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En gotländsk bröllopsdikt 
från 1700-talet 

utgiven av NILS CARLSSON. 

Nedanstående bröllopsdikt är här återgiven efter P. A. 
Säves avskrift i Gotl. Saml. IV, n:r 19. Säve uppger sig ha 
fått originalet till denna dikt, liksom till en annan, kortare 
sådan, skriven till samma bröllop (n:r 18), av en mamsell Hedda 
Molander. Jag har emellertid ej lyckats återfinna originalet 
ock kan således ej fullt garantera avskriftens riktighet. Den 
ger dock intryck av att vara synnerligen omsorgsfullt gjord'. 

Jag meddelar här endast den längre dikten, som företer 
vissa språkligt intressanta drag. Den kortare dikten (n:r 18) 
bär överskriften: Lyckönskan/ till/ Brudgummen/ Landz Fiska-
len Plögagtade/ och Wälbetrodde Herren/ Herr Eric Molan-
der/ och/ Bruden! Dygdädla Jungfrun/ Jungfru Helena Bul- 
m ering/ på deras Bröllopsdag/ som firades i Wisby/ 1744/ 
yttrad/ Af Andra Brodren/ på des namnsdag. Den består av 6 
strofer å 4 värser ock erbjuder intet som hälst intresse, språk-
ligt eller litterärt. — Möjligen är »Andra Brodren» (Eberhard 
B.) också författare till dikten n:r 19. Mot detta synes tala, 
att vissa antydningar i dikten peka på en prästman som för-
fattare. I varje fall synes förf, ha varit en, (infödd?) Visbybo, 
förtrogen med språket i stadens lägre befolkningslager. 

Båda dikterna fira bröllopet mellan landsfiskalen, seder-
mera stadssekreteraren Erik Molander från Närke (död 1765 i 

'Visby) ock Helena Bulmering (född 1720 i Visby, död 1796 där-
städes), dotter till Visby stads borgmästare, Anton Bulmering2. 
Denne hlirstammade från en tysk släkt, inkommen till Gotland 

Det är mig också omöjligt att avgöra, huruvida originalet varit 
tryckt eller endast handskrivet. 

Samtliga uppgifter äro hämtade ur 0. Ro sman, Genealogiska an-
teckningar om några gotländska slägter, Visby 1887, s. 16 if. 
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från Östersjöprovinserna i slutet av 1600-talet med köpmannen 
Ewert Stefansson B. (död 1686 i Visby), farfar till Anton B. 
Släkten B. lever ännu kvar på Gotland under namnet Björ-
kander'. — Om den Molanderska släkten har jag mig ingen-
ting närmare bekant. 

Jag avtrycker här nedan bröllopsdikten med bibehållande 
av stavningen i Säves avskrift, blott med den skillnaden att 
jag e återgivit skrivstilens olika a-typer. Då dikten som 
nämnt är av ett visst språkligt intresse, har jag låtit den åt-
följas av de notiser, jag ansett nödvändiga för bedömmandet 
av språkformens egenart Dessutom meddelar jag några korta 
anmärkningar till enstaka ord ock uttryck, som kunna tänkas 
vara mindre välkända för fastländska läsare. 

1) De nuvarande ägarna av detta på Gotland vanliga familjenamn 
härstamma dock ej alla från den Bulmeringska släkten, se Besman 
anf. arb. 



Pratmakerij, 
Mera löijeligt än wältaligt hållit, 

dagen för 

Brudgummans 
Högagtade och Wälbetrodde Herrans 

Herr Eric Molanders 
och 

Brudens 
Dygdädla Jungfruns 

Jungfru Helena' Bulmerings 
Bröllops Festin, 

som firades i Wisby d: 17 Januarii 

1744; 

af 

Twå Bäringar, som 
maskade Ströitting7  

garn. 

5 

10 

15 
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Lijspet. 
Nå ja har lyst å se um dä i inåren flagger, 

20 	Da bryllup wäre skall langt uppe uti byym 
Tro säkert, Älse, dä, at där lär wanke dagger 
for den sum tåsti är, så han förwandler hyyn. 

Älse. 
An är jei likså klok, sum koen på wärqvärnen 

25 	Hväm sum du menar at i måren giftes' skall, 
därfåre täll mans fram, du west jei hörer gärne 
sum länge nu frau byyn har varret ut på Hall. 

Lijspet. 
Bårmäster Bulm erin ck skall gifte burt sin dotter, 

80 	en unger Fis eter skall ha hinne till sin brud. 
en! Ålse, dette gaan är hel burtskämt a rätter, 
um knurren min dä ser, får skällen ännu lyd. 

Älse. 
Gje bölen gaane nu, å lä' wåss lite snacke, 

35 	lä' höre, käre du, hwa het den unge kaal? 
han må, min säll å sann, sin lycke mycke tacke, 
at han till konefang har slickt fornäffit itt wa hl. 

Lijspet. 
dä måstu, Älse, nåck wäll ännu en gang säije, 

40 	slickt mycke sällsumt är, å går åfr' mitt forstann'; 
särdelis sum jei war i går så full sum kaije 
å kunde da, min tro, ai röre fot ell' hann'. 

Älse. 
Ja dä wi' jei nå& tro, ditt snack gir dä tilkände 

45 	att du också i daa fåt brännewijn till lijfs: 
i mårres så jei, du bi våre finstrer rände 
till krogen: knall tror jei du nånsins nyckter trijfs. 

1) 1. giftas? 
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Lijspet. 
Din fåtse, westu hut; jei aldri så' din make: 
du äst så svart sum kull, bry du di' um di' säll: 	50 
löp stä å waske di, ditt skaa'n, din swarte kräke, 
å håll så flabben trast, am wi skall likes wäll. 

. 	Älse. 
Men hor skall jei forstå, min käre Lispet lilla, 
at kaalen, sum du saa'st, han är en F is ck er ung? 	55 

Lijspet. 
Nåck kan jei säije dä, um jei man bäre wille; 
man nättres wåekte jei, å gynner nå bli tung. 
dåck skattu wete dä, at han Lans Fisc k er heter 
en mango mensker nåck: å dä wi' jei nåek tro; 	 60 
ti angler, gaan, å flaan, å nätt sum flyndrer leter 
han aldri ait å hatt, där går jei fåre go: 
åkaster, pilker, båt, å slickt sö-re'skapp mere, 
å ruser likeså, sum läggs i Gammelhamn, 
så nödi't stim dä är, har han dock intedere; 	 65 
man alt hans fiskerij dä stänner å hans namn. 

