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En småländsk bondespelman. 
Några anteckningar om Bengt J. Nilsson i Västbo-Ås, 

av PEHR JOHNSSON. 

Helt nyligen ha tidningarna vetat berätta, att den gamle 
bondespelmannen Bengt J. Nilsson i Västbo-Ås gått ur tiden. 
Under senare år har Nilsson farit omkring i södra Sverige, där 
han å badorter ock större samhällen anordnat små konserter 
ock spelat sina låtar. Han har därvid uppträtt i sin gammal-
dags västbodräkt, vilket på sitt sätt bidragit till att väcka all-
mänhetens uppmärksamhet. Ännu så sent som under sommaren 
1915 besökte han Skåne. Jag antecknade vid ett hans besök 
efter hans egna uppgifter åtskilligt angående honom ock hans 
konst. 

Nilsson var född i Lilla Håv å Bolmsö den 2 februari 1840. 
Fadern var bonde. Redan som barn visade han musikaliska 
anlag, ock det dröjde icke länge, förrän han skaffade sig en 
gammal fiol, med den sysselsatte han sig på lediga stunder 
såväl under vistelsen hemma i fädernegården, som ock sedan 
han tagit tjänst som dräng hos andra. Sin första undervisning 
fick han av en spelman, som hette Bylander. Han var född i 
Stora Häv, hade under sin ungdom haft anställning vid Jönkö-
pings regemente ock for slutligen till Amerika. Under den tid 
Nilsson hade tjänst hos kyrkovärden Lars Nilsson i Södra Un-
naryd, spelade han ofta tillsammans med en bondespelman där, 
som hette Anders Säf ock var skräddare till professionen. 
Dessa båda foro omkring på bröllop ock gillen i trakten under 
1860-talet. Säfven var inte bara en duktig spelman, utan också 
en munter ock lustig kurre, som hade roligheter för sig, var han 
än drog fram. 
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Detta var också förhållandet med en annan bondespelman i 
samma trakt, »den styvaste av dem allihop». Han hette David 
Mellin ock var bosatt i Ås, död under slutet av 1850-talet. Han 
hade stor färdighet i att hantera sin fiol, ock han kunde också 
flera av de gammaldags låtarna än någon annan spelman i 
trakten. 

Efter slutad tjänst i Unnaryd hade Bengt Nilsson gift sig 
ock flyttat till Ås; där var han under flera år »tredjedelsbrukare» 
på prästgården. Men för jordbruket glömde han inte fiolen, 
utan han spelade ofta både hemma ock på gillen ock ungdoms-
nöjen i trakten. Efter det han år 1896 lämnat jordbruket, har 
han bott kvar i en liten stuga på prästgårdens ägor. 

År 1908 fick han i tidningarna se ett upprop om spelmans-
tävlan i Jönköping. Han beslöt sig för att fara dit, ock han 
fick pris för sina låtar. Sedan dess har han fått pris vid åt-
skilliga andra tävlingar av liknande slag på andra håll. 

Det var med en viss förkärlek som Bengt Nilsson talade 
om sin barndoms- ock ungdomstid på den gamla minnesrika 
Bolmsö. Där levde under hans barndom mycket av det gamla 
ock fäderneärvda i seder ock tänkesätt kvar. Särskilt under 
jul ock midsommartid stod glädjen högt i tak. På midsommar-
aftonen restes höga majstänger på ön, ock sedan dansade unga 
ock gamla omkring dessa, ända tils solen rann upp. 

Bröllopen pågingo i flera dagar. Två klarinettblåsare voro 
i regel med i kyrkan ock spelade psalmmelodierna. De redo 
eller åkte alltid i täten ock spelade hela vägen till kyrkan. 
Man stannade i regel utanför kyrkan vid Klockarebacken ock 
tågade in med musikanterna i täten. De mäst anlitade spel-
männen på ön voro den förut anförde Bylander ock en som hette 
Alexander. Vid återkomsten från kyrkan voro borden dukade. 
Ännu använde man lerfat ock svarvade trätallrikar. Gästerna 
hade att själva medtaga kniv ock gaffel. Sovlet lades upp på 
fat, ock fläskskinkorna voro omvirade med krusat papper. Rät-
terna bestodo av smör, bröd ock ost, kött, fläsk ock bruna bö-
nor, soppa eller ölsupa. Ibland hade man också en fiskrätt. 
Som efterrätter användes sötost, risgrynsgröt ock pannkaka. 
När gröten kokades, var det ett väsen om vem som först skulle 
få skrapa grytan. Den ansågs närmast efter bli brud eller 
brudgum. Pojkarna brukade ofta smyga sig undan med grytan 
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ut i någon krok på gården eller en närbelägen skogsbacke för 
att göra detta. Så länge bröllopet pågick, dansades varje afton 
tils ut på nätterna. Sedan låg man ett gott stycke uppå för- 
middagen. 

Julen var också en högtid som i Bengt Nilssons barndom 
firades på gammaldags trevligt sätt. Julottan började klockan 
3 eller 4 på morgonen. Man red eller gick merendels till denna 
ock hade långa tjärbloss, som lyste lång väg. En del kyrkobe-
sökare hade en hel mil att färdas fram. Vid ankomsten till 
kyrkogården lade de blossen i ett enda stort flammande bål. 

Under Bengt Nilssons tidiga barndom brukade man även 
tända valborgsmässobål på höjderna, men det blev sedan slut 
med det, emedan det ansågs eldfarligt. 

Vid valborgsmässoeldarna brukade en spelman vara närva-
rande, som hette Saxelin ock bodde i Björka. Han dog redan, 
under det Bengt var pojke. Bengt kom emellertid ihåg ett par 
polskor, som han lärt av denne. Orden till dessa voro av föl-
jande lydelse: 

Dansa vill du, ock dansa vill ja, 
men skorna de äro sönder. 
Jag skickar lilla vän 
till skomakaren, 
skomakaren han heter Elgen. 
Nej skicka inte dit, 
han lagar som en skit, 
han slår ej i en enda pinne. 
Ty lädret skär han bort, 
tråen har han kvar, 
ock sylen stoppar han i lomman. 

En annan: 
Jag är så ledsen, jag tror jag tröttnar, 
jag tror jag övergiver allt ihop. 
Nu har jag övergett o supa brännvin, 
nu har ja övergett o spela kort, 
nu har ja övergett lilla vännen, 
dä va dä svåraste ja har gjort. 

Vidare hade han av Saxelin lärt en gammal vals i tre av-
sättningar. Till mellanrepriserna sjöngs: 

Jag vill vara den flicka som får en speleman, 
ty när hon vill dansa, så spelar väl han. 
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Stackars den flickan som får en soldat, 
ty när de bli gifta, så blir han så lat. 

0, stackars den flickan, som får en bonddräng, 
ty när de bli gifta, så blir han så sträng. 

En annan vals lät så: 
Långt ner i viken där björken står vit 
ock skymtar bland tallar de sköna oliv 
för aspar ock lind 
de susa för vind, 
ock flickan, som bor där, 
i år blir hon min. 

Det fanns på Bolmsö under Bengt Nilssons barndom en 
person, som utgav sig vara klok. Han kallades vanligen »Bu-
sen-Kis». Honom brukade de använda för att stämma blod, 
eller då det gällde att bota tandvärk. Han spådde också bön-
derna, vad som skulle förestå för den ene som för den andre. 
Honom brukade man också följa med på årsgång under julafton, 
ock då fick man se, vilka som skulle dö under året, vilka som 
skulle gifta sig, ock mycket annat. 

De flästa husen på Bolmsö voro under Bengt Nilssons barn-
dom ryggåsstugor med högre tillbyggnader vid båda ändarna. 
På hyllorna i stugan stodo kopparkastruller ock tenntallrikar 
uppställda. I mänga stugor voro åsarna klädda med gamla 
bonader. Vid jultiden klädde man också väggarna med sådana. 

Det fanns å Bolmsö under denna tid en målare »Petter i 
Torp», som målade på väv ock besatt en viss färdighet i sitt 
yrke, så att han var överlupen med arbete. 

Bolmsö var under denna tid en värklig ö. Man hade stora 
pråmar ock båtar, som användes, då man skulle taga sig över 
till fastlandet. Först på 1850-talet lades en bro över vid östra 
sundet. Många högar ock stenrös vittna om bebyggelsens höga 
ålder. Det fanns ett mycket stort rös kallat Hasslarör, ock det 
sades, att det lyste ur detta. Många voro de som sade sig ha 
sett drakar flyga över samma rös. Man trodde därför, att en 
stor skatt låg dold i detta. 

Lika många som högarna voro de sagor ock sägner, som i 
Bengt Nilssons barndom berättades om fäderneön. Den mäst 
bekanta ock mäst omtalade var sägnen om Ebbe Skammelsson 
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på Tiraholm. Den brukade man ofta berätta i stugorna på vin-
terkvällarna, då folk sysslade Med spånad eller andra inarbeten, 
vid den tid på året »då de gjorde kvällar». En annan sägen, 
som ofta berättades, härledde sig från det närbelägna Angel-
stad. Den var av följande lydelse: 

Under danska kriget råkade en soldat från denna försam-
ling bliva fången av fienden. Han fick lov att hälsa på sin 
käresta, som bodde i samma församling, emot villkor att han på 
utsatt dag skulle komma igän. Det var emellertid, då som nu, 
svårt för de båda att skiljas från varandra, ock soldaten stannade 
kvar ett dygn längre, än utlovat var. När han återvände, blev 
han av den danske befälhavaren dömd att skjutas, vilket också 
skedde. Kärestan lät sedan resa upp ett träkors vid den gård 
i Angelstad, där han hörde hemma. Så hände det under Bengt 
Nilssons barndom, att dåvarande ägaren till gården lät ta bort 
korset, som var ruttet ock dåligt. Det blev emellertid en för-
färlig oro i gården, ock bonden fick en natt särskild tillsägelse 
av den döde att åter sätta upp korset. Han lät därför genast 
förfärdiga ett nytt, ock så blev det lugnt ock stilla. 

I september månad 1915 hade jämt fämtio år förflutit, sedan 
Bengt Nilsson flyttade till Västbo-Ås. Ännu begagnades då 
den gamla västbodräkten. För männen bestod den av svart 
rock, randig väst ock gula skinnbyxor samt blå ock vita strum-
por med slingade röda band ock gula spännen på skorna. De 
som voro riktigt fina hade gula, blankpolerade mässingsspännen. 

Vid begravningar bar man i regel liken till kyrkan på 
stora, flätade bårar. Vägarna voro mycket sämre än i våra 
dagar, ock mångenstädes, där nu utmärkta sådana finnas, hade 
man då endast dåligt banade ridstigar. En gammal sed vid be-
gravningar var, att de närmast efterlevande skulle bära den 
döde till graven. 

Arbetet började redan vid soluppgången, jämväl under som-
maren, ock pågick, tils solen gick ner. Vid brådskande skörde-
tider fick säden ofta köras in på natten. År 1858 hade Bengt 
Nilsson sin första tjänst. Han var då 18 år gammal. En rik 
bonde, Jon i Bro, skaffade honom då plats hos Lars Nilsson i 
Nössja. När Lars frågade, vad han ville ha i rön, svarade 
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Bengt, att han ville ha 50 kr. »Så mycket har jag aldrig gett 
en dräng förut», sade Lars Nilsson. »Det måsta har varit 30 å 
35. Men du ser ju stor ock stark ut. Därför får du väl ha, 
vad du begär.» För den lönen tjänade han nu Lars i tre år. 
Det fjärde fick han 67 riksdaler, 2 skålp. lin, två skålp. to (911) 
ock 2 par stövlar. Pigorna hade 10 å 15 kronor vardera i 
årlig lön. I Bengt Nilssons barndom hade man i regel två 
drängar ock tre pigor på Bolmsö prästgård. Årliga lönen för 
allesammans gick knappast upp till 100 rdr. 

Under Bengt Nilssons barndom brände bönderna alltid 
brännvin på vintrarna. Länsmannen for under denna husbe-
hovsbränningens tid omkring på vårsidan ock förseglade pan-
norna, först i september öppnades de åter. Det betalades i bör-
jan av århundradet bara 18 skilling i brännvinsskatt för hela tiden 
bränningen varade. Under Bengts farfars tid öktes emellertid 
skatten till tre daler. »Jaha», sa gubben, han hette Nils Bengts-
son, »då är det bäst att slå sig från brännvinsbränningen, sedan 
skatten blivit så dyr.» Det gjorde han dock inte. Sedan hus-
behovsbränningen förbjudits, var det många som fortfor° att 
både bränna ock sälja. Så gjorde en kvinna på Bolmsö kallad 
»Olsa-Hannan». Hon blev stämd till tinget ock uppmanades av 
dommaren att upphöra med bränningen. »Nej», svarade gum-
man, »om i så vill hänga upp mig med stortårna i taket, jag 
det gör!» Hon fick åtta dygns vatten ock bröd, men återkom-
men hem brände ock sålde hon brännvin lika besatt. Så fick 
hon tolv dagar till, ock först då fann hon för gott att upphöra 
med olagligheten. 

År 1868 var ett förfärligt år, icke minst för befolkningen i 
Småland. Det var samma år som Ås kyrka byggdes. Ingen 
spannmål fanns att få, ock många malde hackelse på handkvar-
nar att använda till bröd. 

Först 1909 började Bengt Nilsson sina »konsertresor» ute i 
bygderna. Han spelade ock sjöng ock var dessutom en god be-
rättare. Med förkärlek brukade han tala om, när han spelade 
för drottningen å Solliden. 

— Jag kom en dag från Ryssby ner till Kalmar, berättade 
han. Där var en förfärlig mängd människor samlade vid ham- 
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nen. Jag frågade en av dem, som stodo där, vad de tittade på; 
han sade, att drottningen skulle fara över till Borgholm. Då 
blev jag också nyfiken ock trängde på för att få se en skymt 
av drottningen. I detsamma fick hon sikte på mig, där jag 
stod i min gamla västbodräkt med fiollådan under armen. Hon 
vinkade, men inte kunde jag tro, att hon vinkade på mig. Alla 
människor började titta. Slutligen var det någon i hopen som 
sade till mig, att jag skulle gå fram till bryggan, för hännes 
majestät ville tala vid mig. »Var är den gamle spelmannen 
ifrån?» frågade hon. — »Ja är ifrån Västbo-Ås i Jönköpings 
län, hännes majestät», svarade ja ock bugade mig, så djupt ja 
kunde. »Kommer I inte över till Borgholm någon gång i som-
mar?» frågade hon vidare. — »Jo, hännes majestät», svarade 
ja, »om några dar har jag tänkt ge mig dit.» — »Kom då också 
o spela för drottningen ett slag», sa hon. I detsamma lade bå-
ten ut, ock samtalet var slut. 

— Så var det några dagar därefter. Jag hade av en musik-
direktör, som jag kände, rekommenderats att komma över till 
Borgholm ock spela för badgästerna. Dä gick bra o inbringade 
över fämti kronor. Dagen därpå beslöt jag mig så för o upp-
söka hännes majestät. Det rägnade lite på eftermiddagen, när 
jag gick ut. På gården träffade jag ett par barrar, dem frå-
gade ja, om drottningen var hemma. Jo vars, det var hon. 
»Jag skulle bra gärna vilja tala vid hänne», fortsatte jag. »Det 
går nog för" sig», blev svaret. Han skyndade in ock kom snart 
åter ut o bad mig stiga på. Just som ja kom in i rummet, 
kom också drottningen in från ett annat rum. Hon tog mig 
nu i hand ock tackade för i Kalmar. Så bad hon mig sitta 
ner, medan ja föredrog mina låtar. När ja spelat tre o fyra 
nummer, brast en sträng. Jag tog då upp en ny sträng ur 
västfickan ock skulle sätta på, men ja var trumlig på fingrarna, 
ock det gick dåligt. »Får jag jälpa er», sa hännes majestät. 
»Jag spelade också fiol något i min ungdom, men fick en liten 
skada i min arm ock måste upphöra.» Jag höll nu fiolen, o 
hon knötte fast strängen. Så spelade ja ett nummer till, o när 
jag till slut skulle gå, stack hon en tiokronesedel i handen på 
mig ock bjöd mig till köket att äta middag. Den Borgholms-
resan glömmer ja aldrig. 
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Bengt Nilsson hade ävenledes spelat för kronprinsparet på 
Sofiero ock för en hel del andra högt uppsatta personer. Om 
än hans konst inte var särdeles uppseendeväckande, låg det dock 
något gott ock trojärtat i hans uppträdande, ock det gjorde, att 
han vann sympatier överallt, där han for fram. Nu är den 
gamle folkmusikanten ock berättaren borta för alltid. Stilla 
ock lugnt avled han i sitt hem. 



Från Transtrand. 
Av Hemmansägaren L. F. OLSSON. 

Ur landsinålsarkivet i Uppsala. Originalet har som överskrift: Våra 
fäders näringsförhållanden. Stavning ock interpunktion äro tidskriftens. 
Uppenbara skrivfel ha rättats. Ordningen mellan styckena är så till 
vida ändrad, att till innehåll sammanhörande stycken sammanförts. 
Ordförklaringarna i slutet äro meddelade av Fil. stud. P. Lundh. 

Fäderna livnärde sig av åkerbruk, boskapsskötsel ock kant-
värk, huvudsakligen smide. 

Åkerbruket bestod av bara små åkerlappar, här ock där 
uppgrävda i skogarne utmed älven. På dessa såddes mäst korn, 
som någon gång kunde mogna, så att man fick både kokmjöl 
ock brödmjöl. Havre såddes ej mycket, emedan han är senare 
att mogna. 

Som jag nämnde, blev det någon gång moget korn. Detta 
tröskades för band med s. k. slagor, dels s. k. storslagor ock 
dels småslagor. Den stora var gjord på så sätt, att det var 
först en käpp till skaft, den s. k. »handvalen», vilken med en 
läderrem fästades vid »skarvkäppen», i vars nedre ända var fäs-
tad en björkklump, cirka 5 kg. tung. Under tröskningen begag-
nades olika metoder. Var slagan mycket tung, brukade man 
»vila» bänne, d. v. s. man lät den vila på halmen, innan man 
vände klumpen i vädret. För dylika slagor brukade man lägga 
under ett tjog snesar (180 band), beroende dock på logens stor-
lek. Tvänne personer tröskade vanligen ett par »onla» på det 
sättet. Den mindre slagan var gjord utan skarvkäpp, men med 
längre klump. På stora logar tröskade 3 med dessa slagor. Det 
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gällde då att hålla takten. Det torde hava varit mindre av-
värkningsförmåga med den där mindre sorten. 

Säden »räfsades» ock »rysslades» (d. v. s. man hade en »ryssel», 
för det mästa köpt från Vänjan), så att den längre halmen kom 
ur. Vidare kastades »drussin». Det tyngsta ock bästa kom na-
turligvis längst fram ock kallades för »väddjerand», d. v. s. det 
som flög ända till bortre väggen. Sedan sållades säden. D. v. s. 
man dryftade den i ett såll (även det vanligen köpt från Vän-
jan), i vars botten var så små (»granna») hål, att blott ogräs-
fröna gingo genom. 

Nu var det färdigt till torkstugan: ett hus i vars mitt en 
ugn var gjord ock »lurer» eller lavar efter väggarne, på vilka 
placerades ett lager säd. Efter ett par utbrända brasor var 
säden torr. Ock nu till kvarnen, skvaltan, där det förmaldes 
till mjöl, varav sedan kokades ock bakades efter råd samt lä-
genhet för att fylla magens behov. 

Av rotfrukter odlades ej mycket. Kålrötter fick man genom 
att sätta dem i enkomma kålsängar. Om rovor hade man ej 
stort begrepp. De planterades på någon liten fläck, där det 
först bränts, ock blev några små knölar. 

Potatis kunde man ej häller slå på stort, då det vanligen 
frös på somrarne. Det var i synnerhet i Brynjolfstiden som 
kölden kom, ock frös potatisriset ner, då var hela skörden till-
spillogiven. Ehuruväl det än då ock då fryser, tycks det, som 
klimatet i stort sett blivit bättre, vad kölden beträffar. 

Torkan tycks emellertid mer taga överhand på försomrarne. 

