist predikade i Mockfjärd. De i tidningarna omnämnda föregående baptistiska
rörelserna förklarar han icke vara annat än föräldrarnas bekymmer om
sina barn ock deras ivriga begäran att få dem omdöpta av fruktan för
att det första dopet varit utan värken.
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pipan. Vid vandringen kring kyrkan måste de gå på avstånd
från varandra. Därpå skulle de gå upp, en ock en, till klockorna
ock avvakta midnattstimmen. Då hördes först ett knäppande,
ock därefter slogos luckorna upp, ock in rusade hopar av troll,
som under vidrigt skratt ock glam började gnaga på klockorna,
Om däremot ingenting förspordes av trollen, ansågs detta
bero på att förberedelserna ej voro riktigt gjorda, utan någonting
var försummat.
I byn Holsåker fanns en hustru, Maria Pärsdotter (f. 1802,
d. 1866), som trodde sig vara »indragen i trollhopen» mot sin
vilja. Hon påstod, att hon ej blivit döpt, utan att en grantvaga
blivit döpt i hännes ställe, ock bad därför prästerna att döpa
om hänne ock var förtvivlad, då de ej villforo hännes begäran.
Vid en biskopsvisitation på 1840-talet talade hon med biskopen
om sina bekymmer ock blev därefter lugnare. Många ansåg°
häpne för rubbad, men de som närmare kände hänne, beskrevo
hänne som en sansad ock gudfruktig kvinna.
Vid samma tid eller i början av 1840-talet påstod en gosse,
Hjort Erik Jonsson i Björbo (f. 1836), att han var ute om nätterna ock red till Blåkulla på »fasters Brungås» — en hans faster tillhörig ko. Det tros, att denna gosse genom modrens försorg blev omdöpt, varefter han blev fri från otyget.
Ungefär samtidigt med Mockfjärdsoroligheterna eller 1858
påstod en annan gosse, den 5-årige Jon Jönsson i Källbäcken,
att han av en grannkvinna fördes till Blåkulla om nätterna.
Föräldrarna jämte andra personer vakade över honom för att
utröna, om han talade sant. Ungefår vid midnattstiden började
gossen att svettas ock bli orolig ock sade, att den ovannämnda
kvinnan stod utanför fönstret ock ville hava honom ut. Detta
kunde hon dock inte göra, emedan ljus var tänt ock människor
vakade.
Sin höjdpunkt tyckes trolldomsväsendet i Floda ha nått i
början av 1870-talet. Särskilt år 1872 var en sådan allmän
rädsla rådande för trollen, att många icke vågade gå utom dörren, sedan det blivit mörkt. En flicka, Mases Anna Ersdotter
(f. 1860), var djupt olycklig över att hon om nätterna fördes till
Blåkulla, Stockholm ock andra orter, samt bad Gud att bli befriad därifrån. En natt blev hon uttagen genom väggen ock
sedan piskad med spön, emedan hon uppenbarat sina förare ock
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andra hemligheter. Hännes moder påstod bestämt, att dagen
därpå syntes på hännes kropp märken, som skulle hon blivit slagen med spön. Vid samma tid berättas två personer, som gingo
från kyrkan till Holsåker, ha sett mitt på landsvägen en blå eld
omkring vilken hopar av trollkäringar dansade.
De gamla sägnerna om klockgnagning, ridande på djur,
nattliga kyrkbesök m. m. levde upp igän, ock en ock annan
gång kunde trollen t. o. m. rida på människor. Så berättas, att
två gummor en kväll sutto ock talade om att de om natten
skulle som ridtyg använda den enas man, varför han den kvällen
ej skulle få något bröd. Detta hörde mannen, som befann sig i
ett angränsande rum. Han uppsökte genast matskåpet ock fick
tag i en brödkant, som han »knarvade» i sig. Därmed var
trollens makt bruten. På många ställen i socknen rådde stor
oro, ock föräldrar uppsökte namngivna troll ock förehöllo dem
deras brott. Inbördes hat, trätor, slagsmål ock misstroende rådde
länge mellan personer, som förut varit goda vänner ock trogna
grannar.
Så småningom avstannade dock oroligheterna utan något
särskilt ingripande av andliga eller världsliga myndigheter. En
ock annan efterdyning kunde dock märkas ända in på 1880talet. I Lövsjön bodde en tid en hyttarbetare, Karl Johan
Andersson (f. 1855). Han lär ännu leva fast på annan ort. Denne
man påstod sig bestämt kunna se av vissa kännetecken, som han
höll hemliga, om en person var med trollen eller ej, varför dessa
voro mycket förbittrade på honom. En julkväll på 1880-talet
fick han i sitt hem se tre personer från den flere mil avlägsna
Syrholns hy. I nästa ögonblick voro de försvunna. Då de
strax därefter visade sig utanför fönstret, gick han ut, men blev
då av dem överfallen ock misshandlad. De tre 'omnämnda personerna hade vid denna tid ej varit på trakten. Flere andra
berättelser hava anförts om samme man, som för övrigt gjort sig
känd för ett supigt ock oordentligt leverne.

Anders Värmes historier.
Sägner frän Vätterns kust (V. Tollstad i Lysings här.,
Östergötland).
Ur minnet upptecknade av AUG. ILEFFNER år 1878.1

För några år sedan bodde i Hästholmens by en gammal arbetare vanligen kallad »Anders Värme» eller blott »Värmen».
Han var barnfödd i Värmland ock tjänade i yngre år som lotslärling
på Vänern. Sedan tog han hyra på en i Hästholmen hemmahörande
galeas, som han även en tid förde som skeppare, till dess bolaget,
som ägde skutan, blev oense inbördes ock lät häpne ruttna
hamnen. Som äldre bodde Anders inne hos en gammal gumma,
Ann-Greta, på Västergårdens ägor.
Svår var gubben att förmå att förtälja sina äventyr, men jag
lyckades dock att lösa hans tungas band dels vid en »gökotta»
på Ombärg, dels under seglingsturer på Vättern.
Så gott jag minnes, har jag i följande berättelser sökt bibehålla gubbens egendomliga både föreställningssätt ock språk.
Men som hans mål var en blandning av östgäta- ock värmlandsmål, kan det följande ej anses som något språkprov, utan blott
som ortsägner om de hemlighetsfulla väsen, som driva sitt spel
i sjöar ock vattendrag, bärg ock skog.

Om sjöfrun.
På fämtitalet, började Anders, då ja ännu förde skuta, som
ruttne därinne i hamn — för si dän va inte byggd än då,
för dä börja kaftin på Alvastra å klokkar Svenerts mä — komm
ja en OH frå Borghamn mä skuta tomm å ble driven änna ner
1) Ur Småländska landsmålsföreningens i Uppsala samlingar.
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te Jo, inna ja kunne ligge opp Hästholmen. Dä va ett jävlavår, för dä va dan före julåfta, å då ä trolla allti ute för å
snappe opp från människera nåra bita te hälja, å så jör de te
var hälj. Då va ren skumt, då ja komm in i vika mittför där
fenjörns nu bor, män kunne inte komme in te lam, för dä va
is, utan lae fast skuta ve isbånne. Dän are ja hade mä mä,
han jekk in i byn å to mä, sä mi lella kupperflaska, vi skulle
— hihihi — förstås ha lite brännvin te jula — hi, män si
när han jekk tebaks, yre dä så, att han höll på å gå ner sä
lånt frå skuta, å han te poe på mä, så ja fekk ut å jälpe'n.
När vi komm in i skansen, kunne vi int jör opp ell i spisen, för
hela rökfågge va fullt å, is å snö, utan för å värme oss to vi oss
ett par supa — hihihi — män — hihihi — va'ke dä faen, inna
vi visste ore å, så va kupperflaska tomm å kamraten lå döfuller
på kajytgolve.
Ja lae mä mä, män vakne på natta, ve dä att nån kle opp
i bretsen te mä. Ja trodde — förstås — hihihi — att dä va nån
å pigera, som ja spagkulere lite för, å lät 'na hålles, å dä dröjde
inte lågg stunn, förrn vi va ihop förstås; män då dä va jort, så änne
ja, ho va så slabbi å kåll, som om ho legat i fön. Då fräjde ja
hänne om ho jort, män ho svarte allri ett enna or, utan to bara tag
i mä å velle häve sä ur bretsen. Då först° ja, att dä va nåt jäkelsty
å fåre, å beynnte läse alle böner ja kunne, män ho höll mä
kvar ändå. Då komm ja ihå, att ja hadde fällekniven i böksera, å ja va så sömnier, då ja lae mä, att ja int to å mä
dåm, utan bara dro å jakka å lae mä som ja va. Ja som tusan
ner i böksefekka å fekk tag i kniven å släde dän mot a, å si
då ble dä liv i 'a. Ho på dörra som attan å — jäkeln anodra
mä! — va ho int bak som en hygke vass å alldeles grön som
e granrisruska. Män si framm — hihihi — va ho skapt som e
rikti människe, för si dä, dä bä så å Mine ja.
Sen dän tia har ja allri vatt ute för a mer; män rädder
va ja, för si, hadd ja int hatt Råt stål å dägga ätter'a mä, så
hadd ho no draet mä ner mä sä te föbotten, å dä hadd allt vatt
e kusli jul för mä dä. Kamraten si han måtte iggentigg, utan
bara sov å påsto, att ja jög för'n, då ja talte om'et för'n på
måran.
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Jätten Rödgavel.
På färd båtledes mellan Hästholmen ock Stocklycke far man
tätt under bärget, ock bland de många grottor, som finnas på de
släta bärgväggarna, tilldraga sig två, de s. k. Stora ock Lilla
Rödgavels grottor, synnerlig uppmärksamhet. Av dem ser man
den »stora» till hela sin utsträckning, men av den »lilla» blott mynningen. Den senare skall enligt folktron gå ända in till bärgets
ihålighet, där jätten Rödgavel residerar. För honom är naturligtvis denna gång alltför trång, ock han har även till sitt förfogande
en annan, som mot Vättern slutar med den s. k. »Rödgavels port»,
vilken dock jätten håller noga stängd för att slippa människors
nyfikenhet. Huru man, oaktat jättens misstro ock ogästvänlighet,
kan eller skulle kunna intränga i Ombärgs underjordiska, av
skatter fyllda gemak, lär följande berättelse av Anders.
För mågga år sen komm ja å ett par pojka frå Hästholmen
— Olagus va mä, som bor nu på åttigen å har unnantag där,
frå Älvarumm, där vi vatt på dansjille hos Ekströmmen. Dä
va natta före midsommardan, å dän va dä åre på en torsda, för
annars hadde dä inte gått, som dit jekk. Dä va straks inna sola
rånn opp å va så töst, att inte fåjla sagg ens, utan en höre väl
droppa som föll å årblaa, då man löfte däm ur vattne. Vi hadde
allt supet lite på natta, för Ekströmmen dä va en katier kär,
när han skulle te å bju på nåt, så vi va int riktit klare i
knoppen; män se ro dä, jore vi rejält, å ja satt ve met.
Vi satt å prate å tänte inte på nåntigg, män när vi komm
förbi Stokkelykke-äga å vänne um te Hästholmen, så fekk ja
syn på Rögavels port å — faen ta mä! — tökkte ja inte, ho
sto liksom lite på glänt. Dä sae ja og te kamratera, å dä
tökkte de mä, män bae mä för Jessu skull hålle bätter ifrå
bärjet, så faen inte kunne nå däm. Dä inre ja, för ja va allt
lite kuslier mä; män rädder va ja inte, för ja ä födder en söndasmåran, just som de beynnte å rigge te Mita, å söndasbarn har
såent faensty inga makt mä.
Dä hukse ja, män di are rodde, å ja sae int te dåm, utan
lae te å skrike: Rögavel! så möe ja orke mä. Män nu ble dä
ett jäkla liv å i bärjet. Dä te knake som i en gammel dörr, som
int vatt öppnader på mågge år, å sen så skrek dä, så dä råe
i bärjet. Ja vänne mä um, för ja velle si, va dä va; män ja
vänne mä snart um ijänn, så rädder ble ja, för ja kunne int se
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nået å hele bärjet, utan så bara liksom en stor kappe å grått
vammel, som flakse för vinnen, som nu beynte blåse i ett nu.
Kamratera däm så ja int te, för di va så rädde, att di krupet
unner toftera, å fälver va ja int stort likere. Män ja bae dåm
för guds skull te ro, så vi komme hemm te Hästholmen, inna
Rögavel hann fatt oss, å satte mä fälver te å ro mä. Vi rodde,
så skummet yre krigg oss, män tores int se opp, för då hadde vi
väl blett så rädde, att vi int kunne ro, um vi fått se på'n hele
tia, utan vi bare rodde å tores int öppne öjena, förn båten floj
opp på stranna ve fiskar-Jeans stuva.
Nu va vi glae å takke Gu för räddniga, å sen to vi oss ett
par doktia klugka, för vi hadde rott, så vi va änna fvetta. Å dä
häriga är rene sannia, för dä kann härrn nokk få köre å Olagus.
Män han tökker int um, att man taler mä hornen um'et, för han ä
kavatier nu å tökker, han va en fiter då, som int ble ärjer å så
ätter, va dä va, utan bare som en harakulsig lae i väj, tess han
komm utanföre stueknuten.

Rödgavel ock °mula.
Dän häriga Rögavel -- si så kaller di'n, för'n sa ha lånt,
rött fägg — han bodde förr inte i grotta, utan i kalkhöjen på
Siks kjer.P Han komm en gån från fön å hadde feskat, å jekk
då opp på Stokkelykke äggar, å där ble han ståeues, för han
fekk se, dronnig Orma va där mä sitt folk å danse. Ho rådde
då om bärjet, o Rögavel hadde inte sett 'na forr, för han tores
förstås allri va ute i solfin, dän attan, för då hadde'n runnet ihop
te en sten. Män °nuna, sier di, skulle vatt gudlier å si, om
ho int va kresten — män dä va ho nokk int, för Kristus va
la inte födder än ve dän tia.
Rögavel han glodde på, hur di danse, å hadde allri sett så
möe grannt förr på en gågg. Han lae å hemm å sammle sie
kära å komm över kvinnfolka som ett yrevär. De to var si
utå fröknera, män Rögavel to fälva Omma å flöj in mä'a i
grotta. Där beynte han te å ha kolifäjj• mä'a, män ho Sämdes
förstås för å tökke om dän röe fuligen, å trolla dä kunne ho
allt lite, så ho fridde sä ur klora på lejigen. Ho klage, dä va
så varmt i hola, å bae jätten glytta lite på döra — så ho kunne
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få lite fresker luft, å när han jore dä, skapte ho om sä te e
dimma, som rånn ut över hele Hästholmsvika, tess ho komm te
kvarna. Där stej ho opp för Alebäkken, di kaller, förbi Alvastra,
änna opp i Tåkern, å där stante ho, för dit kunne jätten int
komme, för han drugkne då i Dagsmosse..
11(4 sörjer allt sitt granne bärj, för när dä ätter en klar da
folar te krigg Jässen, så kann en se på natta, hur dä kommer
liksom folk opp ur Tåkern — dä ä allt Omma å hännes frökner,
å di går opp på bärjet ve Höjelia å drar fram därifrå te Stokkelykke, för på natta törs ho int komme förbi Rögavels grotta, för
då to han hänne nokk ijänn. Män på måronsia, då sola håller
på te rinne opp, då drar ho sä över fön förbi Hästholmen te
Tåkern, å dä kann en se fullt tydelit, att dä ä kvinnfolk som ä
ute å går på vattnet, för Ula släpe ätter däm.

Rödgavel ock Alvastra munkar.
Rögavel liksom alla tokka där spöken å fit tökkte int
möe om, när di böggde klostre i Alvastra, utan mugkeras fälleko
störde'n, å han fekk kantro int sove i fre om dan, å då svarte
di i bå Tollsta å Reda mä sia klokker. E natt ste han opp på
bärjet över si grotte, män Alvastra så han int, för bärjet fymde
för, män en fiskare från bygda fekk han tag i, å dän fekk lov
sia, var klostre lå. Han skulle då te å kaste sten, män fekk
bare tag i småsten, å di hann int fram, utan stante i bakken
ovanför Jyllenhammars, Västra Let di kaller. Då skulle'n te å
drägke däm, män dän dummfan trodde la, att vattnet kunne
rinne oppför bakka, män han fekk nokk läre sä aent.
Han grävde å grävde, å rässom dä va, hadde han grävt en
kanal änna jenom bärjet te b'ärrpöln ve Alvastra trägår. Å dän
gåggen träffte kaftin på, då han skulle te å ränse opp hela för
te å plantere krabber älla nån aen sorts fisk där, för vattnet
sprute opp ur holet, å han ble rädder å lät täppe te't ijänn, å nu
ä igen kropp te å hitte't mer.
Mugka di va allt vakne å unnre, va dä va för väsen i bärjet.
Män när vattnet beynnte te å rinne, grävde di gåggar frå hola
ner te öälla, di har än, för di va slua di å täte, dä va bätter å
få gott vatten änna in på näsa på sä än te drikke ,dyvatten ur
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Alebäkken älla behöve gå te jön ätter varevelia droppe. eälla
dän öänner härrn la te, å dä ä gott vatten i'a, å likere finns
int i hela bygda, så Rögavel hadd int möe för han skulle te å
drägke mugka, utan han jore däm bara en go b'änst i stället.
Då ble'n ärjer å brydde sä int mer om däm å krop allt lägger
in i bärjet för te slippe höre piggle på de tre store ööa.
Om skogsfrun.
Män notarien än hadde gårri, som härrns svåger nu har,
skulle ja en gå gg gå te bärje å lete rede på ett par öör, som
hade gått ner sä. Män jädrigen go nåen får mä mer te å gå
över 'Ade, sen sola runnet ner, för så rädder ble ja då.
Ja jekk opp ve Nordströmmens, ve dän store linna där
står, å kornm te Bene-strete, di kaller, för dä streter i bena å
gå opp där -- män när ja komm oppför ha, fekk ja höre liksom barnskrik nerifrån öärret, där ä tuella Jässen o Hede. Ja
tökkte, dä va synn te låte stakkarn rope på jälp så läge, å ja
ga mä å å lete äfter-åt. Män ju lägger ja komm, dess lägger
tökkte ja skriket va ifrå mä, å så jekk ja å lette, Oss ja kommet
riktit vilse, å ble änne förfaslit rädder, för dä beynnte te å storme
å gny i skogen, fast dä inte röre sä ett löv, då ja lae å från
Hästholmen.
Då täte ja, att dä va la skogsfrua, som velle mä nået, å
ja som tusan å mä rokken å västen å to däm avia på mit ijänn,
å då fekk ho igga makt mä mä mer, å ja ande straks ijänn mäl
att ja va kommen änne ner te Surmossen, emella Hoje å Älverumm, i stället för te Stokkelykke. Lykke va dä, att ja kräggde
västen, som ja jore, annars hadde ja nokk stannet först i fälve
mossen, för där tökkte ja ja så'a liksom ett lite barn som vinsle
å ga sä. Män dä va bare dän dära öuvkona, skogsfrua, ska ja
säjje.
Om Germunds stall.
Imut patron på Hovgården fått Svartsvald åsönnrat frå kronparken, bodde där en bonne, en rikti öuvstryker, som di kallte
1) Hskr. har igena = ijänn-a.
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Järmund, å han hadde en farli lykke mä kritter, å te sist hadde
han knappt ramm mä däm. Män si sia mågge kritter fekk han
bare mä öuvkonster.
Melle hans bite å de ares lå en mosslagg, som härrn nokk
sett mella Heje å Västra Väggar. På si sia hadde han en
öar bunnen å framför dän e ko, å öurn beynnte förstås te å lukte
på'na å råme. När ööra på are sia höre dä, ble di toppra,sane
å velle te'n förstås r män då fastne di i mossen. Då passte Jermund på å dro opp däm, å sen sae han te bönnera, att dä va en
jätte som bodde unner mossen, å han dro ner däm te sä. Å dä
trodde di, di dumme jävla, män Jermund han ble riker på'et han.
Män tro int, han fekk si lön för'et? Joo då. En gå gg ga
han sä ut för å dra opp e ko, som han allri sett liken te, som
hadde fastne i dä värste hole i hele mossen. Män när han korum
ut te'a, skapte ho om sä te en stor jätte, o dä va väl Rögavel
fälver — han to fatt i'en o dro ner'en mä sä, å sen har en allri
hört äller sett Jermund mer.
Män alle di ök han stulet frå bönnera, di lae å hemm var
te sitt, å då kann en tro, bönnera ble glae, å di påstår, att
när en öur böler på bärje å e ko svarer hornen, så sukkar
dä liksom å en männifa i hole, där Jermund ble nerdragen å
jätten. Å kritter törs en allri släppe dit utan te å ha vallare
mä, för då drar jätten ner däm te sä.

Några dalboord från 1600-talets slut
med anmärkningar
utgivna av JöRAN SAELGREN.