Älse. 
Ackt på du, icke han tårr wäre a' dä slage' 
sum lurer uppå wåss, um wi gör nåke oon't, 
fårr Pånsius Pillates plaijer han forklage 	 70 
hwem sum ham råker fårr, å ingen blir forskont. 

Lijspet. 
Forbanke ham så wist, sum han så bruker göre 
i byyn, på lann'e mä, så ingen slipper wäll. 
Där är min Man dän Tyrek, å har itt Tåske snöre 	75 
jei får nu packe mij. Farrwäll ti mårrenqwäll. 

Älse. 
Tack, Lijspet, gläm int' burt at hälse flitigt jämme: 
härnäst wi kumme hop, får wi da snaeke mer. 
Brudgummen blir wäll fråm, han får i måren kläfiie 	80 
som lär forhindre ham, så han ej alting ser. 
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litiringa-omdöme 
öfwer 

Pratmakeriet, 
85 
	 yttradt 

emot Auctoren sjelf 

Käringen. 
Twi di' din galge-fuul sum atter wärret framme, 
får wi di' i wår klär, wi skall di dycktit kramme; 

90 	dä är ju skam å spått, man kan int' hafwe free': 
man får du inte lönn, så har jei lyst å see. 
Skall nu wårt skönne språk jyst bli gement fårr alle, 
Gu' hjälpe Bispen jä,mm, han skall di wäll befalle, 
at du skatt lätte bli ha wiser på wårt språk 

95 	til så'nnt suum inte duu'r, där ästu fårdi nåck. 

Auctor. 
Go' wänner täncker ej at jag wil Eder smäda 
doch, när jag Brudvers gjör och fattar på ehrt språk, 
så är det likasom man wil en grefwe kläda 

100 	i groft och stygt Buldan och slarfwig hvalmars råck. 

Käringen. 
Ja så, din skarpe hun', widdu wåss så forachte, 
nåck får wi dij en gang mulla' ko å körrgår sachte: 
mins du int' sijst på broon, da sum di pilke åhl, 

105 	du skudde da blijt qvar, så had' di koket kåhl 
på di,j, din smäde and', å dine kammerater: 
till slicht du du'er nåck; man präke ästu later. 
skam fo di, din spittahl, du måtte lä wåss blij 
wi har int' gort di mot, sum jei wet, all wår tij'. 

Auctor. 
Min gumma, blif ej ond. Ehrt språk skjer dermed heder, 
at det blir läst och hört i stora Bröllopslag 



KÄRINGEN OCK AUCTOR. 	 it 

Bruk derför höflighet; lägg bort de plumpa seder, 
wet hvad ni häfwer ut; tal sagta så gjör jag. 	' 

Käringen. 	 115 
Nu är dä ingen skam, när ägg't will lära hönan: 
had' jei man bäre tij', jei will' nul gå i bönnen, 
jei skudde säije dij', hor dina.kläder står: 
Din far war redli kaal; på di är skälmst hwärt hår. 
Så lär man känne däm i synen är di slätte 	 120 
till deres falske oor' widdi man tro ska' sätte; 
Men bölen tro däm mer: jei skal nu blifve klok 
um jei lär narre mij', så skäll mij' fårr [en]2  tok, 

Auctor. 
Tro eller intet tro, det dör mig lika mycke', 	 125 
allenast ni ej skälls, men taler som sig bör: 
Jag är ej mohner om at wara i ehrt tycke. 
Farwäl nu käring, gack; bered dig fdr'n du dör. 

Käringen. 
Din skifting, ly' å stjäl, så blir du aldri' gubbe; 
Min man han får di wäll, han skall di wäldit lugge: 

	130 

till stran' dit tårrs tu aj, dä är jei säker på, 
du träis wäll annän stä'ss, ba'stue skattu få. 

Wid Bortgåendet. 
Di har nåck ingen nö, wi skall ham dajli't klärnme; 	135 
han skall få ynske dä, at han wäll wore jämme. 
så kan han läre da, dän styggän a slik pärs 
um wåss å wåre bygd at slippe göre wärs. 

Anmärkningar. 

byyn 'staden', d. v. s. Visby. 
dagger, här == förfriskningar, våtvaror (jfr Rietz dagg). 

r. 27: Hall: socken på nordligaste Gotland. Enligt P. A. Säve (Haf-
vets och fiskarens sagor, s. 72 f.) drog »icke blott allmoge, utan 
jämväl Visby stads fiskare-borgare (hvilka då utgjorde ett sär- 

ä. fr. winnu. 
en är tillagt inom parentes med fin stil. 
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skildt embets-skrå) — till Hall 3:ne gånger om året ännu 'i 
mans minne' med trettio båts-lag. Desse hade då med sig 
barn och qvinnor, som skulle hushålla, laga mat, lappa garnen, 
m. m. samt taga vara på fisken. Så fiskade dö först tidigt 
på våren samt från 1:sta Maj till 8 dagar före midsommar — 
då man fiskade med fast-sättning [under land], hvarefter som-
lige återvände till Visby för att der en månads tid fiska pa 
f lut, (vrak eller driv) [drevgarnsfiske] 	hvarpå det störste 
antalet infann sig igen vid Hall för att deltaga i Bart' m e sse - 
fånge eller höstfisket, (vid den 24 Aug.), som var det för-
nämsta och som drefs ända till All-helgona-tid.» 

r. 30: Fisoter, förmodligen felskr. för Fisoker, jfr. r. 55. 
r. 