Största vikten lades på kreatursskötseln, emedan man 
hade goda tillfällen att i skogarne förskaffa sig erforderligt hö, 
s. k. myrhö. Äganderätten till myrslogorna lärer i början gått 
till att förskaffa sig så, att den, som först kom till myran, var 
i okränkt besittning av densamma, om han börjat slå. Dess-
förinnan måste man dock hava varit på gudstjänst, som då för 
tiden ej var någon småsak, då det ej fanns någon kyrka i 
Transtrand, utan i Lima. Att sedan i ett sträck ro båt mot äl-
ven ock huvudstupa upp på någon »myrköl», på med liarne ock 
svänga var ingen lek. Men hade man en gång »slagit» sig fast, 
fick de efterkommande flytta till andra myror. Det var begrip- 



ÅKERBRUK OCK KREATURSSKÖTSEL. 	 15 

ligtvis en sträng kapprodd från kyrkan de tiderna, då det 
gällde det viktiga myrhöet. Man vet ock att berätta, att man 
åt varandra band fast tyngder under båtarna för att hindra 
andra att komma fram. Det hö, som slogs i skogarne, drogs 
sedan ner på kälkar till älven, där det lassades på slädar 
ock kördes hem. Kälkarne, som användes, voro 5 å 6 alnar 
långa ock inunder försedda med »tennårandring> av 4 å 5 tums 
bredd. Det blev ett försvarligt hästlass av 3 sådana kälklass. 
Slåtten började jämt 3 veckor efter midsommar. Någon kunde 
dock börja föregående vecka, ock hette den veckan »giruveckan» 
(djiruvikku) eller »tidigveckan». 

En mycket viktig faktor ,i utspisningen av kreaturen ut-
gjorde den på fjällen växande renmossan, som på höstarne upp-
togs i stora mängder. Man tog upp mossan dels med krattor 
ock dels med händerne ock bar i hop i »spilukorger» ock 
lade till »kalar», vilka man stampade ihop ock formade till, 
så att den var lämplig att köra eller draga, allt eftersom man 
ville. Man formade sålunda till »kalarne», ock de fingo ligga utan 
någon som hälst betäckning. Sådan mossa kördes rätt långa 
vägar. Som tillsats åt nötkreaturen användes hästgödsel, vilket 
var en stående rätt. Den kokades, ock sen togs frusna moss-
klimpar ock iblandades, tils det blev lagom varmt. Jag minns, 
att en härvarande intendent satte sig upp emot en viss agronom 
angående den där stillniugen. Agronomen påstod, att det var 
bra, under det att intendenten förkastade förfaringssättet. Hur 
det var, mådde kreaturen väl av dylika sörpor. Getter ock får 
plockade i sig mossan utan tillsats. En annan sorts mossa togs 
på hedar ock hade namn av hömossa, men ansågs sämre, hälst 
som den blev blandad med ris, jord ock annat avfall, då det 
växte skog, där den togs upp. 

Dylik mossa brukade gillras upp, så att den låg på trä-
kabbar lös ock ledig ock sålunda mycket lätt att stjälpa upp. 
Där det ej fanns skog, lades mossan direkt på marken. En 
sak varom de olärde tvistat var, huruvida vattnet hällre rann 
ur den sålunda upplagda eller den på rena jorden lagda. Frös 
det till genast efter uppläggningen, är det nog att befara, att 
det hällre seg ur den på marken liggande. Ett sätt att taga 
upp mycket tunga »kalar» var att köra upp dem. Då slogs 
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under »kala» ett par starka handspakar, ock sedan ställdes häs-
ten på andra sidan, ock ett rep stacks under ock fastbands i 
skackelvidjan. Det skulle sitta hårt, om nu ej hästen vände 
på klumpen. Men ve, om det nu gick så långt, att den kull-
riga sidan kom ner! 

Myrslåtten eller bärgningen av myrhöet gick till så, att 
slåttfolket var uppe i arla morgonstund ock slogo ock räfsade 
i hop i »brejjör», vilka sedan på eftermiddagen räfsades i hop 
ock bars till golvstan. Sedan hässjades det i golvet. 

Först lades på stockar björkris, så att höet kom från mar-
ken; sedan lades på höet, ock ställde man då, så hässjan blev 
tunn nederst ock tjockare på mitten, tils den togs i hop alldeles 
i toppen. Vanligtvis användes 7 stänger, vilka lägo på de »sveg» 
man åsatt störarne. 

Det var en konst att få höet fint för den, som hässjade 
d. v. s. var uppe i golvet ock tog mot av den, som »kast opp». 
Det skulle nämligen skakas ock göras löst, på samma gång det 
skulle sitta väl fast, att det ej blåste ur golvet. 

En sådan välgjord vinterhässja kunde stå sig gott, om det 
så var flera år. 

Som njutningsmedel började kaffe användas i början på 
1840-talet. Den som skriver detta, hade en morbror, som vid 
cirka 10 års ålder — han var född 1833 — såg kaffebönor 
första gången hos dåvarande handl. Mickel Lars på Fiskarhe-
den. Han kom då hem ock fick omtala för sina syskon, att 
de bränt getlortar i en brännare ock gnuggat sönder ock kokat 
till en sorts smörja, varav de druckit. Ja, så var det med 
kaffet på den tiden. Ock huru är det nu? 

Brännvin däremot användes mycket. Den varan förfärdigade 
man själv av korn, ock troddes tvärsäkert, att det var näring 
i detsamma. Ock varföre skulle man ej tro det? Drycken var 
ju gjord av korn, ock så livad som man kände sig, sedan man 
smakat därpå! 

Det var ej häller så synnerligen noga med lagen i det fal-
let. Man berättar, att länsman E. Dofsen kommit till en gård, 
där man höll på att göra brännvin, ock som han ute kände luk-
ten av bränningen, ville han på inga villkor gå in, utan hade 
gått flera varv omkring gården, för att de skulle gå ut ock språka 
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med honom. De tordes emellertid ej det, vadan han måst gå 
in, ock sin plikt likmätigt måste han göra beslag på gräjset. 

Dessutom importerades brännvin, mäst från Värmland. Man 
berättar, att kyrkfolket å »Histrasläjtet» (den raka sträckan av 
älven från Åsen till Bärga) mött 7 lass arrack, som reste till 
den riksbekante »Pitte» (Sar Pär Pålsson) i västra Långstrand. 
En del därav reste likvisst till Rörbäcksnäs, där Pitte hade 
timmerdrivningar ock var märkare ock föreståndare åt Udde-
holms bolag. Säkert var han även krögare. Till den Pitte 
torde jag framdeles återkomma. 

Nästan i varje gård fanns s med j a. Där förfärdigade man 
dels till eget behov ock till salu. Man smidde söm, skospik, 
skovelskor, nötband, ock korteligen allt, som nämnas kan av 
järn ock stålvaror. 

Cirkulationen var vanligen så, att nyss före jul skulle man 
till Grangärde ock byta åt sig järn för ost ock smör. Sen 
smidde man Iledemarkssöm, ock där bytte man åt sig säd 
(sättn-vis) för smidesvarorna. Det var bestämda gårdar, där 
handeln försiggick i socknarne Vang, Stange, Ronadal ock Löiten, 
ock gårdarne hade namn av: Nasu, Gråholt, Norvi, Olsta, Hellsta, 
Hummelsta m. fl. 

När man korn dit, var man som barn i huset. Husbonden 
själv tog mot farsgubben ock ledsagade honom in i sin egen 
kammare, ock att man där blev bra påstruken, är säkert. Kvinn-
folk, som alllid var med ock körde, blev mottagen av husmodern 
ock trakterad på bästa sätt. Nu fick [man] således lass av korn, 
blandsäd ock gråärter. Därjämte fick man limpor, »nörisbrä», 
i någon kista. Icke alla var vidare [än] till Grundset, men de 
flästa, ock där kursade man i hästbyten, spånnmålshandel o. s. v. 

Någon smed hemma hade under tiden smitt Rörås-söm, 
som man nu skulle till Rörås med, dit det Var ock är väl 
24 mil. Man tog då vägen om Särna ock sedan över stora 
fjäll. Det var den skillnaden på Hedemarks- ock Rörås-
söm, att på den första var huvudet slaget tvärs över ock på den 
s6nare längs efter kroppen (läggen). En skicklig sömsmed 
kunde smida 55 gånger pr dag. En gång är 24 stycken. 
Alltså 1,320 st. Då måste »tenarne» vara fint »räckta», men i 
alla händelser ett styvt arbete. 

2-160622. Sv. landsm. 1916. 
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En del smeder gjorde ock liar, varav man dels sålde på 
vintrarne under färderna, men så hände det dock, att föret blev 
slut, så att ej alla blevo sålda, ock antingen klövjade man på 
vårarne, eller ock bar man. Man brukade vara till Torrbärget 
i Trysil på det sättet. 

Vi få ihågkomma, [att] under alla dessa färder ej fanns minsta 
tillstymmelse till väg, utan det var att taga sig fram i vilda 
urskogar, ock man var lycklig att få fara efter någon tillfrusen 
älv eller sjö, på 'vintern naturligtvis. 

Under rena nödår, då all säd frusit bort, var det emellertid 
ganska svårt att få tag i livsuppehälle. Jag minus, en gubbe [mor-
far] talade om, att han farit genom 22 kyrksocknar i Värmland 
utan att få köpa en havrepåse. Äntligen hade han lyckats få 
köpa två tunnor — jag tror, det var i Gunnarskog — på ett 
märkligt sätt — ock hade just nätt ock jämt undgått att bliva 
häktad ock sänd till arresten i Karlstad därför. 

Det hade gått till på så sätt, att han vid ett bruk av där-
varande smeder lyckats fä köpa deras intyg, att de voro be-
rättigade att få ut havre på bruksmagasinet, ock med ett dylikt 
intyg hade han köpt 2 t:or. Saken hade emellertid ej av-
lupit i tysthet, utan blev morfar uppkallad till patron, som i 
förna vevan just tänkt rapportera händelsen för länsmannen, 
men då han hört morfars berättelse om sina färder ock sin nöd, 
låtit nåd gå före rätt ock lovat honom behålla havrepåsarne. 

I härda tider bakade man ock barkbröd. Det var av tallbark, 
mycket oaptitligt förstås. Senare använde man Islandslav, som 
var något bättre än barken. Under ett nödår på 60-talet var 
här en viss »mossagubbe» uppsänd av någon överhet, som skulle 
lära oss tillreda ock äta dylik mossa. 

Medan jag är inne på överheten, vill jag nämna litet om 
de lärdas begrepp. Det var på 70-talet ett miniatyrlantbruksmöte 
i Lima, ock befolkningen sände* dit sina alster. En person, smed 
[morbror], hade gjort ett lås ock sänt dit. Låset var av vidlyftig 
beskaffenhet med fyra s. k. fällbommar ock rent omöjligt att 
upptaga från varken ute eller inne utan nyckel. I pris torde 
ett sådant lås vara värt 20 kr. En annan hade sänt dit bry- 
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nen, ock att ställa till sådana är att gnugga en sten mot en 
annan, till den man håller i får önskad form. 

Läs- ock brynfabrikanterna prisbelönades med var sin 1 
krona. Sic—. 

Särskilda personer fanns som hade snickeri till yrke. De 
förfärdiga[de] de enkla möbler ock husgerådssaker, som användes. 
Skåp ock stolar köptes från Österdalarne, laggkärl från Älvda[le]n, 
korgar, rysslar ock såll från Vänjan. 

På höstarne bruka det komma »Väniskällinger» ock sälja 
våra husmödrar kryddor ock lök. Man vet berätta, att den lök, 
som såldes här, var kokad, så att den ej skulle gro i vår jord. 
Emellertid togo källingarne ull i utbyte för sina varor. Det 
var under slakttiden som sådana handelsmän uppenbarade sig 
i sina vita tröjor ock gröna kjolar. 

Av de särskilda högtiderna var julen den förnämsta. 
Dessförinnan skulle åtskilligt anskaffas i mat ock klädesväg. 
Den som ej fick något nytt till den hälgen, skulle julbocken 
pissa på, vadan det var ganska nödvändigt att fä kläder ock 
skor o. s. v. Det rustades ock skurades överallt för att värdigt 
fira frälsarens ankomst. När allt var färdigt, var man uppe, 
allt eftersom man bodde från kyrkan, så att man skulle hinna 
dit på ottesången. Ljus skulle brännas i varje fönster, ock det 
var ganska ståtligt att åka ock gå efter vägen till kyrkan 
under alla skimrande ljus ock hästklockors ock »dombjällrors» 
pinglande. 

Begripligtvis hade mor också till hälgen gjort brännvin, 
varav far tog sig en starktår, innan han for; ock att han hade 
sin tennflaska med på färden, var säkert. Vid kyrkan träffade 
man bekanta, ock bandet blev ytterligare knutet. 

Skulle nu flaskans innehåll ej räcka, fanns det alltid att 
fylla på med för någon styver i kyrkans närhet. De flästa voro 
dock nyktra, men en ock annan kunde nog bliva så pass, att 
han blev efter, men då ansågs det för skamligt att vara full. 
Någon absolutist fanns ej, utan voro alla måttlighetssupare. De 
övriga högtidsdagarne firades i allmänhet som andra söndagar. 
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Den enda civila högtidsdag var ock är väl Valborgsmässo-
dag, som firades med bränning på höjder, skjutning o. s. v. 

Skolgången var det ej mycket med. Någon gammal sol-
dat brukade tjänstgöra. De enda böcker, sont användes, voro 
bibel, psalmbok, katekes ock bibl. hist. 

Man sjöng en psalm på morgonen, sedan lästes en bön av 
läraren, vilken ibland kunde räcka, till de kring långsätena 
knäböjande barnen somnat. Sedan lästes ock hördes läxor. 
Det var då ej fråga om att barnen skulle vara i klass ock 
följas åt med läxorna, utan den som kunde, fick fara, huru fort 
han ville framåt i böckerna. Nu för tiden är det väl så, att 
klassen skall gå hel framåt, ock på det sättet kan lathundar 
ock dumskallar hindra de, som värkligen vilja ock kunna komma 
framåt. Någon överansträngning hördes ej av då, oaktat man 
dunkade på med läsning minst 10 timmar dagligen. Skoldis-
trikten voro ofantliga. Jag vet ett som var 7 fjärdingsväg 
långt. Läraren fick maten i gårdarne ock ambulerade i det 
fiästa. Det var då att, sedan man fått stentavlor ock tabeller, 
lassa på visdomen på en kälke på lördagskvällen, ock nästa 
måndag var man hos grannen. Det var storvärk, om det fanns 
enskild stuga; annars fick man slå sig tillsammans med hus-
folket, ock mången gång även i ladugården, om det ej fanns 
stuga. Ja ja, hur det var, fanns det då för tiden någon som 
åtminstone kunde stava. Hur det är nu, vill jag hälst hava 
osagt; men nog vet jag, mången som då »tog examen», gott kan 
mäta sig med nutidens ur »tredje klass» utgående elev. Ja, 
kanske t. o. ra. med den på landstingsseminariet utexaminerade 
lärarinnan. Ordentlig folkskola börjades på 1860-talet. Det 
var dock så, att Lima ock Transtrand hade en lärare ihop, 
nämligen den ännu levande poststationsföreståndaren P. Björ-
ling, som väl har varit den förste i dessa socknar som nämnt 
»futurum» ock »futurum exaktum». En osed med skolorna är 
att snart sagt årligen byta om böcker, t. ex. huru många olika 
sorters bibl. hist. hava vi haft? Jag minns, en skolrådsledamot 
en gång sade: »Det där är ingenting annat, än att bokförläggarne 
skola tjäna därpå.» Ock jag undrar, om inte han slog huvudet 
på spiken. 
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Bland mera bemärkta personer intager Pitte eller Sar Pär 
Pålsson förnämsta rummet. Han var född på Rörbäcksnäs om-
kring 1820. De voro flera bröder, ock den största fattigdom 
lärer rått i hemmet. Han hade haft så gott som inga kläder 
under barnaåren. Sitt första prov på envishet gjorde han vid 
10 års ålder, då han tog 2:ne rävar på en dag. Hans äldre 
bröder hade borrat ett hål i fjösväggen ock varit inne i fjöset 
för att skjuta räven, om han kom till det av dem utlagda »åtet». 
De misslyckades. Pitte ville nu låna bössan nästa natt, men 
de voro rädda, att pilten skulle skjuta ijäl sig, vadan han blev 
nekad. Tidigt nästa morgon drog P. i väg efter de färska 
spåren efter 2 rävar. Vid en trädstam hade de legat, ock P. 
hade lyckats kasta sig över den ena ock "strypa honom, som 
emellertid bitit P. duktigt i ena handen. Han hade fortsatt, 
ock tils kl. 10 på kvällen var den andra räven så utmattad, 
att P. ställt honom mot hemmet ock bett sin bror Jon att gå 
ut ock taga honom död eller levande, ock det hade han då gjort. 

När det sedermera blev timmerdrivningar på Näset, blev 
P. märkare, flottchef ock allt möjligt. Han tjänade då så grova 
pänningar, att hans blivande svärfar hade sagt, han skulle 
få en måg som hade »Gudi tusen». Faktiskt lärer varit, (att) 
han haft en spann, på vilken locket spruttit opp, när han läst 
upp, av de hoptryckta sedlarne. Han hade ej legat i sängklä-
der, förrän han blev gift. Till Karlstad lärer han varit årligen 
ock gjort upp sina räkningar. Hans underbara minne var stor-
artat. Han konde ej skriva, men utlemnade proviant åt 100-
tals personer ock hade allt i huvudet, tils han gjort sluträkning 
med var ock en. Under en av sina resor hade han åkt över 
en varg, så att vargens rygg blivit knäckt. Sedan hade han 
slagit ijäl vargen med en lösryckt skackel. Huden förevisade 
han i Karlstad som trofé 

En björn uppehöll sig i Transtrand på 1850-talet ock tog 
sig in i ladugårdarne, där han rev ijäl kreatur. För det ända-
målet skulle ock den starke Pitte bevaka sin ladugård i fäbo- 

- 

	

	dame. Jo, strax sen P. lagt, var björnen på fjöstaket, kas- 
tade undan bräderna ock ner. Pitte i väg med yxan till dörren, 
men då han fått upp den, rusade fåren mot P., så att han 
ej nådde, förrän björnen var genom. »Add je höft [hoppat] 
djänöm tatje, add je komm te höddje ihal-n je» [adla kolet 
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awnom-tae,, adla kam-te, h8ol2e g44-n, la] utlät sig härr Pitte. 
Hur det emellertid gått, det torde vara osagt. 

I Stockholm hade P. en gång vunnit en kolossal summa på 
något spel. Men icke nöjd därmed, skulle P. andra dagen 
spränga banken, då härr P. emellertid blivit pank. När han 
en gång skulle sälja »kälat» smör, som ej ville sitta ihop, slog 
han smörklimpen i en kittel ock satte på elden för att värma 
ihop. Dock lärer han nöjt sig, när en annan tagit av kitteln. 
När pojkarne blevo hungriga ock det krusbröd, mor bakat åt 
dem, ej förslog, hade P. tagit in en hel säck vetmjöl ock 
stjälpt i ett degtråg ock själv bakat ock kastat efter pojkarne, 
tils han somnat. 

När norrmännen ej ville betala, det han begärt för brynen, 
hade han kört två lass på ångbåtsbryggan i Hamar ock stjälpt 
i Mjösen. 

Ett klart begrepp om att egendomarne skulle stiga i pris, 
när skogsavvärkningen kom till stånd, hade han, vadan han in-
köpte stora egendomsslumpar, långt före eller innan andra trodde 
så skulle gå. 

Med kyrkoherden Glantzberg stod han på spänd fot. Icke 
under, då P. föreslog kort ock s. k. 101-spel som den bästa 
räknebok i skolan. P. hade själv lärt sig räkna på det vi-
set, ock då så . . . 

brinOvstia mitten av aug.- 
bbåkan Bärga by i Tr. 
draft-sda sålla säden 
chfru tidig (som stiger upp tidigt) 
Fiskarheden eg. fitytjanhcrem 

(Fisktjärnsheden) by i Tr. 
hos ladugård 
Grundset i Elverums prEestegjeld 
grceg n. saker 
12,3straskqta bst. sg. n. 
kal hög av mossa 
kälat fruset 
litgstrånd by i Tr. 
mitjctk större myr 
nebse, i Rörbäcksnäs 

nifyibänd kreaturkbindsle 
ntof-bsbr& »norskt bröd», limpor 
rgaknctsa kapellförsamling till 

Lima 
örget n. »underlag» 
siga, pret. seg sakta rinna 
sk6vetsk6 järnbeslag å träskedar 
sp'kkakårg spjälkorg 
svag vidjeband (att lägga stängerna 

på) 
sittogg norskt mått 
anar tjärved (glider lätt å snö) 
tånarcindngg underslag av t. 
vepusklibgg från Venjan i Dalarne 
qt n. lockbete 



Den gottländska Taksteinar-sägnen 
en vandringssaga? 