Den Rista hittils kända källan för kännedomen om dalbomålet' är LAURENTII HESSELGRENS avhandling »De Dalia», tryckt i
Uppsala 1718. I denna förekommer förutom dalsländska ortock personnamn samt ett par enstaka uttryck ur allmogespråket
s. 64 f. följande lilla ordlista:
Andlett, Goth. andlat, mors, Gothrici hist. pag. 17.
Akla, Goth. okla, Gothr. hist. pag. 27. Verel. Ind. ung, vet.
Scytho-Sc. p. 190.
Bel, Goth. bil, intervallum & momentum temporis, Gothr. hist.
pag. 151. Verel. not. ad h. 1. p. 96.
Bör, Goth. byr, ventus secundus, Verel. Ind. p. 47.
Fälin, pavidus, a Goth. Mast, pavere, Verel. loc. cit. p. 61.
Fem, Goth. fimur, celer, Idem p. 70.
Fipla, Goth. fiplast, contrectare, Verel. diet. lib. p. 71.
Frak, a Goth. Fräkn, Storlek, Id. p. 79.
Goth. hallaz, Gothr. H. p. 142.
Högbale, tempus anni jucundissimum ante & post solstitium
xstivum, Goth. hang baldur forte, s. habaldur, excelsus
potensque Apollo.
Loka, Blinka, Goth. Loka, pessulus, hist. Gothr. p. 24. Ind.
Verel. p. 162.
ottog, räddhåga, ab ottast, Goth. timere, Verel. Ind. p. 195.
Med dessa ord vill författaren visa, att dalbomålet härstammar från den gamla 'götskan', varpå Götreks ock Rolfs
saga var skriven ock som var behandlad i VERELII Index.
1) Frånsett dialektorden i Gunno Dahlstiernas skrifter (jfr 1lEssEt-

»Giöta Kiämpa-wisas, Spr. o. Stil 1907, s. 201 f.) ock några dialektord ock ortnamn i BLUTHERI »Grafi° encomiastica de Dalbo, Ups. 1632.
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I mars 1910 fann jag i Klemmings antikvariat ett ex.' av
Herrauds och Bosa saga, VERELII upplaga, med från 1600-talet
härstammande handskrivna tillägg i ordförklaringarna. Meningen
med dessa tillägg var tydligen densamma som med L. HESSELGRENS ordlista, nämligen att visa överensstämmelser mellan
»gambla götskan» ock svenskan. Vid en närmare granskning
av dessa handskrivna översättningar ock ordförklaringar fann
jag, att flera av de tillskrivna orden voro rena dialektord, hämtade ur dalbomålet. Författaren till tilläggen har således varit
en föregångare till den nyss nämnde L. HESSELGREN.
Vem var då denne okände språkforskare? Tack vare bokens namnteckningar är den frågan lätt att besvara. Nedtill
till höger på själva titelbladet läses: Jonas Rugman Upsaliw
1666/ emit Erland Hofsten Upsalx A° 1679/ Nicolaus Hesslegren 1680 (eller 1686). Den sista namnteckningen är skriven med
samma hand, som skrivit flertalet av tilläggen i bokens index.
NICOLAUS HESSLEGREN (eller HESSELGREN) var son av BRYNOLF MATTSKÅL, som 1641-1674 var kyrkoherde i Hesselskog i
Dalsland, ock far till den nyss nämnde LAURENTIUS HESSELGREN.
Det är sålunda från författaren till tilläggen i vår bok som
LAURENTIUS HESSELGREN fått sina språkvetenskapliga intressen.
Kanske hans lilla ordlista rent utav är kopierad ur hans faders
ex. av VERELII Index ock VERELII upplaga av Götreks ock Rolfs
saga?
NICOLAUS HESSELGREN blev student i Uppsala 1670, där han
blev kandidat ock disputerade 1678. År 1680 blev han kyrkoherde i det mot Hesselskog gränsande Steneby pastorat. Han
dog den 4. dec. 17002.
Tack vare årtalen i boken kunna vi även bestämma tiden
för tilläggens författande. Boken köptes i Uppsala 1679 (samma
år som Jon Rugman avled därstädes3) av ERLAND HOFSTEN,
som 1680 blev Eloqventiffl Lector i Karlstad.2 Av denne sin
Exemplaret var för övrigt märkvärdigt därigenom, att det var
försett med det ytterst sällsynta titelbladet med blott svensk titel; se
KLEMMING, Ur en antecknares samlingar, s. 211 (230). Det tillhör nu
Uppsala univ. bibl. (Rar. 10: 410 A).
De biografiska notiserna äro hämtade ur HAMMARIN, Carlstads
stifts Herdaminne, 1846 -49.
Nord. Familjeboki 13, 1890.
4-111091 Sv. landsm. 1912.
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gamle studiekamrat fick NICOLAIIR HESSELGREN boken antagligen 1686. Tilläggen äro således skrivna i Steneby mellan
åren 1680 ock 1700, ock som författaren större delen av sitt
liv bott på norra Dal, böra dialektorden härröra från denna
trakt.
I det följande avtrycker jag nu VERELII »orderegister» i utdrag, så vitt skrivna tillägg gjorts. Tilläggen tryckas med
egypt. Vid några intressantare ord tillfogas anmärkningar, avsedda att visa, att ordet i fråga förekommer eller kan väntas
förekomma på Dal.
Afkroka, deflexus å via kroka af
Afstuka, lö n degå g secessus. af stufval
Afvega, occulta, & extra viam posita. af vägen
Agrip initium. angrep
Andlitz mynd, figura oris. anleth
Avin, maximum, nimium. nostri årafvalt. 2
Aufundar potta invidia. afvund
Avis», prxmonstratio, institutio, concilitim undervijsning
Auktaumar funes quibus elavus & vela attrahuntur vel remittuntur. ankartömmar
Mintyr historiea narratio jucunda. äfventyr
Mttartal. computatio genealogica. ätt .1. slächt.
/Ella% studium, propositum. ättla 1. ärna 3
Banamadr homicida. Baneman
Bas, locus in stabulo pro quolibet pecore separatus . . . BMW.
Spilta loe,us in stabulo separatus pro quolibet equo. Split
Bel gr, pellis. Bälger
Ber oe safa, fraga, bacca, alburnutn, quibus, premente fame, vitam
tolerare solent inopes. Bär safve
Birta, detegere, manifestare. berätta

sfiya 'stuga', Steneby sn 1905 (egna anteckningar).
avligt adv. duktigt, mycket Vg. (liz 17 a). Dalbomålets avalt
motsvarar just avligt, på samma sätt som mot riksspråkets sjuklig,
kitlig står dalb. sjukan, kettal, mot sv. dial. hemlig 'hemmastadd'
dalb. hemall, mot sv. dial. kraklig dalb. krakall o. s. v. (jfr Lignell,
Grefskapet Dal I, s. 109). »Ändelsen -all i adjektiv är västsvensk ock
norska (Hess. a. a. s. 231). Nära besläktat med ärafvalt är aarevla,
adj. 'overordentlig, udmmrket'. Sml. [= Smaalenenen, Aas.
ässla 'ämna' Lignell a. a. s. 112.

NILS IIESSELGRENS ANTECKNINGAR

51

Bolla, vas rotundum & capax in modum bullae, aquae innatantis,
factum. Bålle nostris driokskåll
Bonde, non colonum tantum sed herum etiam & patrem familias
notat. Bonde
Bot reparatio, mulcta. Booth
Bravollum . . . Bråvalla
Brek ploratus . . . . skal nu hafa barn pat er brekar. h. e.
habebit infans id quod ploratu expetit. bräka.
Brudbuning, ornatus sponsx. Brudheboning.
Brudkaup, nuptix. brudlåpp.
Bu, domicilium, familia . . . Boo.
Buar Bergrisar, Hrimbssar. Gigantes, monticolx, semidoemones
Busar [Streck mellan Buar ock Busar.]
Dagsetur. crepusculum dagsätit 2
Dadingan reconciliationis studium dagtingan
Detta cadere dätta neder.3
Diorfuug audacia dierflieet.
Dofna torpescere dofna4
Dyr. döör 5
Eima, vaporem vel furnum emittere imma
Einradastur, obstinatissimus enrådaste
Eiter virus Etter
Ellegar. alias. elliest
epter latnr. obseque rIS effterlåthen
Falatur taciturnus fålåthigh
Feignr, fato destinatus feigh
Flugdreki, draco. ilogdrake 6
bölle '(liten) bägare' (Hof); Une 'rund träskål' (Holmberg,
Bohuslän2 I, s. 255). Jfr Kollar, Jättekollar, Hesselgren, De Dalia s. 30,
32, Bora-kär, Dahlstierna, Kunga Skald. — »Att D[ahlstierna] har ä för ut
är i överensstämmelse med en allmän västsvensk ock norsk egenhet, att ä 1. o
ofta står framför 11, Id, It, där den östligare svenskan har u.» Ex. skälla
(östra Sverige skulla), Källen (Kullen), Mat (hult): Hess. a. a. s. 223.
Dagsått s. Quälsätt Hesselgren, De Dalia s. 87; dagsätt vb.
hs. dl. vi. dls. Rz.
dätta 'falla ner', datt ner 'föll ner', Lignell a. a. I, s. 110.
4) d6wna 'blifwa krafftlös, förswagass' Hof; dävna 'bli kraftlös,
mattas' vg. ög. Rz.; däwa 'uthi en oroligan dåwa', Giöta Kiämpa-wisa, a. 2.
döra 'dörren', dör, Giöta Eiämpa-wisa, s. 5, 8.
6) Jfr Ng 'reumatism', Steneby sn 1905 (egna anteckningar).
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imprecationes. förböner
Geirvortur, brystvorter, papiI1. Giervorter
Grin= cutis faciei. grima .1. eapistrum grima idem qd hum,
vel dul, h. e. similitudo flata, umbratica [annan hand]
Hirda curare, servare. Herde. Nom.
Hof fanum, delubrum Hoff
Holld caro. hull och feet
Holk fidus. hulld och trogen
Nestari tul horpuslattar citharcedus egregius. harpeslagare
Hreidur nidus. reeieni
Ilrid procella, prxlium. Hine forte strid dr.
Huirfil vertex capitis. hvirfvill
Hundtik, hynda canis fccmina. Tijk nobis etz hynda dr.
Hyrliga mansuete. hederliga
Iafnast mquari. lämnas
Iarnvidinr, catenw ferrx. jernvidior •I. länk.
Idugliga assiduo inde duglig
Mumla, imprecari illa tala
lit malum. lit
Karlmanlig fortis manlig karl.
Kier vasculum. kärill
Kiosa efigere. keesa2
vallack.
Klar equus exsectus, cantherius
Kliar ungves kloor
Klora, ungula vd l ungvibus lxdere. klösa
Kyrkia strangulare. yrkia
Landfesta, funis quo terrx alligatur navis. Landfäste
Landskialft terrmmotus. Landskälfvande
Lasin, lasid, detritus, detritum . . . . lasna deteror. lossna
Lann prwmium. löön
Hlaup, saltus. lopp
Leidangnr ledung
Liftat amissio våm. inflätande
Natdreigin debilitatus. matt. uthmattat
Natgiera coquere maatgöra
Idas contudi. malas

raa m. (best. f. rbl) 'fogelbo', Steneby 1905 (egna anteckningar).
Jfr Hof s. 168f.
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Ilyrknastora carcer. myrk nattstufa
Nafnfrteg celebris. namnkunnig
Niding, turpis, vilis, ignavus & omnium contemptu dignus. niding etz hodie
Obrialad non imminutum. obrylladt
Obundin nofn nomina plenis literis expressa
. bundin
nomina intricatis literis occultata. inbundna nampn
Ogrynni lids innumerabilis exercitus. oräohneligh
Ordsquide prover bium ordzquäd.
Orkumsl leesio, damnum. orkeslöös
Ormaland . . . . ängeland
Ormul, non pulvis, athomus. Ey mull
Orvtent non exspectatum. ovänt
Ospurul, rerum novarum non avidus. ospörjande
Oart damnosum otarfveligit
Ovigur vulneratus & prrelio inhabilis ovidig
Oviti deliquium ovetet
Ovanliga prxter spem & votum. ovanligit
Pell tapetes pretiosi päll
Radgiafi consiliarius. rådgifvare
Radlans consilij inops. rådlös.
Rakna extendere se . . rakna etz nobla dr
Rena per vim auferre. råna
Rubbunglignr, gro f i ansiktet, turpis & decolorata faciei.
rubblotl
Saungvit yfer eirra hausamotum . . . sungit
Sax gladius acutus & in modum cultri fabricatus, unius aciei,
Sabel Sax
Seggur vir poet: Siggo
Selma tardius Senare
Sioftert skip, navis bene instructa, quffl maris injurias non reformidat. Siöfarit. skepp.
Skialdmsar, virgo clypeata, virgo martia. Skyldmöör
Skiepna, quod creatum est, animal. skepnat
Skiergreppur nomen avis, ex earum genere qux littora obvolitant.
Skärgetter
Skildsemi cognatio . . . skyllsämja
1)

Jfr rubben 'ru, knudret, ujmvn' (Aas.).
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skvalra
Skraukva confingere skrafva I
Skrok superstitio, conficta religio. skröppe12

Sia tuerlista. Slåå.
Sia horpn, fidibus canere. slå på harpa
Slaakpung.
Sltegpunga
Slingastur ad artes aptissimus. slugaste
Sma sneinar, sunt pueri & famuli honoratiores in aulis. Småsvänner
Spilla perdere corrumpere. nobis etz spilla dr.
Stafn sseng den sängen som står vid gaflen, ståndsäng
Stall altare. Dom9 ibi e Stall. 3
Strtete via. Strätet 4
Stumra cmspicare. storma
Sturlas everti. storla contra sturna
Svivirda despectus. vanvyrdat
Sut mwror, luctus. Sorg Sut6 nobis Buller
Titt, quod nuper accidit, res nova. Nos etz. hvad är för tijdt.
Tryne rostrum suis. nobis etz Tryne dr.
Tynast evanescere. tynas bort.
parfleysa, quod non iuvat vdl inquo nullum est commodum.
tarflööss
Doekastell gratiosus. tacksam.
viltu taga thenne Särk
Villtu pennan Diggia,
med silfver öfverdragen
Er Fora Hiortur tutte,
som Thore Hiort äghde
Serk vid silfur ofmerktan?
och
ståår tig heel väl,
Sorna allvel Dkr khede:
Hennes hvjta händer
Forn hendur lutijtar
haa faarit genom thesse
liennar um Pessar gerfar.
gerningar. Hon var
Si: var Budlunge bragna
mig en täck brud
Brud mier neek tul dauda.
alt in till dödhen.
Jfr skrava 'snakke, prate' (Aas.).
skröppel n. 'vidskepelse' vi. die. (Rz).
översättning: »Stall är här (på Dal) ett hus.»
strate n. 'bygata' etc. Götal. (Rz); strwte ii. 'strxde' (Aas.).
ö) Sturna 'studsa, baksna, bliva plötsligt förskräckt' bhl. (Rz).
6) Jfr suta 'sorla, bullra, hålla oväsen; bråka Vi. (Rz); Sutebiloken,
bäck i Järns sn, Nordals hd, Sv. Ortn. Älvsb. I. XV, s. 122. Översättning: »Sut betyder hos oss buller».
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Drafylgin propositi tenax.

trägin
Duisinne vices dubix. tväsint
Dustlautt taeitum. tystlåth
Vandur difficilis iratus. våndigl
Vardhold excubix. vårdholl
Vaskr fortis. nos rasker
Vedratta tempestas. väderåttan nobis dr. väderacht2
Teg ok vanda, honor & periculum. vånda
Vesna peior fieri. vissna
Vid nos duo. vii
Vidtauka acceptio. vidtagning
Vinfastur in amicitia constans. vänfast
Viti pcena Helvit' poena mords. vijthe
Umbrot meta. inde brottas
Upporpin öpin för någon eller till redz.
Utibur, repositorium rerum pretiosarum. Faatebur.
Utlater, expensa, debita. uthlagor uthlagor
vannig 'kräsen, kinkig' etc. dis. vi. (Hz).
Vär-atta f. 'väderlek' jtl. vi. Hz; vaderakt f. 1) väderlek
2 väderstreck, vind. ul. (Hz).

Några svenska ortnamn,
av JÖRAN SAHLGREN.

1. Hägg- i ortnamn.
Vid undersökningarna över ortnamnen i Älvsborgs län
har Ortnarnnskommittn esomoftast stött på ortnamn med en
första sammansättningsled hägg-, ofta växlande med hög- i
samma namn. Första gången detta inträffade, var i Flundre
härad, Upphärads socken, där en sjö Häggsjön ligger'. Från
sjön flyter en å, Häggån2, vid vilken byn Häggån3 är belägen.
Vid Häggsjön ligger byn Häggsjöryr3 ock gården Högsjöhult,
i Ale hd, Ale-Skövde sn 4. Av dessa namn har ortnamnskommitten
ansett Häggsjön som det primära.
Namnet skrives i äldre tider: Häggsiöön 1703, Häeksiö
1713, Häx Sjön 1740, Häggsiön 1788, Högsjön Ekon. kartv.
karta.
Bynamnet Häggsjöryr innehåller sjöns namn, för vilket vi
därför lyckligtvis kunna erhålla ännu äldre belägg. Detta namn
skrives: Hexerydt 5 1550, Hegsserydtt 1564, Hexsiöry 1574,
Sv. Ortn. Älvsb. 1. V, s. 71.
A. a. s. 72.
A. a. s. 46 f.
Sv. Ortn. Älvsb. 1. II, s. 8 f.
Prickat y återger jag i denna uppsats med vanligt y, då den
förra typen ej står till mitt förfogande. I de fall, där jag använt egna
excerpter, skiljer jag mellan y ock ii efter bruket i originalmanuskripten.
Att jag för Örebro län anlitat ortnamnskommitténs jordeboks- ock tiondelängdsexcerpter, erkännes tacksamt.
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H ägsiöry 1603, Häggesiöryr 1645, Högslory 1654, Högsj öryr
1877 ock uttalas på orten hcelefaryr eller heksa0r.
Bynamnet Häggån skrives 1587 Heggån. Om detta namn
är primärt eller sekundärt i förhållande till Häggsjön, är väl
omöjligt avgöra. Jfr emellertid Frännån Edsbärgs hd, Kvistbro
sn, Närke, som givit namn åt sjöarna Stora ock Lilla Frännen.
Namnet Frännån i sin ordning är bildat till Fränntorp (Frendetorp, jordeb. 1630), namn på en gård vid Frännån i Kvistbro sn'.
För namnet Häggsjön lemmar ortnamnskommittén följande
förklaring: »Härledningen av f. led. i Häggsjön är oviss (månne
av en adj. form häg vid sidan av håg 'hög', varom se V. FRIESEN
i Språk och stil I, 2302? Jfr skrivningarna Högsiö-ryr o. d.
på 1600- ock 1700-talen, se s. 46)». På samma sätt förklarar
kommittén Häggsjön, Bollebygds hd, Björketorps sn 3. För
Högsjön Ale hd, Kilanda sn 4 (Hägs Sjön 1825, dial. lbågf091)
lemnas ingen förklaring, fast detta namn tydligen har samma
upprinnelse som de förra.
I Ark. n. fil. 25, s. 204 har E. HELLQUIST redan framhållit,
att man ej får fästa för stor vikt vid de relativt unga formerna
på Hög-5; han påpekar möjligheten av att trädnamnet hägg
här kan ingå.
Häremot invänder A. NORREN i Ark. 25, s. 340, att för
kommittén förefunnits tungt vägande skäl att förkasta denna
Se Sahlgreo, Edsbärgs hds sjön., Sv. landsm. 1908, s. 45 f.
Man kan möjligen av ortnamnskommitténs citat göra sig den
föreställningen, att v. FRIESEN antagit en positivform häg. Så är
emellertid ej förhållandet. Han visar blott, att vi i fsv. ha att vänta
en positiv utjämningsforna *hiigher med komparativen "heTeghri.
Sv. Orm. Ålvsb. 1. IV, s. 78.
A. a. II, s. 158.
Vid förklaringen av namnet Häggryda (Ås hd, s. 70), som skrives
Hogry(i)a 1616, 1660, Högryia 1665, 1670 jb., Höggery 1654 ggk,
Hogryda lfb., fäster även ortnamnskommittén med rätta intet avseende
vid de ej sällsynta skrivningarna med ö. Kommittén förmodar nämligen första leden vara fsv. mansnamnet Hägge.
Jfr vidare Hägnen (Borgstena sn, Vedens hd, s. 6), som ursprungligen är best. form av ordet hägnad 'inhägnad mark'. Namnet skrives
Höghnan 1622, Högenn 1629 jb, Högnatorp 1546 tl. De många
0-skrivningarna i dessa ock liknande fall förklaras enligt min tanke
bäst såsom beroende på folketymologisk omtolkning ur substantivet
eller adjektivet hög.
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härledning. »Då vi i ställeb, fortsätter han, »med en tvekan,
som numera i hög grad minskats, framkastat den gissningen,
att i namnet ingår ett häg, biform till hög (varvid vi hänvisat
till V. FRIESENS utredning av detta ords historia), så beror
detta icke i nämnvärd mån på några skrivningar med enkelt
g — som Rec. förmodar utgöra vårt enda skäl — utan därpå
att vi på andra håll (även i Västergötland) funnit ortnamn
(bl. a. Häggsjö, t. ex. i Kilanda sn, Ale hd, jfr ock Högsjöhult i Ale-Skövde sn vid Häggsjön), som dels med säkerhet,
dels med största sannolikhet innehålla detta häg.»
De skäl, som NOREEN här stöder sig på, äro ej avgörande.
Vad det åberopade Häggsjö i Ale hd, Kilanda sn, beträffar, är
det ingalunda någon säker sammansättning med häg 'hög'. Jag
förmodar, att NOREEN avsett Högsjön, då ingen Häggsjö finns i
Kilanda sn, ock för denna finnes blott en äldre form belagd:
Hägs sjön 1825. Dialektuttalet &klon visar just med sin långa
vokal ock sitt g i första sammansättningsleden, att formen Högsjön är en sen nybildning, som troligen för sin uppkomst har
en folketymologi att tacka. Vore sammansättningen med hög
gammal, borde uttalet vara hirtfon, som just återfinnes för den
i Skepplanda sn, Ale hd, liggande med hög säkert sammansatta Högsjön.
Det finns emellertid ännu en möjlighet att tolka dessa omtvistade namn, en möjlighet som jag åtminstone i ett flertal
fall finner mig nödgad att före.draga, nämligen den att här ingår något till ordgruppen hag 'omfatta' (Torp, Wortschatz, s. 68)
hörande ord. Ett sådant ord hägge (heega) m. 'hage' har jag
anträffat jämte synonymerna hag (hag) ock hage (höga) ännu
levande i dialekten i Snavlunda ock Hammars snr, Sundbo hd,
Närke. Ordet förekommer vidare i ett par närkiska ortnamn,
t. ex. Häggen, torp i Viby sn, Grimstens hd, ock Häggen (hieg92,),
lägenheter i Tysslinge sn, Orebro hd.
Ordet hägge är tydligtvis en jan-avledning till samma rot,
som ligger till grund för den neutrala a-stammen hag 'hägnad,
stängsel, hage' ock den maskulina an-stammen hage.
Vi skola nu se till, om från betydelsesynpunkt intet hinder
föreligger för att anta dessa ords förekomst i de av ortnamnskommittén behandlade namnen med begynnande Hägg-.
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Namnet Häggryda (Hegrydh 1542-1547, Heggeryd 1548
o. s. v. jb.) i Kärråkra sn, Ås hd', kan lika väl innehålla ordet
hägge 'hage' som det av kommittén ansatta mansnamnet Hägge.
Jag behöver blott hänvisa till de med synonymerna hag eller
hage sammansatta ortnamnen:
Hagaryd, Skedevi sn, Östg.
Hagered, Rödbo sn, V. Hisings hd, Göteborgs ock Bohus 1.
Hag(a)ryd, Släps sn, Hall.
Hagrida sn, Smål. (de hagrydh 1292-1312 SD II: 684
orig., Haghrydh 1360, Hagarid 1455 StUn3 s. 278)
hagry5cethorp Västg. 1309 SD II: 573, orig., ni. fl.
Liksom dessa namn har namnet Häggryda sannolikt från
början betecknat en uppodlad hage.
I sjönamn (Häggsjön2 Flundre hd s. 71, Häcksjön Vättle
hd s. 121) passar ordet hägge ur betydelsesynpunkt enligt mitt
förmenande bättre än adj. hög; jfr de med synonymerna hag
eller hage sammansatta sjönamnen Hasjön (Haghasio 1313 dipl.)
Bollebygds hd s. 78, Hagasjön Bollebygds hd s. 83, Hagatjärn
Bollebygds hd s. 92 ock Hagasjön Vättle hd s. 125, Hagsiohylta 1259 SD I: 393, orig., Hagshult sn, Smål.
Häggesås Bollebygds hd s. 12 f. har älst formerna Häggårds
(1794 1h) ock Häggårdsås (1795 jb). Häri ingår tydligen ett
sammansatt ord häggärd, vars första led av kommittén förklaras
som häg 'hög', men vars andra led lemnas oförklarad. Antar
man emellertid med mig ordet hägge ingå häri, blir förklaringen
mycket enkel. Vi ha då att utgå från ett appellativ *häggärd
'gärdesgård, inhägnad'; jfr ha(g)-gård m. 'gärdesgård' (Rietz
233 b), som just är antecknat från Bollebygds grannhärad Mark.
Samma häggärd, som givit namn åt Häggesås, har direkt eller
indirekt även givit namn åt den vid gården liggande Häggsjön,
heei_cf.gn, älst Häck sjön, Häx-Sjön 1809 lh. (Bollebygds hd
s. 78).
Sv. Ortn. Ålvsb. 1. XIV, s. 70 f.
Vokalbortfallet i andra stavelsen redan i det älsta belägget
(Hexerydt 1550) saknar ej analogier. Kommittén har också i namnet
Häggryda (se ovan), som skrives Hegrydh 1542-1547, Hegryde
1649 o. s. v., ock först 1548 Heggeryd, ej dragit sig för att anta
mansn. Hägge som första led.
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Häggån i Toarps sn, Ås hd (s. 226), antas av kommittén
innehålla trädnamnet hägg. Möjligheten, att hägge här kan
ingå, är ej häller utesluten.
Då jag således visat, att ö-skrivningarna i ortnamnen på
Häg(g)- ej spela någon roll för namnens etymologi samt att
vidare förutom ordet hägg ock mansnamnet Hägge här även
appellativet hägge kan ingå, anser jag det vara försiktigast att
övergiva kommitténs förslag att för dessa namn konstruera adj.
"häg 'hög', vars korta g dessutom vållar en del svårigheter.
Jag håller vidare för troligt, att i en del norska ortnamn
ordet hägge kan förekomma, jfr t. ex. Heggedalen Rygh NG
V, s. 126. Denna fråga överlåter jag emellertid åt ortnamnsforskare
med större kännedom om norska förhållanden att närmare utreda.
" Till slut vill jag påpeka, att för alla folk med primitivare
åkerbruk ock boskapsskötsel spela inhägnader ock stängsel en
oerhört stor roll. Gick boskapen, som förr var vanligt, fritt i
skogarna, måste alla lösa åkerlappar göras till lyc k or, d. V. s.
omges med stängsel, för att ej skörden skulle fördärvas. Ville
man ha djuren i närheten av gården, måste ju deras betesmarker förses med inhägnader. Det har också visat sig, att i
våra ortnamn — från de älsta till de yngsta — förekomma ord
med betydelsen 'stängsel, inhägnad' synnerligen ofta såväl ensamma som såsom sammansättningsleder.
Sedan ovanstående lilla meddelande skrivits ock föredragits,
har fil. lic. K GEIJER välvilligt ställt till mitt förfogande manuskriptet till en mindre av honom i juni 1909 författad otryckt
uppsats om 'Namnet Häggsjön'. Följande passage återger jag
här, då den ju stöder mitt resonnemang ock visar, att GEIJER
oberoende av mig varit inne på samma nära till hands liggande
tankegång:
»Alldeles uteslutet är det väl ej, att man har att göra med
ett ännu ej anträffat dialektord av annan betydelse (en svensk
motsvarighet till mit. hege, f ht. heeka m. m. med betydelsen
'något angränsande'?, här övergången till mask.?). I alla händelser kunna ej de jämtska namnen Häggen [uttal: hä'ddjen]
ock Häggsjön på grund av sitt långa g sammanställas med det
häg, biform till hög, varur NOREEN söker härleda namnet Häggsjön på vissa ställen i Västergötland.»