	

	32: knurren, väl 'knarrig gubbe'. Jfr. H. T. F eilb erg, Ordbog 
over Jyske Almuesmål. 

r. 34: Gje Men gaane nu 'ge nu böveln i garnet!' 
r. 36: min säll ä sann 'min själ ock (min)sann'. 
r. 49: Fåtse, skällsord på fruntimmer. Anf. av 0. V. Wennersten 

(Bidrag till en nygutnisk ordbok) från Lokrume. Även brukligt 
i äldre (dialektfärgad) svenska, jfr. Lind, Orda-bok 1749. Här 
möjligen ett danskt lånord, jfr Kalkar, Ordbog til det wldre 
danske Sprog Fots ock till etymologien där citerad litt. 

r. 52: trast 'strax'. 
r. 55: Fisoker, ordlek på (lands-)fiskal (Lans Fisoker 59). 

en mange mänsker nåck? Möjligen felskr. för u: ock (med 
honom) många? 
angler 'långrev'. flaan 'flöten, vakare' (på nät). 
ait å hatt 'ägt ock haft'. 
åkaster = afkastar, enl. P. A. Säve = allt det som håller 
garnen i sjön (flöte, sänke o. s. v.). Se Havets sagor s. 55. 
pilker, pl. av pilk, ett fiskredskap bestående av en käpp med krok 
på (jfr. Rietz ock V endell, Ordbok över de östsvenska dialekterna). 
Gammelhamn i Visby. 

r. 66: alt hans fiskerij o. s. v.: hela hans fiskeri ligger bara i nam-
net (Fisoker). 

r. 93: Bispen: förmodligen åsyftas superintendenten Jöran Wallin. 
millu' ko å korrgår, d. v. s. där du inte kan komma undan. 
Även i äsv., se F. A. Dahlgren, Glossarium; samt i da. (Kal-
kars Ordbog). — saohte, möjl. = adv. da. (lågty.) sagte, 
sagtens (nyg. saknas). Eller värbet sakta läjda, stanna'? 
broon 'skeppsbron, kajen' i Visby. 

r. 108: spittahl, skällsord (ännu brukl.) = skifting (egtl. 'bortbyting') 130. 

Vad som för oss ger dikten dess egentliga intresse är, att 
dess språk tydligen söker återge 1700-talets Visbymål, 
närmare bestämt det vulgära talspråket i stadens s. k. 
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Fiskarrote (nuvarande Strandroten). Strödda notiser ur äldre 
källor ge oss anledning att vänta vissa avvikelser från normal 
gutnisk språkform just i Visbymålet. Vi böra således finna 
dem även här. Vari de bestå, skall jag nedan söka klargöra. 

Jag lemnar dessförinnan en översikt av de viktigaste över-
ensstämmelserna mellan diktens språkform ock den nygutniska. 
Så vitt möjligt jämför jag med belägg ur äldre källor (isla. 
Ne o g ar d, Gautau-Minning, 1732, cit. Ng.)', annars med den 
moderna dialekten på mellersta Gottland2. Framför allt uppe-
håller jag mig vid ljudskicket, i andra hand komma formläran 
ock ordförrådet. Syntaktiska ock stilistiska ting lemnar jag 
däremot här åsido såsom av mindre betydelse i detta sam-
manhang. 

Fullt överensstämmande med nygutnisk språkform äro 
bl. a. följande drag: 

1. Vokalerna. 
i = rspr. e, ö: itt 37, 75 (nyg. vanligen at; ätt: Ng.; Spegel 

Rudera Gothlandica, 1683, har it par farskiaut, it par bes-
tar el. Oxar); gir 'ger' 44 (Samtahl3  gir; nyg. ggr), 
103 (nyg. mthon), finstrer 46 (nyg. finskan jämte fynstrar). 

y = rspr. ö: ynske 136 (nyg. ynska; Samtahl3  ynskä jämte 
åjnskän. 

ä --= rspr. a, å: bäre 'bara' 57, 117 (nyg. bara, jfr Noreen Fåröm. 
§ 107); kitte 'låta' 94 (Noreen § 103; lata, i svagton ofta 
laka], t. ex. lat-bla2,  'låta bli'), stänner 66 (nyg. stanar). 

Efter avskrift i Visby lärovärks bibliotek, som välvilligt ställt 
den till mitt förfogande. 

I själva värket synes den nygutniska språkformen ha hållit sig 
i allt väsentligt så gott som oförändrad frän 1700-talet till våra dagar. 
(Naturligtvis ser jag då bort från det under senaste tiden uppträdande 
>förnäma» målet med dess avsiktliga närmande till riksspråket.) Flera 
av de mäst utmärkande gutniska särdragen ha med säkerhet uppkom- 
mit 	långt tidigare (t. ex. de >yngre» diftongerna, se Pi p p in g, Gotl. 
studier s. 89 if.). 

»Samtahl . . . . angående Bröllopet i Follingbo . . . . 1771», utg. 
av 0. V. W[enner]sten, Visby 1905. Återger väl närmast målet i 
Akebäck ock Follingbo. Trots åtskilliga påtagliga felaktigheter — 
stundom, ehuru med ringa konsekvens, rättade av utgivaren — är 
diktens språk på det hela taget något så när tillförlitligt. 
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u = rspr. o (o eller a): burt 29, burtskämt 31 (Ng., Samtahl 
burt)1, sam flerst.2  (Ng., Samtahl, nyg. sum), um (d:o), 
kumme 79 (Ng. kumma, nyg. kunia); — kull 'kol' 50 (Ng. 
kul, nyg. kul; jfr dock nedan s. 18). 

a = rspr. å: da flerst., fran 27, forstann.' 40 (om assimilatio-
nen av ud jfr nedan s. 17), gang 39, langt 20, mange 
60, konefang 37, krake 51. I regel står dock å (o) = 
rspr. å, nyg. a, t. ex. får, forstä, båt, håll, åhl 0. s. v. 

Enstaka vokalisationer, som tåsti 'törstig' 22 (Ng. torstug, nyg. 
tastu, -i); nä 'nu' 19, 58, jämte nu (nyg. nej), hor 'hur' flerst. 
(så i Samtahl; den nyg. formen är van!. Mur). 

ai = rspr. ä (e): ait 'ägt' 62 (nyg. akt). Enda exemplet på dif-
tong istf. enkel vokal; jfr nedan s. 19. 

-e (-ä) i ändelser = rspr. -a: wanke 21, gifte 29; andra ex. 
här ock där. Även i ob. form av svaga fem. i kaije 41, 
krake 51 = mell. Gotl. kraka, b. kraka (däremot södra Got]. 
kraka, b. -u, ock Fårömålet kraka, b. -a). Däremot har 
nyg. regelbundet -ar i ändelser = diktens -er3. 

burt växlar i nyg. med bart. I Atlingbo s:n (mell. Gotl.), med 
vars mål jag är bäst förtrogen, är den senare formen allena rådande. 
Från Follingbo s:n (nära Visby) samt Etelhem (södra Gotl.) har jag 
fått uppgift om formen burt. Likaså heter det i Fårömålet (Noreen 
§ 122). Tyvärr är jag ej i stånd att lemna närmare uppgifter om 
formernas geografiska fördelning. Växlingen torde vara av gammalt 
datum (se Pip ping, Gutalag och Gutasaga, Kbh. 1905-07, bort; 
W hum er, Dobefonten i Åkirkeby Kirke, s. 48 f.). 