Uti Aftonbladet för den 23/4  1913 lästes följande: 
Egendomligt ljusfenomen på Korsika. I en resehandbok 

för Korsika, särskilt avsedd för engelska turister, upptages bland 
landets sevärdheter en egendomlig eld, som kan iakttagas om 
aftnarna i kärrmarkerna vid Buss° nära Bucognano ock som av 
traditionen sättes i förbindelse med ett mord. »För många år-
hundraden sedan skulle en greve av Busso i sin vrede på kyrk-
trappan med sin dolk genomborrat sin egen hovpredikant, eme 
dan denne icke velat vänta med mässan, tils den grevlige härrn 
återvände från jakten.» 

I »Annales des Sciences psychiques» berättar en författare 
E. Duchåtel, som enkom rest till Korsika för att iakttaga den 
egendomliga elden, att han talat med en mängd personer, bl. a. 
borgmästaren, ock alla hade sett denna, vilken även Duchåtel 
hade tillfälle iakttaga ock som stor, blåaktig ock glänsande stod 
mitt på fältet, även då det blåste en aldrig så stark ock kall 
vind. Som det antogs, att ljusfenomenet hade kemiskt ursprung, 
gjordes undersökningar av jorden, där det visade sig, men det 
var förspilld möda. Det egendomligaste är, att elden är osynlig, 
om man kommer närmare, under det att den klart synes på ett 
avstånd av 1»/2 kilometer. 

Denna berättelse påminner ju mycket om Taksteinarsäg-
nen (se Sv. landsm. XIX. 6), ock man synes kunna ifrågasätta, 
att denna senares grunddrag härröra från en utländsk sägen, 
som nått Gottland. Elden i kärret har helt förklarligt förvand-
lats till ett spöke i kärret. Med denna utländska sägen ha 
svenska fastlandssägner sammansmält. 

Djursholm 21/2  1916. 	
L. FR. LÄFFLER. 



Fonetiska skiljaktigheter inom 
Vadsbo-målet 

av R. EKBLOM 

med en karta. 

De synpunkter på min hembygds dialektegenheter, jag här 
går att framlägga, grunda sig på en serie undersökningar, jag 
då ock då kommit att bedriva sedan ett tjugutal år tillbaka. 
I slutet av 1890-talet var jag i tillfälle att utarbeta typordlistor 
för några till Vadsbo-området hörande socknar. Efter den tiden 
har jag vid skilda tillfällen genomforskat olika trakter ur i 
detta arbete anlagda synpunkter. Sista handen vid min under-
sökning lade jag somrarne 1915 ock 1916, då jag kom i tillfälle 
att besöka alla inom Vadsbo ock nordöstra delen av Kinne härad 
liggande socknar, varvid jag särskilt noga undersökte dem, om 
vilkas mål jag förut ej haft tillräcklig kännedom. 

Nästan alltid härröra mina uppgifter från ett flertal individer 
från olika delar av varje socken. Då endast ett fåtal dialekt-
egen heter behövt utforskas, ock dessa samtliga äro av sådan 
natur, att man redan under ett kort samtal har möjlighet att 
få dem framdragna, har jag i de flästa fall kunnat förskaffa 
mig nödiga upplysningar, utan att mina interlokutörer varit 
medvetna därom. Först om jag ej lyckats på detta sätt full-
ständiga mitt program, har jag uppdagat mitt syfte ock skaffat 
mig ytterligare material. Det faller av sig självt, att jag alltid 
gjort mig underrättad om vederbörande meddelares härkomst 
ock hemvist. Endast uppgifter meddelade av personer tillhö- 
rande den älsta generationen ha godtagits. 

Enligt Lampa' talas Vadsbo-mål i den del av Västergötland, 
som mot söder ock väster begränsas av en linje dragen från 
Karlsborg över Skövde till Marie$tad. Samma åsikt framställes 

1) Jfr Ljudbeteckning för västgötamålen, s. 1. 
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av Noreen,. Sandström' uppfattar som Vadsbo-mål den västgö-
tadialekt, som inneslutes av Vänern ock en linje löpande unge-
fär över Kinneskogen, Klyftamon, Billingens norra ända, längs 
Vikens ock Velens västra 'strand mot Skagern 3. 

Vad den förra av dessa uppgifter angår, måste sägas, att 
den är alltför summariskt hållen: varken Karlsborg, Skövde 
eller Mariestad kunna sägas ligga på eller ens särskilt nära 
någon tydligare dialektgräns. Sandströms uppgifter däremot 
stämma, som vi i det följande skola finna, vida bättre med 
det faktiska förhållandet. 

I fråga om Vadsbo-målets särmärken äro ovannämnda för-
fattare i viss mån av olika meningar. Såsom utmärkande drag 
för detsamma framhåller Lampa4  följande: 1) fsv. ö har övergått 
till a 	o; 2) -t efter vokal i supinum saknas; 3) -t i best. neutr. 
sing. , av subst. ock i neutr. av adj. ock part. på -en saknas; 
4) i best. plur. av subst. ock i best. sing. av fem. subst. upp-
träder ändelsen -a. Noreen 5  medtager endast de tre senare av 
dessa punkter som kännetecken på Vadsbo-målet, under det att 
Sandström fasthåller vid den första; om de övriga har denne 
författare ej anledning att yttra sig. 

Av nämnda för Vadsbo-målet uppställda kännetecken lemnas 
här de under 2 ock 3 upptagna å sido såsom närmast berörande 
formläran. I förbigående må emellertid anmärkas, att former 
som Wat, tekat, Mi2t6  för riksspråkets talat, taket, slitit före-
komma så gott som över hela området vid sidan av varianterna 
tak, tabv, Ma% vilka senare i allmänhet torde få betraktas 

Vårt språk I, s. 106. 
Jfr Studier över utvecklingen av fsv. ö ock il, s. 551f. ock 

kartan I. 
Gränslinjen Viken—Skagern angives, alldenstund tillförlitliga typ-

ordlistor för området ej förefunnos, såsom »antaglig». 
Ljudbet., s. 5. 
Jfr i detta avseende Vårt språk I, s. 106 f. 
I förbigående må påpekas, att detta ord uttalas med tydligt 

Det av Noreen (Vårt språk I, s. 479) med 3 betecknade ljudet upp-
träder ej i Vadsbo-målet. Mellan de inljudande konsonanterna i t. ex. 
bec9/4 ock NN (rspr. beslå, och förslå) finnes i målet ingen skillnad. 
— Beträffande 1-ljudet i dessa ord bör kanske framhållas, att det är 
en något tillbakaflyttad variant av 1, som dock tydligt skiljer sig från 
supradentalt /. 
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såsom de mindre vanliga även bland den älsta generationen. 
Å andra sidan uppträda ej sällan former utan -t på områden, 
vilkas dialekt ej kan inordnas under begreppet Vadsbo-mål. 
Vad återigän beträffar ovan berörda ändelse -a, liksom a 	o 
för fsv. ö, så möta visserligen dessa egenheter, men på sins-
emellan inkongruenta områden. Dessa områden omfatta för övrigt, 
vart för sig, knappast en tredjedel av det av Lampa ock Noreen 
avgränsade Vadsbo-distriktet. 

Enligt Sandström betecknas Vadsbo-målet icke blott av över- 
gången av fsv. 6 till a 	o, utan även av utvecklingen hos 
fsv. ti, som i detta mål skulle giva samma resultat som fsv. ö, 
d. v. s. 	— 0 1. Ett område, där fsv. 6 ock ii sammanfallit, 
förefinnes, men detta är vida mindre, än Sandström förutsätter. 
Enligs Sandströms åsikt skulle Torsö vara att hänföra hit 2, något 
som ej fullt stämmer med uppgifterna i den för Torsö uppsatta 
typordlistan 3; likaledes Hova2, där, enligt vad jag funnit, fsv. 
6 ock ii resultera i skilda ljud4. Faktiskt utgöres den trakt, å 
vilken fsv. 6 ock i sammanfallit, endast av den mellersta ock 
sydvästra delen av det å Sandströms karta avgränsade Vadsbo-
området. I den återstående delen, omfattande ungefär hälften 
av nämnda område, skulle man alltså ha att räkna med över-
gångsmål 3. 

Vill man anlägga Sandströms synpunkter, något som mycket 
väl låter sig göra, skulle Vadsbo-målet alltså strängt taget inne-
slutas av den förut (s. 25) angivna gränslinjen mot väster ock 
sydväst, vidare av en linje dragen längs sjön Östen mot Vikens 
sydvästra hörn ock därifrån först i nordlig, därefter ungefär i 
västlig riktning mot Sjötorp. Böja-, Svenneby- ock Torsö-målen 
skulle därvid betraktas som särskilt nära stående övergångsmål. 
Mig synes det emellertid lämpligare, att vid avgränsandet av 
Vadsbo-målets område uteslutande fästa sig vid utvecklingen av 

Fsv. 6 ock 	s. 55 f. 
Jfr kartan II i Sandström, Fsv. 6 ock ii. 
Jfr ock Sandströms utredning av denna fråga s. 56 f. 
Den under senare tid upprättade typordlistan för Hova bekräftar 

denna åsikt. 
Sandström har ej ingått på någon närmare undersökning av 

flertalet hithörande mål, då han anser typordlistorna för detta område 
ytterst otillförlitliga (jfr Fsv. 6 ock ii, s. 3). Så vitt jag funnit, äro 
Sandströms farhågor i detta avseende betydligt överdrivna. 
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fsv. ö. Visserligen representeras fsv. ö icke av ett ock samma 
ljud över hela det område, som härvid komme att betraktas 
som ett sammanhängande helt: man har att som ersättare för 
ö snarast räkna med tre vokalnyanser: 	o ock el. Kring 
det område, där dessa tre varianter uppträda, är emellertid en 
jämförelsevis skarp gräns dragen, utanför vilken fsv. 6 ersättes 
med 8. Man skulle alltså med andra ord kunna säga, att Vad sb o- 
m ål et i förhållande till de ,i norr, resp. nordost angränsande 
Värmlands- ock Närkes-målcn, liksom de i sydost, söder ock 
sydväst tillstötande västgötadialekterna, kännetecknas genom 
frånvaron av 8. I ock med anläggandet av denna synpunkt 
blir Vadsbo-målet ett avgränsat helt, som tydligt skiljer sig 
från utornliggande mål, allt under det att dess utbredning någor« 
lunda nära sammanfaller med häradets område. Det är i detta 
sammanhang av ett visst intresse, att de äkta »vassbölingarne) 
själva anse förekomsten av ljudet 8 som det egentliga sär-
märket på för dem främmande dialekt, helt naturligt för övrigt, 
då detta så ymnigt förekommande ljud är dem alldeles främ-
mande, vitt skilt från det i Vadsbo uppträdande ljud, som här 
betecknas med e. 

Det område av norra Västergötland, som kännetecknas 
genom den ovan antydda utvecklingen fsv. ö 	o e, om- 
fattar hela Vadsbo härad, om man undantager i norr Amne-
härads socken, som har tydligt Värmlands-mål, i nordost Finne-
rödja ock Tived med stark anslutning till Närkes-dialekten, i 
öster ock sydost Undenäs (utom dess del av Vikaskogen), Möll-
torp ock Ransbärg, i sydväst Säter, Frösve, nordvästra Horn', 
Binnebärg, Bärg, Timmersdala ock Lerdala, samtliga tillhörande 
Skaraborgs-målets (centralvästgötskans) område. Å andra sidan 
äro Lugnås ock Bredsäter i Kinne härad ur språklig synpunkt 
att räkna till Vadsbo-området. 

Med 0 betecknar jag ett ljud, som står 0 jämförelsevis nära. 
Detta förklarar, att jag t. ex. för Torsö sätter 0 i fall, då utarbetaren 
av typordlistan tvekat mellan 0 ock 0 (jfr härom även Sandström, Fsv. 
ö ock ii, s. 56 f.). Ett värkligt 0, liggande ungefär mitt mellan 0 ock 8, 
har jag funnit endast i Beatebärg ock då ock då på gränsen mellan 
Vadsbo ock Kinne härad (jfr ock ss. 28 ock -29). 

Endast sydöstra delen av denna socken hör till Vadsbo-området, 
något som även framgår av uppgifterna i typordlistan. 
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Det är emellertid klart, att man även med denna avgräns-
ning av Vadsbo-dialekten får att räkna med vissa övergångsmål. 
Särskilt är detta fallet i områden, där gränsen går över någor-
lunda tätt befolkade trakter, såsom t. ex. i bygden nordost om 
Billingen, särskilt i Frösve, nordvästra Horn ock Binnebärg. 
8-ljudet är här statt i hastigt utdöende ock ersättes hos den 
yngre generationen med det tydligen frän skolan inlärda o; 
någon organisk övergångsform, e, synes knappast förefinnas. 
Denna gränsbygd har jag naturligen ej indragit i det av mig 
fixerade Vadsbo-målet. I viss mån annorlunda ställa sig för-
hållandena i östra Beatebärg ock den till denna socken stötande 
delen av Undenäs (norra Vikaskogen). I denna trakt har jag 
genomgående hört ett ljud, som rätt tydligt närmar sig 8, snarast 
ett övergångsljud mellan Vadsbo-målets vanliga e ock det nor-
mala 8. Med hänsyn till den slående skillnaden mellan detta 
ock det öster om Viken, liksom söderut i Mölltorp ock Ransbärg, 
uppträdande 8 har jag låtit denna trakt inneslutas i Vadsbo-
området. En liknande övergångsform synes tillhöra sydvästra 
Lugnås ock gränsområdet mellan södra Bredsäter ock Forshem: 
ett normalt e synes här åtminstone sporadiskt bilda övergång 
mot det för Holmestad, Kinne-Vedum ock Forshem betecknande 8. 

Inom den i ovan avgränsade' landsdel talade dialekten, som 
här får gå under benämningen Vadsbo-mål, uppträda vissa fone-
tiska skiljaktigheter, av vilka jag här går att närmare skär-
skåda de mäst framträdande. 

i. 

tarp - torp - torp 
fost4gd fon» - Mij o. s. v. 

De vokalnyanser, som inom Vadsbo-målet uppträda för fsv. 
äro, som nämnt, a, o ock e. Med det sista av dessa tecken 

avser jag, som förut påpekats, ett ljud, som står det normala 
o jämförelsevis nära. Skillnaden mellan ljuden inom hela den 
ovan antydda serien är för övrigt rätt svår att fixera. Man 
behöver noga vänja örat vid hithörande mål för att någorlunda 

1) Angående beteckningen h• jfr s. 32, not 4. 
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säkert kunna bestämma de olika vokalnyanserna. Det är därför 
självklart, att i de av olika upptecknare sammanställda typord-
listorna en viss inkonsekvens gjort sig gällande. Särskilt är 
detta fallet med de listor, som behandla e-området. Det före-
faller för övrigt, som om de olika ljuden inom serien a-8 över hu-
vud taget vore vida svårare att fixera än de olika nyanserna inom 
e—a-serien, ock detta icke blott från den hörandes ståndpunkt: 
även i fråga om bildandet av dessa ljud synes en tämligen 
stor vacklan, ofta hos samma individ, vara rådande. Något 
värkligt 8-ljud, som typordlistorna stundom uppvisa, har jag 
emellertid ej hört inom det av mig här behandlade e-området. 
I lova t. ex., för vilken socken typordlistan upptager beteck-
ningen fire o. s. v., har jag hos gamla personer endast iakttagit 
uttalet Mit. Skulle jag i fråga om detta ock likartade ord 
tveka, skulle jag snarare vara frestad beteckna vokalen .med o 
än med 8 1. Å andra sidan uppträder i typordlistan för Eke-
skog beteckningen a för vokalljudet i nämnda ord, då enligt 
min åsikt e i detta fall är den riktiga beteckningen. Förklarin-
gen härtill har man kanske att söka däri, att sagesmannen repre-
senterar den nordöstligaste delen av socknen ock alltså kunnat 
tala en Fägre-målet närstående dialekt. Enligt min mening 
uppträder e å två skilda områden, ett i norr, omfattande Torsö, 
Lyrestad, nordligaste Fredsbärg, lova ock Älgarås, samt ett 
sydostligt, inneslutande sydvästra Horn, Locketorp, Väring, kli-
stad, Götlunda, Vad, Hjälstad, Mo, Bellefors, Ekeskog ock Beate-
bärg. Den östra delen av sistnämnda socken, liksom det väst-
ligaste Undenäs, kännetecknas emellertid, som förut nämnts 
(s. 28), av ett mot 8 starkt tenderande ljud. Äntligen torde e 
sporadiskt förekomma längst i syd'väst, i gränstrakten mellan 
Lugnås, Bredsäter ock Forshem. 

-målen äro företrädesvis förlagda till västra delen av Vadsbo-
området, ungefär till den trakt, som ligger väster om Tidans 
nedre lopp. Utanför området väster om Tidan, omfattande Bred-
säter 2, Lugnås2, Björsäter, Leksbärg, Ek, Böja ock Låstad, torde 

uppträda i Fägre. För mig framstår Halna-målet likaledes 

Vissa upptecknare ha tydligen undvikit tecknet 0, varigenom än 
0, än 8, kommit att uppträda i fall, då 0 rätteligen bort användas. 

1 sydväst stundom växlande med 0 (jfr ovan ock s. 28). 
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snarast som o-mål. Emellertid tycks i denna socken stor vack-
lan vara rådande: om jag å ena sidan stundom tyckt mig höra 
ett e-aktigt ljud, har jag å andra sidan ej sällan hört en nästan 
om a påminnande variant. 

I återstoden, den centrala delen av Vadsbo-området uppträder 
för fsv. 6 ett ljud, som snarast bör betecknas med a. Indivi-
duellt, eller kanske snarare tillfälligt, synes dock o ofta växla 
med detta ljud. Vanligen hör man alltså uttalsformerna tarp, 
fakt o. s. v., då ock då växlande med torp, fok4. Emellertid 
gör detta korta a vanligen intryck av att vara något öppnare 
än det långa a i sta. Detta är skälet till att jag i den typord-
lista, jag upprättat för Ekby, i allmänhet ersatt fsv. 6 med o. 
Riktigare hade varit att i detta fall sätta a 	o). Troligen ha 
andra upptecknare haft samma motiv för sin beteckning. I typord-
listan för Utby, som, så vitt jag funnit, har samma mål som Ekby, 
liksom i listan för Trästena, har däremot genomgående an-
vänts a. Den här behandlade, jämförelsevis slutna representan-
ten för fsv. 6, som för övrigt av alla kringboende alltid upp-
fattas som kännetecknande för alla kring Ymsen liggande mål, 
synes uppträda i Enåsa, Hassle, Bärga, Färed, Fredsbärg (utom 
nordligaste hörnet), Björkäng, Bäck, Ullervad, Utby, Trästena, 
Ekby, Svenneby, Tidavad ock Odensåker. 

I de dialekter, i vilka fsv. 6 övergått till a, har, då för-
längning inträtt, samma vokalnyans bibehållits; man säger alltså 
sava, san. I detta fall har således fsv. 6 givit samma ljud som 
fsv. ä. Dock synes i dessa dialekter ett avvikande uttal, unge-
fär ,s_va, son, vara mycket vanligt. Liknande torde förhållandet 
vara i mål med övergången 6 --> 0. I e-målen däremot blir 
den av fsv. 6 uppkomna långa vokalen alltid e; alltså seva, 
sen, men sta o. s. v. 

11. 
gikba gdba gicba 
han — hon — kan o. s. v. 