Venised

2.

61

Venised.

Före 1300-talets början finnes enligt Sverges ortnamn, Älvsb. 1.
XVI, s. 160 inga fornsvenska belägg för sjönamnet Vänern.
;Vi äro emellertid ej fullt så illa lottade, som av ortnamnskommitténs beläggsamling framgår. Sjöns namn förekommer
nämligen i ett diplem från 1249 (SD I: 338), som dock tyvärr
blott är bevarat i en avskrift från 1500-talet. Bland gränsmärkena för en munkarna i Varnhem tillhörig »colonia in ampn»
(= Gullspångsälven) uppräknas en munkarna tillhörig skog venised, ett namn som av K. H. KARLSSON (Sv. Dipl. I o. II, indices) ej identifierats. Jag upplöser ordet Venia ed, d. v. s.
Vänerns ed. Det skulle då vara namn på det omkr. 2 km.
breda edet mellan Skagern ock Vänern. På detta ed ligga nu
två byar: Edsgården i S. Råda sn ock Edet i Rudskoga sn, båda
i Visnums härad. På samma sätt som Venised är sockennamnet
(i) Vndedhe (1386 SRP: 2285, (i) Vndeedhe 1387, 1388 SRP: 2312,
2362, Undadhe 1407, 1426, (i) Undaadhe 1434 StUn, Vndedes
kyrkies 1540 Skjb), nuvarande Undenäs i grannhäradet Vadsbo,
Västergötland, bildat. Denna socken har fått sitt namn av sitt
läge mellan Viken ock den större sjön Unden.
Den ovan berörda gränsen för »colonia in ampn» går från
venised till Byornswnd (troligen namn på sundet mellan Ekholmen ock Killingholinen, Ek. kartan ö. Visnums hd), därifrån
till Toffu.asund (jfr önamnet Tufva Ek.), därifrån till Luwsten(?),
därifrån till lakasten (= Laksten Ek.), d. v. s. på samma sätt
som nuvarande gränsen för S. Råda sn.
Denna sockengräns var i äldre tid även landskapsgräns, jfr
Ture Jönssons intyg om Vadsbo häradsgräns av d. 6 nov. 1505.
Originalet har jag ej kunnat anträffa. Jag citerar intyget efter
en av J. HADORPH i dagboken över hans resa genom Västergötland år 1673 värkställd avskrift. Följande gränsmärken uppräknas: »— — i Myrgrum i Wäner, i Wigznäs vthi Wadzboholmen nordan Fuglön, i Lakestenen i Lunnestenen i
Towasund, i WänerEet på Kolestrand, i Karlabiugg
nordan Råda Sochn i Lutrefår, på Tijweden i Gryterök, —
1 3:e uppl. av Skand. u. unionst. (s. 124 n.) har STYFFE citerat
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detta brev efter ett avtryck i en akad. diss. av C. F. BERGMAN:
Oeconom. beskrifning ö. Wadsbo härad, Ups. 1759. Följande ställe
återges av STYFFE: »Wännersed på kallstrand i kårhugget nordan
Råde soden» (STYFFE har glömt kommat framför »i kårhugget»).
Vadsbo härads gräns beskrives även i några anteckningar
av »en gammal lagläsare i Vadsbo härad» i en häradets dombok(?), även avskrivna i Hadorphs resebeskrivning 1673. Här
nämnas med utsatta nummer bl. a. följande gränsmärken »48.) i
Lakestenen. 49.) i Lunnestenen som kallas Liufwesteen. 50.) i
Towasund. 51.) i Wänersedet på Kålstranden. 52.) i Carlshäger
heller och Carlahög nordan Råda Sochn. — — —» Vamised
nämnes även i två diplom från år 1346 SD V: 387 f.
Att venised måste vara identiskt med det i de senare dokumenten nämnda Wänersedet, är uppenbart. Detta Vänersed kan
endast lokaliseras så, som ovan ock jämväl i STYFFES arbete skett.

3.

Idegranen ock svenska ortnamn.

Sverges ortn. Älvsb. 1. XIV har ortnamnskommittén s. 64 f.
behandlat namnet Islanda, som bäres av en by i Härna sn,
Ås hd.
Beläggen äro följande:
Islanda 1542-1877, -lannda 1551-1670, Yslan(n)da 15451591, Islan(n)d 1548-1560, Iszlande 1548, Islande 1552-1591,
Jslannde 1588, Isslannda 1582-1665, Isslanda 1616-1715,
[Jslennda 1600,] issianna 1675 [Istlanda 1687-1688] jb., Islander 1644 lh., 1646 ggk; iAana dial. Förra sammansättningsleden är enligt ortnamnskommittén »väl ordet is». Senare leden
är -landa 'terräng'.
Det förefaller mig emellertid ej mycket tilltalande att anta
ortnamn sammansatta med ordet is. Ett ortnamn är ju en ortbeskrivning in nuce, ock att bilda ortnamn, som blott beskriva
en ort under en viss årstid är ju lämpligt blott i det fall, att
orten endast under ifrågavarande årstid spelar någon roll för
namngivaren. Att emellertid sådana ortnamn kunna förekomma,
vill jag ej bestrida. Som exempel vill jag tvärtom anföra Svallabotten, kolbotten i Skagershults sn, Edsbärgs hd, Närke, som
fått namn därav att isen där brukar svalla över vägen. Att
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en kolbotten fått namn på grund av isförhållanden, är dock ej
så märkvärdigt, då kolningen där just pågår om vintern.
En för ortnamnskommitténs förklaring bättre analogi är
svallängen i Odensvi sn, Åkerbo hd Västra., som på grund av
issvall under vintern är långt in på sommaren liksom avsvedd
ock erbjuder ett dåligt bete (Dybecks Runa 1850, s. 22).
De talrika ortnamnen på Is- kunna dock ej alla förklaras
ur dylika förhållanden, ej häller är man från språklig synpunkt nödsakad inskränka sig till den av kommittén erbjudna
förklaringen.
Jag antar tvärtom, att om ej i alla så åtminstone i ett flertal av ortnamnen på Is- ingår ett av de fornsvenska namnen
på idegran (Taxus baccata) i eller ldhe.
Ordet i är ej i den fsv. litteraturen belagt, men motsvarar
till punkt ock pricka det fisl. Srr (jfr Nor. Gesch. d. nord. spr.
§ 7: 1)1. I ortnamnen är i 'idegran' emellertid rätt väl styrkt.
Genitivformen is anser jag ingå som sammansättningsled i följande namn:
Isgrannatorp, Skepparslövs sn, Gärds hd, Kristianstad län
(isgrancethorp 1340 SD IV: 741, in Isgranathorp 1403 SD 'ns
I: 205, Isgrannethorp 1420 SD ns III: 618). Första leden är
här möjligen gen. av ett ord isgran 'idegran', vilket väl i sin
ordning är sammansatt av gen. sg. av i ock ordet gran.
Isie, Vemmenhögs hd, Malm. län (Isheogi 1133 SD I: 45,
Yale 1482, Ishöge Styffe Skand. u. unionst.3 s. 75). Förra led
är väl gen. sg. av i, senare led en böjningsform av hög, jfr Malmö
Malmöghe (1303 StUn.), älst skrivet MalmhaugEer (jfr Nor.
Sverges ortnamn).
Ishult, Vedby sn, N. Åsbo hd, Kristianstad län (Isollt 1524,
Falkm. Ortn. i Skåne, s. 49). Förra leden är väl gen. av i,
senare leden hult 'skog'. Namnet betyder således 'idegranskogen'.
Heda sn, Lysings hd, Östergötl. (i Isbeerghe 1410
SD ns H: 249, or.).
1) I Usåsen (Usåsen ek., issgisan dial.), höjd i Erska sn, Sjärke hd.
Älvsb. 1., kan dock möjligen ingå en 14 ett fornvästgötskt "37. idegran'
tillbakagående dial. form (se Sv. ortn. Alvsb. 1. III, s. 62).
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Isbärga, Ramundeboda sn, Grimstens hd, Närke' (Isberga
1622-1880, Isbergia 1695-1755, Issbergha 1629, Issbergh
1640-1690, Idzbergh 1650-1660, Idtzbergh 1665, Edzbärgh
1675, Edzberg 1680, Isbärgh 1686, Isbergh 1687-1688, Isberget 1715-1763 jb., isInerja dial.).
Isbärga, härrgård i Vilstads sn, Västbo hd Smål. (in ysbyerghwm1 341 SD V: 57 orig.).
Lilla Isåsen (Lilla Jssåssa 1687, L:a Issåssen 1690, Lilla
Isåsen 1695-1825, Isåsen 1880 jb., lila iss dial.); Isåsen,
Stora (Idzäsen(n) 1560-1568, Ysåsen(n) 1578-1587, Yssås(s)enn 1579-1581, Isåsen(n) 1589-1795, Issåssen 1597-1675,
Ås(s)en(n) 1604-1629, Isåssen(n) 1611-1686, Issåsen 16401650, Stora Isåsen 1700-1880 jb., Ysåsen 1585, Isassen 1613
tl., sNra '49asyj dial.) i Askersunds sn, Sundbo hd, Närke.
Islandet, terräng, ursprungligen gård, Uppsala (»manerium
regis vpsalie dietum island» 1338 SD IV: 590, or.).
I ett par av dessa namn kan naturligen Is- även gå tillbaka på Idhes-, varom mera nedan.

Men i ortnamn bör man givetvis även vänta att finna gen.
plur. av i som första sammansättningsled. Denna form bör i såväl
fisl. som fsv. lyda ifa (iwa), men är hittils ej anträffad i litteraturen 2. När emellertid universitetslektorn dr. H. SPERBER hörde
mig nämna, att jag i sv. ortnamn träffat gen. plur. iwa, ställde
han till mitt förfogande följande uppsats, som visar att belägg
på denna form ingalunda saknas i den fisl. litteraturen.
I Närke förekommer idegranen ännu. SAMZELIUS skriver i sin
>Blomster Krants» (Örebro 1760, s. 70): »Idgran växer nog i Tyslinge [sn i Örebro hd]». Enligt GELLERSTEDT, Ner. Flora 1831, s. 111
förekommer den i bärgen vid Lannafors, Vintrosa sn, samt i nökerkulla äng ock på flera andra ställen i Tysslinge sn. HARTMAN (Nerikes
Flora 1866, s. 239) uppger som fyndplatser Mällringe i Längbro so,
Lanoafors i Vintrosa sn ock Garphyttan i Tysslinge sn, alla i Örebro
hd. I Ransbärgs sn, Vadsbo hd (grannhäradet till de nu nämnda socknarna Ramundeboda ock Askersund) växer iden ännu vild (enligt Rudberg, Västergötlands fanerog. 1902, s. 111).
Be v. FRIESEN, Till d. nord. språkhist. s. 58.
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Fisl. ifa.
Det har mig veterligen hittils icke blivit beaktat, att den
av J. SAHLGREN postulerade ock i svenska ortnamn påvisade
formen gen. pl. iva (av
Srr 'idegran') värkligen är belagd i
en hittils missuppfattad skaldevisa.
,I en värs, som GIZURR gullbrårskald säges ha improviserat
före slaget vid Stiklastabir, heter det nämligen, enligt den bästa
handskriften (Kringla):
Scala oglaban ifa
orä fregni pat boräa
. buume viä kong a pingi
pegns döttir mic fregna o. s. v.
I »Den norsk-islandske Skjaldedigtning» B, s. 293 har
emellertid FINNUR J6NSSON ansett sig böra skriva värsen sålunda:
Skala öglaban åva
(ort fengum iat) borta
b-111fmk viä Dung ö pingi,
Degns döttir mik fregna o. s. v.
Härtill måste dock anmärkas att den av F. J. upptagna
läsarten (eva för iva endast finnes i en enda handskrift av Olav
den heliges saga, medan alla övriga handskrifter av denna saga
i likhet med Heimskringlamanuskripterna har ifa (iifa). Då således denna sista variant finnes i genealogiskt vitt skilda uppteckningar, måste den betraktas som den ursprungliga läsarten,
medan Ehva tydligen är uppkommet genom en avskrivares försök att göra täxten mera lättläst med utbyte av ett sällsynt ord
mot ett vanligt.
F. J. tycks mig därför vara på bättre väg, då han i sin
upplaga av Heimskringla (II, s. 460) behåller iva, som han där
betraktar som del av en omskrivning för 'kamp', vars övriga
beståndsdelar i så fall vore boråa ock Ding. Vad detta iva är,
lyckas han emellertid icke förklara; dock framkastar han den
förmodan, att vi här skulle ha att göra med ett för övrigt obelagt vapennamn.
5 -111091 Sv. landmil. 1912.
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Enligt min mening bör det betraktas som högst sannolikt,
att vi här ha att göra med den ovan omtalade gen.-formen av
ST (idegran), som i den isländska poesien är en ytterst vanlig
beteckning för bågen. Jag upplöser då värsen på följande sätt:
»pegns döttir skala fregna mik 6gla8an å iva Dingi; fengum Dat
orå; bilumk viå boråa Dr2ng», d. v. s. »bondens dotter skall icke
få höra, att jag är oglad på bågarnas ting (.= i striden); detta
ryktet har jag fått (näml. att jag betraktar striden som en glädje);
jag väntar sköldträngsel.»
Kenningen iva Ding har en-parallell i den fullkomligt analoga omskrivningen almping (av almr 'alm, båge'). Huruvida
orden »å iva Dingi» med F. J. böra hänföras till Drgng eller, som
ovan skett, till öglååan, kan icke med säkerhet avgöras.
HANS SPERBER.
I följande ortnamn anser jag mig kunna belägga fsv. (fda.) gen.
plur. iva:
Ivön, ö i Ivösjön, som bildar Ivö sn, Villands hd, Kristianstad län (Kto. hus. 1231 Valdem. II:s jordeb. s. 51), Ifwe-ön,
Ifwön 1746 Tuneld,.
Ivö, sn i Villands hd, Krist. län (Ifueö Styffe, Skand. u.
unionst.3, s. 88, Iffö 1624 Falkm. Ortn. i Skåne, s. 100).
Ivetofta, sn vid Ivösjön, Villands hd, Krist. län (in Srweetoffte
1319 SD III: 401, in . . . ywetoffte 1332 SD IV: 274, in parrochia
ywetofte 1333 SD IV: 312, in ysiotoffte (yfiotoffte?) 1345 SD
V: 469, Iftofthce 1351 Falkm. Förteckning 1846, s. 481,
Yvetofte 1362, Ifvetofta 1415 Styffe a. a. s. 88, Yfvatofta 1379,
Ywetofta 1437 Styffe, Sk. u. unionst.3 s. 73, Iffuetoffthe 1551
Falkm., Ortn. i Skåne, s. 146).
Ivösjön, sjö i Villands hd, Brist. län (Ifwösiön 1741
Tuneldp Ifwö Sjö 1752 Munek De Willandia II: 45, Ifö Sjön
1812 Hällström Ka. ö. Skåne, Ifvesjön 1838 Lilja Skånes flora.
I Sv. sjönamn (Sv. landsm. XX. 1, s. 259 f.) har E. HELLQUIST
uttalat som sin mening att dessa namn visa »med bestämdhet
hän på ett fsv. (fda.) sjönamn 'Tve, isl. Ife». Detta skulle vara
besläktat med mht. ifer m. (= ty. eifer, sv. lånordet iver)
urgerm. *if-ra- ock betyda 'livlig, rask, häftig 1. dyl.' Bland till
arbetet fogade 'Tillägg ock rättelser' läses emellertid s. 12 följande intressanta tillägg: »Namnen på If- föreslår prof. E. LIDEN
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mera tilltalande att föra till det gamla germanska ordet för
'idegran', iw- (isl.ST.r, flit. iwa o. s. v.).» Hur MÅN tänkt sig
namnens bildningssätt, meddelas emellertid inte.
Då man skrider till förklaringen av dessa namn, ville man
ju hälst först avgöra, vilket av dem som är det primära.
Namnet Ivösjön är sent, ock om vad sjön hetat, innan den fått
namn efter ön ock socknen Ivö, har man sig mig veterligen
intet som hälst med säkerhet bekant. De båda namnen Iv(e)ii
ock Ivetofta innehålla synbarligen, såsom även HELLQUIST antager, samma ord som första led. H. har tydligen tänkt sig
detta vara en böjningsform iva av det av honom postulerade
sjönamnet *ive. Att man här bör ansätta ett morfem Iva, därom
är jag fullt enig med H. Andra stavelsens a bör i fda. urkunder
i ställningen framför vokal mycket tidigt uppträda såsom e (i).
I yweetoffte 1319 uppträder 93 för a enligt vanliga fda. ljudlagar (jfr Noreen, Gesch. d. nord. Spr.2 § 22,1). Yfvatofta 1379
är förmodligen en fskånsk form med bevarat a.
Ivön skulle således betyda 'idegransön', Ivetofta 'tomterna
vid idegranarna'. För det förra namnet erbjuder namnet på den
näst Ivön största ön i Ivösjön en utmärkt parallell. Den heter
nämligen Enön (1812 Hällström, Ba. ö. Skåne, US: 10) ock är
således också uppkallad efter förekomsten av ett visst trädslag.
Namnet Ivösjön slutligen är väl troligen att uppfatta som
en folketymologisk ombildning av Ivesjön (jfr Ifvesjön 1838
Lilja, »Ifwetofta, vel rectius Ifwötofta, idem sibi vult ae Ifwös
tofter, vdl mareker vdl agri ad Ifwö pertinentes»: Munck, De
Willandia II, 1752, s. 60); men om detta är primärt eller sekundärt i förhållande till Ivön ock Ivetofta, kan man väl knappast bestämma. Om huru ortnamn kunna bildas på första leden
i andra ortnamn, se ovan under Häggsjön s. 56 f.
Vad vet man nu om idegranens förekomst i dessa trakter?
Härom skriver N. LILJA i Skånes flora (1838, s. 446) under
Taxus baecata:
»Växtort»: Bärgiga skogar på skuggig ock något fuktig
botten, hälst nära havet, högst rar, men enligt säkra underrättelser på flera ställen i nordöstra delens skogstrakter
norr om Ivesjön ock kring Immelnl.
1) Kursiv. av LILJA.
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Förhållandena i orten stämma således särdeles väl med min
förklaring.
Ivebro, by i Torups sn, Halmstads hd Hall.: I eller iwe
Bro 1753 Richardson, Hallandia II, s. 192, Jfvebro 1807 Hermelins
karta, Ifvebro GS: 19, 1882 Rosenberg, Geogr.-stat. handlex.,
Ifwebo (!) 1818 (3 ggr) Bexell, Hallands hist. II, s. 258 f.
Ivehögen, kulle med gravhög vid landsvägen mellan Ivebro
ock Torups kyrka: Ifwehög, Ifwe hög 1753 Richardson a. st.,
Ifwehögen (2 ggr) 1818 Bexell a. st.
ivås, by vid Ivesjön, Torups sn, Halmstads hd, Hall.: Ifås,
ifwås 1818 Bexell a. a. II, s. 247 n., 248, Jas 1807 Hermelins
karta (där orätt lokaliserad), Ifås GS: 18, 1882 Rosenberg a. a.
ivesjön, sjö i Torups sn, Halmstads hd Hall.; avrinner
genom den bäck, vid vars nedre lopp Ivebro ligger: Ifvesjön
GS: 18).
I Sv. sjön. 1, s. 259 anser HELLQUIST namnet Ivesjön innehålla »ett gammalt sjönamn "ive, varav Ifås bildats». Emellertid synes här sjönamnet vara jämförelsevis ungt. Den relativt
obetydliga sjön har väl förmodligen fått namn av bäcken, som
i sitt nedre lopp rinner förbi Ivehögen ock Ivebro. På samma
sätt ha vi sjönamnet Frännen av Frännån, som fått namn av gården
Fränntorp
*Frända torp 'Frändes torp'), belägen vid åns
nedersta lopp långt från sjön Frännen (se ovan s. 57). Kring
bäcken har väl förr vuxit idegran. Jag känner emellertid ingen
annan förekomst av Taxus i Halland än vid Särö sätesgård,
Släps sn i Fjäre hd (Montin i Vet. akad. handl. 1766, s. 246,
1817-18 Bexell a. a. I, s. 401, Fries, Flora Hallaudica I, s. 150),
ett förhållande som dock ej förbjuder min förklaring.
Namnet Ivebro kan även vara det primära. Det skulle då
betyda 'idegransbron, bron av idegran'. Paralleller erbjuda
namnen Pilbro, bro i Danmarks sn, Vaksala hd (Pihl-Bro 1792
Elers' saml. om väg. III, Sundeman), Askabro, gård i Tuhundra
hd, Västm. (i Askabro 1399 Styffe, Bidrag II, s. 95, or.), Albro, gård
i Gillbärga sn, Södni. (i Allabro 1409, 1414, 1417 SD ns II: 220
or., 851 or., III: 246 or.; förklaras av LUNDGREN ur mansn. Alle),
Albro, gård i Björkviks sn, Jönåkers hd (Ahlbron 1690 kb, Ahlbro
1823 Bernhardt, Beskr. ö. Björkwik, s. 27, grbro dial.) ock
Sälderbron, gård i Viby sn, Grimstens hd (Säldebron 1675, 1680,
1690, 1695, Sälderbron 1700, 1715, 1749 j b, silkabroa ä. dial.,
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sådarbrQa y. dial.). Dessa namn torde väl tämligen säkert vara
sammansatta med trädslagsnamnen pil, ask, al ock stilde(r)
(d. v. s.
Att just idegranen använts till sådana ändamål, visar följande notis: »— — — es giebt dort [in der unagegend von
Göttingen] auch noch tiber bäche gelegte eibenholzstege (B.
Langkavel, Der Eibenbaum, Die Natur 1892, N:o 54».1 Jfr ock
ortnamnet Eibendamm i Westpreussen (a. a. s. 28).
Ivåsmyran, myr vid Kubbo, Valbo sn, Gästriklands ö. tg,
upptages i R. Hartrnan, Gefletraktens växter2 1863, s. 27, som
växtställe för idegran. Förra leden är ett ursprungligt naturnamn
*i-va-ås 'idegransåsen'.
ivön, ö (ock förrådspl.) i Förkärla sn, Medelstads hd, strax
utanför Karlskrona, Blekinge (Ifön 1809 Hermelins karta, GS: 11,
1909 Post- o. telegrafortfdrt.), av *Iva-ö. Idegranen är just i
Medelstads hds kusttrakt rätt vanlig. Den växer i Fridlevstads
sn, Nättraby sn (Sjuhalla o. St. Vörta) ock Ronneby sn (flerstädes) enl. Conwentz, Förteckn. å lokaler f. vilt växande idegran (Taxus baccata) i Sverige, Lund 1898.