Jämte 1 g. som 81. 
En svårutredd övergång, där -ar väl i en en del fall beror på analogi-

påvärkan. Spår av utvecklingen äro möjligen former på en del runinskrifter, 
t. ex. patanostu Säve (Gutn. Urkunder) 72, patanost . S. 144, magistas 
(för magistar) S. 72, botolbar (7= bottrlfr) S. 75. Utvecklingen kan här 
ha varit i --> ar -> ar (ar). Å andra sidan upprätthålles skillna-
den mellan -ar, -ir(?) ock -ur av Neogard: andar, fogdar, herrar: 
synir, galtir, winir : kluckar, krunur, wikur. Vacklan synes ha in-
trätt i prestar: prestir, hostar: hestir. Samtahl återger samtliga 
dessa ändelser med -är (-er; 1 g. kumbar jämte kumbär), vilket 
möjligen avser uttalet ar, jfr Lundell, Landsmålsalfabetet s. 134. I 
våra dagar synes endast Fårömålet skilja mellan -ar, -or (ock -er?): 
dagar: russamausor (Sv. Landsm. III: 2). Däremot ha både mell. ock 
södra Gotland genomgående -ar (ex. ur sydgutn. hos Klintberg, Lau-
målets kvantitet ock aksent). 
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Elision av svagtonigt a (÷- a): gläm 	burt 78, man 
kan int' hafwe free' 90, mins du int' sijst 104 (men 
så'nnt suum inte duu'r 95, får du inte lönn 91: meter-
tvånget!); had' di 105. Detta är ett rör modern gotländska (med 
undantag väl endast för Fårömålet) ytterst betecknande 
drag. Äldre exempel äro sällsynta (ett i Samtahl: um däu 
skud' tänkä så; skulle nu heta: um du skits-tag/e-sa med 
elision av a även i tänkt1). 

Konsonanterna. 
Assimilationerna rl rn rs -› 1 n s: kaal 35, 55, 119, &lan 'flöte' 

61, gaan 31, 34, 61, skaa'n 51 (Men wärqvärnen 24, gärne 
26: nyg. kvati, gana); Täske snöre 751. 

Assimilationerna id it --> d t:skudde 'skulle' 105, 118 (så Samt.; 
nyg. skuda; jfr Noreen § 50,2), widdu 'vill du' 102, widdi 
'vill di' 121; skattu 'skall du' 59, 133. 

pt -› ft: knaft 47 (nyg. knaft; även Fårömålet, Sv. Landsm. 
III: 2, s. 14,17). 

Bortfall av slutljud. -t i best. artikeln: slage' 68 (jfr den mon-
strösa formen ägg't 116). 

Bortfall av slutljud-vi av: aflerst. (Ng. i ordlistan till Gautau-Minning: 
›particulas diminutivas, som ... a och o ut: ahowelig 
utan hof, [nyg. ahoula], amächtig, swag, amodig, utan mod»). 

Stave1seför1ängningen.2  
Kort vokal i sliokt 37, 40 (nyg. slikt n.: m. slik; däremot 

Fårömålet sladd, se Sv. Landsm. III: 2, s. 12,2). 
Lång vokal i blijt 105, sijst 104 (nyg. blad, sosts) fåt? 45, 

oon't 69. 
Formläran. 

2 sg. west 26, westu 49, måstu 39, ästu 95, saa'st 55, samt 
det nyss nämnda skattu 59, 133 (<- skaitu). 

Om enskildheterna aug. den nutida gotländskan i detta fall se 
Noreen § 57. N. framställer dock ej förhållandet fullt korrekt be-
träffande mellersta Gotland: 1: bortfaller där i regel framför 1 n s, 
däremot icke framför (t ock) d: kan inga, bust (borste), men gr(li 

Jfr nedan i avd, om avvikelserna från nyg. 
Egendomligt nog anför Almqvist i sin got]. ordlista (Svensk 

Språklära, 3 uppl., s. 416) blitt 'blivit' som en gotl. form. Beror väl 
på misstag eller feltryck. 
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5. Ordförrådet. 
byyn 'staden' (Visby: nyg. allm. bom); 
bi 'vid, förbi' 46; 
fåtse skällsord 49 (se anm.); 
trast straxt (Sv. Laudsm. III: 2, s. 13,14; för södra Gotland be- 

tygat genom en otryckt bröllopsdikt i Säve, Gotl. Saml. 
IV, n:r 23: traskt); 

nättres 'i förliden natt' 58 (Almqvists ordlista: netres, nätres; 
numera t nedras, väl efter i går, i kvälls o. s. v.); 

pilker 63, pilke 104 (se anm.); 
broon 104; 
skällsorden spittahl 108, skifting 130 (ännu, fast ej så allmänt, 

brukade'); 
gynner 'begynner' 58 (så t. ex. Sv. Landsm. III: 2, s. 15,1o; men 

s. st. s. 24,6 bigynnä; Almqvist har gynning begynnelse); 
mänsker 60 (nyg. manskar). 

Vid sidan av dessa mer eller mindre typiskt gotländska 
särdrag finna vi emellertid karakteristiska avvikelser. 
Det kan bär ej bli tal om att draga fram alla. De viktigaste 
äro följande. 

1. Vokalerna. 
(Om å = rspr. å, nyg. a, se ovan s. 14. Ang. bedömmandet 

av de få a-formerna se nedan s. 18 f.) 
e = rspr. e, nyg. t: wete 'veta' 59 (nyg. vita), fre& 90 (nyg. frid); 
ö = rspr. ö, nyg. y: hönan 116 (nyg. hynu). 

Det kanske viktigaste draget är, att såväl de gamla, sedan 
fg. tid kvarstående diftongerna (al, au, oi) som de senare ut-
vecklade »yngre» diftongerna äro ersatta av motsvarande enkla 
vokaler — med ett undantag: alt se ovan s. 14 — t. ex. 
heter 59 (nyg. haltar), löp 51 (nyg. laup), hörer 26 (nyg. 
haffar), lite 34 (nyg. lada), din f. 51: din svarte krake 
(nyg. dam), du (även i starktonig ställning, t. ex. 50: nyg. 
dau), brud 30 (nyg. braud), byyn 20 o. a., bry vb. 50 (nyg. 