Fsv. 	har i det område, som kännetecknas av ljudöver- 
gången fsv. 6 	e dfr s. 29) genomgående övergått till tt. Vi- 

1) I dessa senare mål skulle alltså långt ock kort 0 (liksom 61) 
ha ungefär samma förekomst som i riksspråket (jfr Noreens utredning 
i Vårt språk I, s. 524 f.). 
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dare uppträder a i Halna, Svenneby ock Böja. Vokalen u före-
ter emellertid olika nyanseringar. På Torsö ock i Böjamöter 
man det i Kinne-Kållands-målet vanliga övergångsljudet mellan 
u ock a, vanligen omväxlande med normalt al. Liknande synes 
förhållandet vara i Svenneby ock åtminstone i sydvästra delen 
av Halna. Mera sporadiskt tyckes nämnda övergångsljud upp-
träda i vissa områden, där gränsen mellan ljudutvecklingarna 
fsv. it --> u ock fsv. 	o går fram, exempelvis i Enåsa, 
i norra Hassle, i Fredsbärg ock möjligen i Odensåker. 
det södra Vadsbo-området höres en mera o-artad variant av u. 
Så i (den till området hörande delen av) Horn, i Locketorp, 
Väring, Flistad, Götlunda, Vad, sydvästra Hjälstad (särskilt i 
byn Rölsa) samt sporadiskt i Bellefors. Området mellan Ska-
gern ock Unden (Gårdsjö) kännetecknas av ett mera slutet ut-
tal av a, man kunde säga ett mellanting mellan a ock norskt 
uk. Denna egenhet är för övrigt betecknande för det utom 
Vadsbo-rnålets område liggande Finnerödja ock för Tiveds-målet. 

övriga trakter har jag hört ett med riksspråkets a likvärdigt 
ljud. 

I den återstående, d. v. s. den mellersta ock sydvästra delen 
av Vadsbo-målets område har fsv. it i sin utveckling samman-
fallit med fsv. 6. Fsv. it blir alltså o i Leksbärg, Björsäter, 
Bredsäter, Lugnås, Ek, Låstad ock Fägre, under det att a 	o 
uppträder i Enåsa2, Hassle2, Bärga, Färed, större delen av Freds-
bärg2, Björkäng, Bäck, Ullervad, Utby, Trästena, Ekby, Tidavad 
ock Odensåker 2. 

möjan möyan metran — ~gan 
vaj 	vcey 	vcey 	vceg o. s. v. 

I de centrala ock sydöstra delarne av Vadsbo-målets om-
råde motsvaras riksspråkets g i ord som mogen, väg(en) av 
alltså möjan, vcej(an) o. s. v. Denna konsonantism, som sam-
manfaller med de söder härom liggande Skaraborgs-målens, är 

Jfr Sandström, Fsv. 6 ock it, s. 57. 
Då ock då med dragning mot tt, jfr ovan. 
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begränsad till Björkäng, Fredsbärg (utom den nordligaste delen), 
östra Bäck, Utby, Ekby, Tidavad, Låstad, Böja, Odensåker, 
Trästena, Fägre, HaIna1, Svenneby, Hjälstad, Mo, Vad, Belle-
forsl, Ekeskog, Beatebärg, Flistad, Götlunda, Väring, Locketorp 
ock (den till området hörande delen av) Horn. 

Västerut ersättes riksspråkets g-ljud i nämnda fall av fri-
kativa. Jag anser för detta område y vara den lämpliga be-
teckningen. Här är alltså fråga om ett postpalatalt ljud med 
ungefär ett ock samma artikulationsläge, oberoende av närstå-
ende ljud. Ljudet i fråga är begränsat till Björsäters-, Bred-
säters- ock Lugnås-målen, vilka sålunda ha detta drag gemen-
samt med Kinne-Kållands-målet. Den längre bak bildade, n, 
närstående eller med detta ljud sammanfallande nyansen av y, 
som ofta uppträder i Kinne härad ock på Kålland 2, förekommer 
ej .inöm Vadsbo-målet. 

Rätt avvikande ter sig motsvarande ljud i den norra delen 
av dialektområdet. Vid förtydligat uttal får man här snarast 
intryck av ett slappt bildat (främre) g. Vid normalt tal tycker 
man sig höra, än ett ,9-aktigt, än ett om y påminnande ljud. 
Lämpligast torde vara att för denna ljudvariant använda tecknet 
y, särskilt som ljudet tydligen är av mediopalatal karaktär3. 
Man vore frestad tänka sig, att y egentligen borde finna an-
vändning i dialekter, som ha att Uppvisa y, ock därvid repre-
sentera en konsonantnyans, framkallad av vidstående främre 
vokal. I här behandlade mål ha emellertid tillstötande ljud 
föga inflytande på de konsonanter, som motsvara riksspråkets g. 
Till ock med skillnaden mellan främre ock bakre g ock k, d. v. s. 
g, b., resp. g, k, är föga utpräglad, ock fr riksspråket gällande 
regler iakttagas i många fall icke4. Ifrågavarande uttal har ,jag 
iakttagit på Torsö, i Leksbärg, Ullervad, västra Bäck, Bärga, 
Hassle, Enåsa, Färed, norra Fredsbärg, Lyrestad, Hova ock Al- 

I) Med sporadiskt y, jfr s. 33. 
Jfr Landtmanson, Studier över västgötamålets 1- ock r-ljud, ss. 

13 ock 19. 
Av allt att dönima torde det sammanfalla med det av Noreen i 

Vårt språk I, ss. 466 ock 483 f. beskrivna y-ljudet eller åtminstone 
stå detsamma mycket nära. Jfr ock Lundell, Prakt. fonetik. 3 uppl. s. 38. 

En stark tendens att använda de främre varianterna gör sig i 
allmänhet gällande. 
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garås 1; vidare, sporadiskt, i Bellefors ock Halna. Som y i all-
mänhet ansetts för ett tämligen överflödigt tecken ock uppteek-
namne åtnöjt sig med att för Vadsbo-målets varianter till riks-
språkets g använda g (g),j ock y, är det helt naturligt, att i 
de typordlistor, i vilka enligt min mening y bort användas, än 
den ena, än den andra av ovannämnda typer kommit att väljas. 
" Även g 	g) förekommer, om ock sparsamt, som motsva- 

righet till riksspråkets g-ljud ,i hithörande ord. Denna variant 
uppträder genomgående egentligen blott i Eks socken. Spora-
diskt, vid sidan av j, har jag hört detta ljud i Odensåker, sär-
skilt i dess södra del, Rör. I övriga trakter av Vadsbo-områ-
det torde g (s, g) i här ifrågavarande ställning ej förekomma'''. 

IV. 

speta(n) spä(n) 
&Dan, — bön o. s. v. 

Som en fonetisk skiljaktighet inom Vadsbo-området förtjä-
nar ytterligare framhållas den egenheten, att de västliga delarne, 
Lugnås, Björsäter ock Bredsäter, i sina mål genomgående förete 
cirkumflex i ord som spade(n), bonden, under det att övriga 
dialekter uppvisa formerna spåa(n), resp. ban. Å några om-
råden, såsom Horn, Torsö, Hova ock Lyrestad, märker man i 
ifrågavarande avseende en viss vacklan. I sistnämnda socken 
tyckte jag mig höra än bön, än ban, men oftast ett slags över-
gångsform, som snarast bör betecknas bö8n. 

heestcx &estet hiesta 
jaa 	— Met —jta o. s. v. 

Det är klart, att även i fråga om ordböjningen vissa mindre 
skiljaktigheter uppträda inom Vadsbo-dialekten. Dessas behand-
ling faller utom min uppgift. En sak, som väl närmast är att 
hänföra till formläran, torde dock böra beröras: jag menar än- 

I denna socken uppträder dock stundom j. 
Jag bortser naturligtvis bär som annars från Mariestad med 

närmaste omnäjd. 
3-160622. Sv. landsm. 1916. 
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delsen i de dialektala motsvarigheterna till riksspråkets hästarna, 
geten o. s. v. Som vi skola finna, medför nämligen bildandet 
av dylika former för vissa områden ett ljud, a, som för övrigt 
ej torde förefinnas i Vadsbo-målet. 

I Ek, Lugnås, Björsäter ock Bredsäter — alltså i västra 
delen av Vadsbo-dialektens område — uppträder som ändelse i 
ovan antydda former tydligt -a. Man säger hcbsta, 2«a o. s. v. 

I det centrala ock östliga området, liksom längst i söder, 
uppträder i motsvarande fall -a, som vanligen är tydligt för-
längt. Denna ändelse kännetecknar Torsö, Enåsa, Hassle, Bärga, 
Färed, Fredsbärg, Bäck, Björkäng, Trästena, Fägre, Halna, 
Ekeskog, Ullervad, Utby, Ekby, Tidavad, Låstad, Odensåker, 
Svenneby, Hjälsta, Väring, Locketorp ock Horn. 

Övriga socknar, Hova, Älgarås, Lyrestad, Mo, Vad, Flistad 
ock Götlunda, liksom de mellan ovan behandlade områden lig-
gande socknarne Leksbärg ock Böja, kännetecknas av en än-
delse, som fonetiskt sett ligger mellan de båda ovan behandlade, 
men som då ock då .synes kunna giva avsevärda utslag i den 
ena eller andra riktningen. Även denna ändelse är ofta för-
längd. Jag använder vid sådant förhållande tecknet 6G. SOM 
gränsmål mellan -a och :a-området torde Bellefors-målet böra 
anses. 

Även i detta fall avviker min framställning ofta från typ-
ordlistornas uppgifter, huvudsakligen beroende på att i dessa 
endast två vokaltecken, a ock a, för ifrågavarande ändelse kom-
mit till användning. 



Kort överblick över ölandsmålens 
ställning ock indelning. 

Av HJALMAR LINDROTH. 

Provföreläsning vid Lunds universitet den 30 sept. 1916. I före-
läsningen uteslötos några mer utnbärliga punkter. Dessa äro här tryckta 
med finare stil. Ävenså utelernnades noterna s. 39 ock 44. 

Hittils har man inte vetat mycket om öländskan. Det i 
tryck tillgängliga materialet inskränker sig till ett par äldre 
dikter, några prosabitar publicerade på skilda håll, några noti-
ser om ljud- ock formförhållanden, lösryckta ord i Rietz' Dial.-
lexikon samt uppgifterna i V. Bodorffs gradualavhandling om 
»Folkspråket på Öland» (1875). Ock med undantag av de åsyf-
tade »notiserna» föreligger intet av detta i genomfört landsmåls-
alfabet. Men icke ens så långt noggrannheten i beteckning 
avser att räcka, äro uppgifterna alltid pålitliga. Detta gäller 
även Bodorffs uppgifter. Dessutom lägger denne fram sitt ma-
terial på ett sådant sätt, att man inte får mycken klarhet i den 
noggrannare lokaliseringen av de skilda språkföreteelserna. 
Bodorff kände närmare blott några få socknars mål, men inte 
ens dessa håller han ordentligt i sär, där så krävts. — Den på 
grundvalen av nu berört material utarbetade lilla översikten över 
ölandsmålen i Nord. Familjebok (1894) måste under sådana för-
hållanden bli mycket otillfredsställande. 

Det som av något äldre uppteckningar i manuskript bevaras 
hos »Undersökningen av svenska folkmål» i Uppsala är synnerli-
gen obetydligt ock i allmänhet av rätt litet värde. 

Till grund för den följande framställningen ligger mitt eget, 
under tre somrar hopbragta material. Där äro öns alla 33 sock-
nar så pass fylligt representerade, att jag anser mig känna åt- 
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minstone huvuddragen av samtligas mål. Förberedande en större 
framställning med ytterligare utvidgat material skall jag här 
helt kort lägga fram mitt .resultat i två punkter genom vilkas 
behandling de stora dragen av ölandsmålen torde träda fram: 
öländskans ställning ock dess indelning. Inte ens på dessa 
punkter medger tiden att beröra rena detaljer eller omtvistliga 
spörsmål. Syntaktiska frågor måste likaså tilsvidare uteslutas 
Om jag här ock var begagnar reserverade uttryck, sammanhän-
ger detta ofta med det rör forskaren beklagliga faktum, att 
ölandsmålen äro stadda i stark upplösning. Det gamla tillstån-
det låter sig därför ej alltid med säkerhet fastställa. 

Exempel meddelar jag blott i den utsträckning, som kravet 
på begriplighet ock konkretion förestavat. 

A. Öländskans ställning. 

Lundell värkställde 1880 en indelning av de svenska dialek-
erna ock indelade dem då i norrländska, medelsvenska ock syd-

svenska. Gränsen mellan de båda senare grupperna drogs grovt 
taget så, att n. ö. Småland ock n. Halland fördes till de medel-
svenska målen, det övriga av dessa landskap till de sydsvenska. 
Öland fördes dock till de medelsvenska. I översikten i Nord. 
Fam. upptogs denna rubricering; därjämte sades ölandsmålen 
dock »i viss mån bilda en övergång till» de sydsvenska dialek-
terna. Denna karakteristik har godtagits av Noreen Vårt Språk 
I, 104. 

Efter Hesselmans föredömme ha vi nu säkerligen skäl att 
uppdela Lundells medelsvenska grupp i uppsvenska ock götiska 
mål. Gränsen emellan dessa sammanfaller icke särdeles noga med 
den mellan Svealand ock Götaland. Här torde det dock kunna 
vara tillfyllest att hålla sig till den ledning, dessa båda begrepp 
ge. Vi kunna nog då få återge den gällande uppfattningen så, 
att öländskan anses som en väsentligen götisk dialekt, men med 
vissa sydsvenska drag; men vi fä icke påstå, att man bestritt 
tillvaron t. o. m. av uppsvenska drag. 

Det blir min första uppgift att på grundvalen av det rikare 
materialet granska denna karakteristik. Detta skall ske genom 
att jag sätter in de mer framträdande öländska egenheterna på 
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deras plats i det antydda dialektsystemet. Den enskilda före-
teelsens hemmahörighet — det måste här betyda: övervägande 
hemmahörighet — inom den ena eller andra dialektgruppen kan 
i huvudsak .konstateras med jälp av dialektlitteraturen ock 
måste här förutsättas som bekant eller faktisk utan någon min 
bevisning. Jag vågar också hoppas, att mina åhörare skola 
kunna dra vissa slutsatser ex silentio: tystnad rörande en punkt 
'bör hos den med sakläget något förtrogne kunna tolkas så, att 
om den punkten intet av vikt är att meddela. 

I. Götiskt-sydsvenska drag. 

1. Drag som tillhöra hela (nästan hela) ön. Här som 
framdeles börjar jag med ljudläran. 

Förlängningen av de korta rotstavelserna har resulterat i 
vokalens förlängning, så vida ej kons. är in (jfr b). Därvid 
blir 	-± e ock's% --> g: skst, bek, dos. 
äl-in-÷ ä+ m: ldry(a), krånt v. 
I 	e, tr" 	(o) före lång kons. ock kons.-förbindelse är 
en allmänt spridd tendens (även utan att r är med i spe-
let); i N är den mindre genomförd än i S: vekt, m&la, 
jos, stbk 'stycke'. 
Åtminstone före n-, 1- (dentalt) ock g-förbindelser synes i allmän-
het i, i mycket mindre mån y kvarstå. 
ä 	o före (kvarstående eller assimilerat) id, nd, inb (jfr 
2 b): ölda 	öla 'ollon', mialvönd 	midvöli, 'mullvad', kom 
(,.konab 
c'!ia under vissa betingelser 	9 (o): lø 'vårull', Mr-a 'låder vid', 
89 ' spad' , trg trampa.' 
jiti„ 	y i vissa fall; nripyi 'njuren', ifjp(a) 'djup 
1 svagton -inn 	-an (-TA, -11(1) 	-al (-al, -1): sktan part., 

Svagtonigt -kia, -gia uppträder som -ka, -ga (best. form): 
spryga 'springan', agka. 

. 	ti ej 	sl :nåtal, våg. (Typiskt sydsvenskt är 
j. 

	

	Flyktigheten hos r-ljudet. Här åsyftas främst saknaden av 
r-supradentaler: but 'bort', svat. 'svart'. Men draget är all-
deles icke så konstant, som man framställt saken. Om 
vokaliseringen av r-ljudet se IV 1. 
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k. 	Adj. på -it(a) (-et()) träffas, med adj. på -1(a) såsom nästan 
ständigt alternativ: fligtt(a), bkasit(a). 

1. 	Svaga m. ha genomgående segrat med nom.-formen (säker- 
ligen också f., fast det strängt taget inte kan ses): bögkan, 
nå kan. 
Obest. ra. pl. på -a (ej -ar) förutsättes av de faktiska for-
merna håst, gittb (jfr f. pl. sökva, sakna). 

i. 	1 många fall, där ett göt.-sydav. ord står mot ett uppsy., synes öl. 
använda det förra: dråna, lok 'spindel', »k 'bytta', stäva', Sdt 'kö-
ade', nek, råk 'råge, tråv 'siidesskyr o. s. v. 
2. Drag som blott tillhöra någon del av önl: 

8. 	g efter vok. 	 j (bortfall efter i) på ett område mitt på 
ön: höj" reben, ti 'tiga'. 

b. id, nd --> 1, n på s. hälften av ön, inb 	m utom på ett 
litet område i N: öla, mitkön, kont.. 

e. 	-t i best. sg. n. kvarstår på ett område mitt på ön: kikat, 
bent, diket. 
Part. pass. av 2 ock 3 starka konj. har eller förutsätter -o-
utom på sydligaste delen av ön: sntan sklitan, skgn (-an). 
Införandet av pass. parts (o. sup:s) vokal i pret. (sg.) i 2 
starka konj. utom på sydligaste delen av ön (jfr B I 14): 
sht 	sk8t, sop 

II. Gotiskt-uppsvenska drag. 

1. Drag som tillhöra hela (nästan hela) ön: 
a. k (ock därav framkallade kons.) såväl i alla ställningar, 

där det i göt.-uppsv. dial. brukar representera 1-ljud, som 
uppkommet ur rd (ra). 

b 	r (ej ix,) i alla ställningar (ett övervägande uppsy. drag). 
Om r:s flyktighet se I 1 j, om dess vokalisering IV 1. 

c. 	n har bortfallit i svagtonigt slutljud: böka, g4ta, öa 'odon', 
mt 'min' f., lite (-i) f. 	lita. 

d. -t efter vok. har bortfallit i sup. (ett övervägande uppsy. 
drag): stå, britn. Jfr 2 d. 

e. 	Best. m. pl. av a- ock an-stammar på -a: håsta, 

1) Närmare lokalisering av de enskilda dragen kommer att ges 
under B. 
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f. 	Värben sakna särskilda pl.-former. 
2. Drag som blott tillhöra någon del av ön: 
ö --> i kortstaviga ord på n. hälften av ön: nig, s18t. 
g efter vok. kvarstår i N ock S (jfr I 2 a): Riga», rkan 

rdgan, tig. 
tje-ljudet är längst i N p (ej jr): 'av, viv. (Draget står 
nära III.) 
-t i best. sg. n. har fallit i N ock S (ett övervägande 
uppsy. drag; jfr I 2 c): Nk — kika (-a, -e), dika. 

III. Mera typiskt götiska drag. 

1 Drag som tillhöra hela (nästan hela) ön: 
Den långt gångna apokoperingen av slutljudande vok. efter 
både kort ock lång stavelse, fattad såsom en fortsatt för-
svagning av ändelsevok. 
Inga nya diftonger ha uppstått ur äldre längd. 
k står även efter i, y ock ö (<--- i ock cei): m, syZr, sar 
'sele', hak. Dock har jag ej säkert anträffat ek ÷- cell på 

n. delen av ön. 
Best. f. pl. på -?ra, ock detta även av starka f., vare sig i-
eller — åtminstone nästan genomgående — ö-stammar, 
alltså: kitkara, dirra, kvioura. 
2. Drag som blott tillhöra någon del av ön: intet av 

Större intresse. 

IV. Mera typiskt sydsvenska drag. 

1. Drag som tillhöra hela (nästan hela) ön. Hit hör 
blott 

Vokaliseringen av r (knappast är det urspr. a). Lättast är 
denna att skilja från r-förlusten (jfr I 1 j), då r stått efter lång 
vokal: Non', Mat sup., fUa. Företeelsen är ingalunda kon-
stant; ock märk former som nitkan, 'muren'. 

Vid ställningen i slutljud regleras r:s tillvaro, resp. förlust över-
huvud i stor utsträckning av sandhi-lagar: dar„opi, nckr-o ficka. Pausa-
formen har dock aualogiskt påvärltat sandlii-formen (mera sällan är 
det tvärtom). 

1) a ges här som normalisering. Mina uppteckningar ha a, a, 8. 
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2. Drag som blott tillhöra någon del av ön: 
Former små ligan 'logen', minan 'mogen' på det sydligaste 
området. 
Pret. av typen »kalla» på -ad (delvis alternativt vidare 
--> -a, -a eller rent av apokope) på ett litet område i N samt 
på hela södra hälften av ön: stånad. 