Men man bör även vänta att anträffa ortnamn, som äro
sammansatta med den rena stammen 2 (urnord.
Noreen,
Altisl. gramm.3 § 74, 6, v. Friesen, Till d. nord. språkhist. s. 58).
Denna stam bör under fornsv. tid uppträda under formen *y
(eller *i). Möjligen ingår den som förra led i bl. a. följande
ortnamn:
Ystad, stad i Skåne (domus ystaensis 1280 SD II: 655 orig.,
in ystath 1285 SD I: 667 avskr., in Ystathse 1289 SD II: 84
avskr., in ystath 1299 SD II: 295 avskr., villa forensi dicta
ystad 1303 SD II: 383 avskr., Villa Ystads 1303 SD II: 385
avskr., o. s. v.). Namnet skulle då betyda 'idegransstället'.
Ykullen, by i Tiveds sn, Vadsbo hd Vgötl. (Jkulla 1807
Hermelins ka., Ykullen 1814 Lindskog, Skara stift IV, s. 115 n.).
Att idegranen fortfarande växer vild i Vadsbo hd, har jag förut
nämnt.
Elisabeth Lemke, Die eibe in der volkskunde, Zeitschr. d. Vereins
f. volkskunde XI: 36, Berlin 1901.
Jfr fisl. Srbogi.
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Idala, sn i Fjäre hd, Hall. (Ydale 1461 Styffe, Sk. u.
unionst.3). Jfr fisl.
Isätra, by i Norrby sn, Simtuna hd, Västra. 1; (i Ysittra
1370 SRP: 915).

Men Taxus baccata måste i fsv. ha burit även ett annat
namn, som i nutida svenska lever kvar under formerna idegran,
ideträd ock id. Det älsta kända belägget av detta namn är
formen ijdh i Variarum rerum 1538.
Man har hittils ej kunnat föra ihop dessa former med det
fisl. ST1. Ansätter man emellertid en form idhe som utgångsbas för formerna med d i stammen, torde dock en kombination
bli möjlig. Man kan då, som doc. HESSELMAN för mig påpekat,
hänvisa till kollektivsuffixet -(i)fija (se Hellquist, Nominalbildn.,
Ark. n. fil. VII, s. 35 f. sep.), med vilket äro avledda fisl. kvende,
fsv. qvindi n. 'kvinnfolk', fsv. keerlde, fgutn. kerldi n. 'manfolk',
fisl. akårpe n., fgutn. skypi 'skotyg' ock fsv. thilde n.' golvbräder'. Hit hör kanske ock sälde, se s. 69, Rz s. 556 a.
Ett Iwipja borde emellertid ljudlagsenligt resultera i ett
fsv.pe (jfr Noreen, Altschw. gramm.). Denna form har
emellertid säkerligen fait följa den allmänna utjämningen till
förmån för de ej u-omljudda formerna av det närstående i
(n. pl. Iwar etc.). På samma sätt ha kollektiverna birke,
hässle o. s. v. tidigt fått maka åt sig för de analogiska formerna björke, hassle.
Liksom med sg. gen. av kerldi ock qvindi bildats fgutn.
kerldis maper ock qvindis maler, bör med sg. gen. iDes ha
bildats sammansatta ord ock ortnamn. Hit höra enligt min mening
bl. a. namnen':
Se Tamm, Etym. ordb. s. 378 b.
Detta idhes- bör i modern svenska ge is-. I en hel del ortnamn på begynnande Is-, där man saknar medeltidsformer, kan man
sålunda ej blott ansätta sg. gen. av i 'idegran', utan även alternativt
sg. gen. av Itie. Den senare formen kan sålunda t. ex. med fog misstänkas i det ovan behandlade Isåsen från Askersunds sn, Nke. —
la-avledningar av trädslags namn ingå ofta med singular genitivform i ortnamn ex. Bökesåkra (Bögisager 1624, Falkman, Ortn. i
Skåne, s. 208), Bökestorp (Bögestorp 1624, Falkm., a. a., s. 208),
Bkesåkra (Ekisdkra 1556, Falkm., a. a., s. 209).
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Isåsen Lerbäcks sn, Kumla hd, Närke (Id'åss 1549, Idijssåås 1554, Issåsenn 1573, Isåssenn 1581, Issåssen(n) 1556-1680,
Isåsen(n) 1561-1880 jb., Isåsen 1583 tl.).
Ideshult (Hjorted, S. Tjusts -hd, Smål.), som skrivs 'Init
godz Idheshulti ock 'thet godzet Ithishule 1412 SD ns II: 472 f. or.
Idesdall 1320 SD III: 484 (avskr.) lim. Verend.1
HELLQUIST förmodar i Ideshult ock Idesdall ett sjönamn
*Ifdr eller (i anslutning till Lundgren, Sv. landsm. X. 6, s. 125 n)
ett personnamn *Idhir.
På samma sätt som på gen. plur. skii)pa bildats sammansättningarna fisl. skiiDa-drifa 'flakes of snow', skråDa-tollr 'shoetax' (Vigfusson), har med gen pl.. ilaa sammansatts ett flertal
svenska ortnamn. Som ex. vill jag blott anföra:
Idhelösa i Södermanland (i Idhelosa 1418 SD ns III: 384 or.)
d. v. s. 'idegransängen' (jfr Liden, Språkhist. bidr. I, s. 28).
Idhult, Svinbults sn, Ydre hd, Ögöt1. 2 (i Idhhvith 1460
Rf. 120, i Ildhulth 1545 KA. 18 etc., alt, Mun Norrby Ydre
hds gårdsn. II, ,s. 155 f.). NORRBY antar såsom första sammansättningsled alternativt ide i ide-gran.
Idebo, Malexanders sn, Ydre hd, Östergötl. (Idhabodhe
1418 SD ns III, s. 303 avskr.; Idebodha 1545 KA. 11, 2 gg etc.,
ibo dial. Norrby a. a. II, s. 62 f.).
Idanäs, Näshults sn, Östra hd, Smål. (Idhaness 1393 SRP :
2656).
Idåsen, gård i Hålanda sn, Ale hd, Älvsb. 1. (Ens 15641568, Idås 1571-1590, Jdäss 1587, -åssinn 1573, Jåssen 1594Ordet idhe n. förekommer troligen även i norska ortnamn, t. ex.
Isdal i Hammer sn, S. Bergenhus amt (Rygb, NG XI: 343), som skrives
Isdall NRJ II: 498 (1520-1570), Idisdallen 1563, Ithdallen 1563,
Isdall 1567, 1610, Isdal 1667, Iisdall 1723. Namnet förklaras av
prof. M. OLSEN ur hi& n. 'björnide'. Detta ord behåller emellertid, så
vitt jag vet, i ortens dialekt alltid det begynnande h-. Hammer sn ligger
ej fullt två mil från Bergen, i vars omnäjd idegranen växer, se Schilbeler,
Vind. norv. I: 449, Hartman, Skandin. flora7 s. 210).
Idegran växer ännu på Ombärg (se Tuneld, Geografi]. 1741, s. 114,
Kindberg, östg. flora, 1901, s. 288), i Östergötlands skärgård (Hammarkinds hd, Kindberg a. st.) samt på Blixtorps mo, Risinge sn, Finspångaläns hd (Conwentz, Förteckn. 1898).
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1624, -åsen 1611, Jdåssen 1629-1690, Idåsen 1640 -1877 j b.,
Iååssen 1574 tl., Iäåsen 1695 lh., iqsan dial. Sv. ortn. Älvsb. 1. II,
s. 30 f.). Ortnamnskommittén skriver om detta namn: »Förra leden
är knappast det i ide-gran ingående trädnamnet, som i näjden är
föga känt». Kommitténs skäl mot denna förklaring är dock av
föga betydelse, då den nu så sällsynta idegranen förr varit spridd
över hela Sverige upp till Gästrikland. Ännu 1746 tycks det
som om idegranen ej skulle varit sällsynt i det till ifrågavarande
härad gränsande Bohuslän (se Oedman, Chorogr. Bahus. s. 50),
ock den förekommer ännu vild i Ransbärgs sn, Vadsbo hd,
Västergötl (se ovan s. 64 n). För övrigt underkänner kommittén
detta sitt skäl för det i grannsocknen (Erska sn, Bjärke hd) belägna Usåsen, vilket namn av kommittén förklaras möjligen innehålla en västgötsk dialektform motsvarande fornisl. Ss, gen. sg.
av Yr 'idegran' (Sv. ortn. Älvsb. I. III, s. 62). Ett viktigare skäl
mot förklaringen vore väl, att idegranen i Västergötland kallas barlind (Rz), »barlind, vulgo balinn» (Hof) eller barr-lind (Runa 1845,
s. 81) ock i Bohuslän ba-lind (Hz). Dessa tyckas emellertid
samt ock synnerligen vara sena ord. De återgå alla på en form
barr-lind, SOM väl uppkommit på så sätt, som redan ELIAS
FRIES i Bot. utflygter III, 1864, s. 245 antagit. Han förklarar ordet som• »linden med barr, emedan den lemnar bast
liksom linden».
Idmyren, myr i Grinduga by, Valbo sn, Gästriklands ö. tg.
(idmuren 1824 Vet.-ak. bandi. s. 444; 1848 R. Hartman, Flora
Gevaliensis, Idmyren 1845 Runa), förmenas enligt Dybeck
(Runa 1845, s. 81) ha fått namn av idegranen, som där växer.
Idö, ö ock gårdar, Gryts an, Hammarkinds hd, Östergötl.
(? super insulis yclemm 1345 SD V: 395 avskr.; Idö 1810 Hermelins ka., GS: 46, 1882 Rosenberg). Idegranen växer i Gryts
sn dels vid kyrkan, dels på den ej fullt en halvmil ifrån Idö
belägna Hässelö (Kindberg a. st.). Från namnbildningssynpunkt
är namnet Hässelö (av hässle ock ö) en god parallell till Idö.
Idö, ö ock by, Vestrums sn, S. Tjusts hd, Kalm. 1. (?super
insulis ycloum 1345 SD V: 395 avskr.; Idöö 1437 Sivers, Westerwik, s. 49 avskr.; Idöösund 1444 Sivers a. a. s. 50 avskr.;
,Idö är en låg med skog bewuxen ö, hwarpå stå några stora
höga Ekar» 1748 Hahn, Joh. Månssons Uplifwade Aska, s. 96;
Lotsgården Idö 1758 Sivers, Westerwik, s. 314. Hos SJÖ-
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STRAND, Calm. läns o. Ölands flora 1863, s. 341, uppges som
växtort för T. baccata: »Skogar. Småland: h. o. d. längs kusten,
synnerligen norra delen av länet.» — Strax vid Idö ligger ön
Lindö.
Idö, gård ock ö, Vätö sn, Bro skg, Sthms 1. (i ijdhöö 1623
jb, på Jdhöö 1653 kb, i Idöö 1653, 1657, 1660 föd. o. dödb.,
Idöö 1698 förhörsb., Idön 1748 Hahn, Joh. Månssons Uplifvvade
Aska, s. 126, 1790 Nordenankars sjökort, Idö 1802 Hermelins
karta, 1804 Radloffs beskr. ö. Sthms 1.). 1 THEDENII Flora ö.
Uppl. o. Söderm. fanerog. (s. 476) upptages just Idö som en av
växtplatserna för idegran.
Idhagen vid Martebo myr, nordost om Visby, Gottl. Idegranen växer här ymnigt (se R. Sernander, Sveriges växtvärld,
fig. 69, Sveriges rike I).

1 appellativen ideträd (I(1)deträä 1640 Lincopens., Ydeträä 1659 Franekenius, Spec. botan. renov., Ide-träd 1741
Tunelds geogr., s. 114) ock idegran ingår säkerligen också
primärt eller sekundärt en fsv. gen. plur. lim. Detta antagande
styrkes i hög grad av den gutniska formen aidä-gran (Runa
1845, s. 81), där förra leden till punkt ock pricka motsvarar
detta 113a. På samma sätt står mot fisl. pika gutn. paikä, mot
fisl. limi gutn. iajme o. s. v. (jfr Rietz' ordb. ock Noreen,
Fåröm. s. 60 f., Sv. landsm. I. 8). Ur de synkoperade formerna
idträd, idgran har man väl abstraherat ordet id(h) 'idegran'
(ijdh 1538 Variar. rer., Ydh 1659 Franckenius a. a.)
Skulle emellertid idh vara en gammal bildning, vilket jag
dock ej är mycket benägen att tro, förklaras naturligen formeh
idhe som en ia-avledning av samma typ som birke, tälle,
äspe etc.
Lägger man' nu märke till andra sammansättningslederna,
finner man, att de från betydelsesynpunkt synnerligen väl passa
i sammansättningar med trädslags namn. Vad land ock landa
beträffar, behöver jag blott hänvisa till namnet Birkiland, som
endast i S. Bergenhus amt, Norge, förekommer 16 ggr (Rygh,
NG XI), för hög jfr Rygh, NG XI: 631 (Apald-, Aspe-, Bik-,
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Fure- haugr etc.). För -hult behöver jag ej lämna några exempel.
För -bärga, -åsen, -dal, -näs, -boda jfr de i Sv. postortlexikon
1909 förekommande 60 Ekeberg, 23 Ekås(en), 42 Ekedal(en),
52 Ekenäs, 15 Granbo(da) o. s. v. Att önamn ytterst ofta äro
sammansatta med trädslags namn, är ett för varje ortnamnsforskare känt faktum, jfr de vanliga ortnamnen Ekö(n), Lindö(n),
Björkö(n) etc.

Att idegranen hör ha spelat en stor roll för ortnamnsbildningen, kan man lätt inse, då man besinnar, hur eftersökt den i
alla tider varit. Att dess vedi forna tider i stor utsträckning
använts till bågvirke, framgår med all önskvärd tydlighet blott
därav, att idegranens namn Srr i fornisländskan ofta användes
i betydelsen 'båge'. Från senare tider vet man, att allmogen
brukat vid högtidligare tillfällen pryda sina boningar med idekvistar. Så uppges 1845 från Närke (Dybecks Runa, a. st.).
Från Gotland, Gothems ock Boge socknar, berättar LINNÉ i sin
Öl. o. Gotl. resa 1745, s. 223. »Folket hade ett artigt maner,
att betäcka sina Wäggar med Id-qwistar, då man begynte neder
ifrån Golfwet at liksom med Spån betäcka wäggen, som genom
det mjuka Barret fick de aldrawackraste gröna Tapeter». Enligt
benägen uppgift av prof. R. SERNANDER var det under hans
skolår vanligt, att idekvistar från Tysslinge torgfördes i Örebro. Ännu 1897 brukade man dagligen sälja friska idegranskvistar på Hötorget i Stockholm, vilka användes till gravkranar,
enligt iakttagelse av prof. CONWENTZ.1 I Småland brukade man
1741 använda dekokt av idegran mot skabb (Linne a. a. s, 32).
Om idegranens ved skriver RETZIUS (Flora oeconom. 1806,
s. 712): »Trädet eller weden är ibland de wackraste inhemske,
tämmeligen hånit, med fina ådror, låter wäl arbeta sig så wäl
af Swarfware som Snickare och Instrumentmakare. Til åtskillige Musikaliske så wäl Blås- som Sträng-instrumenter; är
det begärligt». Enligt C. A. AGARDII (Om Sveriges skogsväsen
s. 143: Agardh o. Ljungberg, Statistik III) användes veden även
till inläggningar. Hos EKSTRÖM, Mörkö sn (1828) s. 134 läses: »Af
Taxus baccata, Idgran, finnes här ett enda träd, på en holme
(Karsholmen) längst ut i södra Skärgården. Detta träd är illa
1) Se Conweniz, Nene Benbacht. ii. die Eibe, Danziger Zeitung 1 8 9 9 ,
Nr 23706,
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handteradt af Skärkarlarna, emedan en så hård och vacker
trädart är förträfflig för dem till Notkaflar.»
Jfr vidare R. SERNANDER i Sveriges växtvärld, sp. 93 (Sveriges
rike I).
Ännu i modernare tider, då idegranen ej på långt när har
samma betydelse som förr, bildas ortnamn i rätt stor utsträckning med dess yngre namn bar(r)lind, t. ex. Barrlindedalen nära
Torp i Gillbärga sn, Gillbärgs hd, Värml., Larsson, Floraö.
Werml. o. Dal, 1868, s. 325; Barrlindemaden ballnamaa, torp
å Högsbyn, Örs sn, Nordals hd; Barrlindemyren, hemmansdel
i Södra Ostebo, Skålleruds sn, Nordals hd, Sv. ortn. Älvsb. 1.
XV: 91, 75; Barlindamyr 1582, råmärke mellan S. Skarbol,
Djurud ock Källtegen i Svanskogs sn, Gillbärgs hd, Värml. 1.,
Lignell, Dal I, s. 221; Barlindbotn, Svano sn i Sondfjord; Barlindbrekke, Orskog sn paa Sondmore Rygh, NG XIII: 153, Schäbeler,
Viridarium norr. I: 449; Barlinddalen bållinndcden Bxrum
Hd, Akershus amt Rygh, NG II: 145; Barlindbraaten, Barlind"
Buskeruds amt NG V: 266, 196 o. s. v. Man måste sålunda naturligtvis även anta, att i våra äldre ortnamn idegranens övriga namn
i rätt stor utsträckning böra uppträda som sammansättningsleder.
Detta antagande styrkes än vidare av den omständigheten,
att etymologiska släktingar till fisl. §r ofta uppträda som sammansättningsleder i ty. ortnamn; se E. LEMKE a. a., E. V. BERG,
Gesch. d. deutschen wälder, HOOPS, Waldbäume u. kulturpflanzen
1905, s. 240 f., KUBLER, Die deutschen berg-, flur- u. ortsnamen d. alp. Iller-, Lech- u. Sannengebietes 1909, s. 45, LUISE
GERBING, Die flurnamen d. Herzogtums Gotha u. d. forstnamen
d. Thiiringerwaldes 1910, s. 288 (Ibenhain, som år 1186 skrives
Iwinhagin).
Föregående tre uppsatser äro grundade på ett under våren
1911 inom Språkvetenskapliga sällskapet i Uppsala hållet föredrag.
För de råd ock anvisningar (huvudsakligen rörande litteratur),
jag i samband därmed erhållit, ber jag att härmed få uttrycka
min tacksamhet till professorerna A. NOREEN, 0. V. FRIESEN, R.
SERNANDER, docenterna B. BESSELMAN ock S. LAMPA samt lektor
SPERBER.
1) SAOB:s älsta belägg på ordet bar(r)lind är från 1745.

76

SAHLGREN, ORTNAMN

Uppsatsen om idegranen är närmast ett utkast till en
större avhandling. Som jag emellertid väl ej under de närmaste
åren kan komma i tillfälle att skriva denna, publicerar jag nu
det lilla utkastet. Som man hittils ej hittat något som hälst
belägg på idegranens namn (jfr dock LIDENS konjektur i Sv
sjön., se ovan s. 66 f.) från fsv. tid, torde uppsatsen väl förtjäna trycksvärtan, särskilt som den från växtgeografisk synpunkt även torde ha en viss betydelse. Blott i de allra
genomskinligaste av de anförda ortnamnen har man hittils (med
ovan gjort undantag) förmodat idegranens namn. DYBECK har
(jfr ovan s. 72) på detta sätt förklarat Idmyren ock H. CONWENTZ
Idö, Idskär, Idelund, Idehult, Idmyren (Die Eibe in der
vorzeit der skandinav. länder, Danziger Zeitung Nr 22934).
CONWENTZ har även (s. st.) med rätta framhållit, att i en del
ortnamn på Id- fisknamnet id kan ingå som sammansättningsled.
Särskilt kan detta ju väntas förekomma i sjönamn (jfr Hellquist,
a. a. s. 258 f.).
Uppsala i dec. 1911.