1) Anförda redan hos Alnander, Samling af Gotlänska ord och 
talesätt (Götheborgska Magasinet 1759, n:r 50-51). Också hos Almqvist. 
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bort, brozda). Diktens konsekventa skrivningar ange säkerli-
gen, 'att man åtminstone i de flästa fall ersatt de gotländska 
diftongerna med enkla vokaler. Med säkerhet gäller väl detta 
beträffande de äldre diftongerna, som också sorgfälligt und-
vikas i nutidens »förnäma» gotländska uttal, där de ersättas av 
riksspråkets vokaler — väl att märka även dessa i sin tur 
något diftongerade! Gotländingarnas oförmåga att frambringa 
fullt rena långa vokaler är ju allmänt känd. Förhållandet i 
det Vishyrnål, som dikten avser att återge, har måhända varit 
likartat. — Vissa av de yngre diftongerna (ou, ø ock 	lem- 
nas för övrigt °betecknade bl. a. av Neogard, troligen emedan 
deras diftongiska egenart undgått hans öra'. 

Ett större antal ord visar vokalisationer, som avvika såväl 
från flyg. som från rspr. De behandlas i ett sammanhang 
nedan. 

Konsonanterna. 
Assimilationerna id -3- 11, ud 	nu äro normalt främmande 

för hela det gutniska dialektområdet. 1 dikten däremot 
finna vi: metrrenqwäll 76; forstann' 40, hann' 42, hun' 102, 
lann'e 74, stran' 1322. 

Övergången intervokaliskt -gh- --> -j-, -j- är utpräglat ogut-
nisk: säije 39, 57, 118 (flyg. saga), plaijer 703. 

Likaså bortfallet av slutlj. eller intervok. d, g i följande 
ord: oor' 121, nö 135, fres' 90, Gu' 93, daa 45, duu'r 95, 107 
(du'er); ock av slutlj. v i säll 'själv' 504. 

Stavelseförlängningen. 
Den ofta återkommande dubbelskrivningen av konso-

nant torde här beteckna konsonantlängd ock samtidigt kort 

Jfr Noreen § 139, 141 (enligt N. återger Ng:s skrivning el i 
knei, trei uttalet ar, icke e. Ng. omnämner däremot alla de gamla 
diftongerna ock av de yngre ej (d. v. e. 0) ock öi (d. v. s. 
Samtahl har af, au, oi; (31. (00, au, tti, men ej 02., ou, 

Det numera vanliga kval är lån från rspr. istf. äldre kvald. 
Det gotländska ordet är bruka: bra,uka,. 
Däremot är v-bortfall vanligt efter lång vokal: a 	av, gg <- gav. Bortfall av slutlj. d, g är i en del andra ord regel (se t. ex. ' 

Noroen §§ 38, 78). 
2-180112. Sv. landsm. 1918. 



18 	 CARLSSON, EN GOTLÄNDSK BRÖLLOPSDIKT. 

kvantitet hos den föregående vokalen. Så i många ord,-  där 
nyg. har förbindelsen lång vok. + kort kons.: 

sö-re'skapp 63, kramme 89 (nyg. vanl. kremla); atter 88, 
dotter 29, nätt 61, slätte 120 (nyg. doutar, net o. s. v.); bön-
non 117, lönn 91, skönne 92 (nyg. bom o. s. v.); fårr flerst. 
(nyg. far); kull 50, lilla 5t, säll 36, tän 26, wäll flerst. (nyg. 
k, Mla o. s. v.); snack 44, snacke 34 (Samt. snakä; skriv-
ningen .med enkelt k betecknar här ej kons. längd, då sådan 
annars utmärkes genom dubbelskrivning; snaka Sv. landsm. 
III: 2, s. 13). — I några av dessa ord kan dock förkortning 
av vok. i svagton åsyftas: fårr, wäll. Jfr nedan! 

4. Formläran. 
Jag nöjer mig här med att påpeka formerna koen, wär- 

qvärnen 24, som jag ställer vid sidan av följande uttalanden 
av äldre grammatiker: 

Ng.: »Substantiva foem. gen. som intet lychtas på a, 
eljes lika myket, huru the slutas, the hafva del inite 1 och 
thet både in casu recto et obliqvis ... Ex. boki, kol. . » 

Tofftn, Gotländsk Grammatica i kort Begrep (1767): 
»Alla De, som lyehtas (i Nom. Def.) på i och u, äro Fo e m i nin a, 
såsom Dotri, Duri . .» 

Jfr också Samt. flerst. Ock redan hos Spegel (1683) finna 
vi »hofve för brudj, gå för brud till kyrckan». 

5. Om Ordförrådet se nedan s. 19. 

Flera här ovan anförda företeelser peka tydligt hän på in-
flytande ej från riksspråket, utan från danskan Ett danskt 
drag är det väl, när lön, nät skrivas lönn, nätt, förmodligen 
uttalade lon, nat. Konsonantlängden i dessa ord är visserligen 
ej dansk. Vad som emellertid här är huvudsaken, är vokaler-
nas korta kvantitet, en företeelse som står i uttrycklig strid 
med reglerna för såväl svensk som i synnerhet gutnisk sta-
velseutveckling. Då nyg. a i diktens språk ersättes av å, 
kan detta bero på inflytande från riksspråket — i likhet med 
motsvarande företeelse i våra dagars »förnäma» tal. Dock 
torde det ej vara en tillfällighet, att a bevarats i orden da, 
fran, forstann', gang, konefang, langt, mange, krake (= nyg- 
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a överallt): alltså just,i de ord, där danskan i motsats till svens-
kan bevarat det äldre a. Ej häller är det väl en slump, 
när det enda ordet med bevarad diftong är alt 'ägt' (da. eje, 
jfr plaijer 70). 

En hel rad ord visa rent danska former': bryllup 20 (nyg. 
brylaup), dyektit 89, flyndrer 61, for- (ny-g., sv. for): forachte 
102, forklage 70 m. fl., gläm 78, hwärt 119, jämra 93, 
jämme 78, 136, klör 89 (nyg. klauar), konefang 37 (nyg. 4/Ana), 
lyd 32, ly' (d. v. s. lyv) 130, lyst 19, 91, näck flerst. (nyg. 
nuk), sällsumt 40, sö-re'skapp 63, Tyrck 75, wtiekte 58, wäre 
68, wärret 88 (men varret 27), åfr 40 (nyg. ,yvar). 

Egendomliga vokalisationer finna vi i linne 30, jyst 92, 
man 'men' 58 o. a. Formen ruser 64 överensstämmer med da. 
ruser, från vilket väl nyg. rusar härstammar 2. våre 46 o. a. 
istf. nyg. oura kan vara lån från rspr. 