V. Mera typiskt uppsvenska drag. 

Drag som tillhöra hela (nästan hela) ön. 
Hit tror jag mig böra föra den öländska akeenten ock me-

lodien. Försiktighet är emellertid påkallad, så länge så ofull-
ständiga upplysningar från våra dialekter föreligga på denna 
punkt. Öland har stora musikaliska intervaller mellan huvud-
tonig ock icke huvudtonig stavelse. Den senare är, även vid 
affektfritt tal, synnerligen ofta mycket högre än den förra. Stor 
olikhet råder t. ex. med mitt eget stockholmska uttal, som står 
i stark kontrast med sydsv. uttal ock väl är tämligen typiskt 
uppsy. även vid jämförelse med götiska mål. Men den öländska 
tonstigningen är högeligen märkbar icke blott i akc. 2, utan 
även i ake. 1: bård, fara. Detta har närmat de båda akcent-
typerna till varandra ock framkallat vad man knappt vän-
tar att här finna: en stor osäkerhet i fördelningen mellan 
alle. 1 ock akt. 2, vilken särskilt går i den riktningen, att ord 
ock former, som böra ha ock normalt också ha alm 1, få 
akc. 2, ofta i fri växling inom samma socken ock hos samma 
individ, varvid satsens struktur torde spela en roll. Till sådant 
akcentbyte ha vi motsvarighet i vissa uppsy. mål, där det dock 
är vida mer konstant inom resp. mål. Företeelsen är nog på 
Öl. för spridd ock för konstitutiv för att kunna vara en sekun-
där upplösningsföreteelse. Jag har antecknat ex. från alla de-
lar av ön, men det är påtagligt att företeelsen i N på ett helt 
annat sätt präglar talet än i S. — Denna benägenhet för ake. 
2 tar sig även uttryck i en stark benägenhet för akcentinfattning; 
fa-6 kan 'Föra socken', san iiftet-ho-s4,. Angående denna före-
teelses spridning i övrigt är knappt häller något närmare 
bekant. 

• Drag som blott tillhöra någon del av ön: 
a. 	ä-ljudet är utom i vissa ställningar icke blott som kort, 
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utan även som långt ganska »slutet» på n. delen av ön 
Alböke t. o. m. nästan e. 

b. Det långa u-ljudet är za. på n. hälften av ön: hm. 
e. Oassimilerade id, ud p n. hälften av ön, ävensom mb på 

ett litet område i N: ölda, /tåld 'fothälla', bild 'bill', ms- 
vönd, bråbånd 'slags brödhylla'. 

VI. Gutniska drag? 

Man kan ifrågasätta att hit räkna det nu nästan utdöda 
-a, -e såsom best. art., åtminstone i pl. av starka n. ock av kons.-
stammar, i ett par socknar i N: 'mat, yåst. Klassifikationen 
kunde stödjas därmed, att den gamla förbindelseleden med Gott-
land just gick över dessa socknar. Men liknande former finnas 
även, utom i baltiska mål, i Södertörn ock Roslagen. Kanske 
därför, om någon anknytning alls bör sökas, draget bör föras 
till V. Dit fördes väl med rätta den uteblivna assimilationen 
i Id, ud, mb. 

Genom dessa klassifikationer ha ej utan vidare historiska 
sammanhang skolat hävdas. De ha velat tjäna som en oriente-
ring över öländskans plats i ett mera deskriptivt system. 

Genom 1—II ha vi då genast fått en hel del möjligheter 
till anknytning till göt. dialekter, som sammantagna äro flera 
än anknytningsmöjligheterna under samma moment till resp. 
sydsv. ock uppsy. mål. En blick på vad som sedan anförts 
under III—IV kan visa oss, att de speciellt sydsv. dragen i öl. 
(IV) icke kunna mäta sig med de speciellt götiska (III). Man 
jämföre särskilt de hela ön tillhörande dragen: å förra sidan 
blott (den ej konstanta) r-vokaliseringen, å den andra apokope- 
ringen, frånvaron av nya diftonger, (k efter 	ö,) best. f. pl. 
-era. Jämföra vi III med V, skall det ej kunna nekas, att så-
dana drag som akcent ock melodi, de över hela n. delen av ön 
spridda a för ce, la ock id, nd — jämte de under II uppförda 
övervägande uppsy.: r genomfört ock t-förlust i best. n. ---
ge den uppsy. orienteringen en till synes starkare position än 
den sydsvenska. Men då får det inte förbises, att de drag, som 
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i ock för sig kunna vara både sydsv. ock göt. (I), voro avse-
värt fler än de, som kunna vara både uppsy. ock göt. (II). 

Vi synas ha anledning att i första hand lägga vikt vid 
det götiska sambandet, ock detta väl även i fråga om enskild-
heterna, där det eljes icke synes uteslutet eller fjärranliggande. 
Ock vi ha säkerligen goda skäl, ock ej blott av språklig art, 
till att här se ett historiskt samband. Huruvida detta också 
gäller i fråga om de sydsv. dragen, synes icke rådligt att yttra 
sig om på grundvalen av en så summarisk överblick. Beträf-
fande de uppsy. dragen vill jag framhålla, att ett par av de 
viktigaste äro (eller kunna vara) ark aism er, som på 051. kunna 
tänkas fullt självständigt ha bevarats sedan urtiden. 

Öländskans ställning i ett deskriptivt system synes alltså, 
i tämligen god överensstämmelse med gängse mening, kunna 
anges så: öländskan — som helhet betraktad — är till sin vä-
sentliga struktur en götisk dialekt, som dock visar ganska starka 
beröringspunkter såväl med de sydsvenska som i något mindre 
mån med de uppsy. målen; ock dessa senare beröringar visa, 
där de äro mer exklusiva, oftast den lokalisering vi vänta: de 
sydsv. mot S, de uppsy. mot N. 

Till vilken enskild trakt på fastlandet är öländskan närmast 
knuten? Om -man alls skall kunna utpeka en sådan, kan detta 
knappast ske, förrän de göt. ock sydsv. målen mer ingående be-
arbetats. Det bör för övrigt ha framgått av det föregående, att 
Öl. själv är splittrad i flera ganska skilda dialektområden. 
Uttalandet i Nord. Fam., att man »naturligtvis inte kan vänta 
sig några mer betydande olikheter mellan de olika trakternas 
språk inom ett så litet område som Öland», har således icke be-
sannats. Detta skall nu bli än mera klart. 

B. öländskans indelning. 

I. De dialektskiljande punkterna ock deras lokalisering. 

Flertalet av de dialektskiljande punkterna ha berörts under 
A; men några nya komma till, som där icke hade någon upp-
gift i framställningen. På mera speciella eller alltför flukta 
erande kriterier kan jag dock inte häller här gå in. 
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1 Apokoperingens genomförande i olika formkatego-
rier. Över hela ön är den genomförd i de fall, då vokalen stod 
i slutljud, från början (t. ex. i inf. ock obest. sg. svag f.) eller 
genom tidigt bortfall av -R (ej i pres. sg., se c nedan), samt 
med vissa undantag i sup. (st, brån). I övriga kategorier 
råder skiljaktighet mellan de olika bygderna. De viktigaste 
fallen äro: 

I best. sg. av n. på kons. i målet inträder apokope i 
normala fall på n. hälften av ön t. o. m. Gärdslösa ock s.-ö. 
Räpplinge: tåk, ben. S (ock V) därom heter det tåkat, bkt 
t. o. m. Sandby i Ö och Vickleby i V; på den återstående de-
len tik a (-a, -e). 

I pret. av typen »kalla», där apokope av slut-e enligt 
huvudregeln inträtt på hela ön, faller efter förlust av d även 
den gamla penultima normalt i fortlöpande tal i N i Böda, 
Källa ock Pärsnäs, möjligen även n. Föra: stått. Såsom alter-
nativ form har jag här längst i N hört -ad, -a, längre i S -a. 
Men Högby sn har möjligen aldrig haft annat än -ad. Så 
kommer ett större område med genomgående ståna, näml. utoni 
(trol. hela) Föra ända ned t. o. m. Lerkaka by i Runsten i Ö 
ock t. o. in. hela Räpplinge i V. Därefter träffas ograverat 
stånad till den vid a angivna gränsen (S om Sandby-Vickleby). 
I Vickleby har antecknats ståna som sällsynt variant. Åter-
stoden söderut visar växling inom samma sockenmål mellan 
-ad ock -a (-a, -e), den senare formen blir allt vanligare i lö-
pande tal, ju längre man kommer mot S. 

Apokope också i pres. (sg.) av »kalla» träffas i strödda 
ex. i N ock mitt på ön, mer regelbundet uppträder sådan i S 
på v. sidan frän ock med Resmo t. o. m. Ås, öns sydligaste 
socken (här även på ö. kanten): stån; alternativ är stånd (stånd). 

Bortfall av slutljudande -t, -d i svagton har till 
stor del berörts under la ock b. De områden, som ha tåk ock 
tåka, ha också dika; det som har tåkat, har dikat. 

o i gammal kort stavelse har i N blivit 8: ng; 
detta t. o. m. Gärdslösa ock ö. Räpplinge. Återstoden av ön 
visar, om här bortses från speciella oregelbundenheter, bevarat 
o, på sin höjd med variation åt o: roy 	rog. 

Fördelningen tu—u följer i det genuina språket säker-
ligen i huvudsak samma gränslinje: Auts i N, hus i S. 
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Förbindelserna or-, ok-, ör- (yr-), ök- + kons. upp-
träda alla i Böda, Högby ock Källa i regel som or-, ok- (på 
sin höjd or-, ok-): bbrelhökm, for; söder därom träffas er-, ek-
ända t. o. m. Gärdslösa ock s.-ö. Räpplinge (bbryhekm, fao, vid 
sidan varom i alla socknar utom troligen i Föra träffas ur-, 
ut-: bitrihitkm. 1 S (ock V) därom träffas åter or-, ok-, på 
sin höjd or-, ok-. Men i Ventlinge ock Ås ha vi i det genuina 
målet åter en palatalisering, kanske blott av or-; ner, terp. 

Kvaliteten av å' växlar. Jag bortser från växlingen 
inom samma mål, varigenom vi få a 	a alltefter den föl- 
jande konsonantismen, ock håller mig till den mera dialekt-
skiljande växlingen a(a) ,,, a. I N ock S träffas former som 
dt 'alla', fast, hetel 'hade' eller (särsk. i S) ej sällan Ud o. 
men på ett område i mitten, nämligen Långlöt—Sandby (möjl. 
ej i Gårdby) i Ö ock s. delen av Högsrum—Vickleby i V 
höres här en öppnare vokal, som åtminstone i delar av Glöm-
minge ock Algutsrum är rent a: å o. s. v. 

Också i Ås (möjl. Ventlinge) har jag träffat detta sista artikula-
tionsläge, men vid kontroll ej fått dess allmängiltighet säkert bekräftad. 

Oassimilerat mb uppges av Bodorff från »Källa socken 
ock flerestädes›. Själv har jag icke lyckats få höra annat än 
m. Bevarade id, nd träffas däremot åtminstone ända ned t. o. ro. 
Gärdslösa ock ö. Räpplinge. 

Gränsen för g 	efter vokal är i N åter den berörda 
mellan Gärdslösa ock Långlöt ock inne i Räpplinge,: higan i 
N, Ryan i S. Men j-området räcker sedan blott t. o. m. Sand-
by i 0 ock Ålgutsrum i V; därefter vidtar åter g. 

De nordligaste socknarna ha;, rästen av On fp. Det 
förra har jag ej antecknat sydligare än Pärsnäs. 

Bortfallet av d efter starktonig vokal är numera ett 
kvistigt spörsmål. Tils vidare pekar jag blott på den skill-
naden, att n. delen av ön ljudlagsenligt torde ha d-bortfall både 
i gammalt ock nytt slutljud ävensom i vissa fall intervokaliskt, 
medan s. delen har bortfall blott i gammalt slutljud (typen 'väder' 
undantages här); alltså lita, lan (jfr 11) — la_da, hi — hd 
'moras' o. d. Dock har man vid tillägg av artikel bortfall 

1) A. Kampas täxt från Löt i Sv. Landsm. II. 9 med genomfört j 
måste jag beteckna som oriktig. Felets förklaring är uppenbarligen, att 
K. var född i Högsrum, som hör till j-området. 
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även i S: sen 'säden'. Gränsen mellan det n. ock det s. om-
rådet går mellan Sandby ock Stenåsa ock mellan Vickleby ock, 
Resmo. 

I de läm nordligaste socknarna heter det köa, s6a o 
s. v., även böa, bruia, lbta, sia, S därom kön, sn, bön, lån 
låda, sin sida (jfr 10). 

Best. pl. på -z, -e av n. på kons. (krchki) ock av 
kons.-stammar ()ån) har jag själv i levande sammanhang med 
säkerhet hört (av n.) blott undantagsvis i Pärsnäs. Bodorff upp-
ger dessutom ö. Källa ock ö. Föra. Enligt uppgift skulle for-
men också ha förekommit i Löt. Den är undanträngd av -a 

Behandlingen av f. av (särskilt svagtoniga?) adj. 
på -en (åtminstone delvis även någon ock annan): i N former 
som litt (i de nordligaste socknarna), lite, i S lita. Gränsen 
går i Ö mellan Gärdslösa ock Långlöt, i V sannolikt mellan 
Högsrum ock Glömminge. 

Utom längst i S synes i det äkta målet vok. från 
pass. part. (ock sup.) vara införd i pr et. (sg.) i starka värb 
av 2:dra klassen: sk8t, skhtan (-9y,), resp. (jfr 3) skot, skötan ( -tt). 
1 Långlöt råda dock särskilda förhållanden; ock över huvud ha 
de ursprungliga förhållandena nu flerstädes störts genom yngre 
utjämningar. I S synes emellertid från ock med Hulterstad i 
Ö ock Resmo i V den riksspråkliga vokalisationen 0, u vara 
der/ genuina: pt, Man (-tt). 

1 part. ock sup. gäller motsatsen -8-, -0- — -u- även fr  3:e av-
ljudsklassen 

II. De huvudsakliga dialektområdena ock deras karakteristik. 

Icke så få av de i främsta rummet dialektskiljande dragen 
följas åt mer eller mindre noga med hänsyn till gränslinjernas 
läge. Det faller sig därför rätt naturligt att på Öland urskilja 
flera större dialektområden; ock de bli då fyra. Mellan nr 1 
ock 2 blir gränsen minst markerad. 

1. De fäni nordligaste socknarna: apokope i tig; pret. 
stån ,  -ad, -a; ö —› 8 i de gamla kortstaviga; or-, ok-, resp. i S 
8r-, 8k- + kons.; ty; a (ock a); (mb,) id, ud; g efter vokal; §; 
d-bortfall i stor utsträckning; köa, bra; litt (-e) — på vissa 
hålla även -1 (-e) i best. pl. —; pret. ske. Föra bildar över- 
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gångsområde mot S med pret. stigna ock troligen genomgå-
ende fp. 

Löt—Gärdslösa i Ö, Alböke—ö. (i vissa fall blott 
s.-ö.) Räpplinge i V. Skiljaktigheter från 1: pret. genomgå-
ende stava; 8r-, 84--, resp. ur-, uk- + kons.; mb alltid -› ni; fp; 
kon, bragn; lite (4). 

Långlöt—Sandby i Ö, v. (ock n.)Räpplinge—Vick-
leby i V: tåkat; stkaad, dock skola i Långlöt med Lerkaka i 
Runsten ock i Räpplinge; Q kvarstår i de gamla kortstaviga; 
or-, ok- + kons.; tt; a mer eller mindre a (dock ej i RäPP-
linge ock väl ej i n. Högsrum); id, nd -› yl; g --)9 efter vokal, 
«dock ej i Torslunda ock Vickleby; fp;  d-bortfall i stor utsträck-
ning; kon, brun; lita (dock ej i Räpplinge ock ej antecknat i 
Högsrum); pret. sht (utom i Långlöt; jfr i övrigt I 14). 

Det återstående s. området. Skiljaktigheter från 3: 
tåka (-a, -a); pres. i Resmo--Ås alternativt st; pret. stad, 
-a; or- + kons. -+ 8r- + kons. i Ventlinge ock Ås; a ock a (a an-
tecknat i Ås); g efter vokal; d-bortfall blott i gammalt slutljud; 
pret. Ot (part. 5i,4). 

Vi finna, att de skarpare dialektgränserna på det hela gå i 
Ö ock V (eller SO ock NV). 

• 
Nyckelsats innehållande de viktigaste av de dialektskil-

jande punkterna: 
Området 1: de (dt) bribn dampa skakle (skakke,d, -a) me. i 

lita Rid ihnom grinda når 1. når om 14a (bda) o åva brda in 
sk(5.gan, sa döm (dömb) fdk.1  

. . . skakka . . . e lite . . . når 1. når . . . lån (b6n) 
. . brdn . . . döm . . . 

de brån dampa skakkad ma e lita fant (grib12) ihnom 
grina n& om lån (bån) o åva br4n in i skOjan (skOgan) sa 
dömat fik. 

. . . dampa (dämpa) skakkad 1. -a 	. grin . . . nör 
(når) . . . 14da . . . sk4gan, . . . döma fik. 

1) »De bruna unghästarna skenade iväg med en liten flicka genom 
grinden norr om ladan (boden) ock över bron in i skogen, så dammet 
yrde.» 



Talets tonfall återgivna i en sång. 
Av K. P. LEFFLER. 

Man har, så vitt bekant är, icke hört, att våra kompositörer 
vid komponerandet av en täxt egna någon uppmärksamhet åt 
de naturliga tal-tonfallen i täxten eller söka att något så när ge 
dem uttryck i sångmelodien. 

Jag säger »något så när». Ty klart är ju, att en kompo-
sition, för att bli njutbar, i främsta rummet måste anläggas så, 
att melodiskönheten tillgodoses, varjämte i en sångkomposition 
stämningen i melodi ock ackompanjemang måste stå i innerlig 
överensstämmelse med täxtens innehåll ock, om så behöves, följa 
framträdande stämningsväxlingar i detta. Men dessa nu antydda 
huvudgrunder för sångkomposition behöva, såsom jag här nedan 
skall visa, icke hindra, att vid sådan komposition hänsyn vid 
melodibildningen även tages till talets naturliga tonfall, fastän 
man som sagt icke erfarit, att så brukar ske, utan tvärtom 
ofta kan konstatera en svår motsättning mellan naturligt tal 
ock melodi. 

I avseende på dynamiska ock kvantitativa förhållanden är 
brist på överensstämmelse mellan täxt ock melodi mera påtaglig. 
Jag behöver bara erinra om ett sådant fall som början till Otto 
Lindblads manskvartett Sångfoglarna: 

Andante con moto. 
• • 

Sing-fog- lar - - ne tänk-te (bygga sitt näste 
o. s. v.). 

Huru olyckligt är icke början av denna sats återgiven i 
musiken! Subjektets huvudstavelse, den i tal starktryckiga 
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stavelsen »sång-», är här i musiken förlagd först till den andra, 
svagtoniga taktdelen, medan den första, starktoniga, har paus. 
Ordets tre första, viktigaste stavelser komma därmed att i melo-
dien värka endast upptakt till den i talet °betonade, helkorta 
ock trycklösa tillä,ggsstavelsen -no, vilken ju endast fungerar som 
tecken för bestämd form, ock denna stavelse har i stället gjorts till 
hela ordets huvudstavelse därigenom att komponisten placerat 
den på stark taktdel ock låtit den upptaga tre fjärdedelar av tak-
ten. Ock detta är ändå skrivet av en bland våra mäst erkända 
kompositörer, vilken har skapat bl. a. en så glänsande vacker sång 
som »Orfeus sjöng; vid lutans toner». Exempel på en obetonad sta-
velses förläggande på en starkt betonad taktdel finnas f. ö. i massa. 

I exemplet här ovan bör emellertid vid någon eftertanke 
t. o. m. den endast något litet musikaliskt begåvade även kunna 
finna, att det åstadkomna stigande tonfallet på denna stavelse 
är icke endast omotiverat, utan rent uppseendeväckande, som 
om denna stavelse hade någon särskild roll att spela. Om nu 
kompositören nödvändigt velat ha någon tonglidning på denna 
stavelse, så borde dock stavelsen ha gjorts så litet uppseende-
väckande som möjligt, t. ex. genom följande utväg: 

Sång-fog. lar - - ne 	tänk - te o. S. V. 

Melodien hade icke förlorat något därpå. Bistavelsens läggande 
på betonad taktdel kvarstår ju som en oegentlighet, men det 
helas absurditet är åtminstone åtskilligt minskad. 