För förestående uppsats har jag tyvärr ej kunnat begagna mig av
prof. LÄPFLERS avhandling om »Det evigt grönskande trädet» i Sv.
landsni. 1911, som ej utkom, förrän min uppsats redan slutkorrigerats.
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Ortnamnsregister.
Här upptagas endast ortnamn, om vilkas förklaring man
i det föregående kan vinna någon upplysning.
Albro 68
Ampn 61
Apaldhaugr 73
Askabro 68
Aspehaugr 73
Barlindamyr 75
Barlindbotn,-braaten,
-brekke, -dalen, -os
75
Barrlindemaden, •
-myren 75
Barrlindsdalen 75
Birkiland 73
Björkö(n) 74
Bökestorp 70 n.
Bökesåkra 70 n.
Edet 61
Edsgården 61
Eibendamm 69
Eikhaugr 73
Ekeberg, -dal(en),
-näs 74
Ekesåkra 70 n.
Ekås(en), -ö(n) 74
Enön 67
Frännen 57, 68
Fränntorp, -ån 57, 68
Furehaugr 74
Granbo(da) 74

Hagaryd, -sjön,
-tjärn 59
Hagered 59
Hagrida, -ryd, -ryboethorp, -siohylta
59
Hasjön 59
Heggedalen 60
Häcksjön 59
Häggen 58, 60
Häggesås 59
Häggryda 57 n, 59,
-sjön 56 f., 59 f.,
-sjöryr 56 f., -ån
56 f., 60
Hägnen 57 n
Hässelö 72
Högsjöhult 56, 58
Högsjön 57 f.
Ibenhain 75
Idala 70
Idanäs 71
Idebo 71 -hult, -lund
76, -lösa 71
Idesdal 71, -hult 71
Idhagen 73, -hult 71,
-myren 72, 76,
-skär 76, -åsen 71
f., -ö 72 f., 76

Isbärga 63 f., da171 n.,
grannatorp, -hult,
-te 63, -landa 62,
-landet 64, -åsen
64, 70 n., 71
'sätra 70
Ivebro, -högen 68,
-sjön 66 if., -tofta
66 f.
Tvås 68, -åsmyran 69,
-ö 66, -ön 66 f., 69,
-ösjön 66 f.
Laksten 61
Lindö(n) 73 f.
Malmö 63
Pilbro 68
Svallabotten 62
Svallängen 63
Sälderbron 68 f.
Tovasund 61 f.
Tuva 61
Undede 61
Undenäs 61
'
Usåsen 63 n
Venised, Vänersed
61 f.
Ydalir 70
Ykullen 69
Ystad 69

Menuetter och Polska Dantzar.»
En fången karolins musikminnen,
publicerade av SAMUEL LANDTMANSON.

I Skara Stifts- ock Läroverksbibliotek förvaras en liten
handskriven bok med nätta, bruna läderpärmar, på vars gulnade
titelblad läsas följande ord:

Cantus Secundus
March Book
SanOt Primus På
Menuetter och Polska Dantzar
Tobolskj d. zo Martii
1715
G. S. Blidstro - -1
Boken förvaras icke på samma ställe som bibliotekets övriga
handskrivna musikalier, utan i ett skåp bland diverse andra
handskrifter av växlande innehåll. Den kan därför lätt undandraga sig uppmärksamheten. Då jag nu går att meddela några
prov på dess innehåll, är det emedan den gamla boken synts
mig äga ett ganska stort intresse. Då man slår upp dess titelblad, anar man genast, att man har i sin hand ett värk av en
bland de karoliner, som efter Karl XII:s olyckor i Ryssland fördes
fångna till den sibiriska staden Tobolsk. Ock jag kan genast
1) Rästen av namnet är bortriven, ock även bokstaven efter r är
endast till hälften kvar.
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nu säga, att detta antagande är riktigt, ty mannen kan — som
jag nedan får tillfälle att ytterligare beröra — identifieras. Men
allt sådant har intresse, som på något sätt påminner oss om
dessa fångna karoliner ock deras liv i krigsfångenskapen i Ryssland eller Sibirien. Icke minst på senaste tiden har genom
offentliggörandet av dagböcker från dessa tider intresset för
karolinernas öden ökats. Men uppteckningarna i den gamla
boken ha också ett musikaliskt ock speciellt ett melodi-historiskt
intresse, ock detta måhända icke minst emedan de illustrera
spörsmålet om »polskemelodiernes härkomst».
Titelbladet ger oss anledning att vänta, att boken skall befinnas innehålla »andra stämman», d. v. s. en ackompanjerande
stämma, till marscher, men »första stämman» (melodien) av »menuetter och polska dantzar». Ty att »Cantus secundus» ock »Cantus
primus» betyda andra resp. första stämman, måste synas även
den i äldre musikalisk terminologi mindre bevandrade troligt.
Ett närmare studium av bokens innehåll visar ock, att gissningen angående ordens betydelse är riktig, ock icke minst blir
saken klar, då vi finna en marsch, av vilken meddelas två stämmor, dels en melodistämma, som har överskriften »Cantus primus»,
dels en sekundstämma, »C. secundus». Det ser nära nog ut, som
om upptecknaren först avsett en samling andra stämmor ock i
denna avsikt präntat sitt titelblad, men sedermera kommit på
andra tankar ock då passat in orden »Sampt Primus På», vilka
stå något osymmetriskt på titelbladet ock synas vara tillskrivna efteråt. Huru som hälst har han givit oss melodistämman till alla sina menuetter ock polonäser, ock det få vi vara
honom tacksamma för, ty de utgöra den ojämförligt största delen
av bokens innehåll. Att av de flästa marscherna endast meddelas
andra stämman, är 'ju visserligen att beklaga.
Upptecknaren har varit en ganska driven notskrivare ock
synbarligen hemmastadd i musiken. I allmänhet är det ordentligt ock tydligt skrivet. Att stundom förtecken äro glömda ock
ett ock annat tecken felaktigt, det är ej att undra på, då boken
innehåller o. 300 nummer. Upptecknaren använder icke vårt
återställningstecken. Om i 17-tonart en av de förtecknade tonerna
höjes, användes som tecken härför ett t$, ock i analoga fall användes vid korstonarter ett 5. Eljest finns inget tecken för
återställning. En tillfällig höjning eller sänkning av en ton
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gäller blott för takten, ock kommer sedan tonen igän utan förtecken, är den tydligen att betrakta som återställd. Stundom
kan man emellertid i sådana fall vara -något tveksam, om
ej upptecknaren glömt ett förtecken. K laven är icke vår vanliga diskantklav, utan upptecknaren använder den numera försvunna s. k. gamla franska diskantklaven, enligt vilken
g ligger på första linjen.1 Detta framgår av förtecknens ställning, liksom också därav, att upptecknaren ordnat vissa av sina
melodier i grupper efter tonart ock över dessa grupper sätter
tonartens namn. De av mig meddelade melodiproven har jag
transponerat till vanlig diskantklav för att underlätta läsandet
av noterna.
Det synes mig sannolikt, att upptecknaren skrivit upp sina
melodier för fiol. Den lägsta ton, som förekommer i hans melodier, är det g, som är fiolens lägsta ton, ock i höjden går han
någon gång upp till e», men vanligen blott till a2 ock h2 — det
är just fiolens omfång i första läget. Vidare förekomma en ock
annan gång dubbelgrepp, ock dessa ligga väl till för fiolen.
Slutligen synas mig de nedan omnämnda, i handskriften upptagna variationerna till »Folie d'Espagne» ha en karakter, som
alldeles avgjort tyder på att de varit avsedda att utföras på fiol.
Först i boken kommer ett 40-tal marscher, men till de
flästa av dessa meddelas, som redan sagts, endast andra stämman, ock de äro därför onjutbara. Endast så till vida kunna
de ha intresse, att de stundom bära namn, som påminna om
rnärkeliga män, t. ex. »Gen. Lewenhaupts marsch», »Dtichers
marsch» o. s. v. Av några få marscher förekommer emellertid
melodistämman, ock det är rätt egendomligt att lyssna till deras
käcka toner, som under dessa ofredens dagar vandrade över
Europa, stundom bärande med sig namnet av någon känd ock
beundrad segerjälte.
Efter marscherna kommer så en oerhörd massa menuetter,
tillsammans o. 170, bärande i sin mån vittne om hur världen på
denna menuettdansens tid rent av översvämmades av menuettmelodier. Åtskilliga av de i boken upptecknade menuetterna
äro nog mycket enkla ock banala, men en ock annan ganska
1) I några få melodier, som tydligen äro skrivna senare ock av
annan hand, användes vanlig diskantklav.
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vacker ock originell melodi kan också här ock där påträffas, ock
jag har sökt leta ut några sådana till den lilla provsamling, som
jag här nedan meddelar. Huruvida upptecknaren själv fabricerat
en del av sina melodier efter givna förebilder, är naturligtvis
omöjligt att avgöra, men med hänsyn till särskilt den stora
mängden av menuetter synes det icke alldeles otroligt. Sannolikt är väl emellertid, att många, kanske de flästa, äro sådana,
som upptecknaren hört, utrikes eller kanske delvis i Sverge.
Efter menuetterna följa de polska danserna, vanligen
kallade polonäser. Det finns i boken ett 70-tal sådana. Många
av dem äro ganska enformigt lika varandra, men åtskilliga äro
friska ock medryckande, särskilt tack vare den karakteristiska
rytmen. Jag kommer, innan jag övergår till melodiproven, att
ytterligare något beröra dessa melodier.
Mot slutet av boken förekomma mera sporadiskt en del
andra slags dansmelodier, med överskrifter såsom: Gavott,
Gigve, Brandel (branle), Courant, Pysan, Amener, Foli
d'Espagne, Paspiel, Diapolus, Jalousi, La Bourgonnie,
La Vallantine, La Combatans. De äro ofta svåra att få
någon klarhet i, ock jag undrar, om icke trots allt upptecknarens
skicklighet inför dessa ofta mera invecklade saker kommit till
korta.
Över varje melodi står en uppgift på vad för slags melodi
det är, »menuet», »polones» etc. Stundom förekomma dateringar,
ibland ha melodierna namn efter personer ock orter. Dessa små
notiser äro ofta av intresse, de korta antydningarna sätta fantasien i rörelse. Jag meddelar i det följande oförändrade alla
sådana överskrifter, som tillhöra de här medtagna melodierna.

Vem var nu upptecknaren av alla dessa melodier?
Genom ett välvilligt tillmötesgående av Arkivarien vid
Riksarkivet, dr P. &NÅN, har det lyckats att få mannen identifierad. I samlingen »muscovitica» bland »Agenten Th. Knipercronas beskickningshandlingar 1721-1723» förekommer en
»Rulla på officerare, stabspersoper, underofficerare, corporaler
1) Passepied.
6-120088 Sv. landsm. 1912.
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och gemene samt herrelösa drängar i Tobolsko varit» (undert.
7 april 1722 av Bror Rålamb; 11 tätt skrivna blad). Här finnes
bl. a. Hautboisten Gustaf Blidström »med C(?) Clöversch[ölds]
suite», upptagen under »Vestgötarne Scaraborgs». Det synes
mig tydligt, att det är denne hautboist som vi ha att tacka för
den lilla boken i Skara bibliotek. Hans befattning inom hären
förklarar den vana i notskrivning, varom uppteckningarna vittna.
Kanhända hade Gustaf Blidström varit med om att roa kung Karl
med musik under de vilostunder, han bestod sig i fält, ock kanhända voro bland de melodier, som han sedan satt ock skrev upp
där borta i Tobolsk, även sådana, som kunde påminna honom om
.dylika stunder. Vem vet? Visst är, att det icke saknar sin
stämning att bläddra i den gamla bokens gulnade blad eller att
lyssna till tonerna av de gamla melodier, som de åter väcka
till liv efter en lång tystnad. Ock man tänker icke utan rörelse
på den fångne karolinen, som här under sorgens tider skrivit
ned toner, dem han kanske mindes från lyckans ock medgångens, toner som måhända förmådde väcka glädjen till liv
under de länga åren i det fjärran Tobolsk.

Jag meddelar nedan först några prov på marscher ock menuetter samt de danser av växlande slag, som förekomma i
slutet av boken. De polska danserna, som äro viktigast, sparar
jag till sist.
Bland de dansmelodier av växlande slag, som förekomma i
slutet av vår handskrift, är det av ett visst intresse att finna
den tydligen en gång så populära melodien »Folie d'Espagne»,
samma melodi som med någon förändring här i Sverige användes till Sinclairs-visan ock flera andra visor', samma som
man stundom ännu i dag får höra från konsertestraden, då
Corellis »La folia» står på programmet. Det är egendomligt
att även i vår handskrift finna variationer till melodien liksom
i Corellis nyssnämnda komposition. Vissa av dessa variationer
torde ställa ganska stora krav på exekutören. Av allt att dömma
har denna melodi på sin tid varit vida bekant ock mycket
1) Jfr Steffen, Enstrofig svensk folklyrik, Sv. Lm. XVI. 1, s. 91 if.
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älskad, men kanhända .hade man icke väntat att finna en uppteckning därav från »Tobolskj 1715».
Det utan all jämförelse viktigaste i handskriften är dess
»polska dantzar», vilka jag med anledning härav har ansett mig böra behandla något utförligare. I allmänhet bära
dessa danser överskriften Polones (poloness, polonese, polonasal). Stundom skriver upptecknaren Polskj eller Polsk dantz,
någon gång använder han ordet Tanitz el. Danitz, former
av det polska taniee, som ofta förekommer som namn på
den gamla polska dansen. Att dömma av melodibildning ock
rytmik menar han med de olika namnen samma sak. Innan
jag meddelar prov på melodierna, torde några anmärkningar beträffande de polska danserna vara på sin plats.
Om de polska dansernas historia har mycket skrivits, ock
även svenska forskare hava sysselsatt sig därmed, särskilt emedan
detta studium är en förutsättning för utredandet av den svenska
polskans historia. Bland dem, som nu senast sysselsatt sig med
ämnet, är svensken TOBIAS NORLIND, vars avhandling »Studier
i svensk folklore» (Lund 1911) ock vars uppsats »Zur geschichte
der polnischen tänze» (Sammelbände der Internationalen Musikgesellschaft, 12 jahrg. IV heft) jag varit i tillfälle att taga
kännedom om. Förf. är av den åsikt, att »polonäsen» är en
utveckling av den gamla polska dansen. Denna var ursprungligen en »dubbeldans», bestående av en melodi, som först uppträder i jämn takt (2/4, sedan 4/4), därefter i ojämn takt (3/4)1.
»Fördansen» är en gångdans ock utvecklar gärna ett ganska
rikt figurvärk, »efterdansen» är en springdans ock är i allmän1) En dylik sammanställning var fordom vanlig. I Panum-Behrends
»IllustTeret musikliistorie» (Kbh. 1895 if.) I, s. 151 f. heter det: »Meget
almindelig er [i 16-de årh.] sammenstillingen af en traadt, alvorlig
dans i lige takt med en springende efterdans (Impfauff. sprungk, proportio) i ulige, 0: 3-delt takt». tir denna sammanställning av dansmelodier framväxer »Suiten», sonatens föregångare. Jfr a. a. I, s. 442
f., där utvecklingsgången beröres. Äldst, säges det, var det två danser
som sammanställdes. Efterdansen var i regel blott en variation av fördansen. Att de utförande stundom på stående fot improviserade efterdansen, framgår av föreskriften: »omtages i tredelad takt», som nästan
alltid skrives efter fördanseu, då efterdansen ej är utskriven. I 17:de årh.
började man till de två danserna foga en tredje, stundom också en fjärde.
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het vida enklare (»verzichtete allmählich auf jeden koloraturartigen aufputz»). Efterdansen bär ofta namnet proportio. Detta
ord användes i äldre tider stundom för att beteckna 3-takt i
motsats till jämn takt, ock det är tydligen denna betydelse
som motiverar ordets användning häri..
Enligt NORLINDS åsikt — vilken är motsatt en del utländska
forskares — försiggår från början av 1700-talet en förändring
med den gamla polska dubbeldansen, ock ur den framväxer å
ena sidan den nyare polonäsen, å andra sidan masurkan. Den
gamla formen, fördans med efterdans, försvinner ock lemnar rum
åt självständiga danser i blott ett taktmått. Man ledsnar vid
denna tid vid danser i jämn takt ock överflyttar de gamla
danserna i sådan takt till 3-takt — om man över huvud behåller dem.
Den gamla polska dansens rikare figurerade fördans överflyttas också till 3-takt, men bibehåller i stor utsträckning sin
figurering, sina säxtondelar ock utsirningar, som karakterisera
den som gångdans ock skarpt skilja den från den gamla, mera
enkelt hållna efterdansen. Det är, menar NORLIND, ur den så behandlade fördansen som den nyare polonäsen växer fram, under
det efterdansen bibehåller sig ock senare får namnet masurka.
Så tänker sig NORLIND förloppet; men, som sagt, hysa en
del utländska forskare en annan mening. Det är givet, att för
avgörandet av den omtvistade frågan — vilken, som jag ovan
antytt, är av betydelse även för vår svenska polskas historia —
just materialet från övergångsperioden (början av 1700-talet) är
av största vikt. Det är, enligt vad doc. NORLIND meddelar, endast i Sverge som man över huvud taget funnit polonäser från
denna övergångstid. Även det svenska materialet har emellertid
varit jämförelsevis fattigt — ett 40-tal melodier. Genom den
Blidströmska samlingen ökas materialet med ett enda tag till
över 100, ock det må därför icke förundra, att jag på doc.
NORLINDS uppmaning beslutat att här utge hela samlingen av
polonäser. Av övriga melodier i handskriften har jag nöjt mig
med att medtaga det, som kan hava musikaliskt värde, ock det,
som gör urvalet representativt.
1)1 WALTEIERN, Musicalisches lexieon, Leipzig 1732, sättes 'proportio» := ojämn takt, trippeltakt.
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Jag har gjort till min uppgift att framlägga inför offentligheten det värdefullaste ur den handskrift, som jag funnit, men
däremot vågar jag såsom dilettant icke inlåta mig på att avgöra, vilken uppfattning av polonäsens historia som den här
föreliggande materialsamlingen ger stöd åt, låt vara att åtskilligt synes mig bestämt tala för NORLINDS mening.
Vi träffa i handskriften några exempel på en sådan sammanställning av en dans i jämn takt ock en i ojämn, som ovan
beskrivits. Intressanta äro nr 31-33 nedan'. Först kommer här
melodien i 4/4 takt ock med överskriften »polones» (eller
»primo salto»). Sedan återkommer alldeles samma melodi i 5/4
takt med överskrift »proportio». Om någon rikare figurering i
fördansen än i efterdansen kan man här icke tala, de följa varandra så nära som möjligt, ock snarast tycker jag, att efterdansen i dessa fall ter sig såsom just en sådan överflyttning av
den gamla, jämna fördansen till en figurerad polonäs i 3-takt,
som NORLIND beskriver från övergångstiden. Typiska äro särskilt säxtondelsfigurer av detta utseende: 4,7,9, ock just samma
figurering är utmärkande för en stor del av de övriga, för sig
själva stående polonäserna i den Blidströmska samlingen. Däremot finnes ett något mindre antal polonäser, som ha en enklare
byggnad (gränsen är mycket vag) ock kunna tyckas påminna
om de gamla, enkla efterdanserna i den polska dansen. Genom
sina dominerande åttondelar visa dessa ett avgjort tycke med
den svenska åttondelspolskan, en sak som också kan ha sitt
intresse (jfr nedan). Som exempel på dessa enklare byggda
polonäser må nämnas nr 88 nedan. Jag vågar icke avgöra,
om den typskillnad, som jag tyckt mig kunna konstatera, är
något att synnerligen fästa sig vid.
I de tre exempel, som jag ovan anfört på sammanställning
av två danser i vår handskrift, tillkommer efter »proportio»
jämväl en tredje avdelning, som i musikaliskt avseende är
något codaartad ock kallas s arr a. Den har samma rytmik som
»proportio» ock stundom även rätt stor melodisk släktskap.
Ordet heter egentligen serra, är ett latinskt ord, som betyder »såg»,
ock användes från början av 1700-talet som namn på en ny
dans, som i början ofta uppträder i sällskap med polonäsen.
1)

32 a ock 32 b äro ju blott varianter.
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Jag hänvisar angående den till NORLINDS Studier i svensk folklore s. 373 f.
I ett fall förekommer i handskriften 4-takts-polonäs tillsammans med endast serra, ock i två fall utan tydlig sammanställning med någon med den sammanhängande dans — se
exempelsamlingen.
»Sarra» (stundom skrivet serra eller sarras) förekommer
dessutom i ytterligare några fall. Den står här intill en
polonäs i tretakt, ock jag har i min exempelsamling bibehållit denna sammanställning, ehuru jag icke vågar bestämt
påstå, att de två danserna i alla fall äro avsedda att höra
samman. Serran uppträder enligt NORLIND stundom för sig, ock
då handskriftens melodier flera sidor i sträck äro skrivna »i ett
enda kör», kan man vara oviss om huruvida dessa hänga ihop
mer än andra. Stundom avgöres saken av den melodiska släktskapen.
AD. LINDOREN1 har uppvisat, att den polska polonäsen är
ursprunget till våra svenska s. k. säxtondelspolskor, ock även
för åttondelspolskan antager han såsom en möjlighet ett polskt
ursprung. NORLIND vill nu antaga, att vår åttondelspolska just
är den enklare, från början 3-taktiga efterdansen i polonäsen
(sedermera kallad masurka), ock att säxtondelspolskan är den
senare invandrade »yngre» polonäsen, den som uppkom genom
den figurerade fördansens övergång till 3-takt. Huru härmed
än må förhålla sig, visst är, att ett samband finnes mellan polsk
dans ock svenska allmogepolskor, ock detta förhållande gör, att
från Östeuropa härstammande polonässamlingar ha sitt speciella
intresse för oss, ock i synnerhet sådana som i likhet med vår
handskrift härstamma från den tid, då melodiernas vandring
får tänkas som bäst ha pågått. Ock den samling, varmed vi
nu sysselsätta oss, har ett särskilt intresse därigenom, att den
låter oss rent av bevittna importen av polonäsmelodier till
Sverige. NORLIND framhåller i sina »Studier», vilken betydelse
Karl XII:s krig i Polen ock Sachsen hade för polskans överförande till Sverge. Här ha vi ett nytt bevis därpå.
I handskriften äro polonäsmelodierna, liksom f. ö. också menuetterna, ordnade efter tonart. Jag har ansett lämpligt att här
1) Om polskemelodiernas härkomst, Sv. Lm. XII. 5.
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omgruppera dem. Först upptager jag sådana melodier, som gå
i jämn takt, samt alla med överskriften »proportio» ock »serra».
Sedan komma de övriga, ock bland dem stå först de mera figurerade, sedan de enklare.
Det synes mig, som om vi svenskar bruste i intresse för
att få höra de toner, som slumra i bibliotekens ock arkivens
gömmor mellan pärmarna på de gamla handskrivna eller tryckta
svenska musikböckerna från forna tider. Vi läsa i vår musikhistoria namnen på gamla svenska kompositörer från 1600- ock
1700-talen, men intet göres för att sätta allmänheten i stånd
att höra deras toner. Måhända äro dessa ganska hårda ock ofta
föga njutbara för vår tid, men de bilda dock ett stycke svensk
kulturhistoria, som borde kunna ha samma intresse som t. ex.
en Stiernhielms eller en Runii dikter, vilka vi ingalunda nöja
oss med att blott läsa om i litteraturhistorien. Kanhända skulle
t. ex. den gamla Diiben'ska kantaten vid Gustaf Il Adolfs bår,
»Pugna triumphalis», om den föredroges en 6 november, kunna
ge en stämning sådan som intet modernt musikvärk vid ett
sådant tillfälle. Ock kanske skulle en liten samling av sådan
äldre svensk musik kunna påräkna icke så litet intresse. Sådana
tankar väckas lätt, då man fått i sin hand en gammal bok av
det slag som den, om vilken här ovan något talats.