Märk också de danska orden fisker (nyg. fiskar), fåtse 
(se anm.), galge-fuu.1 88, knurren 32 (se anm.), snack 44, 
snaeke 343, waske 51 (ännu, fast ej allmänt brukligt), dajlit 135. 
Flabb 'mun' förekommer enl. Rietz i — huvudsakligen — 
sydsvenska dialekter samt i danskan. 

Utsträckningen av det danska inflytandet visas kanske bäst 
av det så gott som konsekventa jei --= jag (1 g. ja 19), ham 
71, 73 ock wäre 'vara'. wåss 34 o. a. istf. nyg. us (Ng. 
uss) torde också vara en från danskan lånad form 4. 

Det låter nu fråga sig, huruvida vi värkligen få antaga, 
att danskan satt så starka spår i 1700-talets vulgära Visby-
mål. Att vi — åtminstone i huvudsak — kunna lita på för-
fattarens uppgifter härvidlag, bestyrkes av flera samstämmiga 
notiser i äldre källor. Innan vi övergå till granskningen av 

Några sådana påpekas av P. A. Säve i en anteckning efter dikten: 
jei, ham, klör, jämme, klör, dajlit, säll (= själv). 

Sannolikt inlånat så tidigt, att det deltagit i diftongeringen ii 
-->- au, jfr. da. karuds, nyg. karausa,. 

För äldre got!. betygat också i Samtahl (snakä). Ordet snack-sam finnes upptaget hos Almqvist, s. 457 snaka synes ännu leva 
kvar i Fårömålet (Sv. Landsm. III: 2, s. 13). På mellersta Gotland är 
det, så vitt jag vet, ej längre i bruk. 

Däremot finna vi intet spår av den typiskt danska konsonant-
utvecklingen i pibe, ga.de, nge. Här t. ex. lön Si. heter 59. likes ä 64. 
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dessa, torde det vare lämpligt att kasta en blick på gotländska 
förhållanden i allmänhet under tiden närmast efter Gotlands 
införlivande med Sverigel. 

Då Gotland genom freden i Brömsebro 1645 för beständigt 
kom under svenskt härravälde — jag lemnar åsido de kort-
variga ockupationerna av danskarna 1676-79, av ryssarna 
1808 — hade det under flera längre ock kortare perioder lytt under 
Danmark, sista gången utan avbrott över ett århundrade. 
Under denna tid hade danska förhållanden ock danska sym-
patier slagit fast rot hos befolkningen, ock det blev ett drygt 
arbete för de första svenska superintendenterna att försvenska 
landet. Särskilt nitisk i detta avseende var superintendenten, 
sedermera biskopen H. Spegel (1679-85), som enligt Jöran 
Wallin »lämnade Gotland efter sig svenskt, det han i mång 
måtto danskt hade emottagit»2. »Danska språket var det offent-
liga språket för gudstjänst, rättegångar ock andra offentliga 
förrättningar ock fortfor att vara det till inemot slutet av 
1600-talet» (Snöbohm)2. Hur fast de danska sympatierna voro 
rotade, kunna vi förstå av allmogens beteende vid den ryska 
landstigningen 1717, då man allmänt tog saken mycket lugnt, 
i den tron att det var dansken som kom igän: »Han skall ej 
göra oss någon skada»4. 

Uppgifterna äro huvudsakligen hämtade ur A. Th. Snöbohm, 
Gotlands land och folk, Örebro 1871, s.. 286 if. 

Wennersten i företalet till Spegels »Rudera Gothlandica,  (1683), 

Visby 1901, s. II. 
Att detta ej endast gällde staden Visby, framgår av superinten- 

denten Jöran Wallins uppgift (Gothl. Samlingar I (1747), s. 201): 
»Ibland andra war hans [superintendenten Stiern man, 1685-92, Spe-
gels efterträdare] angelägnaste sysla, at skaffa Vniformitet vti Guds-
tieusten, Catechization, Cerimonier och Kyrko-disciplin i För-
samlingarna, samt tilhålla Presterskapet at bruka Swensk klädedrägt 
och Swenska språket; tu l hwilken enda det blef den 15. Junii 1687 
faststellt, at inge. flere skulle få lof at predika på Danska, än som 
Fem de äldste Prestmän på Landet. Desse woro 1. Herr Gregers 
Christensson i Fardhem, 2. Hans Broder, Herr Hans Christensson 
i Heinum, 3. Herr Jacob Jonsson Toffteuius i Grötlingbo, 4. Herr 
Sören Larsson Dalrupius i Sionum, och 5. Herr Peder Briant i 
Lefwede». 

C. J. H. Gerle, Bidrag till Historien om Gotland under åren 
1700-17,18. Akad. afb. Sthm 1857, s. 6. 
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Att under sådana förhållanden även språket — framför 
allt i Visby, men även, ehuru i mindre grad, på landsbygden 
— ej kunde undgå att ta intryck av den ofta hörda danskan, 
är uppenbart. Det gotländska ordförrådet bevarar ännu ett ej 
obetydligt antal danismer. Ännu flera möta oss i äldre skrifter. 
Många ha tydligen varit rena modeord, som snart äter kommo 
ur bruk, andra ha haft större livskraft. Själva språkbyggnaden 
har väl däremot ej tagit större intryck av danskan ,. 

Visbymålet var givetvis i långt högre grad än landsbygdens 
språk utsatt för dansk påvärkan. Den tidigaste uppgift, jag 
har mig bekant, angående motsatsen mellan det danskfärgade 
stadsmålet ock det renare ock ålderdomfigare landsmålet är föl-
jande uttalande av Spegel (Rud. Goth. s. 2 

»Men seden the Tydske blefve så månge ock mächtige 
at the finge sin egen Borgmestere i Visby, itt tyskt Exemplar 
af Stadzlagen, rnånge tyske präster i Kyrkiorna, samt Priorer ock 
Munkar i Klöstren, tå blef thet rätta Götha språket mycket 
therigenom förblandat; Ja än mera när the Danske fingo 
öfverhanden, och sende ey allenast höfdingar, utan 
präster, fogdar, domare, Scolernestare djt ifrån Jut-
land, hvilcke hafva lärdt folcket förbyta sitt gamla 
tungomåhl vtj raam Danska; dock ljkväl hafva the 
som boo Söder uppå ock sellan komma i Staden eller 
umgå med frernmad Siöfolck, merendels både thet ut- 
taal ock the orden blant sig behåldne, som nogsamt 
betyga dem vara the Uhrgamble Götharnas Echta af-
korn)2. 
. 	Förmodligen har nog även denna »raama danska» varit en 
nagel i ögat på den nitiske superintendenten, som ivrade för 
att försvenska ön. En kort notis av stort intresse i detta 

i) C. Säv e uttrycker i Bemwrkninger over öen Gotland s. 218 en 
förmodan, att Wocalen a i ordenes endelser og andensteds, forst i den 
period° gaaet over ffi se», men sätter själv frågetecken efter detta. 
Föga sannolikt är väl också, att en dylik övergång, som ägt rum över 
hela Gotland (med undantag av Fårön), beror på danskt inflytande. 
Bär föreligger säkert on rent ljudlagsenlig övergång. 