Det är nu som sagt min mening att visa, hurusom det värk-
ligen kan gå för sig att till en täxt åstadkomma en fullt sång-
bar ock naturlig melodi utan att bryta mot den naturliga de-
klamationens tonfall, vilka tvärtom kunna tämligen nära 
återgivas i melodien. Jag har för detta ändamål komponerat 
musiken till en enkel idyllisk täxt av Karl-Erik Forsslund, varav 
första strofen här meddelas. Sängens stämning, sådan denna 
betingas av täxtinnehållet, gör, att sången ställer sig lämpligast 
för utförande av tenorbaryton, ock jag har också skrivit den i 
härför lämpligt läge. Då den därmed blivit förlagd till D-dur, 
har jag också skrivit alla följande akcent- ock akcentuerings-
exempel i denna tonart. 



Andante. 

Ord av Karl-Erik Forsslund. 
Musik av K. P. Leffler. 

p 

De två 	män - ni-skor ung - - - a, kom-mo till-sammans, när 
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Sången lyder så: 
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dimin. e poco ritard. p s tempo 

J. 
4 

lång, lång. Ock ii-vet blev en sa - - ga i 	sko - - gen. 

• 	 
dimin. e poco ritard. p el tempo 

9 	  

Jag vågar värkligen om denna lilla sång, fastän jag själv 
skapat den musikaliska delen av densamma, påstå, att den är 
fullt njutbar såsom en liten anspråkslös visa ock inte på något 
sätt värkar ansträngd eller konstlat gjord i något visst syfte. 
Ock dock skall jag här nedan genom analys takt för takt 
av sången söka framvisa, hurusom melodien i allt väsenligt 
följer det naturliga talets tongångar hos en god deklamatör av 
täxten, ock detta icke blott i hela fraser eller ordsamrnanställ-
'lågar, utan också i avseende på de enstaka ordens musikaliska 
akeentuering. 

Den för svenska ock norska språket karakteristiska grava 
akeentueringen har — såsom jag redan i en uppsats om Slint-
tungemålets akeentuering i Sv. landsm. år 1898 antytt — sina 
kännetecken däri, att i ett vanligt tvåstavigt ord (i flerstaviga 
tillkomma särskilda företeelser) med huvudvikten på första sta-
velsen denna första (starktoniga) stavelse har tonglidning 
(d. v. s. en stavelses uttalande på två toner) nedåt, därvid 
huvudtrycket förlägges på första tonen ock den andra (lägre) 
tonen blir helkort ock trycklös; varefter andra stavelsen i ordet 
förlägges upp på en ton, som i regeln är högre än den andra 
(helkorta ock trycklösa) tonen i första stavelsen ock vanligen 
också högre än den första stavelsens törsta (hel-långa ock stark-
tryekiga) ton samt har medelstarkt tryck; t. ex. 

eller 

a - - la 

 

- - la 
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Nu tyckes mig norskt språk ofta röra sig med större inter-
valler än det svenska; vi bortse här emellertid från förhållan-
dena i norskt språk ock hålla oss till den föreliggande sångens 
svenska täxt. Alla här framställda anmärkningar ha endast av-
seende på svenskt riksspråk. 

Såsom typiskt exempel på den grava akcentueringen i ett 
svenskt tvåstavigt ord med riksspråksuttal har jag här valt in- 
flnitivformen tala. Man kan likaväl använda ett ord med klang- 
lös konsonant i andra stavelsen, t. ex. ä,-ta, formeln för uttalet 
blir ändå i alla avseenden densamma. Däremot är det icke 
lämpligt att såsom uttalsexempel i dessa avseenden välja ett 
nomen proprium. Det skulle eljes kunna tyckas, att t. ex. ordet 
Anna skulle ha precis samma uttalsform som ordet tala. Men 
med personnamnen äger ju det förhållandet rum, att de van- 
ligen användas vid ropande efter en person eller vid tillrop eller 
tilltal samt under inflytande av en massa affekter, t. ex. »Nej 
men Anna då, hur kan du göra så?» Dessa bruk av person- 
namnen medföra i regeln större intervaller än de vid lugnt, 
opåvärkat tal förekommande. I synnerhet kastas sista stavelsen 
vid begagnande av personnamn gärna upp på en hög skalton, 
med vilken också brukar följa en viss ökning i stavelsetrycket. 
Vanan vid dylikt uttal av personnamn följer gärna dessa även 
i absolut opåvärkat tal. Något personnamn förekommer icke i 
den här använda täxten, men vad här sagts om sådana namns 
användning belyser på samma gång mångsidigheten ock öm-
tåligheten av nu berörda akcentueringsfrågor. 

Härmed övergå vi till den närmare granskningen av melo-
dien i akcentueringshänseende. 

Takt I. I »Det var en gång» återger melodien här mera 
noga, än man vid ett första påseende kanske är benägen att 
tro, det naturliga talets tonfall. I en fras sådan som »Det var 
en gång» har ordet gång visserligen icke någon tonglidning vid 
vanligt mera snabbt episkt berättande; men om man här från 
början vill ge en varmare lyrisk färg åt deklamationen, så in- 
ställer sig gärna tonglidning nedåt; ock då det i känslig dekla-
mation alltid bör bli något litet dröjande mellan en gång 
ock efterföljande ord, blir den andra tonen i gång gärna litet 
uthållen, såsom här — visserligen kanske inte fullt så mycket, 
men skillnaden är ingalunda betydlig eller ens avsevärd. 
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Takt II. Ordet gammal är ju ett ord med vanlig grav 

akcentuering enligt den vanliga formeln 
P=U1~~,MELZE 

1"1111~~^~1 1121~1~1141~1111 
Vid 

gam - mal 
upprepning av ordet — gammal gammal — inträder emellertid 
den egendomligheten, att orden ändra uttalskarakter: de förlora 
tonglidningen på första stavelsen, vilkens intervall i det enstaka 
ordets tonglidning på huvudstavelsen dock nu bibehålles för första 

ordet i dess helhet; alltså Den andra tonen 

gam-mal 
(den ursprungliga glidningstonen) får härvid ökad både kvantitet 
ock tryckstyrka. Det andra ordet börjar på den ton, på vilken 
det första slutade, ock går sedan upp på den grava akcentue- 

ringens i det enstaka ordet sista ton, sålunda 
gam-mal 

Samtidigt förändras något kvantiteterna i ordet, på sätt här 
synes. 

Takt III. I ordet två är naturligtvis den senare, lägre 
tonen i tonglidningen åtskilligt kortare än den första ock även 
betydligt tryeksvagare. Nu vet emellertid varje i sitt fack 
mera initierad musiker, att vid en bindning mellan två toner 
(en bindning som ju alltid inträder i sång, så snart en stavelse 
uttalas på två toner) den andra tonen bör utföras åtskilligt 
trycksvagare ock även något kortare än den första. Här kommer 
sålunda en kunnig ock intelligent sångares ut förande att mot-
svara talfiguren, även om denna icke är noggrant för ögat före-
trädd i notskriften. Detsamma gäller naturligtvis om första 
stavelsen i det följande ordet människor. F. ö. må här en gång 
för alla anmärkas — vad väl också av en del språkvetenskaps-
män är känt — att en lägre ton på skalan alltid tenderar att få 
svagare ord-dels-tryck än en högre, ock tvärtom, ock att vid ton-
glidning (en stavelses uttalande på två toner) denna tendens ökas. 

Takterna IV ock V innehålla så uppenbara typiska grava 
akeentueringsfigurer, att de icke tarva några kommentarer. 

I takt VI får erkännas att triolen icke riktigt motsvarar 
talet, ty andra stavelsen i dagen skall icke ha någon tonglid- 
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idog, allra minst uppåt; i tal skulle en dylik mera utpräglad 
glidning uppåt värka förvåning. I den här förekommande 
glidningen, som tillkommit för melodimjukhetens skull, är emel-
lertid glidningen lagd på svagtonig taktdel ock glidningstonen 
a är så kort ock trycklös samt så mjukt ingående i det hela, att 
den i sången inte alls kommer att värka störande på -  deklama-
tionsintrycket. 

Takt VII. I ordsammanställningen »far ock mor», »kort 
ock gott» m. fl. dylika får det tredje ordet gärna en något lägre 
ton än de båda föregående. 

Takt VIII. Ordet tunga är i ock för sig' ett ord med 
grav akcentuering ock skulle sålunda tänkas ha melodiformen 

Men det är icke endast av melodiskäl som 

tung - a 
tonfallet här fått en annan gestaltning, utan denna överens-
stämmer också här med en uttrycksfull deklamation, som sänker 
den sista stavelsens skalton för att söka ge ett visst uttryck åt 
de båda gamlas sömntyngda tillstånd. 

Takt IX. Ordet amögo har ju egentligen grav akcentue-
ring, men förlorar lätt tonglidningen i en fras sådan som den 
föreliggande. Däremot är det talstridigt att höja skaltonen på 
ordet. till, vilket i deklamation nog håller sig stilla på samma 
ton som »smögo». Tonhöjningen har här skett för melodibild-
ningens skull; men då den är tämligen obetydlig ock ligger på 
svagbetonad taktdel, behöver den inte värka störande. 

Takt X. I -dagen är glidningen på stavelsen dag icke 
talenlig, men mellantonen a i triolen blir ju här kort ock obe-
tonad. Jämför därför vad som sagts om takt VI. 

Vid takt XI är endast att märka, huru noggrant melodi-
bildningen följer en naturlig, men känslig deklamation. 

Takt XII. Som bekant är det tämligen vanligt, att en-
staviga ord ha tonglidning nedåt. I ordet lång här blir emel-
lertid genom ordsammanhanget ock täxtens stämning glidnings-
intervallen större än i vanliga fall. Då ordet, såsom här, före-
kommer tre gånger i följd, är det emellertid, som om talspråket 
på något sätt skyggade för så mycket som tre glidningar — 
måhända av fruktan för enformighet eller överlastning; sista 
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gången som ordet kommer blir det därför hälst entonigt, ehuru 
det ju kan, även det, ha glidning. 

Takt XIII. Ordet saga, som ju i ock för sig är ett ord 
med vanlig grav akcentuering, kan visserligen här i deklama-
tionen behålla denna, men kan också på grund av affekt ändra 
den i varierande likheter med det tonfall, som jag här givit 
min melodi. 

Takt XIV. Glidningen på de båda åttondelarna (från cis 
upp på e) har nog icke någon motsvarighet i talspråket utan 
har tillkommit här för att göra melodiavslutningen mjukare, än 
den skulle blivit genom endast tre toner. Då denna glidning 
emellertid icke har någon mera uthållen ton ock lagts på svag-
tonig taktdel, värkar den icke uppseendeväckande eller störande. 

Av vad som nu anförts framgår, att det naturliga talets 
tonfall i alla väsentliga delar kunnat få sin motsvarighet i den 
av mig komponerade melodien, ock att vederbörlig hänsyn 
kunnat tagas i denna även till de förändringar från vanligt 
prosa-talspråk, vilka kunnat betingas av den Forsslundska diktens 
stämningsgestaltningar. 

När jag någon gång av melodihänsyn avvikit från ton-
fallen i talet, ha dessa obetydliga avvikelser kunnat förläggas 
på svagbetonade taktdelar ock ha därför ingen större betydelse. 

Jag har, såsom förut antytts, vid melodibildningen ock i 
alla här framställda anmärkningar hela tiden tagit hänsyn en-
dast till riksspråket; ock jag har alltid haft i tankarna en 
på samma gång naturlig ock sund, men dock varm ock känslig 
deklamation. 

Nu är det ingalunda min mening, att våra kompositörer 
vid varje sångkomposition skulle sätta sig till att med ängslig 
omsorg vaka över att deras melodi så vitt möjligt i varje punkt 
noga slöte sig till tonfallen i talet. Med en dylik omsorgsfull 
strävan skulle troligtvis skapas många krystade, osköna melo-
dier, ja ibland kanske riktiga melodividunder. 

Nej, vad jag menar är betydligt enklare. Jag önskar endast, 
att våra kompositörer vid färdigbildandet av sina sångmelodier 
tänkte något på talets naturliga tonfall, åtminstone så mycket 
att de sökte undvika tongångar, som uppenbart strida mot dessa. 
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Göra de endast detta, skola de säkerligen också, nästan utan 
att behöva vakta sig för dem, undgå de svåra försyndelser mot 
god smak, som bestå i att förlägga alldeles °betonade, trycklösa 
eller trycksvaga stavelser på starka taktdelar. 

En gryning till det bättre tyckes mig visserligen i våra 
dagar vara skönjbar i nu berörda avseenden, men ett medvetet 
ock allvarligt aktgivande på hithörande företeelser skulle säker-
ligen vara till gagn för framtida svensk sångkomposition. 



Undersökningen av svenska 
folkmål 1915. 

Av H. GEIJER. 

För år 1915 har av Riksdagen å extra stat beviljats samma 
anslag som för år 1914, nämligen 7,500 kr. »till fortsatt syste-
matisk undersökning av svenska folkmål». Genom k. brev av 
den 5 mars 1915 uppdrogs åt överbibliotekarien A. Andersson, 
professorerna 0. v. Friesen, B. Hesselman, J. A. Lundell ock 
A. Noreen samt fil. lie. H. Geijer att utöva ledningen av denna 
undersökning, ock meddelades tillika närmare bestämmelser 
rörande anslagets användning under året. Undersökningens 
ledare voro sålunda desamma, som under år 1914 haft mot-
svarande uppdrag, blott med den skillnad att docenten S. Lampa, 
som under år 1914 var en av ledarne, nu på grund av sjuk-
dom varit förhindrad att deltaga i arbetet. De genom ovan-
nämnda k. brev för år 1915 meddelade närmare bestämmelserna 
rörande anslagets användning ha också i huvudsak varit de-
samma, som genom k. brev av den 22 augusti 1913 meddelats för 
användningen av motsvarande anslag år 19141. Den enda skill-
naden av nämnvärd betydelse har varit den, att den för år 
1914 meddelade föreskrift, enligt vilken vardera av de två un-
dersökare, åt vilka ledarne hade att uppdraga utförandet av de 
speciella arbetena, skulle till resor använda en tid av omkring 
fyra — månader en föreskrift som visat sig kunna under vissa 
omständigheter leda till svårigheter — i de för år 1915 meddelade 
bestämmelserna ändrats därhän, att för båda undersökarne till- 

1  Se Sv. landsm. 1914, s. 29 f. 



58 	GEIJER, UNDERSÖKNINGEN AV SVENSKA FOLKMÅL 1915. 

sammans beräknats en resetid av omkring 8 månader, med fri-
het att allt efter omständigheterna fördela denna resetid mellan 
dem. 

Undersökningens ledare ha inom sig valt ett arbetsutskott, 
bestående av samma personer som föregående år innehade mot-
svarande funktioner, nämligen prof. Lundell, ordförande, prof. 
v. Friesen, skattmästare, ock lic. Geijer, sekreterare. Tillika har 
Geijer tjänstgjort som undersökningens arkivarie. Arbetsutskot-
tet bar detta år liksom det föregående bestämt arbetsordningen, 
i den mån de allmänna bestämmelserna i det ovannämnda 
k. brevet behövt efter hand i detalj utfyllas, samt bestämt om 
användningen av undersökningens pänningmedel, i den mån 
deras användning ej redan varit genom samma k. brev bestämd. 

Utförandet av de speciella arbeten, som ålegat undersök-
ningen, har under år 1915 liksom under år 1914 av ledarne 
uppdragits åt fil. lic. Torsten Ericsson ock Herman Geijer. 

Varderas tjänstgöringstid har liksom föregående år varit 
bestämd till 101/2  månader ock har fördelats på följande sätt: 

Ericsson har tjänstgjort vid undersökningens arkiv på uni-
versitetsbiblioteket i Uppsala 1 jan.-13 febr., 2 maj--8 juli, 
24 aug.-25 sept., 15 okt.-23 dec., alltså sammanlagt 71/6  må-
nader; på resor i undersökningens tjänst har Ericsson tillbragt 
tiderna 14 febr.-1 maj, 9 juli-22 juli, 26 sept.-4 okt., alltså 
sammanlagt 31/3  månader. Semester har E. åtnjutit 23 juli-23 
aug. ock 5-14 okt., alltså tillsammans 11/2  månad; 

Geijer har arbetat vid undersökningens arkiv under tiderna 
6 febr.-7 juni, 23 juni-25 juli, 18 aug.-26 aug., 24 sept.- 
21 okt., alltså tillsammans 61/3  månader. På resor i undersök-
ningens tjänst har G. tillbragt tiderna 1 jan.-5 febr., 1 aug.-
17 aug., 29 aug.-23 sept., 28 okt.-7 nov., 21 nov.-31 dec., 
alltså tillsammans 41/3  månader. Semester har G. åtnjutit 8- 
22 juni, 26-31 juli, 27-28 aug., 22-27 okt., 8-23 nov., alltså 
tillsammans 11/2  månad. 

Under de tider, då G. varit bortrest från Uppsala, har 
Ericsson, för så vitt han varit i staden, enligt arbetsutskottets 
beslut i hans ställe tjänstgjort som sekreterare ock arkivarie. 
Under den tid, då båda varit bortresta, nämligen 26 juli-17 
aug., har förste bibliotekarien A. Grape enligt arbetsutskottets 
uppdrag skött förefallande arkivariegöroniål, i den mån de ej 
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kunnat uppskjutas till ordinarie sekreterarens hemkomst. Skatt-
mästarens göromål ha under tiden 2 juni-31 aug., då skatt-
mästaren, prof. von Friesen, var från staden frånvarande, skötts 
enligt arbetsutskottets uppdrag av överbibliotekarien ock i dennes 
frånvaro av t. f. överbibliotekarien. 

De av de ovannämnda två undersökarne under året 1915 
utförda arbetena ha, i överensstämmelse med de genom ovan-
nämnda k. brev meddelade föreskrifter, bestått i följande sär-
skilda uppgifter. 

A. Arkivarbeten, 

Registreringen, som under år 1914 fortskridit därhän, att 
en utförlig nominalkatalog på lappar i huvudsak avslutats för 
alla de gamla landsmålsföreningar, vilkas samlingar då inför-
livats med undersökningens arkiv, har under år 1915 i samma 
form utsträckts till Gottlands landsmålsförenings samlingar, 
vilka såsom deposition av Gottlands nation under året lemnats 
till arkivet. Motsvarande nominalkatalog har under året ut-
arbetats för vissa nyare samlingar av täxter, nämligen alla de 
styrelsen för undersökning av Södermanlands ock Närkes folk-
mål tillhörande täxtuppteckningar, samt delar av motsvarande 
taxtsamlingar från Uppland ock Ostergötland. I sammanhang med 
registreringen ha registrerade samlingar, som tidigare till ej ringa 
del befunnit sig i oordning, blivit ordnade. Akeessionsk ata-
1 ogen har förts vidare allt efter inkommande akcessioner, ock 
för varje större akcession har utförlig förteckning upprättats, 
efter det de förtecknade arkivalierna identifierats, ordnats, räk-
nats med avseende på antal blad samt försetts med rubriker. 
Vida längre tid än den, som ägnats åt registrering, har behövts 
för •  förberedande arbeten: identifiering ock ordnande. 

Bindningen har fortsatts, så att under våren inbundos 
återstående partier av de från de gamla föreningarna härrörande 
arkivalier, vilka till årets början blivit med undersökningens 
samlingar införlivade. Bindningen av övriga arkivalier måste 
av brist på medel tils vidare anstå. 
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Expeditionen av lån till begagnande såväl inom som 
utom biblioteket har under året väsentligt tillväxt. Antalet an-
tecknade besök i arkivet utgör 338'. Antalet lån utom staden 
utgör 39. 

En betydlig del av arbetstiden såväl i Uppsala som på 
resor har ägnats åt handledning av upptecknare samt gransk-
ning av arbeten, som av dem för Undersökningens räkning ut-
förts. Det har visat sig, att sådan handledning ock granskning i 
stor utsträckning erfordra, därest intresserades medvärkan 
skall kunna göras för undersökningen fruktbärande. I Upp-
sala gavs under maj månad av Ericsson ock Geijer gemensamt 
en kostnadsfri instruktionskurs, vari deltogo 20 personer, till 
största delen medlemmar av Östgöta ock Västmanland-Dala na-
tioner. Dessutom meddelades — ävenledes kostnadsfritt — vid 
skilda tillfällen handledning i Uppsala åt ett flertal andra stu-
denter av skilda nationer. 