Marscher.
1. Prince Egeni March.
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Omedelbart efter denna melodistämma (»primus») följer en
andra stämma (»Secundus Prins Eegeni March»), som väsentligen
ligger en ters under melodistämman. Jag förmodar, att marschen
fått sitt namn efter Eugen av Savoyeu.

2. Gen. Topps Dragoner March.

Härtill en sekundstämma, som håller sig en ters under.
Slutet påminner först om »Brudtärnornas sång» ur Friskytten ock
sedan om »Du gamla, du fria»!

3. March d' Granadieur d' Dannemarck.
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1) Återställningstecknet finns ej i handskr.
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Härtill en andra stämma (›Secundus»), huvudsakligen en
ters under.
Menuetter.
4. Menuet.
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1) Återställningsteeknet finns ej i bandskr.
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Menuet.
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Melodien påminner om Bach.
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8. Menuet sive Conterdantz.
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1) Återställningsteeknet finns ej i handskr.
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9. Menuet. Amore.
3
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10. Menuet. Frökn Königsmarek.
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11. Menuet.

r=1

Återställningstecknet finns ej i handskriften.
Som återställningstecken användes här # — jfr ovan s. 79.
Handskrif ten har inget förtecken, men ess överensstämmer med
upptecknarens skrivsätt (jfr s. 79) ock med första reprisens fjärde takt.
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12. Monnet du Temple de La Paris.
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Menuet.
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MENUETTER
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Påminner om Haydn.
Menuet. 1
,d •

I

I

P.I
2

1

9

bo.

a
roll?
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~I

ei?•

Menuet.

Pm-

Melodien påminner något om Bellman.
Handskr. har d-molls förteckning ock 5 före e i tredje takten,
eljest icke.
Återställningstecknet finns ej i handskriften.
Handskr. har som återställningstecken ett 17 — jfr ovan s. 79.
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17. Menuet de Aurora.
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Menuet.
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Menuet.
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MENUETTER
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Menuett.
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54.

21.

Monnet.

rt
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•

r
i- .1.

•

r-t--

Återställningstecknet ej utsatt i handskriften.
— jfr ovan s. 79.
Som återställningstecken har handskr.
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22. Menuett. 1

agghfrr-9-I ,
2

P

Övriga danser -utom polska.
23. Foli D'Espagne. 3

••

t_ p_
L

r-r-t-1:11-7.

or

Handskr. har d-molls förteckning ock
för e i takterna 5, 6,
9, 10 av andra repr.
Återställningstecknet finns ej i handskr.
Härtill 16 variationer!

97

ÖVRIGA DANSER UTOM POLSKA

24,

Gavott. 1
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25. Courant.
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• _±

2

2-•-7 g1

i-

41- -64 •

4-

Första reprisen i denna »Courant» har, trots avvikande rytm,
en avgjord likhet med första motivet i Beethovens kvartett
opus 59 mr 3, Andante con moto. Kvartetten är en av de s. k.
Rasumovskykvartetterna. Likheten kan ju vara helt tillfällig;
men det vore ju en möjlighet, att B. här, liksom på ett annat
ställe i dessa till en ryss dedicerade kvartetter, begagnat ett
ryskt motiv, ock att den svenske krigsfången i Ryssland här
funnit samma motiv. — Andra reprisen är ytterst obegriplig.
Rätt upptecknad?
26. La 19aan.
-0

Handskr. har d-molls-förteckning ock 17 för e på de ställen, där
jag har ess.
Återställningstecknet finns ej i handskr.
7 -120088

Sv. landsm. 1912.
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2 8 . Gigve d. Mons. Strobel.
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AMIMEOffle
Ma'
19.

Äterstäfiningsteeknet finns ej i handskr.
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Riktig uppteckning i den gamla handskriften?
29. Paspie du Royale.
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La Combatans.
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Polska danser.
31. Prim. Salto. Tobolskj d. 22 octob. 1715.
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Proportion.
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Sarra.
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CA-rm-L I

,

i

•

0

_4;

1-'4 •

4-44•

1
32 a. P. Salt°. Tobolskj d. 3 novemb. 1715. G. B.1
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Proportion.
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Barras.
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1) Som återställningstecken för b har handskr. #, eljest saknas
återställningstecken.
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32 b. Polonese. 1716 d. 22 Januarij.
o—ep
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Proportion.
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Surra.

33.

Poloness aux A Duur. Tobol d. 17 october 1716.
--i-- i

1) Återställningstecknet ej utsatt i handskr.
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Sarra idern 1716.
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34.
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Poloness.

•

41P-• p_

1) Återställningsteeknet ej utsatt i handskr.
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Borra.
n.
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"g=.._ I

Handskr. har icke förtecken vid radernas början.

35. Polones.
dp•
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1- •
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1

••

Polones.
d tp-IP

r-- 1-41EIP
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i i •

i rr a-

' I
It=K

•

•

Denna polonäs i takt följer i handskr. efter den föregående
i takt, men då de äro föga melodiskt besläktade, antar jag, att
de ej höra ihop.
Handskr. har ej återställningstecken.
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36. Polones.
•

17
1

Denna polonäs i jämn takt är icke sammanställd med någon
Denna
»proportio».
37. Polski Danitz.

I
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-t; . t.

rte

38. Polones.
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Barras.
.
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-____
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39. Polskj.

t5r-r

-

-r • 42 g

"LSJ

r
Sarras no kårets.3

•

40. Polonessi.

r
Fiss?
Handskriften har som återställningstecken # — se ovan s. 79.
Enl. prof. J. A. Lundell betyder »DO kåras» troligen »icke vacker»
(ryska chor6g).
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Sarra.
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Da capo.

Polones.
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Serra.
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Polon.es.
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1) Handskr. har ej återställningstecken.
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Serra.
0
'

4-0, a .40-

*

•C

6~Poloness.

Sista reprisen av denna polonäs är i handskr. ganska suddigt skriven. Särskilt gäller detta taktstrecken. Efteråt kommer
en oredigt upptecknad kontradans, som ej synes sammanhänga
med polonäsen.
Polones.
VM:

1=p9

12!e

4i-

1) Återställningstecknet finns ej i handskr.
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45. Muskovski D anitz.
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46. Polski Tanitz.
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47. Poloness.

I :

drar-et-

e-0--

ePI

•

• t•—ia

t

I

48. Polones.
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49. Polones.
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50. Polones.
•

-I

i

Polonese.

•

=i=

Polonessi.
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••- A-

,•!-pi,

Nit

1) Handskriften använder som återställningstecken — se ovan s. 79.
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53. Polones.
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55. Polsk Dantz.
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.Å.terställningsteeknet finns ej i handskr.
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56. Polones Prins Lubormiski. 1
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57. Polones.
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58. Polones.
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Felskr. för Lubomirski.
8--120088 Sv. landsm. 1912.
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Polones.
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Handskr. har ej förtecken i radernas början.
Polones.
dj=t_
•••14

Polones.

1)

Handskr. har ej återställningstecken.
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63. Polones.
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Polones.

r
Handskr. har ej återställningstecken.
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tweer-ii•IEE

;

Polones.
1
•

1

I handskr. finnas inga förtecken vid radernas början, men
näst sista taktens h är försett med ett 5, ock av denna anledning
har jag antagit d-moll. Måhända är 5 en felskrivning ock få
vi i stället antaga d-dur.
67.

_ft_49_ •
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P olones.
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Handskr. har oj återställningstecken.
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68. Polones.
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Polones.

Polones.
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Polones.
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74. Polones.
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1) Återställningstecknet finns ej i handskr.
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75. Polonos.
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76. Polones.
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Polones.
1

J-

1

78. Polones. Srn olensko.
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1) Handskr. har ej återställningstecken.
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79. Polones.
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get"

4.17

Handskr. har inga förtecken utsatta vid radernas början.
Jag har gissat på d-dur. Ett 17 framför tredje taktens e har jag
tagit som felskrivning.
Polones.

1

•

Polones.

-•--

Handskr. har ej återställningstecken.
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Polones.

Polones.

fl
P olski.

1
1) Denna not har i handskr.

— förmodligen felskrivning.
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85. Polones.
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88. Polones.
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Återställningstecknet finns ej i handskr.
Handskr. har d-molls-förteckning ock ess i andra reprisen.
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Återställningsteeknet finns ej i handskr.

1.
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Polones.
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Polones.

Handskr. har ej återställningstecken.
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I 1'9-1
Handskr. har inga förtecken vid radernas början.
95.

Polones.

a__ -•-"

•

1

•
96. Polones.

_

Inga förtecken utsatta i handskr. I denna ha kringstående
polonäser d-durs-förteckning.
97. Polones (»Prins Lubormis»).

1) Handskr. har ej återställningstecken.

Ett gammalt svenskt skällsord.
Tillägg till Sv. landsm. 1911, s. 265-272,
av HJALMAR LINDROTH.

Prof. Huoo PIPPING har vänligen fäst min uppmärksamhet
dels på tvänne ställen, där hortuta tidigare varit föremål för
omnämnande eller behandling, dels på ett yttrande av honom
själv, som berör det i min framställning tangerade förhållandet mellan VgL I:s kyrkobalk ock de följande balkarna. Vad
de förra ställena beträffar (S. Bagge i NTffil. NR 3, s. 264 ock
Falk-Torp Etym. ordb. under toite), förfaller väl nu deras betydelse för frågans lösning; ock det är då väsentligen blott
konstaterandet av detta som saknas. Dock vill jag här påpeka, att FALK-TORPS framställning är vilseledande till förmån
för deras uppfattning om hortuta så till vida, som den av dem
nämnda Ity. formen tute alls icke synes vara uppvisad såsom
okvädingsord, utan blott i betydelsen 'horn ock hornliknande
föremål'.
Vad PIPPINGS påvisande (Neuphil. mitten. 1909, s. 182, n. 31)
av en särskild dialekt i VgL I:s kyrkobalk beträffar, så torde
den saken sättas i något annan belysning just genom vad av mig
påvisats rörande växlingen c: k. De av P. uppvisade egendomligheterna gent emot lekmannabalkarna äro: e såsom svarabhaktivokal obetingat vanligare än €e, vidare e i starktonig stavelse 41 %
(: ungefär 5 % i det följande), slutligen ile i blott 20 % (: 83 % i
det följande). Detta är värkligen till en del drag som beröra
uttalet. Men då vi nu kunna påvisa ett likartat förhållande i
1)

Jfr Festskr. t. B. F. Johansson s. 19.
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fråga om en egenhet, som alls intet har med uttalet att skaffa
(c : k), ock därtill finna, att samtliga egenheterna kunna betraktas som vittnesbörd om blott ortografisk konservatism
(till en del visserligen med motsvarande i uttalet), så blir väl
den sannolika slutsatsen att börja med endera av dessa två:
antingen har skrivaren för KB haft en annan förlaga med äldre
(särsk. mer latiniserande) skrivvanor (det vore i så fall en äldre
hdskr.), eller har han visserligen haft bara en handskrift att följa,
men har blott att börja med följt den med större noggrannhet;
sedan har han (säkerligen i princip medvetet) moderniserat.
Valet mellan dessa alternativ är för mig inte särdeles svårt.
Utom det att man inte inser grunden till det förra — på tillvaron av en kodex utan KB har man nog ingen anledning
att tro' — så har jag ifråga om c : k framdragit två fall
(se s. 267 r. 2 ff. uppifrån), där den tolkningen ligger närmast
(såsom förhållandena i övrigt ligga), att förlagan också här
hade den äldre skrivningen, som av skrivaren delvis byttes ut
mot den yngre2. Ock då nu också de av P. framdragna egenheterna följa alldeles samma regel: de äro sparsammare, men
saknas inte, i lekmannabalkarna, så synes mig den sista av de
båda alternativa lösningarna vara fullt tillfyllest att förklara
skillnaden mellan KB ock övriga balkar.
Saknas således, åtminstone tilsvidare, allt underlag för tron
på annan handskriftlig historia för VgL I:s KIP, så gäller detta
ännu mer talet om en särskild 'dialekt', som där skulle vara
representerad.
Naturligtvis vore det också tänkbart, att det väl varit blott en
handskrift till förlaga, men en heterogen, så att KB (direkt eller indirekt)
härrörde från en hand med äldre skrivvanor än den, som fortsatt skrivningen. Men så länge inte något direkt talar därför, kan man väl
lemna denna möjlighet ur räkningen.
Till dessa kan nog läggas BB 8, där lukt först skrivits lutt;
märk ock RB 9 pr: bokar för bötar, IB 13 pr: trol. taki för lati.
Den som vill uppvisa en sådan, måste att börja med ådagalägga,
att en skarp ortografisk gräns går just efter denna balks slut. Men en
sådan stödes ej av mina iakttagelser.

Det evigt grönskande trädet
vid Uppsala hednatämpel.
Tillägg till Sv. landsm. 1911, s. 617-696.
Av L. FR. LÄFFLER.

S. 646. Om svenska heliga barrträd finnas några berättelser.
En sådan har följande lydelse: »Klinta Tall, ett gammalt
träd, hvilket stod på en kal klippa vid Badelund i Westmanland, och ansågs så heligt, att ingen vågade skada det eller
deraf hugga ens en spån. En hafsfru, som bodde i berget derunder, troddes vara trädets rå eller skyddarinna, och man påstod sig hafva sett snöhvit boskap stundom drifvas upp ur sjön
och vandra deromkring. Tallen är nu af ålder omkullfallen;
men den multnande stammen och grenarna ligga ännu qvar
orörda». Se [P. G. BERGS] Sv. Konvers.-Lex.i, 2, Stockholm
1847, s. 387.
Från Västergötland finnes följande märkliga uppgift: »1
Långareds Socken [Kullings härad] är en gammal offerkälla, vid
foten af en stor gran, och kallas derföre Helig gran»(!). Se
E. TUNELDS Geografi, 8 uppl. 4: 1, s. 147 2. — Här har säkerligen i forntiden ett helighållet granträd stått, efter vilket källan
benämnts (egentligen Helig grans källa). Här skulle nog ock
vara skäl i att leta efter möjliga lemningar av ett gammalt
Detta arbete är särskilt förtjänstfullt genom sina rikhaltiga uppgifter rörande svensk folktro ock folksägner, i detta hänseende vida
överträffande Nordisk Familjebok.
Från detta landskap omtalas också »kyrkoenen nära Bredsäters
offerkyrka», kanske ock av gammalt helighållen. Se ENDBERG,
Träden i folktro och folksed, Mariestad 1908. — Författaren, vars
pseudonym uppdagats av L. BYGDAN, Svenskt anonym- och pseudonymlexikon, 2, s. 671, var prost ock kyrkoherde i Björsäter m. iii. i Skara stift.
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hedniskt tämpel, liksom vid »den heliga Ingemos källa» (se
s. 694 i huvudavhandlingen).
S. 650. Här kunde ock ha hänvisats till J. HOOPS, Waldbäume und Kulturpfianzen im germanischen Altertum, Strassburg
1905, s. 239 f., 270.
S. 651, sista stycket. Härtill har prof. THORE FRIES haft
godheten meddela följande: »Jfr Linnés Lappl. resa s. 11, där
det omtalas, att vid Hamrånge i Gestrikland 'talte alt folket
ganska mycket om ett rart träd . . . det många här sedt, men
aldrig någon känt', men som Linné fann vara 'ej annat än en
Ulmus vulgaris, till ett wist Document att Ulmus ej växer där
ordinärt'. — Jfr ock Linnés Iter Dalekarlicum s. 254, där det
omtalas 'et stort trä, som öfwer hela landet hålles för et sällsamt och af ingen bekant species', som dock befanns vara en
'ordinarie Lind'».
S. 66010. Läs: i On Sogn (på svenska: i On socken). —
Rörande ortnamn bildade av fsv. *ir 'idegran', kan nu hänvisas till
JÖRAN SAHLGRENS uppsats »Några svenska ortnamn» i Sv. landsm.
1912, s. .
S. 66617. Här skulle möjligen förtjäna erinras om — vad
professor MAGNUS OLSEN benäget påmint mig om — att två
magiske(?) runinskrifter från Frisland (jfr ZfdPh. 40) äro inristade på föremål av idegran, varjämte prof. OLSEN i brev av
21/4 d. å. omtalat, att han »for et par dage siden fik fra Bergen
meddelelse om en hengere runeindskrift paa et traestykke (af
barlind?), som foresten efter sit indhold ikke frembyder synderhg interesse» (ett anropande av de kristnes Gud).
S. 67210. Står: cm.; läs: m. — På förekommen anledning
må till vad i detta stycke sagts om träd på Island erinras om,
att i STEFÄN STEFÅNSSONS Flöra Islands, s. 74. Betula odorata
säges vara »trje e6a anstöt . . . runni», samt att hos K. WEINHOLD, Altnord,. Leben, s. 82 f., där det talas om skogar på Island
i forntid ock nutid, från 1700-talet 40 fot höga björkar omtalas.
S. 6743. FINNUR JÖNSSON har i sin Reykjaviks-utgåva av
äldre Eddan här behållit baelmi.
S. 6763. MAGNUS OLSEN anser Barni ej höra tillsamman
med barr 'barr' utan med barr 'korn' ock att ordet genom missförstånd av Skirnismåls diktare använts om en lund. Se Maal
og Minde, 1: 29-30.
9-120088 Sv. landsm.
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S. 6764. Härr Sogneprest L. SoLnEnt har benäget tillskrivit
mig ock meddelat, att i Ryfylke finnes ett namn för idegranen,
som varken omtalas hos AASEN eller Ross, nämligen barlonn
(med slutet o), mask. Detta -lonn synes icke kunna vara något
annat än lund (fao. lundr), som i samma trakt heter lonn.
Ordet skulle här ha behållit den betydelse av 'enskilt träd',
som det har i fno. jämte den av 'lund', en betydelse som de
nyssnämnda lexikograferna ej känna för detta ord i nyno.
Namnet skulle då betyda 'barrträd'. Eget är, att just idegranen
igo0.
uppfattats som barrträdet
S. 6785. Läs: ne5an.
5. 682. Professor FINNUR JÖNSSON har benäget fäst min
uppmärksamhet därpå, att artikeln »kåli-sått or kåll-Oki, f.,
Swed. kelenhet = hysterics, Fa.» i Oxford-ordboken, som BIIGGE
hänvisar till, är vilseledande. Det heter nämligen i ordbokens
källa, FMagsrit (icke NY, utan de gamla), som i 9:de ock 10:de
banden innehålla isländska »sjiikdömanöfn», sålunda (b. 10, s. 6):
»k&isYki kemr fyrir i Swmundar Eddu, og sYnist köa paa, er
konur komast naumliga frå föstri; en öllu heldur trti eg In6 merki
hi5 sama hjå kvenfölki og kvensemi bjå mannkyni (erotomania),
kalla Sv iar veikleika pann kelenheb. Härav synes, att författaren ej alls känner ordet såsom nyisländskt ock blott uttalar
en gissning om dess betydelse på Eddastället. Den angivna
betydelsen av 'kelenhet' i svenskan, som numera är okänd, förekommer, såsom aktuarien OTTO Hom benäget meddelat mig ur
samlingarna för Svenska Akademiens ordbok, hos LINNÉ, Genera
morborum (1763), där bland sjukdomar upptages: Mentales . . . 3.
Pathetici . .
Erotomania.
Desiderium Amantium
pudicum.
Kelenhet.
I LUCIDORS Helicons Blomster (utg. 1688, Ett Samtal emellan
Anna och Phillis, 4) förekommer Kiälingheet i meningen av
'stark kärleksdrift' (samma källa). — Trots det ur F6. anförda
är det ju mycket möjligt, att kffisjåkr är ett äkta fornord med
den av mig antagna betydelsen.
S. 683, i, Läs: mytiska.
S. 683, n. 2. I Sv. akad. ordbok finnas två exempel för
uttrycket göra barn från 1600-talet ock ett från STRINDBERG.
Det tycks först i nyare tider ha blivit vulgärt (»numera bl. vulg.»
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heter det i SAO, 3 : B 353). — Om Kind machen i äldre ock
nyare tyska se GRIMMS Wb.
S. 685. Notens innehåll bör jämföras med vad som säges
överst å s. 689. (Detsamma gäller om vad som säges i Studier
i nord. filol. utg. av H. Pipping, III: 1, s. 63, tillägg till s. 4414.)
S. 6934. Bland idegrans-litteraturen kunde ock ha förtjänat
nämnas ELISABETH LEMKES uppsats om »Die eibe in der volkskunde» (Z. d. Ver. f. Volkskunde, B. XII, Berlin 1902), som omnämnes av J. SAHLGREN, a. a. s. 69. Detta arbete innehåller
emellertid intet för min uppsats av vidare vikt, som jag icke
anfört från andra författare.
S. 6948. Står: kyrka; läs: prästgård.
S. 626 ock 6945. I OLOF RUDBEOKS Atland, I, s. 263, omtalas tre brunnar i trakten av Gamla Uppsala ock högarna.
Han kallar dem Vrdalszbrunn, Minnurszbrun ock Blotabrun. I Atlas till Atland synes å tab. 9, fig. 27 dessa brunnars
belägenhet. Den första (utmärkt V å kartan) är tydligen den
nu utgrävda. De två andra (utmärkta T ock S), sammanbundna
med en kanal eller bäck, som ifrån S, den nordligaste källan,
flyter ut i Fyrisån, ligga utmed prästgården. Om dessa senare
säges det a. st.: »ifrån Minnursbrun tul Blotabrun, och dedan
til begge watnetz omkriszar beståendes af träsk grafwar och ån,
finnes än et dijke och der öfwer en liten spång, att gå öfwer
när watnet höst och wår flödar . . .» Av namnen äro ju tydligen de två första bildade av RUDEEOK efter Ur5ar brunnr
ock Mimis brunnr, ock troligen är väl ock det tredje namnet
av honom hopsatt efter ADAMS berättelse. Dock vore det väl
icke alldeles omöjligt, att detta namn kunde vara gammalt
(jfr fno. buitama5r).

Anteckningar om hemliga språk.
Av A. ULRICH.