2) Kurs, av förf. Målet på södra Gotland, vilket också av Neo-
gard säges vara ålderdomligt i jämförelse med de nordligare socknarnas, 
är alltjämt konservativare än målet på norra ock mell. Gotland. 

• 
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sammanhang är den, som meddelas av östgöten Alnander i in-
ledningsraderna till den förut citerade samlingen av Gotlands-
ord (1759): 

»Gotländska språket .. bindes icke tu l en dialect öfwer 
hela landet, utan talas annorlunda wid norra ändan, än wid 
den södra, annorlunda af de förnämare i Staden Wisby, 
än i den så kallade, fast i samma stad belägne, Fiskare= 
roten»l. 	 • 

A. lemnar tyvärr inga exempel på vari dessa avvikelser 
bestodo. Citatet visar emellertid, att han lagt märke till fiskare-
målets egenart, hurudan denna nu må ha varit. 

Den ojämförligt viktigaste ock tillika utförligaste uppgiften 
lemnas oss emellertid av Neogard. I början av det parti i 
»Gautau-Minning», som handlar om »Thet Gothlänska Tungo-
målet», gör han följande förbehåll: 

»Med Gothlendsko förstår jag thet, som sjelfwe Allmogen 
talar på landsbygden, men ingalunda thet, som talas i Wisby, 
ther af mångom mycket strunt inblandas, som af följande kan 
skönjas tu l exempel. 

I Wisby. 	På Landsbygden. 
Brynn. 	Brunn. 	 Puteus. 
Domm. 	Dom. 	 Sententia. 
Dömme. 	Dyma. 	 judicare. 
Flye. 	 Flauga. 	 volare. 
Flyndre. 	Flundra. 	 passer. 
Föle. 	 Kjenna. 	 pertractare. 
Gullet. 	golfwä. 	 pavimenturn. 
Kirke. 	Kyrkja. 	 teniplum. 
Klöfwe. 	Klaufwa. 	 findere. 
Kolt. 	 Kalt. 	 frigidum. 
lysa. 	 lustug. 	 hilaris. 
Nall. 	 Nagel. 	 ungvis. 
Nöken. 	Naken. 	 nudus. 
Salle. 	 sigla. 	 uavigare. 
Synnen. 	sunna. 	 auster. 
Söen. 	 sjön. 	 mare. 
Sönn. 	sun. 	 filius. 

1) Kurs. av förf. 

• 
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I Wisby. 	På Landsbygden. 
to. 	 twair, tu. 	duo. 
tomm. 	tom. 	 vacuus. 
tynne. 	tunne. 	 tonna. 
törn 	 torr. 	 aridus. 
tösti. 	 torstug. 	 sitibundus. 
Wann. 	watn. 	 aqva. 
Wogn. 	wagn. 	 currus.» 
Vi se genast, att »struntet) i denna intressanta förteckning 

är — ren danska, mer eller mindre korrekt återgiven. BL a. 
återfinna vi diktens lyst (-i), flyndre, söl. Likaså ger. Ng. 
några ex. på den ovan omtalade avvikande konsonantförlängnin-
gen i ord med gotl. lång vok. + kort kons.: domm, dömme, tomm, 
som tydligen stött honom som ett främmande drag (detta be-
höver dock ej i de här anförda orden vara ett danskt särdrag). 
Intressant är det också, att t. o. m. räkneordet två antagit den 
danska formen to2. 

Sammanställa vi allt detta, torde det icke synas alltför 
förhastat att antaga ett i äldre tid synnerligen starkt danskt 
inflytande i Visby-målet. Huruvida detta gällde såväl för Fiskar-
rotens mål som för stadsbornas språk i övrigt, är ej så lätt att 
avgöra. Då Neogard säger, att detta »strunt» av »mångom» in-
blandas, syftar han måhända på vissa kategorier av befolknin-
gen, sådana som t. ex. fiskarskrået. Men detta säger ju i varje 
fall ingenting närmare om förhållandet mellan de olika befolk-
ningslagrens tal. 

Ursprungligen hörde väl dock danskan hemma även bland de 
högre klasserna, kanske till en början uteslutande där. Den 
var ju det officiella språket, följaktligen känd ock brukad 
av många infödda gotländingar. Från ämbetsmannaklassen 
spred sig det danska språket säkerligen snart nog även till 

Ordet törstig har däremot i dikten den gotl. formen tåsti. 
Egendomligt nog nämner inte Ng., att detta »strunt» består 

av danska ord ock ordformer, ehuru han väl knappast torde varit 
okunnig om det. Men det förklaras väl av att hela hans framställning 
i grund ock botten går ut på att vederlägga påståendet, att gotländskan 
skulle vara av dan sk härkomst. Under sådana förutsättningar var det 
kantske inte så angenämt att strax i början behöva tillstå, att invånarna 
i öns enda stad talade danska. 
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lägre samhällsklasser ock, räknades där säkerligen som i högsta 
grad »förnämt». Då svensk styrelse kom med svenskt språk 
ock svenska förhållanden, var det också lättare rör de högre 
klassernas befolkning att anpassa sig efter det 'nya än för 
Strandrotens fiskare, hos vilka det en gång inlärda satt fastare. 
Sannolikt höll sig de senares språk danskfärgat långt efter 
det de förnämare avlägsnat större delen av danismerna ur sitt 
tal. Analoga fall möta oss ofta i dialekter. Man tänke t. ex. 
på de ej så a franska lånord, som från att vara de högre 
klassernas privilegierade modeord trängt ned i dialekterna för 
att där leva kvar, långt sedan de kommit ur bruk i de kretsar, 
där de ursprungligen hörde hemma'. 