B. Erearbetning av materialet. 

Hithörande arbeten ha, vad beträffar de båda ovannämnde 
undersökarne, under 1915 i högre grad än under år 1914 måst 
stä tillbaka för de under A ock C nämnda arbetena. Bearbet-
ningen har blott haft karakteren av förberedelse ock grund-
läggning för på resor gjorda undersökningar samt huvudsakli-
gen avsett tillrättaläggandet av grammatiskt material för Väst-
manland ock Jämtland. I detta sammanhang torde även få 
nämnas, att professor Hesselman på grundval av de till under-
sökningens arkiv nu överlemnade uppländska samlingarna under 
året arbetat på en uppländsk ordbok, varav ett häfte före årets 
slut trycktes». Genom undersökningens försorg spriddes i över-
tryck en av prof. H såsom jälpmedel för ordboksarbetet utar-
betad frågelista »Uppländska ord». 

Härom gäller samma anmärkning som om den för föregående 
år meddelade siffran. Se Sv. Landsm. 1914, s. 40. 

Ordbok över Upplands folkmål av Bengt Hesselman. Utg. med 
understöd av Uppsala läns Kgl. Hushållningssällskap. 1:a h.: a—arm. 
Sth. 1915. 40 s. 
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C. Arbeten i landsorter. 

Lic. T. Ericsson har under året företagit tre resor, näm-
ligen: 

Till Västmanland ock sydöstra Dalarne '4/2-1/5  med två 
kortare avstickare till Södermanland för studier i Söderman-
lands fornminnesförenings arkiv i Strängnäs ock för samarbete 
med bygdemeddelare. Resan avsåg i första hand fullföljande 
av den året förut påbörjade orienteringen för utstakande av 
språkgränserna inom Västeråslänsd elen av Västmanland; 
men orienteringen utsträcktes även dels till vissa angränsande 
delar av Kopparbärgs län, enär det syntes lämpligt att där ge-
nast få jätnförelsepunkter för bärgslagsmålens utforskande i ett 
sammanhang, dels till Ör ebrolän sd elen av Västmanland, såsom 
en inledning till dennas undersökning, med början vid Närkes-
gränsen. De socknar, som besöktes för uppteckningsarbeten, voro 
inom Västerås län (uppräknade ungefär medsols): Sala (forts. 
från föregående år), Skultuna, Tillbärga (blott i förbifarten, 
angående undersökningsobjekt), Sevalla, Tortuna, Björksta, 
Ängsö, Ryttern, Kung Karl, V. Skedvi, Västanfors, Karben-
Bing, V. Färnebo ock Möklinta; inom Kopparbärgs län: Folkärna 
ock By; inom Örebro län: Fellingsbro ock Näsby. Valet av 
orter gjordes efter regel så, att vissa yttergränser eller -punkter 
skulle föist tillgodoses i undersökningen, dock med undvikande 
av sådana socknar, som redan voro något kända genom äldre 
uppteckningar (Norbärg, Skinnskattebärg m. fl.) eller som av orts-
befolkningen enstämmigt förklarades samspråkiga med kända trak-
ter. 1 allmänhet gjordes blott ett par eller ett fåtal dagars uppehåll 
i varje socken, blott så mycket att det kunde avgöras, vilken 
huvudgrupp den tillhörde från särskilt grammatisk översiktssyn-
punkt; något längre tid (en vecka eller två) offrades på föl-
jande socknar, i ock för en del monografiska ock ordförråds-
forskningar: Kung Karl (i s. v. inom Västeråslänsdelen), Västan-
fors (i n. v.), V. Färnebo (i n. o.) ock Folkärna (i Dalarne). På 
några håll underhandlades med personer, som syntes lämpliga 
att i sinom tid medvärka som bygdemeddelare, så särskilt i By 
(författaren Carl Larsson) ock i Västanfors (korrespondenten 
Carl Åkerberg). Manuskript av språkligt intresse tycktes säll-
synta inom området, dock kunde något litet uppspåras. 
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Lic. Ericsson har vidare rest inom Södermanland 9/7-22/7  
ock 26/9-4/1o. Den förra av dessa två resor företogs till Kärnbo 
(Mariefreds landsförsamling) — med besök hos kyrkoherde A. 
Flentzberg — ock till Dunker m. m. för fortsättning (från.1913) 
av ordförrådsforskningar i mellersta Södermanland, nu under när-
mare samarbete med bygdemeddelare (enligt frågelistan »Gamla 
sörmländska ord» m. m.). Den senare resan gick till Rönö härad, 
där ännu — i dess inre — en större lucka i terrängen kvarstod 
för undersökningen; luckan ifylldes nödtorftigt genom uppteck-
ningar inom Ludgo socken. 

Lic. II. Geijer har under året företagit säx resor, näm-
ligen: 

Till Jämtland 1/1-5/2. Denna resa utgjorde omedelbar 
fortsättning av den resa, som företagits 442-31/12 1914, ock 
ägnades liksom denna huvudsakligen åt de tre språkligt — 
fastän ej administrativt — sammanhängande socknarna Mattmar, 
Mörsil ock Alsen', varav Mattmar gjordes till föremål för den 
mästa uppmärksamheten. Den under tiden 4/12 1914-5/2  1915 
utförda undersökningen av Mattmarmålet (något över 2,000 ren-
skrivna ordlappar, omkr. 200 blad täxter samt omkr. 200 bl. 
grammatiska anteckningar) jämte smärre samlingar från grann-
socknarna har avsett att fylla behovet av en någorlunda grund-
lig jämförelse mellan det tidigare mera ingående undersökta 
målet i västra Jämtland ock den närmaste i förhållande därtill 
självständiga dialektgruppen i öster, en jämförelse för vilken 
härmed en i huvudsak tillräcklig grundval torde vara åstad-
kommen. 

Till Dalarne 1/8-13/8. Resan avsåg huvudsakligen hand-
ledning ock inspektion av de då i orten värksamma dalmåls-
undersökarne, av vilka flere voro nybörjare. För instruktion samt 
för vinnande, så vitt möjligt, av enhet i beteckningssättet hölls 
2/8-4/8  en konferens i Mora, vari deltogo hrr 0. Bannbers, 
F. Borelius, W. Dalgård, P. Envall, A. Gagn&, L. Levander, 
E. Mattsson, S. Nordlund, A. Nygård ock J. Romson. Lokal 
bereddes i folkhögskolan genom vänligt tillmötesgående av 
rektor Romson. Efter konferensen företog Geijer egna under- 

1) Jfr Sv. landsm. 1914, s. 43. 
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sökningar i Mora samt inspekterade på återvägen pågående arbe-
ten i Leksand ock Gagnev. 

Till Lund 1418-11/8. Resan avsåg dels orientering i lun-
densiska dialektsamlingar, dels underhandlingar rörande dialekt-
undersökningar i Småland, inom vilket landskap såväl upp-
saliensiska som lundensiska upptecknare sedan gammalt varit i 
värksamhet. 

Till Jämtland 29/8-14/9  ock till Dalarne 1519-23/9. Resan 
avsåg till den del, som föll inom Jämtland, en första orientering 
i trakten öster om Mattmar. Resan utsträcktes till Lockne, som 
syntes utgöra en viktig gränspunkt. En hastig avstickare till 
Mattmar, Mörsil, Undersåker ock Åre gjordes för jämförelser 
ock för samvärkan med bygdemeddelare. Den del av resan, 
som föll inom Dalarne, avsåg inspektion av arbeten, som det 
vid föregående resa ej blivit tillfälle att inspektera, nämligen 
inom socknarna Mora, Sollerön ock Floda. 

Till Jämtland 28/0-31ho ock till Ångermanland 1/11-7/n. 
I Jämtland besöktes Fors socken, på gränsen mot Ångerman-
land, inom vilken socken tidigare under året en värdefull ord-
samling gjorts av fil. lic. S. A. Webiörn. Besöket i Fors gällde 
särskilt framlidne kapten Hans Westins efterlemnade stora dialekt-
samlingar — huvudsakligen från Hammerdal — vilka då för-
varades hos hans syster, fru Brita Eklund, ock som sedan av 
hänne deponerats i undersökningens arkiv. Besöket i Ånger-
manland gällde dels förnyade studier i komministern fil. dr 
Erik Modins i Multrå norrländska samlingar, dels iakttagelser 
rörande Multråmålet, avsedda att särskilt ur fonetisk synpunkt 
något komplettera tidigare samlingar rörande detta mål. 

Till Jämtland 21/11-31/12. Resans första ock längsta del 
(251_29n\ ) egnades åt kompletterande arbeten i västra Jämt- 
land (särskilt rörande vissa, förut otillfredsställande befunna 
ordbokspartier). Återstoden egnades åt kompletterande arbeten 
inom området Mörsil—Östersund ock fortsattes utan avbrott efter 
nyåret norr om detta område. 

Såsom förut framhållits, ha utom "de arbeten, som ovan-
nämnda båda undersökare utfört under resor i landsorter, även 
genom andra personer uppteckningar ock undersökningar före-
tagits under ledning av eller eljes under saravärkan med vår 
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organisation, till vars arkiv de sålunda växkställda upptecknin-
garna inlemnas. 

Den måst omfattande värksaruheten har bedrivits i Dalarna, 
För detta landskaps undersökning beviljade länets landsting år 
1914 ett anslag å 3,000 kr. årligen under fåm år, av vilka år 
1915 var det första,. Undersökningar utfördes inom följande 
socknar: 

Djura: Fil. mag. W. Dalgård fortsatte sin föregående år 
med understöd av Dalarnes fornminnesförening ock av enskilde 
började dialektundersökning. Under året inlemnades till under-
sökningens arkiv något över 2,000 ordlappar, en typordlista samt 
diverse andra uppteckningar. 

Fl oda: Med. stud. 0. Bannbers påbörjade en undersökning, 
som fortsattes 1916. 

Gagnev: Fil. mag. A. GagiAr började en undersökning av 
målet i den del av socknen, som kallas 'skuggsidan'. Som re-
sultat härav inlemnades under året omkr. 2,000 ordlappar, en 
typordlista samt en utförlig monografi (117 kvartblad med titel 
»Jordbruk ock jordbruks' edskap» jämte teckningar, en avhand-
ling som i väsentligen samma form även lemnats till Nordiska 
Museets arkiv. Avhandlingens föremål är visserligen ej i första 
hand språkligt, men till framställningen av jordbruksarbetet 
ock jordbruksredskapen knyter sig genomgående en omsorgsfull 
red, görelse för den därmed förknippade dialektala terminolo-
gien. Arbetet utgör ett exempel på en kombination av språk-
liga ock kulturhistoriska synpunkter, som även annars visat sig 
fördelaktig för såväl det ena som det andra intresset. 

Järna: Fil. kand. F. Borelius påbörjade en undersökning, 
fortsatt 1916. 

Leksand: Fil. kand. A. Nygård har börjat en undersök-
ning, fortsatt 1916. 

Malung: Med. stud. 0. Bannbers har fortsatt sina år 1908 
började dialektundersökningar samt underkastat alla sina tidi-
gare ordsamlingar en genomgående revision, varigenom hans 
Malungsordbok, på samma gång den förts fram till en omfatt- 

1) Jfr Sv. landsm. 1914, s. 33. Särskild redovisning för använd-
ningen av detta anslag har lemnats till landstinget. 
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ning, som har mycket få motstycken i vårt land ock i Dalarne 
endast ett, nämligen doktor Levanders ordbok över målet 
i Åsen i Älvdalen, i allt väsentligt ernått en mönstergillt nog-
grann ock enhetlig beteckning ock redigering (13,000 å 14,000 
ord). 

Mora: Docenten E. Mattsson har påbörjat en undersökning 
i Färnäs by, rektor Romson en undersökning i Östuors by, var-
jämte lic. 11. Geijer gjort smärre uppteckningar i Kråkbärg 
m. fl. byar. 

Soller ö: Fil. kand. A. Nygård har påbörjat en undersök-
ning, som fortsättes 1916. 

Tran str an d: Fil. stud. Paul Lundh har påbörjat en om-
fattande samling, som fortsättes 1916. 

Stora Tuna: Fil. stud. S. Nordlund har utfört en under-
sökning, vars resultat föreligger i en till undersökningens arkiv 
inlemnad ordsamling å omkr. 500 ord, en typordlista m. 

Äppelbo: Med. stud. 0. Bannbers har påbörjat en under-
sökning, som fortsattes 1916. 

Dessutom ha på vissa andra orter inom landskapet dialekt-
uppteckningar pågått, vilkas omfattning under året varit mindre, 
men som under följande år torde komma att bilda mycket värde-
fulla insatser i det gemensamma arbetet. 

I Dalsland har en undersökning gjorts i Gesäters socken 
av fil. mag. V. Johansson (en typordlista). 

I Gästrikland ha några smärre uppteckningar rörande 
Geflemål gjorts av fil. mag. E. Hedin. 

I Hälsingland har en omfattande undersökning börjats 
inom Hanebo ock angränsande socknar av fil. mag. L. 0. Hög-
berg. 

I Härjedalen har fil. mag. S. Åsander fortsatt sin under-
sökning av Lillhärdalsmålet. 

I Jämtland har fil. kand. S. Svenson fortsatt sin under-
sökning av Bärgsmålet samt börjat jämförelser med målen i 
Gillhov m. fl. socknar. 

I Fors socken av samma landskap har fil. lic. S. A. We-
biörn utfört en liten, men synnerligen välgjord undersökning, 
vars resultat föreligger i en till arkivet inlemnad ordsamling å 
omkr. 400 ord m. 

5-160622. Sr. landsm. 1916. 
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I Norrbotten har folkskollärare A. Nordström fortsatt sin 
undersökning av Luleåmålet ock fil. lic. fröken H. Rutberg sin 
undersökning av Kalixmålet. 

I Småland har fil. kand. G. Molin börjat en undersökning 
av målet i Byarum, som fortsatts 1916, samt fil. mag. T. Ålan-
der fortsatt sin undersökning i Sevedes härad. 

I Södermanland har fil. kand. R. Jirlow fortsatt sina un-
dersökningar inom Södertörn (Dalarö) ock även företagit en un-
dersökning i en 'inre' del av landskapet (Råby-Rönö), enligt lic. 
Ericssons anvisningar kompletterande dennes undersökningar. 

I Västmanland ha uppteckningar gjorts inom Munktorps 
socken av fil. stud. P. A. Ekblom ock inom Ramsbärgs socken 
av fil. stud. fröken L. Hallberg. 

I Västergötland ha undersökningar gjorts inom Vadsbo 
härad av lektor P. R. Ekblom', inom Valle härad av fil. mag. 
G. Lindberg ock inom Göteve socken av Vilske härad av fil. lic. 
J. Götlind, de båda senare fortsatta 1916. 

I Ångermanland har fil. kand., jur. stud. 0. Björkquist 
fullbordat sin år 1914 började täxtsamling från Anundsjö soc-
ken ock juris stud. P. Johansson börjat en dialektundersökning 
inom Nordingrå socken. 

På Öland har doc. Hj. Lindroth i Lund fortsatt sin år 
1914 började undersökning rörande dialekterna inom öns hela 
område. 

I Östergötland ha undersökningar gjorts inom Eleda ock 
V. Tollstads socknar av lektor N. Beckman, inom Jonsbärgs socken 
av lektor E. Grip, i Ljungs socken av fil. mag. F. Tyden, i 
Mjölby socken av fil. mag. E. Törnquist ock i Rappestads socken 
av fil. lic. G. Langenfelt. 

Av ovannämnda undersökningar har endast en mindre del 
understötts av statsanslaget2; för övrigt ha — utom för Da-
larne3  — särskilda medel funnits tillgängliga för understödjande 
av arbeten inom Norrbotten, Ångermanland, Östergötland ock 
Öland. Inom dessa landskap har undersökningen nämligen sam-
värkat med andra organisationer, nämligen Norrländska studenters 
hembygdsförbund, som för ändamålet förfogat över medel be- 

1) Se s. 24-34 detta häfte. 	2) Se s. 70 i det följande. 
3) Se s. 64 1 det föregående. 
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viljade av Norrbottens ock Västernorrlands läns landsting; Sty-
relsen för undersökning av Östergötlands folkmål ock Styrelsen 
för undersökning av Smålands ock Ölands folkmål, vilka båda 
styrelser förfogat över för ändamålet insamlade medel. Sist-
nämnda styrelse har under året upplöst sig efter att ha förbrukat 
sista återstoden av sina besparingar. Samtliga dessa styrelser 
ha dessutom trätt i förbindelse med den nya undersökningens 
arkiv (landsmålsarkivet) på så sätt, att de till detta såsom dels 
gåva, dels deposition överlemnat samtliga sina samlingar. 

Övriga undersökare ock upptecknare ha arbetat utan någon 
ekonomisk ersättning, i en del fall dock på en förhoppning att för 
fortsättningen av påbörjade arbeten framdeles kunna från under-
sökningen erhålla något understöd. 

För tillväxten av undersökningens arkiv under år 1915 
redogöres i Universitetsbibliotekets årsberättelse för år 1915 så-
lundal: 

Täl arkivet ha under år 1915 av styrelsen för Upplands 
folkmffsundersökning genom professor Axel Erdmann över-
lemnats undersökningens alla, mycket betydande samlingar, 
»under det villkor, att tils vidare ingen må samlingarna i deras 
helhet eller någon del för något ändamål begagna utan särskilt 
medgivande av professor Bengt Hesselman ock mig» (Erdmann)2. 

Styrelsen för undersökning av Smålands ock Ölands folkmål 
har till arkivet överlemnat alla de av densamma hopbragta 
samlingarna, då styrelsen samtidigt upplöste sig. De utgöras 
av 8 st. s. k. typordlistor ifyllda, ordsamlingar på omkring 9,650 
blad i 16:0, ett antal landsmålstäxter på 158 blad i 8:o samt 
korrespondens m. m. 

Bland övriga under året till landsmålsarkivet influtna gåvor 
förtjäna följande att särskilt nämnas: 

lektor N. Beckman, Stockholm: lexikaliska ock grammatiska 
uppteckningar från Heda ock V. Tollstad i Östergötland m. m.; 

Kg]. universitetets i Uppsala redogörelse för det akad. året 1915-
16, s. 84-86. 

Detta villkor beror därpå, att ifrågavarande samlingar för när-
varande äro under bearbetning av prof. Hesselman för en ordbok över 
Upplands folkmål. 
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amanuensen G. Hallström, Stockholm: delar av sockenskri-
varen E. A. Sellbergs (t 1882 i Ström) samlingar rörande jämtskt 
folkmål; 

f. häradshövdingen W. Uppström, Stockholm: anteckningar 
rörande dialekter i Värmland ock Kalmar län m. m.; 

fil. lic. S. A. Webiörn, Uppsala: uppteckningar från Fors, 
Jämtland; 

konstnären A. Zorn, Mora: grammatiska anteckningar om 
Utmelandsmålet. 