Ett ock annat nr sigenarspråket.
I årgången 1909 av Sv. Landsm. publicerade jag en samling sigenarord m. m., som jag inhämtat genom att utfråga ett
tyskfött sigenarsällskap vid namn Mussi, vilket sommaren 1906
slagit läger i Säter. Sällskapet bestod av tre släktled. Hövdingen Josef Mussi ock sällskapets övriga medlemmar lemnade
utan tvekan svar på alla mina frågor. Deras svar kontrollerades städse efter en stund genom förnyade förfrågningar eller
samma frågors ställande till andra än dem, som förut besvarat dem.
Sommaren 1909 blev jag åter i tillfälle att uppsamla sigenarord m. ni. Säters stad gästades då under en veckas tid åter
av ett sigenarsällskap. En av dess medlemmar, kopparslagaren
ock musikern Johan Dimiter Taikon, född 1879 i Sverige,
kyrkoskriven 1909 i Uppsala Domkyrkoförsamling ock gift med
Maria Dimiter, var då mitt huvudsakliga frågeobjekt. Riktigheten av hans svar på mina frågor kontrollerade jag genom
att även fråga andra sällskapets medlemmar.
Härhos resultatet av mina anteckningar från sommaren 1909.
adå hälvetet.
ammaråbarrå eller ammaråderektörå sigenarhövding.
andå till.
ag d rå ägg.
assavari mjölnare.
astar sätta för. astar läggrastes
te tradas, te fass andå fårå
sätt för hästen, för vi ska resa
till staden.

afdevläsa adjö.
av komma, av årde kom hit.
bakkri får.

baka sedel.
barrå hövding.
befli sitta. befau sitter.
bikå oxe.
boffari plånbok, bok.
bonda päls.
borrfin rägna.
briöka åkdon.
bråjto dag.
bägg fan.
öaså klocka.
öaja nyckel.
öajjo te.
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öasari urmakare.
Uri himmelen.
dl smör.
ö'okano hammare.
dellpofka skjuta.
dessar än.
devläsa adjö.
dojj två.
drakå hälvete.
duffarnaf handlande.
då bråjto god dag. Som svar därpå
säges: nafs tack.
firiså såg.
fårå stad.
gad skjorta. dojj gada två skjortor.
garöitsa senap.
gardintsa sak(er).
goromni ko.
grass häst; läggras den hästen.
haMo sele.
håreså risgryn.
hörtia papper.
jag eld.
kaffa kaffe.
kajni höns.
kakkaväri plåtslagare.
kalts byxor.
kaff ved.
klaftå hovtång.
kurfaraskå magistrat.
kålari snickare.
kåvaö smed.
köria stövlar.
la till.
lantså klockkedja.
lafideöara god morgon. Som svar
därpå säges: nafs tack.
le med.
limonentsa citron.
love pängar.
lårin salt.
majjmifdå bättre. majjmifdå te
maggav desar te fårav bättre
begära än stjäla.
maggav begära.
s
marit med.
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mass kött.
massani slaktare.
ma s tolå fläsk.
me jag. me befau jag sitter.
miSdå bra.
mojjalå borgmästare.
m blå dö.
mondardalis slå ijäl.
mosikka musik.
motsa katt.
nafs tack.
uajlaöiöirat god natt. Som svar
därpå säges: devläsa adjö eller
något dylikt.
naff springa. naff pala politseito
springa efter polisen.
nåtill simma.
paharå glas.
pajj vatten.
pala efter.
pappin gås.
passa dricka.
pato säng.
perdi fullt.
piparka peppar.
plaivaf blyertspenna.
polisaito, politsaito, politseito
polis.
pofka gevär.
pravo krut.
pålleria hatt.
rafami kavaj.
reööia, brännvin.
rCjibarrå länsman.
ropari guldsmed.
ropponelåve silverpängar.
råmna sigenare.
råmni, pl. råmnea gift fruntimmer.
råmnipori gammal kärring.
sallavaria tömmar.
sappofnikå skomakare.
sar o socker.
sattlarå sadelmakare.
sebbövvå skräddare.
skaffidi bord.
skammin stol.
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staddji mössa.
Ja gå. fa la drakå gå åt hälvete!
fass resa.
favenö'a pojke.
febari flicka.
fejj flicka dojj Sea två flickor.
fokull hund.
fordelåve småpängar.
fofåjj kanel.
fott ättika.
fukkar fejj vacker flicka.
Juri kniv.

fåravo taga olovligt, stjäla.
tabonentsa många hästar.
te att.
temnissa fängelse.
tradas resa.
tradassa fara v.
trinn tre. trinn Sea tre flickor.
tåvär yxa.
tärni flicka.
vordån vagn.
årde hit.

Räkneorden.
1 = jekk.
2 = dojj.
3 = trinn.
4 = ftarr eller hällre fstarr.
5 = painf.
6 = fåv.
7 = jefta.
8 = åftå.
9 = inja.
10 = deff.
11 = deffviekk.
12 = deffodojj.
13 = deffotrinn.
14 = deffostarr (ej defosstarr).
15 = deffopainf.
16 = deffofåv.
17 = deffoiefta.
18 = deffåftå (ej deffoåft).
19 = deffinja.
20 = biff.
21 = biftajekk.
03 = tranda.
31 = trandatajekk.
40 = fatarvardif.
41 -= ftarvardeftajekk.
50 = painfvardiff.
51 = painfvardiftajekk.
60 = fåvardiff.
61 = fåvardiftajekk.
70 = jeftavardiff.
71 = jeftavardiftajekk.

80 = åftåvardiff.
90 = injavardiff.
100 = ökkföll.
101 = ökkföltajekk.
102 = ökkföltaidojj.
110 = ökkföltaidiff.
200 = dojjfölla.
201 = dojjföllahajekk.
202 = dojjöllahaidojj.
210 = dojjföllahaideff.
300 = trinfölla.
400 = ftarfölla.
500 = painfölla.
600 = fåvfölla.
700 = jeftafölla.
800 = åftåfölla.
900 = injafölla.
1,000 = jekkmia.
1,001 = jekkmiahajekk
1,010 = jekkmiahaideff.
2,000 = doimi.
3,000 = trinmi.
4,000 = ftarmi.
5,000 = painfmi.
6,000 =
7,000 = jeftami.
8,000 = åftåmi.
9,000 = injami.
10,000 = defmi.
11,000 = defviekkmia (obs. ej mi).
12,000 = deffodoimi (obs. ej mia).
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13,000 deffotrinmi (ej mia). 4,000,000 = ftarmillivånori (ej
di).
14,000 = deffostarmi.
5,000,000 = panfmillivånodi
1,000,000 = jekkmillivånå.
6,000,000 = fåvmillivånodi.
2,000,000 = dojjmillivånodi.
3,000,000 = trinmillivånodi.
1 öre = jekk erå.
2 öre = dojj erodi.
3 öre = trinn erodi.
4 öre = Star erodi o. s. v.

1/2 = dåpaff.

1/3

= trinnfårtara.

1/4 = ftarfårtara.

i/s = panffårtara.
1/6 =,fåvfårtara.
1/7 = jeftafårtara.

1 krona = jekk krånå.
Ils = åftåfårtara.
2 kronor = dojj krånådi.
3 kronor = trinn krånådi o. s. v. 1/io —defffårtara.
-Idefviekkfårtara.
1/11 =Som ett litet prov på sigenarpoesi vill jag anföra följande
dikt, som Dimiter Taikon ock de övriga medlemmarna av sigenarsällskapet sjöng° för mig.
Briöka.
Perdi briöka le gardintsa
befli tärni marit favenöa —
bedd najja, bedd najja, bedd najja ja,
bedd najja, gårr kajja, oöiso
Passa öajjo limonentsa,
grass tradassa tabonnentsa —
bedd najja, bedd najja, bedd najja ja,
bedd najja, gårr kajja, oöiso malja.
I översättning lyder dikten på följande vis enligt Dimiter
Taikons utsago:
Åkdonet.
I det fulla åkdonet med sakerna
sitter en ung flicka med gossar —
fattiga, fattiga, fattiga ja,
fattiga, gårr kajja, oöiso majja.
De dricka te med Citron,
de resa med många hästar —
fattiga, fattiga, fattiga ja,
fattiga, gårr kajja, 'Ms@ majja.
1

= ry.

rop:4ms' ymaarb moa = min eländiga, bittra lott (L11).
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Rommanispråket.
I årgången 1909 av Sv. Landsm. har jag berört ett ock
annat angående rommanispråket ock meddelat några prov på
detta språks ordförråd. Sedermera har jag haft tillfälle att
göra nya uppteckningar av språkets ordförråd. En arbetare J.,
som varit väl bekant med den kända hästskojarsläkten K—m i
Dalarne, för vilken rommanispråket nästan kan sägas vara
modersmålet, har varit mitt frågeobjekt. För mina förut publicerade
uppteckningar av rommanispråket hade just en av släkten K—m
varit min källa.
Arbetaren J. var hörbarligen fullt hemma i språket. Han
hade vänligheten att dels hemplifiera det av honom på min begäran ord för ord meddelade ock av mig nedtecknade ordförrådet, dels ock på min förfrågan, hur den ock den frasen skulle
lyda på rommanispråket, lemna besked.
Såsom ett litet kuriosum kan nämnas, att man plägar på
rommani, då man i någon främmandes eller obehörigs närvaro
vill tala med någon annan i rommani bevandrad person om
någon tredje person — denne tredje må nu vara närvarande eller
ej — nämna andra bokstaven i ifrågavarande tredje persons
förnamn samt tredje ock sista bokstaven i personens tillnamn.
Vill någon av dem tala om en för dem åtminstone till namnet
känd person vid namn t. ex. Klas Andersson, säger han således
L D N, då han talar om honom.
Härhos språkets ordförråd ock fraseologi, i den mån jag
nu senast haft tillfålle göra uppteckningar därom.
andré in.
burå bonde.
ar så.
burUavå bondpojke.
ava äta; av åt.
buråö'äjja bondflicka.
avar kommer.
burågäjja bondgumma, bondkärbartå lås.
ring.
barko bra.
burårakklå bondson, bondpojke
bikkna sälja.
(ogift).
binstropan handelsbod.
buråspanare bondtjuv.
buffo sko; buffor skor. mirån blitt mycket.
kammar hårta buffor jag har byttalinsare tom literbutelj. dåkka
bra skor.
mandrån jök byttalinsare ge
buffrik revolver. dåkka mirån mig en tom literbutelj. dåkka
buffrik en ge mig revoIvern. mandrån rabba byttalinsan ge
buffriken sutar i miråns durk mig brännvinsbuteljen (när det är
revolvern ligger i min väska.

bums avsked.

brännvin i den).

båjjali öl.
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båjjalivärt ölservering, ölstuga. kan- eavå kamrat. hurtå, eavå god dag,
slar dirå ajjan i båjjalivärten kamrat.
eejja, eäjja flicka.
känner du flickan i ölstugan?
ei 1) nej; 2) tig.
bäller kostar.
bälven: i bälven i kväll. i bälves änna köpa.
i kvälls (d. v. s. i går kväll). i einnåpa(n) marknadsplats, handelsbälven jar mirå vänt eil- plats.
ström vänt spanar trinn skarpa eiggla skära. eiggla emm dikk
tvi burån i Tranegårdarne i gräjspanan i håltor skär den
där hästtjuven i trasor. öiggla
kväll går jag ock Kildström ock
i mulis emm dikk muskrån
stjäl tre bra hästar från bonden i
skär ijäl den där polisen.
Tranegårdarna. i bälves mula
éi 'eo bägg tig för fan!
mirån jykklån tvi muskrån i
går kvälls dödade jag hunden för Ugga: yxa. spana emm dikk
öugga, burån kammar i golån
länsman. i bälves spana muskrån miråns darbo i går kvälls ta den där yxan, bonden har i
tog länsman min dyrk.

åkdonet.

bänster förtjänst. mirån fyste i UriB kniv.
bänster. jek slägga jag fick i eår kyss. dåkka mandrån jek
eår, eda ge mig en kyss, flicka.
förtjänst en hundralapp.
bägg djävul, satan. tvi bägg av darbo dyrk.
andre i piverten, muskrån jara dikk där. ,
lo andre ge fan i ock gå in på digglare skojare.
krogen, polisen gick nyss in. dirå du. sutar dirå i emm dikk
naffa tvi bägg, burån svar suten ligger du i den där sängen?
andre spring för fan, bonden durk väska.
kommer in. bägg i mandrån dåkka ge. dåkka emm dikk
si satan i mitt blod! öi tvi bägg, muskrån jek dårva ge den där
burån sutar tig för fan, bonden polisen en örfil. dåkka gräjjan håtta rasp ge hästen riksover. bägg ar butt i kas i
emm dikk suten fan så mycket tiga slag. dåkka mandrån
tikkno loviar ge mig litet pänav löss i den där sängen. hägg ar
grunt kabel emm kammar i gar. dåkka mandrån håtta
stillo fan så dålig mat de har i loviar ge mig mycket pängar.
dåkka mandrån kaeeali byttafängelse. bägg ar pialå mirån hågka i bälves fan så full Husan ge mig konjaksbuteljen
(när det är konjak i den). dåkka
jag var i går afton.
_
bäggallo djävulen. bäggallo förto mirån vent polisen dy kaaali
ge mig ock kompissen (kamdjävlar anamma! bäggallo förts),
muskrån förlunsa emm dikk raten) två konjakar. dåkka mimirån rakkla djävlar anamma, rån jek pi ge mig en sup.
länsman hörde det där ja sade. dårva örfil.
bänesta hälvete.

emm de.

emm dikks öakk emm dikk den där, det där. emm
dikk beller det där kostar. emm
den därs varor.
earva koka. e'. musta koka kaffe. dikk kammar jek eavo i pol

eakk varor.
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tra emm dikk skarpa diggla- gräjja häst; pl. gräjjor. öinna
öejjan tvi Delsbo den där har emm dikk gräjjan köp den
enpojke tillsammans med den där
här hästen. gräjjan siar i pasnygga skojareflickan från Delsbo.
kt hästen blöder i huvudet.
emm dikk gajjan kammar kas grunt dålig.
i sutana den där käringen har gräjjhåit hästbytare; plur. gräjjhåilöss i sängarna.
emm dikk tare.
hågkar karrabanas den där är hurtå goddag.
klockhandlare. emm dikk bar- håltor trasa.
tåt hågka bägg i mandråns si hägka vara, karl hågka pialå i
skarpt det där låset var satan öinnopan Karl var full på marki mitt blod starkt. emm dikk
naden.
hågka dirån linder
öavån kammar jek hårta lira är du livad spela kort? emm
darbo den där pojken har en bra dikk hågka jek skarp libendyrk.
emm dikk gräjjan strare den där är en styv kortnaff ar hårta den där hästen spelare. emm dikk öavå hågspringer bra.
kar pol emm dikk öäjja den
fassika ficka.
där pojken är gift med den där
fussla lura. fussla burån i van- jäntan.
tret lura bonden i bytet.
hårta bra. emm dikk gräjjan
fyrto stilig.
hågka hårta det där är en bra
fysa få, pret. fyste. mirån fyste häst (den där hästen är bra).
nys i pitå ijårt jag fick lort i emm dikk burån kamma jek
ögat i går. mirån fyste håtta
hårta karraban den där bonden
kurr i ratt jag fick mycket stryk hade en bra klocka. hårta rasp,
i natt.
rakkloar klämmiga slag = bra
föjja grädde.
slag, kamrater (vid ett slagsförlunsa: mirån förlunsa, burån mål).
kamma butt i loviar jag hörde, i i, med.
bonden hade gott om pängar (egent- ijårt i går.
ligen: i pängar).
inöäkk inbrott.
förto anamma.
ja gå.
gajja gumma.
jakk knivhugg.
gnoa luderflicka, pl. gnoor.
jykklå hund. dy jykklår två
gnokvart luderhotell.
hundar. mula emmdikkijykklån
gnoöäjj luderflicka, pl. gnoöejjor. döda den där hunden.
gola åka. mirån golar i stillo ka spisa, åta.
jag åker i häkte.
kabel mat. jar andre jen dikk
golå fordon (fortskaffningsmedel burågärn vent magga tikkno
efter häst).
kabel gå in i den där bondgårn
grimma klockkedja. vantra grim- ock tigg litet mat. jar andre
ma i emm dikk burån byt i emm dikk binstropan vent
klockkedja med den där bonden.
magga tikknå kabel gå in i
emm dikk öäjjan kammar den där handelsboden ock tigg
jek skarp grimma den där litet mat.
flickan har en bra klockkedja.
kabelvärt matservering.
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kaööali konjak. jek kopia kaööa- lo par. jek lo kassligar ett par
kalsonger.
li ett glas konjak.
kamma få; ha. kammar dirå loti tvi emm varför det? tvi
darbo har du dyrk? miron kam- gräjjan dirå spana för hästen
du stal.
mar éi jag har ingen.
love hand. mirån ledde dy jakk
kansla känna.
i love jag fick två knivhugg i
karraban klocka.
handen.
karrabanas klockhandlare.
kas lus. märlan kammar butt i loviar pängar. le hätta loviar i
kas skjortan har fullt av lus. vantret försök mycket pängar på
bytet (d. v. s. försök få mycket
kassligar kalsonger.
pängar på bytet).
ke hit.
kirra göra; kirat gjort. kirra lovspan pänningstöld.
makka rock.
loviar göra pängar.
klämmgrund hungrig. mirån håg- mandråm jag. mandråm hågka
ka klämmgrund jag är hungrig. klämmgrund jag är hungrig.
knaster cigaretter eller cigarrer. maråt bröd.
däkka mirån jek knaster ge miro eller mirån jag. miro spana
i ratt jek lo buffor jag stal i
mig en cigarett. jar andré i
emm dikk nakkopapan vent natt ett par skor. kamma-nt
öinna knaster gå in i den där mirän fört° staddia har inte jag
snusbon ock köp cigaretter.

kväsig hatt?

kopia glas; kopp. jek kopia mula döda. i Mulis ijäl.
båjjali ett glas pilsner. jek kopia muskrå polis. muskrån länsman,
musta vänt maråt en kopp 13• muskrån ledde mirån
i piverten i bälves länsman tog
kaffe ock bröd.
mig i krogen i går kvälls. mula
kurr stryk.
emm dikk muskrån slå ijäl den
kvart hotell.
där polisen, le sielt, muskrån
kån en arbetare; pl. Månar°. leån
fyste bumsen i bälves vent kammar tag blodet polisen har,
piller arbetaren fick avsked i går d. v. s. ta död på polisen. pinta
muskrån skjut polisen, para
kvälls ock betyg.
dirå, muskrån jar vent rikklar
le försöka, taga. ledde fick, tog.
tope dirå passa dig, länsman
libenstrare yrkeskortspelare.
går ock frågar efter dig. musklinder spela.
rån avar ke polisen kommer hit.
linderpan bokhandel.
bägg, muskrån förlunsar
lindra låna. lindra mirån jek
makka låna mig en rock, lindra emm dikk diro rakklar tig för
mandrån dy släggor, tvi mirån fan, polisen hör det där du säger.
kammar öi loviar låna mig två- jar to bäggesta, muskrån avar
ke gå för hälvete, polisen komhundra (kronor), för jag har inga
mer hit.
pängar. lindra mandrän dirån
strahats låna mig dina tändstickor. musta kaffe. musta vent maråt
kaffe ock bröd. i emm dikk
lira kort.
mustavärten öarvas gruntmusta
hyra plånbok.
i det här kafeet kokas dåligt kaffe.
10 nyss.
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mustavärt kafé. jar andré i emm rabba brännvin.
jar andré i
dikk mustavärten vent ana emm dikk pikvarten vent
dy knaster gå in i. det där öinna dy bytalinsare rabba gå
kafe& ock köp två cigaretter. i
in i det där brännvinsmagasinet
emm dikk mustavärten bikk- ock köp två liter brännvin.
nar emm rabba i det där kaféet rabbapan brännvinsmagasin.
säljs det brännvin. mirån spana rakklar miro emm dikk, golar
emm dikk i mustavärten i bäl- mir@ i stillo säger jag det där,
yes tvi jek burå jag stal den åker jag i häkte.
där i kaféet i går kvälls för en rakklo kamrat.
bonde:
randpan pappershandel.
målikal Gud.
randöäkk pappersvaror (papper, kumålika, rock. lindra mirån di- vert m. m.).
råns måkka låna mig din rock. rasp slag.
märla skjorta.
ratt natt. i ratt i natt. suta
nakkopa snus. dåkka mirån barko i ratt sov gott i natt.
tikknå nakkopa ge mig litet i ratt kirra johan inöäkk i
snus.
binnstropan vent spana dy
nakkopän snusbod.
hårta svidrar vent jek slägga
nakopasteva snusdosa.
vent trinn bubbor i natt gjorde
naffa springa.
Johan inbrott i handelsboden ock
nera rägn. tvi bägg vent nera stal två bussiga kostymer ock ett
fy fan å (ock) rägna.

hundra ock tre par skor.

nys skräp.
rik kla fråga.
pakoré positiv. emm dikk jar rota tala, språka. rota råmmani
vänt sanna pakorö den där går tala rommani.
ock spelar positiv.
ruffla bedraga. i bälves ruffla
palo huvud.
öljjan mirå i kvälls bedrog jänpagg bord.
tan mig.
paggali soffa eller säng.
Si blod. sielt blodet.
para passa.
sia blöda.
paff 50 öre. dåkka mandrån skarp bra. jek skarp karraban
jek paff ge mig en 50-öring. en bra klocka. jek skarp öäjja
pi sup. jek pi en sup (då menas en bra flicka. emm dikk hågka
brännvin).
skarpt kirat det där är bra
pialå full (drucken).
gjort.
pikvart brännvinsmagasin.
slägga hundralapp. jek slägga
piller betyg.
100 kr.
pinta skjuta.
spana stjäla. spana emm dikk
pitå öga.
Hyran, burån kammar i faspivert krog.
sikan stjäl den där plånboken,
piveröäjja krogjänta.
bonden har i fickan. spana emm
pol sällskap, kompis. jar diro dikk jykklån tvi burån stjäl
andré i pol tra mirå tvi lov- den där hunden av bonden.
span går du in tillsammans med spänn krona. jek spänn en krona.
mig för pänningstöld?
staddia hatt.
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ock byt klocka med den där
stillo stillopa fängelse.
bonden.
strahats tändsti cka.
sunna spela. sunna hårta spela vantre byte. jek håtta vantre
ett gott byte. le håtta loviar
bättre.
svider kostym kläder. jek svider i vantret försök mycket pängar
på bytet (d. v. s. försök få mycket
en kostym k läder. dy svidrar
två kostymer kläder.
SUt säng.
Slita ligga ock sova.
te nej.
tikkno liten, litet. dnna tikkno
maråt köp litet bröd. jek
tikkno rakklo en liten pojke.
toli socker.
tvi av, för (ty).
tra med.
tope efter (prep.).
vantra byta. jar vänt vantra
karraban emm dikk burå gå

pängar på bytet).

vänt, vent ock.
värt stuga.

1=
2 = dy.
3 = trinn eller trinno.
10 = battalo.
11 = battalojek.
12 = battalody.
13 = battalotrinn.

En klockbytarvisa.
De personer, som egna sig åt det säkerligen ganska inkomstbringande klockskojaryrket, pläga ofta operera två ock
två. De ha nog goda anledningar att då ock då söka sina
emellan meddela sig på annat språk än vårt modersmål. Rommani, månsing med flere säregna språk komma dem ofta väl
till pass vid deras förehavanden.
Rommanispråket är ett av hästskojarnes, klockbytarnes ock
en del andra dylika yrkesidkares favoritspråk. Ett annat är
månsing.
Av månsing finnas — enligt vad den person, vilken för
mig sjöng nedanstående av livsglädje, tillförsikt ock arbetshåg
strålande visa, en arbetare vid namn Karl J., som genom sina
förbindelser blivit väl bevandrad så väl i rommani ock månsing som en del andra, jag skulle vilja säga yrkesspråk, meddelade mig — tre slag, nämligen ligamånsing eller skvam melmånsing, lågmånsing ock högmånsing. Men därjämte
kunna vissa månsingord förekomma, som blott nyttjas av eller om
vissa särskilda yrkesidkare. Så talas om nasamånsing, som är
månsing om ock för gårdfarihandlande, som använda månsing.
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Ligamånsing är, enligt hans åsikt, utan större värde, enär
bestämdhet saknas i dess ordförråd. Den ene har nämligen
hittat på ett ord, den andre på ett annat. Lågmånsing användes
egentligen i Finland. Högmånsing är det slags månsing, som
har »fasta, säkra, tillförlitliga» ord. Därför brukas högmånsing
av den gamla klockskojaradeln.
Härhos visan i fråga, diktad på svenska, högmånsing, liga.
månsing, rommani ock nasamånsing med ligapojksord.
En migknås här i värden kan väl bägg förstå sig på:
han krägger sina migkor, men stålarna de gå.
Män fy bä-gg, så tägte jag, akk så lustit uti våra digglardar!
När migkorna bli gula, tar han framm sin pikkelburk,
okk genast burån åker i nasagrabbens durk.
Män fy bägg, så tägte jag, akk så lustit uti våra digglardar!
Ordens betydelse är följande:
migknås klockhandlare (högm.).
öre kvicksilver, 15 öre skedbägg fan (högm.).
vatten ock en tioöring silver
krägga sälja (ligam.).
(högm.).
migka klocka (högm.).
pikkla försilvra (högm.).
Stål pängar (högm.).
burå bonde (rom.).
digglar kringstrykare.
nasagra b b handlarpojk (nasam.,
diggla stryka kring (högra).
grabbligapojksuttryck).
pikkel en sammansättning av kvick- durk klor (högm.).
silver, skedvatten ock silver: 25

Mera om idegranen
av JöRAN SAHLGREN.

I min uppsats »Idegranen ock svenska ortnamn» s. 62 if.
har jag gjort mig skyldig till ett förbiseende, då jag vid förklaringen av ortnamn på Iv- ej medtog den möjligheten, att
förra leden kunde vara rena stammen av en la-avledning ive,
ett förbiseende som jag redan förut påpekat i min doktorsavhandling »Skagershults sockens naturnamn I», s. 43 n. 3. I
namnet Iva, Villands hd Kristianstads län, som i Valdem. II:s
jordeb. 1231 skrives Jfie. hus., är jag mäst hågad för förklaringen ur Ivo.
Likaså förklarar jag de norska namnen Iveland ock Ivedal
som sammansatta med rena stammen av detta ord.
Iveland (uttal ivelann), gd, sn ock hd i Nedenes amt,
skrives: j Ivilanzdh kirkiu garde 1426, Iueland 1552, Iffueland
1595 1601 1611 1626? 1668, Iveland 1723. BUGGE framställer
NG. VIII, s. 179 följande förklaring:
»Ved den samme elv som denne gaard ligger noget langere
nede GN. 5 Ivedal. Det synes saaledes utvivlsomt, at lste led
i begge navne er Uti-, gen. af et elvenavn ifa. Det er derfor
paafaldende, at noget nedenfor Ivedal ligger gaarden Froisaa
(GN. 6), og at elvens nuvarende navn er Froisaana, som i det
vasentlige maa vare et gammelt navn, se NE. s. 119, jfr s. 60.
Forholdet kan maaske forklares saa, at paa lidt forskjellige
tider har elvens nedre lob havt navn efter to forskjellige af de
elve, som lober sammen i narheden af Iveland; jfr forsaavidt
forholdet ved Retterstol, Herefoss GN. 32, som indeholder et
elvenavn, der nu kim tilhorer det ovre lob af en elv, der nu
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betragtes som en bielv. Der er dog den forskjel, at ved Retterstol har det nedre lob af elven et ungt navn. Elvenavnet, ifa
hörer vd l till kr, barlind.»
BUGGS förklaring stöter således på svårigheter redan vad
ortförhålland ena beträffar. Något älvnamn ifa finnes ej i hela
Norge, ock den älv, vid vilken Iveland ligger, heter sedan
gammalt Froisaa(na). Gården Froisaa skrives 1595 Froissaa.
Men förklaringen lider även av formella brister. Ivilanzdh
1426 kan ej gärna komma av ivu-, jfr t. ex. namnformerna för Evje,
gd, sn ock hd i samma amt, som skrives: a Eko. 1363, Elio sokn
1420, a Effio 1520 1540, till Effiu. 1557, Effule Prsestegaard
1668 etc. Då namnet Efju säkerligen ofta förekommit i sammanställningar med ett av orden gaard, sogn eller herred, bör andra
stavelsen synnerligen ofta ha stått i svagton (»haft levissimus»).
Det oaktat är ej u »försvagat» till e i skriften förr än 1668.
Toskenes i Smaalenenes amt (NG. I, s. 291) skrives i Biskop
Eysteins jb (omkr. 1400) Taskunes.
Vi ha således ej gärna rätt att supponera annat än stammen
ivi- i en skrivning Ivilanzdh 1426.
Att i samma socken som gården Iveland ligger en gård
Ivedal, nödvändiggör naturligtvis icke ett antagande av att
samma naturföremål föranlett båda namnen. För min del antar
jag, att vid såväl Iveland som Ivedal idegranar vuxit. I Ivelands sn förekommer ordet birke i två ock i Nedenes amt i ett
tiotal gärdnamn. Samtliga de resp. gårdarna ha naturligen fått
namn av att björk vuxit i gårdens närhet.
•
Namn på -dal behöva slutligen ej innehålla älvnamn som
förra led'. De äro ofta just sammansatta med trädslags namn,
t. ex. Aamdal Nedenes s. 82 (av alm), Askedal s. 89 (av ask)
o. s. v. Observera särskilt Barlinddalen s. 36, som ej blott
visar, att namn på -dal kunna sammansättas med trädnamn
ock speciellt idegranens namn, utan även att Taxus baccata
ännu i sen tid förekommit i anitet 2.
Något som i NG. ock NE. efter mitt förmenande allt för ofta
antages.
Jfr s. 75, där även namnen Barlinddalen (Akershus amt) ock

Barrlindsdalen (Gillbärgs hd, Värml.) anföras.
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I NG. IX (Lister og Mandal amt 1912), s. 142 förklaras ett
annat Iveland som »utvivlsomt» innehållande ett älvnamn isa.
Förklaringen är ej häller här stödd på ortförhållanden eller
äldre skrivformer. Namnet skrives Iffueland 1594 1612 1619
1668, Iveland 1723.
Slutligen vill jag framhålla 1) att norska namn på -land
synnerligen ofta som förra sammansättningsled ha ett ia-avlett
trädslagsnamn, jfr Birkeland ock Eikeland i Ivelands sn (Nedenes) samt Eigeland (ovre 0. ytre), Espeland, Birkeland i Lister
o. Mandals amt (samma sn som det andra Iveland); ock 2) att
på den tid, då Iveland(s) skrevs Ivilan(z)dh, skrevs Birkenes
(hd i Nedenes amt) Birkines Aslak Bolts jb 1530-40 ock
Espeland (Nedenes s. 77) Espiland DN. 1400.

Till min förgående uppsats om idegranen vill jag också
tillägga, att rena stammen av "ipe 'bestånd av idegran' kan ingå
i en del ortnamn på Id-, exempelvis Idhelosa 1418, ock troligen även i orden idegran, ideträdl.
S. 63 har jag förklarat Isgrännatorp (isgrantethorp 1340)
som möj ligen sammansatt med ett ord Isgran 'idegran'. Detta•
med stor tvekan meddelade förslag kan jag emellertid ej längre
ansluta mig till. Tvivelsutan är NIELSENS ock LUNDGRENS förklaring ur ett mansnamn Isgrani den riktiga.
Andra bildningar på stammen iv- kommer jag vid annat
tillfälle att behandla.
1)

Jfr dock gutn. aidit-gran, där förra leden svarar mot fsv.

10-120088. Sv. landsm. 1912.

Table des matires et rsumes (1912).
Sabbats et sorei&es en Dalekarlie au XIX' sikle, par EMIL
HERLENIUS, p. 5-40.
Quelques femmes et enfants, dans les paroisses de Gagnev, Mockfjärd
et Flods, confessent qu'ils sont alles au sabbat. Un pretre un peu
niais croit ces histoires, qui enfin sont soumises å l'examen d'une
commission speciale nommee par le chapitre.

Les histoires d'Anders Värme, annotks par AUG. HAFFNER,
p. 41-46.
Un vieux marin, ne en Värmland, majs qui a passé la plus grande
partie de sa vie en Ostrogothie, parle: de la dame du lac (elle a
couche une fois avec lui); du geant Rödgavel qui habite deux
grottes au bord du lac Vätter; de son essai d'enlever la « reine
Omma » et de ses affaires avec les moines d'Alvastra; comment une
fois la nymphe du bois l'a egare; enfin des exploits malhonnetes
d'un certain Germund. Il parle un patois inge.

Deux listes de mots du patois de Dalsland, annat& vers la fin
du XVII sikles, pub1i6; par JÖRAN SAHLGREN, p. 47-55.
La premiere liste est tiree d'une these «De Dalia », publiee å Upsal
en 1718 par Laur. Hesselgren; l'autre contient des gloses inscrites
par Nie. Hesselgren (t en 1700) dans un ex. de la « Herrauds
och Boss saga ».

Quelques noms de lieux, expliqiAs par JÖRAN SAHLGREN, p. 5677 (et « Eneore de l'if » p. 143-145).
1. Les noms commen9ant par Hägg- ne renferment pas — comme
suppose la « Commission toponymique » — un adj. lm. Pour les
expliquer il y a l'arbre hägg (Prunus padus), le nom personel Hagge,
et encore un appellatif hägge (theme -jan) = 'hage', enclos de
päturage, qui se trouve encore dans le dialecte de Närike, et peutetre encore d'autres derives du radical hag. — 2. La plus ancienne
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forme suedoise du nom du lac Vänern connue jusqu'ici date du
commencement du XIV' siecle. Il y a cependant, dans un diplönne
de l'an 1249, un nom Venised, dont la premiere partie represente
sans doute un gen. de ce nom (la seconde partie ed signifie 'isthme').
— 3. L'if (Taxus baccata) dans des noms de lieux. En vieuxsned. le nom de cet arbre doit avoir ete i(r), au plur. Ivar. Le gen.
sing. de ce mot, on le trouvera dans Isie (Isheogi 1133) et pareils noms; le gen. plur. lya dolt se trouver dans p. ex. Ivetofta.
Ystad peut renfermer le theme pur. Ivto (Jflo 1231) et Ivelandh
renferment le theme pur ivi (ive), derive en la correspondant å
§r (Ir). Il y a en, å ce qu'il semble, aussi une forme alternative
id ou ide, derivee de iwa å l'aide du suffixe collectif -(i)ja :
*Iwikja --> *SIDe3.*113e. Le gen. sing. de ce mot peut avoir
forme Ideshult, le gen. plur. Idebo (Idhabodhe 1418). Le theme
pur se trouve dans Idhelosa (1418) et dans l'appellation moderne
de l'arbre idegran. La litterature botanique (floriste) montre qu'il
y a lien de supposer que l'arbre a erti aux endroits portant ces
noms. Dans un petit essai ajoute M. Sperber montre que le mot
r se trouve dans la litt. islandaise (dans un poeme de Gizurr
gullbrårskald) sons la forme ifa au gen. plur.
Menuets et polonaises, de la premire rnoitié du XVIIIe
publi6; par SAMUEL LANDTMANSON, p. 78-125.
La musique des danses se trouve annotee dans un livre manuscrit,
conserve å la Bibliotheque de Seara. Le livre, date Tobolsk 1713,
est eerit par Gustaf Blidström, hautboYste du regiment vestrogothien,
qui vivait lå comme prisonnier apres la defaite de Charles XII.
Un vieux mot d'injure su&lois. Par HJALMAR LINDROTH, p.

126-127.
Additions å l'essai Sv. landsm. 1911, p. 265-272 (hortuta).
L'arbre toujours vert devant le temple paYen d'Upsal, par L. FR.
LÄFFLER, p. 128-131.
Addition å l'article Sv. landsm. 1911, p. 617-696.
Notes sur des langues seertes, par A. ULRICH, p. 132-142.
Mots de la langue des bohemiens suedois, une chanson dans cette
langue. Liste de mots appartenant å la langue c rommani ». Uno
chanson en langue mixte de colporteurs, de rommani et d'apaches.

Namnförteckning.
Blidström, Gustaf, hautboist vid Skaraborgs västgöta-regem., fånge
i Tobolsk efter Karl XII:s krig:
Menuetter och Polska Dantzar, s. 87-125.
Herlenius, Emil, Värml. (Upps.), fil, ock teol, kand., lektor vid
allm. lärovärket i Falun:
Blåkullafärder i nittonde århundradet, s. 5-40.
Hesselgren, Laurentius, Dal-Värml. (Upps.), disp. 1713 (under
0. Celsius) om »Candelabrum aureum», 1718 (under Nesselius)
»de Dalia»; son av följ.:
Några dalboord från 1600-talets slut, s. 48.
Hesselgren, Nicolaus, från Hesselskog i Dalsland, stud. i Uppsala
1670, disp. 1678 (under Linné) om »Pan svecicus», d. 1700 som
kyrkoherde i Steneby:
Några dalboord från 1600-talets slut, s. 50-55.
Heeffner, August, smål. (Upps.), med. lic., d. 1910 som praktiserande
läkare i Göteborg:
Anders Värmes historier, s. 41-46.
Landtmanson, Samuel, västg. (Upps.), fil, dr, adjunkt vid allm,
lärovärket i Västerås:
Menuetter och Polska Dantzar, s. 78-125.
Lindroth, Hjalmar, stockh. (Upps.), fil, dr, docent vid Lunds universitet:
Ett gammalt svenskt skällsord, s. 126-127.
Läffler, Leopold Fredrik, stockh. (Upps.), fil. dr, 1881-1904
e. o. prof. i svenska språket vid Uppsala universitet:
Det evigt grönskande trädet vid Uppsala hednatämpel, s. 128-131.
Sahlgren, Jöran, södm1.-när. (Upps.), fil, dr, docent i svenska språket
vid Uppsala universitet:
Några dalboord från 1600-talets slut med anmärkningar, s. 47-55.
Några svenska ortnamn, s. 56-77.
Mera om idegranen, s. 143-145.
Sperber, Hans, dr phil. (Wien), lektor i tyska språket vid Uppsala
universitet:
Fisl. ifa, s. 65-66.
Ulrich, Arvid, stockh. (Upps.), jur. kand., borgmästare i Säter:
Anteckningar om hemliga språk, s. 132-142.

Innehåll.
2.
s.
Titelblad
Blåkullafärder i nittonde århundradet. Av Emir, HERLE» 5.
NIUS
I Gagnev ock Mockfjärd i Dalarna på 1850-talet; i grannsocknen
Floda på 1870-talet.
Anders Värmes historier. Sägner från Vätterns kust
(V. Tollstad i 1.43,,sings här., Östergötland). Uppteck» 41.
nade av AUG. H/EFFNER
Om sjöfrun, Jätten Rödgavel, Rödgavel ock Omma, Rödgavel ock
Alvastra munkar, Om skogsfrun, Om Germunds stall (fångar kor
i en mosse); på en blandning av Östgöta- ock Värmlandsmål.
Några dalboord från 1600-talets slut, med anmärkningar
» 47.
utgivna av JÖRAN SAULGREN
Ordlista i Lamt. REMMARENS disp. De Dalia, Upps. 1718; anteckningar i ett ex. av Verelii upplaga av Rerrauds och Bosa
saga, gjorda av NIC. RESSELGREN.
» 56.
Några svenska ortnamn, av JÖRAN SAHLGREN
1. Hägg- i ortnamn: hör till bägge 'hage'. 2. Venised =
Vänerns ed. 3. Idegranen ock svenska ortnamn. S. 65-66
H. SPERBER : Fial. ifat = gen. plur. av Yr 'idegran' i en
värs av Gizurr gullbrårskald. Ortnamnsregister s. 77.
»Menuetter och Polska Dantzar». En fången karolins
musikminnen, publicerade av SAMUEL LANDTMANSON » 78.
Mskr. i Skara stifts allm. lärovärksbibliotek, av Gun. BLIDSTRÖM. Inledning av Landtmanson s. 78-87. Därefter: nr 1-3
Marscher, 4-22 Menuetter, 23-30 Övriga danser utom polska
(Folie d'Espagne, Gavott, Courant, La Pysa"), Ameur, Gigve,
Paspie du Royale, La Combatans), 31-97 Polska danser.
Ett gammalt svenskt skällsord. Av HJALMAR LINDROTH » 126.
Tillägg till Sv. landsm. 1911, s. 265-272.
Det evigt grönskande trädet vid Uppsala hednatämpel.
» 128.
Av L. FR. LÄFFLER
Tillägg till Sv. landsm. 1911, s. 617-696.
Anteckningar om hemliga språk. Av A. ULRICH . . . » 132.
Ett ock annat ur sigenarspråket, s. 132-135 (ordlista, räkneorden, en visa »BriCka»); Rommanispråket, s. 136-141 (ordlista,
räkneord); En klockbytarvisa.
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Mera om idegranen. Av JÖRAN SAHLGREN
Table des matikes et r4um4
Namnförteckning
Innehåll

s. 143.
» 146.
»
»

Till årg. 1912 höra som bilagor:
Studier över utvecklingen av fsv. 6 ock U. i starktonig ställning
inom västgötadialekterna, av JOSEF SANDSTRÖM (Sv. landsm.
B. 6).
Ord ock uttryck inom möbelhantvärket. Av GEORG CHAMBERT
(Sv. landsm. XVIII. 1).
Gotlandstoner, av AUG. FREDIN, s. 129-272.
Ortnamnens undersökning. Av H. GEIJER (Sv. landsm. B. 7).

Redaktion: Professor J. A. LUNDELL med biträde av prof.
L. FR. LÄFFLER ock prof. AD. NOREEN för Uppsala; prof. HUGO
PIPPING ock prof. 0. F. HULTMAN för Helsingfors; prof. A. KOCK
ock bibliotekarien A. MALM för Lund.

Under år 1912 bar tidskriften av allmänna medel haft ett
understöd å 5,000 kr.

HULTMAN, Nuckömålets »fyra».
SUNDBÄRG, Ordlista öfver Jemtskau.
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. 35130; VI, s. 1-26.

Ärg. 1907:

STORCKENFELDT, Västgötasägner.
DANELL, Nöckömålets flur 'fyra'.
SAHLGBEN, Om Svenska apiko-gingivaler.
KALLSTENIUS, Värmländska härgslagsmålets formlära.
BOnTHIUS, Oretnålets ställning inom dalmålet.
ZETTERQVIST, Minnen från Gärdslösa.
IL & E. Folkminnen, s. 375-532 (IX. 1).
ANDERSSON, Skånska melodier, s. 133-244 (XIV. 1).
Kungl. bibliotekets visbok i 8:0, S. 81-159. (Bih.,III. 2).

Bilagor:

Ärg. 1908:

Bilagor:

Ärg. 1909:

Bilagor:

CAPPELIN, Arvid i öshult.
LAMPA, Bjärke härad.
SAHLGREN, Edsbärgs härads sjönamn.
OLSSON, Visor.
MJÖBERG, Visan om älskaren vid gluggen.
BUERGEL GOODWIN, Det moderna isländska uttalet.
WIGSTROM, Folktro ock sägner, s. 405--452. (VIII. 3).
ANDERSSON, Skånska melodier, s. 245-356. (XIV. 1).
LAMPA, Folklekar från Västergötland, s. 3-114. (XIX. 1).
LÄFFLER, Taksteinarsägnen, s. 37-60. (XIX. 6).
KARLGREN, Folksägner från Tveta, ock Mo härader(B. 2.)
P. JOHNSSON, Några sagor. Brorstorpagubben.
ULRICH, Livssaker ock dödsfångar, bödlar ock avrättningar.
MEDEN, Hverdagsliv blandt danske ahnuefolk.
NORDLINDER, Bärgsjö-mål.
STYFFE-LAMPA, Västgöta-ord från 1700-talet.
KARLGREN, Gränsen mellan syd- ock mellansvenska mål.
ULRICH, Rommanispråket. Sigenarspråk.
LEVANDER, Älvdalsmålet i Dalarna (IV. 3).
HERMELIN, Sägner ock folktro, seder ock sagor, s.
1-96.
FREDIN, Gotlandstoner, s. 1--128.

Ärg. 1910: HULDA RUTBERG, Bomärken från Kalixsocknarna.

Bilagor:

K. E. KARLSSON, Seder ock bruk vid frieri i Mo härad.
AND. BJÖRK, Orsamål.
H. PALM, Hemliga språk i Sverige.
C. W. v. SYDOW, Två spinnsagor. (B. 3.)
JULIUS SWENNING, Utvecklingen av samnordiskt cei i
sydsvenska mål. (B. 4.)
SAM LARSSON, De uppländska spelmanstävlingarna
1909. (B. 5.)
GABRIEL TUDERUS, Om the österbothniske lappar under Kiemi gebiet. (XVII. 6.)
En rimkrönika om lapparna. (XVII. 7.)
K. P. LEFFLER, Öster-Fernebo. (XVIII. 7.)

Årg. 1911: Fästskrift till H. F. Feilberg på 80-årsdagen.

Tidskriften Svenska landsmål utkommer fr. o.
1910 årligen med omkr.

38 tryckark (600 sidor).

Priset för årgång är, då subskription sker hos utgivaren, 4 kronor med tillägg av postporto, ock betalningen sker genom postförskott vid mottagande av årets
första nummer. Prenumeration kan ske genom närmaste
postanstalt. Tidskriften är även tillgänglig i bokhandeln.
Genom överenskommelse med Universitets-Jubilwets
danske Samfund är tillfälle berett för subskribenter å tidskriften »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 begagna sig av denna förmon, böra därom underrätta professor
.J. A. Lundell i Uppsala. Nya medlemmar få förut utgivna skrifter,
alla eller enstäka, för 3/4 av bokhandelspriset.

Stockholm. P. A. Norstedt & Söner 1912.
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