N 
Såsom deposita hava under året till landsmålsarkivet över-

lemnats följande samlingar: 
av styrelsen för Ostergötlands folkmålsundersökning, som 

ännu ej avslutat det av densamma anordnade arbetet för insam-
ling av folkmåls- ock folkminnesmaterial från Östergötland ock 
den del av Småland, som hör till Linköpings stift, alla dess 
hittils hopbragta samlingar, utgörande 82 ifyllda typordlistor, 
ordsamlingar på tillsammans omkring 55,000 blad i 16:o ock 
täxtsamlingar på omkring 840 blad i 4:0, varav från SV»ands-
delen 30 typordlistor, omkring 16,400 blad 16:o ock 270 blad 
4:o, samt korrespondens m. m.; 

av Gottands nation i Uppsala en samling av dialektologiskt, 
folkloristiskt ock kulturhistoriskt innehåll, åvägabragt dels av 
nationens numera upplösta landsmålsförening ock dels av pastor 
Fredrik Bergman från Levede (t 1875 i Heide), tillsammans 
6 band, 6 kapslar ock 1 bunt. Depositionen är gjord »under 
den förutsättningen, att gottländsk nationsmedlems eller förut-
varande nationsmedlems eventuella anhållan om lån ävensom 
publicering av dithörande arkivalier måtte i möjligaste mån 
röna tillmötesgåeende, även om det ändamål, för vilket anhållan 
göres, ej är rent vetenskapligt». 

av Dalarnes fornminnesförening i Falun en samling till 
föreningens arkiv hörande uppteckningar rörande dialekter ock 
folktraditioner m. m., däribland de samlingar, som åstadkommits 
med understöd av det anslag som av Kopparbärgs läns lands-
ting under åren 1904-1914 ställts till föreningens förfogande 
för uppteckning av folkmål i Dalarne, i den mån dessa upp-
teckningar blivit av stipendiaterna inlemnade. Bland denna de-
positions äldre samlingar förtjäna särskilt nämnas komminister 
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Robert Blumenbergs (t 1867) omfattande uppteckningar rörande 
Vå,mhus-, Hedemora- ock Norbärgsmålen. Depositionen omfattar, 
utom en ifylld typordlista, över 400 blad dialektologiskå, folk-
loristiska ock kulturhistoriska anteckningar rörande Dalarne in. m. 

av rektor J. V. Lindgren i Umeå de samlingar rörande 
Norrbottens ock Västerbottens dialekter, som av fil. dr Ferdi-
nand Unander (t 1883) överlemnats till rektor Lindgren ock 
som, utom de av Unander själv gjorda uppteckningarna, inne-
hålla sådana gjorda av komminister Joh. And. Linder i Umeå 
(t 1877) ock av rektor Fredr. Widmark i Härnösand (t 1876), 
tillsammans omkring 650 blad jämte 3 interfolierade exemplar 
av Unanders gradualavhandling med tilläggsanteckningar; 

av fru Brita Eklund, Bispgården i Jämtland, hennes fram-
lidne broders, kaptenen Hans Westins efterlemnade samlingar 
rörande Jämtlandsmål m. m., omkring 800 blad samt en ifylld 
typordlista; 

av regementspastorn fil. dr E. Modin, Multrå, två samlin-
gar anteckningar från Norrland, den ena från Ångermanland 
av hemmansegaren H. Flodström (t 1913i Resele), den andra 
från Jämtland av landstingsmannen Abr. Öhrberg i Gåxsjö, till-
sammans 84 blad, m. 

Genom den av »undersökningen av svenska folkmål» själv 
organiserade värksamheten i olika landskap samt genom köp har 
landsmålsarkivet under året vunnit en tillväxt av omkring 21,000 
blad orduppteckningar ock omkring 1,000 blad grammatiska ock 
täxtuppteckuingar samt 4 häften typordlistor. 
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BILAGA. 

Sammandrag av räkenskaperna för användningen av 
1915 års statsanslag. 

Inkomster. 
Behållning från år 1914 
Statsanslag för år 1915 

Utgifter. 
Arvoden 	  
Reseersättningar: till Ericsson 

» Geijer 	  
Inlösen av handskrifter: 

till hustru Ida Andersson i Högby för 
uppteckningar rörande Högby-dialekten på 
Öland (språkprov) 	  

till hemmansägaren Glans Olsson i Bräcke 
(Bohuslän) för ett manuskript med titeln 
»Tjörnsägner» 	  

till fil. kand. R. Jirlow för dialektupp-
teckningar från Dalarö ock Råby—Rönö 
socknar i Södermanland 	  

till docenten Ej. Lindroth, Lund, fyl-
nadsersättning jämte transportkostnader för 
under år 1915 gjorda dialektsamlingar från 
Öland, vilka samlingar till huvudsaklig del 
ersatts av andra medel än statsanslaget 

till fil. mag. Viktor Johansson för 
dialektuppteckningar från Gesäter i Dalsland 

till fil. kand. Sven Svenson för dialekt-
uppteckningar från Bärg m. 11. socknar i 
södra Jämtland 	  

till jur. stud. Petrus Johansson för en 
typordlista från Nordingrå, Ångermanland 

Expenser: förvaltningskostnader (frakt, ma-
skinskrivning m in) 

D:o diverse materialier (papper m. m.) . . 
D:o kartonger m. m., bindning ni. m. . . 
Behållning till år 1916 	  

kr 
» 

12,93 
7,500,0.0 

kr  
» 

Summa 

659,99 
859,99 

kr. 	7,512,93 

kr 	4,999,95 

» 	1,519,98 

kr. 15,00 

» 20,00 

» 100,00 

» 29,4o 

» 60,o o 

» 30,00 

» 50,o o » 304,40 

kr 83,56 
» 358,06 
» 239,43 » 681,05 

7,55 
Summa kr. 7,512,93 
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Un paysan-menetrier (de la province du Småland). Par 
PEHR JOHNSSON. P. 5-12. 
Bengt Nilsson, ne en 1840, mort en 1915, a raconte å 

l'auteur quelques traits de sa vie et donne des renseignements 
sur les mceurs et coutumes assez primitives de ces contrees 
(å l'interieur du Småland): noces, nog, fåles de printemps, 
costume, ainsi que sur les croyances populaires Il a re-
produit aussi quelques traditions historiques, quelque pikes 
de poesie populaire. L'apogee de sa vie, c'est sa visite å 
Solliden (ile de Öland), quand il a jolle du violon devant la 
reine. 

De la vie des paysans å Transtrand (prov. de Dale-
carlie); par L. F. OLSSON. P. 13-22. 
C'est un paysan qui a mis par eerit quelques traits 

de la vie de tous les jours dans sa contree isolee et eloignee: 
agriculture, battage du ble, elevage du betail — le café, 
l'eau-de-vie — fabrication domestique de divers artieles de 
fer, colportage de mercerie (en Suåde et en Norv6ge) — noöl — 
instruction primaire. Vie agitee d'un paysan: aventures de 
jeunesse, flottage du bois, commerce etc. 

A propos de la tradition de Takstein: est-elle un conte 
migratoire? Par L. F. LÄFFLER. P. 23. 
Dans son etude sur la dalle funeraire de Takstein et les 

legendes attaehees å eette dalle (Sv. landsm. XIX. 6, 1903), 
Lällter cite, d'aprås Hilfeling, une tradition populaire, 

selon laquelle Takstein aurait tue le cure de sa paroisse de-
vant l'autel et aprås sa mort — il fut tue lui-måme — pour 
peine de son crime aurait di hanter en revenant un pre voisin. 

Une tradition analogue se retrouve en Corse (reproduite 
dans un guide de voyageur, en anglais): un Comte de Buss°, 
prås de Bucognano, aurait tue son claapelain sur le perron 
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de l'eglise. La fantaisie populaire rattache å ce crime un 
feu etrange — dont la science n'a pu expliquer la nature --
visible de bin sur les marais. 

On se demande done si cette legende est internationale, 
venue du dehors å Gotland. 

Di&rences phontiques dans le dialecte de Vad sbo, par 
R. EKBLOM. P. 24-34, avec une carte. 
La pråsente etude a pour but de fixer les differenees 

phonives dans le patois du canton (härad) de Vadsbo, c.--d. 
la  region de la province de Vestrogothie qui forme la partie 
la plus etroite entre le Vener et le Vetter. 

Le patois de Vadsbo est caraeterise, å l'avis de l'auteur, 
par le developpement en 	o ou e de la voyelle anc.-sued. 6; 
la premiåre de ees variantes se rapproehe de eau dans beau, 
la deuxiåme correspond å o dans l'esp. °osa et la troisiåme, 
å o dans l'it. forte. Tous les parlers de l'autre cötå de la fron-
tiåre du patois de Vadsbo pråsentent en ce cas 8, son qui 
peut åtre fixe comme intermediaire entre o dans alors et ou. 
dans peur. Le domaine du patois dålimite ici empiåte un 
peu å Pouest de la frontiåre du canton; au nord, å l'est et 
au sud-ouest, il ne s'etend pas tout å fait jusqu'å cette fron-
tiåre. Ce domaine comprend trente-sept paroisses et, en partie, 
deux autres. 

Parmi les sons a, o, o nommås ci-dessus, la variante 
o caractårise l'ouest, approximativement la partie separee par 
la riviåre de la Tidan; de plus, on la retrouve sur un petit 
territoire å l'est. La variante e est bornee å la partie du 
nord et du sud-ouest. Le reste, le centre, est caracterise par 
a, qui alterne cependant trås souvent avec o. 

Dans la region on ö (de l'anc. sued.) est devenu e, 
nous notons en general le dåveloppement ä en n, voyelle 
courte, caraeteristique du suedois, ressemblant å u dans l'angl. 
up, majs plus åtroit (au nord-est ce son est trås fermå, au 
sud-est il tend vers ö). Dans le reste du territoire, e.-å-d. 
la  partie on 6 donne et — o, l'ancien ä a suivi le måme dåve- 
loppement que ö, et, par consequent, est devenu 	o. Dans 
certaines endroits, on trouve cependant un i tendant vers a. 

Parmi les autres differences, il faut noter les divers 
sons correspondant å g entre voyelles et å g final precede 
d'une voyelle dans la langue littéraire. Le centre et la partie 
du sud pråsentent dans ce cas correspondant å y dans payer, 
majs plus etroit. Dans la region la plus occidentale, nous 
trouvons y, le måme son qui earacterise Fall. wagen (l'all. du 
nord), le russe 6Jiaro et trås souvent l'esp. hago. Dans la partie 
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septentrionale, nous retrouvons une nuanee plus avancee, y, 
comparable avec r dans la forme 6ort en russe. Le g (s,  g) 
ordinaire est localise dans un petit endroit å gauche de la Tidan. 

Dans la region la plus occidentale, une voyelle 
peut dans certains cas porter le circonfiexe (Faccent å deux 
sommets), tandis que la plupart des patois traites ici presen-
tent, dans les formes correspondantes, la meme voyelle suivie 
de J, tout en maintenant la meme intonation. 

L'artiele defini postpose, au fem. du sg. et au pl., 
est en general -a, c.-å-d. une voyelle longue ressemblant å å 
dans åme, tirant cependant un peu sur a dans l'angl. all. A 
l'est se presente dans ce cas -a, comparable avec a dans dame 
Enfin, on trouve dans differents endroits un son intermediaire, 

equivalent å a dans all. vater. 
Voir, en outre, les limites tracees sur la carte. 

Apereu sur les patois d'CEland, par HJALMAR LIND-

ROTH. P. 35-46. 
Les notices que Von poss6de jusqu'ici sur le parler d'CEland 

sont bien rares, peu sures aussi en partie ou meme inexactes. 
Cette etude se fonde sur des materiaux recueillis par Fan-
teur dans les trente-trois paroisses de cette ile au cours de 
trois etes. 

Si Fon divise les parlers du centre et du sud de la Suede 
en patois haut-suedois, patoi sgothiques et patois meridionaux, 
et partant de cette division si l'on se propose de classer les carac-
teristiques les plus saillantes des differents patois d'CEland, 
on peut constater, au point de vue purement descriptif, que, 
dans ses grands traits communs, le parler d'CEland est un 
dialeete gothique, qui presente cependant des affinites assez 
remarquables avec Fes patois meridionaux et aussi, dans une 
mesure plus limitee, avec les patois du haut-suedois. 

Chacun des traits les plus importants des differents patois 
d'CEland est ensuite delimite dans son etendue loeale, å 
moins qu'il appartienne å l'ile tout entiere. Plusieurs carac-
teres phonetiques ont les memes limites. Il est done na-
turel de diviser les parlers d'CEland en plusieurs groupes. 
Il y en aura quatre: 1. Les cinq paroisses les plus septen-
trionales (dont celle de Föra qui est un domaine de tran-

-sition vers le sud). 2. Les paroisses de Löt jusqu'å Gärds-
lösa å l'est, de Alböke jusqu'å Räpplinge (dans certains 
cas seulement la partie sud-est) å Fouest. 3. Les paroisses 
de Långlöt—Sandby å l'est, Räpplinge—Vickleby å l'ouest 
(cependant eelles de Torslunda et de Vickleby forment 
un domaine intermediaire). 4. Le reste des paroisses du sud. 
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Les limites entre ces dialectes se traeent en general dans 
la direction de l'est å Pouest (ou du sud-est au nord-est). 

Les intonations de la parole rendues dans le chant, 
par K. P. LEFFLER. P. 47-56. 
L'auteur s'est propose de prouver que la melodie com-

posee sur un texte poetique peut correspondre aux intonations 
que präsente Pelocution naturelle et delicate du texte. 

Dans bien des eas, on voit que les compositeurs de 
musique vocale ont präte bien peu d'attention å ce sujet. 
Assez souvent, ils placent les syllabes principal es du texte, 
longues et fortement accentuees, sur le temps faible de la me-
sure ou bien au contraire, les syllabes courtes, pen aceentuees, 
atones, sur le temps fort. Et, chose plus grave encore, ils 
font porter å certaines syllabes des passages d'un ton å un 
autre ton tout å fait contraires au langage naturel. Le quatuor 
(pour voix d'hommes) du compositeur Otto Lindblad, intitule 
« Les oiseaux chanteurs » en donne un exemple frappant. 

Pour montrer comment on evite faeilement de tels de-
fauts, l'auteur a compose sur un texte simple un air de bary-
ton tenorise dont la melodie ne se trouve nulle part en de-
saceord avec les intonations naturelles de la parole. Tout au 
contraire, on constate que les eadenees du langage p euv ent 
ätre rendues assez fidålement dans la melodie re-
produite. 

L'intonation composäe » (deseente suivie d'une forte 
montee) caraeteristique du suedois et du norvegien, « intonation 
grave », est expliquee avec des exemples. Puis une analyse de-
taillee de l'air en question, mesure par mesure, fait voir que 
les intonations (« graves » ou) eomposees aussi bien que les 
intonations simples (simple montee, appelee en suedois into-
nation « aigiie ») d'une 'oonne declamation naturelle se re-
trouvent dans la melodie, et eela non seulement pour les 
phrases et groupes de mots entiers, majs eneore pour les mots 
isoles. 

On n'exige nullement des compositeurs qu'ils s'appliquent 
meticuleusement å faire correspondre leurs melodies en tout 
point aux modulations de la Iangue parlee; mais seulement 
qu'en composant leurs airs å chanter, ils considårent ces modu-
lations juste assez pour eviter des passages en desharmonie 
flagran t e avec celles-ci. Par eette preeaution, ils evite-
raient bien probablement, peut-are mäme sans s'en apercevoir, 
des fautes träs graves eontre le bon gotit. 
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Les recherches sur les dialectes de la Suede en 1915, 
par H. GEIJER. P. 57-70. 
Pour la continuation des travaux du Comite des recherches 

sur les dialectes de la Suåde, le Parlement a aceorde la mäine 
subvention pour rannee 1915 que pour rannee precedente, 
c'est-å-dire 7,500 cour. Les membres du comite ont ete 
les memes que rannee 1914: les professeurs Lundell (president), 
von Friesen (tresorier), Noreen, Hesselman, le direeteur en 
chef de la bibliothåqne de l'Universite Royale d'Upsal M. 
Andersson et le licencie ås lettres H. Geijer (seeretaire). 

Le plan des trava= de rannee precedente, dont les 
dispositions ont ete donnees par le Gouvernement, a ete suivi 
et developpe pendant rannee 1915. Ces travaux ont eompris: 
A) radministration des collections et la eontinuation de l'en-
registrement de ees collections, B) examen des collections en 
vue de diriger les recherches complåmentaires, C) recherches 
dans les provinces. 

Les Iicencies ås lettres T. Ericsson et H. Geijer ont ete 
charges comme auparavant de ces travaux. 

Les pages 59-60 donnent le compte-rendu des travaux 
de rannee 1915 qui se rapportent å l'article A; la page 60 
ceux se rapportant å l'article B; et les pages 61-63 ceux å 
l'article C. 

En outre une trentaine de personnes qui ne sont pas 
attachees reguliårement au eomite ont contribue aux recher-
dies, voir p. 64-67. 

En cc qui concerne raugmentation des collections pendant 
rannee 1915, voir les pages 67-69. 

L'appendice å la page 70 donne le compte-rendu financier 
de rannee 1915. 
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Innehåll. 
Titelblad. 
En småländsk bondespelman. Några anteckningar om Bengt 

J. Nilsson i Västbo-As, av PEHR JOHNSSON, s. 5-12. 
Bengt Nilsson, bondson, f. å Bolmsö 1840, tjänade först som dräng, 
sedan brukare av prästgården i Ås; började redan som pojke spela 
fiol; spelman å bröllop fr. o. m. 1860-talet. Bröllop, jul, Valborgs-
mässobål. Dansvisor. Byggnadssätt. Sägner, bl. a. från danska 
kriget. Folkdräkt. Begravningar. Arbetslön. Brännvinsbränning. 
Konsertresor; spelade en gång å Solliden för drottningen. 

Från Transtrand [i Dalarne]. Av hemmansägaren L. F. OLssoN,. 
s. 13-22. 
Åkerbruk, tröskning, rotfruktsodling. Kreatursskötsel (myrhö, mossa). 
Kaffe, brännvin. Smide, gårdfarihandel (i Norge ock Sverige). 
Snickeri. Kryddor ock lök från Venjan. Högtider: jul o. a. Skol-
gång. Sar Pär Pålsson = Pitte: jagar räv, tiinmerdrivare ock flott-
chef, björn i fähuset, spelar kort. 

Den gottländska Taksteinar-sägnen en vandringssaga? Av L. F. 
LÄFFLER, S. 23. 
Sägnen om Takstein, som mördat prästen ock sedan spökar i träsket, 
återfinnes på Korsika (eld i ett kärr vid Bucognano). 

Fonetiska skiljaktigheter inom Vadsbo-målet [i Västergötland], 
av R. EKBLOM, s. 24-34, med karta. 
Vadsbomålets fonetiska karakteristik ock gränser. tarp 	torp — 
telp; gitba 	göba 	gåba; =klan 	möyan 	möyan — 
mevan; spåa(n) 	spti(n); h&sta 	hksta heesta. 

Kort överblick över Ölandsmålens ställning ock indelning. Av 
HJALMAR LINDROTH, S. 35-46. * 
Åldre litteratur. A. öl ändskans ställning: götiskt-sydsvenska 
drag, götiskt-uppsvenska drag, mera typiskt götiska drag, mera 
typiskt uppsvenska drag, gutniska drag? B. ö I än dsk an s in-
delning: de dialektskiljande punkterna ock deras lokalisering; de 
huvudsakliga dialektområdena ock deras karakteristik. Nyckelsats. 

Talets tonfall återgivna i en sång. Av K. P. LEFFLER, s. 47-56. 
Kompositionen bör i fråga om tonfall ock kvantitet ansluta sig 
till det naturliga talet. Tillämpning av dessa allmänna grunder i 
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musik satt till en täxt av K. E. Forslund : »Det var en gammal 
gammal skog», med diskussion takt för takt. 

Undersökningen av svenska folkmål 1915. Av H. GEIJER, s. 
57-70. 
Närmare bestämmelser av Kgl. Maj:t för årets arbete; personal-
förhållanden. Arkivarbeten, bearbetning av materialet, undersök-
ningar i landsorten (Ericssons ock Geijers resor). Undersökning 
av dalmålet, med understöd av länets landsting; undersökningar i 
övriga landskap. Tillväxten av undersökningens arkiv. Samman-
drag av räkenskaperna. 

Table des matieres et rUums (1916), s. 71-75. 
Namnförteckning, s. 76. 
Innehåll, s. 77-78. 









Förslag till tidskriftens bindning. 
Av den egentliga tidskriften (utan bilagor) bindas två årgångar 

tillsammans, sålunda 1904-05, 1906-07 o. s. v. 
Av det nya »bihanget» (B) bindas 5 nr tillsammans, sålunda 

hittills nr 1-5, 6-10. 

          

          

Av den äldre serien äro följande band kompletta till 
bindning: 

1878-81. 
h. 1881 A B F, 1882 A, 1883 A B, 1884 C E, 
1885 A, 1886 C. 
hh. 15, 18, 21, 22, 25, 41. 
hh. 23, 28, 32, 33, 35. 
hh. 27, 29, 34, 36, 40, 44. 
hh. 31, 42, 61, 65, 75, 84, 100, 126. 

XI: hh. 54, 57, 58. 
hh. 49, 50, 51. 
hh. 55, 97, 101, 135. 
hh. 59, 62, 66, 68. 

XVIII: hh. 60, 70, 73, 78, 112, 117. 
XX:  hh. 80, 82, 89, 94. 

Bih. I: 1882 C, 1886 A, 1895 A. 
hh. 16, 30, 52. 
hh. 71, 85, 98, 134. 

Övriga band äro under arbete ock skola bliva fär- 
diga så fort som möjligt. 

Av den yngre serien B äro nr 1-10 kompletta, att 
binda i två band (1-5, 6-10). 

     

  

SVENSKA 
LANDSMÅL 

  

  

6 - 10 

  

  

VI ö 

Ortnamn 
Södinl. folkmål 
Sägner fr, Sk, 

Bjnrsäsmål 
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