Detta danskfärgade talspråk är sålunda ett säreget mot-
stycke till senar C tiders »förnäma» mål, med den skillnaden att 
normen i förra fallet i stället för det svenska riksspråket var 
danskan. 

Man frågar sig då, om spår av detta en gång så avstickande 
Visbymål ännu leva kvar? Jag beklagar att ej kunna ge till-
fyllestgörande besked härom. Det som jag enligt mina egna 
få ock bristfälliga iakttagelser rörande Visbymålet funnit vara 
utmärkande för detta, är förutom ett något avvikande tonfall 
egentligen endast dess större »förnämhet», jämfört med dialekten 
på landsbygden. Men detta är ju en helt naturlig följd av 
stadens livligare beröring med fastlandet, liksom att Visby på 
så sätt är medelpunkten för den upplösning, som alltmer gri-
per omkring sig i den förr så ålderdomliga dialekten. Så vitt 
jag vet, saknas t. ex. sådana drag som diftongerna eller a = 
rspr. å fullständigt i Visbymålet, sannolikt sedan jämförelsevis 
lång tid tillbaka. Omöjligt är det ju inte, att början gjorts 
redan under den danska tiden. Några spår av danskan har 
jag däremot ej lyckats få uppgifter om. 

Vad till sist angår speciellt Fiskarrotens (nuv. Strandrotens) 
mål, har jag endast i andra hand fått uppgifter om att detta 
lär förete vissa. avvikelser. Vilka har jag tyvärr ej lyckats få 
reda på. Möjligen är det endast i fråga om tonfallet som strand-
fiskarna skilja sig från de övriga Visbyborna. gn sådan skill- 

1) Exempel på sådana franska ord äro ej häller sällsynta i got-
ländskan. 
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nad omnämnes av C. J. Bergman, Gotländska skildringar och 
minnen, Visby 1882, s. 123: 

»Dessa kvinnors [i Fiskarroten] tungomål är vida hårdare 
ock bredare än den övriga befolkningens i staden: det för got-
ländska mun-arten egna sjungandet är hos dem mer utdraget 
ock släpande. Därföre är deras språk obehagligt, deras jäm-
mer hemsk, deras förtvivlan järtslitande att åhöra.» 



Anteckningar om 
seder ock bruk i Varmsätra i Upp- 
land före lantmäteriet på 1860-talet. 

Av AUGUST ISAACSSON. 

Varmsätra by år belägen en mil sydost om Sala, i Norrby socken, 
som ligger i Upplandsdelen av Västmanlands län. Invånarna själva 
anse, att de äro västmanländingar. Redan Sporre Sturlason räknar Fjärd-
hundra till Västmanland, ja, synes rent av sätta likhetstecken mellan 
dessa två områden, då han i Ynglingasagan kap. 34 talar om en konu ng 
(Yngvarr) i Fjärdhundra ock i Olaf den heliges saga kap. 77 påstår, 
att »Vestmannaland e6a. Fja6ryndaland» ,var »einn byskup-dömr» (F. 
J6nssons uppl.). Det är då ganska anmärkningsvärt, att inbyggarna 
själva än i dag ha en liknande uppfattning. 

Redan som barn hörde förf. till nedanstående anteckningar mycket 
talas om byns seder före skiftets genomförande. Då jag därefter under 
de senaste åreri varit sysselsatt med en undersökning av socknens mål, 
har jag av byns äldsta nu levande invånare fått höra åtskilligt därom, 
som synts mig vara av allmännare intresse. Uppsatsen grundar sig en-
dast på. muntliga berättelser, men i fråga om de allra flästa uppgifterna 
har jag haft tillfälle att samtala med flera personer, som voro med 
vid den ifrågavarande tidpunkten. 

Varmsätra är, efter förhållandena i mälarlandskapen, en 
stor by. Den bestod vid mitten av 1800-talet av nitton medel-
stora bondgårdar. Byggnaderna voro ordnade omkring tre pa-
rallella gator, som sträckte sig i norr ock söder ock, från öster 
räknat, kallades bnstargatun, stakat« ock /cagatun. På östra 
sidan om Fönstergatan gick en bäck, ock på den andra voro 
mangårdsbyggnaderna uppförda. Väster om dem sträckte sig 
Stallgatan, strax öster om uthusen. På andra sidan dessa gick 
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Lägatan. Under det att utrymmet i norr ock söder var mycket 
begränsat, var det något avstånd mellan mangårdsbyggnaderna 
ock Stallgatan, troligen beroende därpå att ladugårdsliusen ur-
sprungligen också legat öster om Stallgatan, men brunnit ned 
ock sedan uppförts väster därom. Vade gård hade en liten an-
del av varje jordslag eller åkerfält, som tillhörde byn. En ock 
samma bonde ägde en åker på vstar jakal, en teg på sma-
hagan, en annan i butana o. s. v. En hel del 'mark var också 
gemensam egendom. 

I ett sådant samhälle måste naturligtvis behovet av en sty-
rande makt göra sig starkt gällande. I följd härav uppstod 
också ett slags 'byorganisation. 

Skötseln av byns gemensamma angelägenheter omhänder-
hades av en olarman jämte bl bysttara. Åldermannen skulle 
vid behov sammankalla byamännen till stämma. För detta 
ändamål hade han två larabor. När byn skulle sammankallas, 
skickades dessa ut, en åt norr ock en åt söder, från ålderman-
nens gård ock befordrades sedan vidare från gård till gård. 
Någon särskild tid på dagen var ej bestämd för sammankomst, 
men gårdarna lågo så tätt, att man lätt kunde rådgöra med 
varandra eller se, när grannarna gingo. Var brådska å färde, 
försågos klubborna med en fyedar, ock i så fall gällde det att 
ofördröjligen infinna sig hos åldermannen. 

Ämnetstiden var ett år, ock åldermanskapet gick i tur bland 
byamännen. Den som ett år varit ålderman, var året efter by-
Mara. Andre bysitan, var den bonde, som stod närmast i tur 
att bli ålderman. 

Vid valbomwsttn skedde ombyte av ålderman. Då genom-
gingos byns räkenskaper, ock skulder till bykassan betalades. 
Varje bonde hade rätt att för varje 8ra (öresland), som han 
innehade, få bete på byns gemensamma betesmark för en ko 
ock en häst. Om någon haft flera djur där, fick han nu lemna 
betalning. På byns skog däremot var betet fritt. 

Sedan räkenskaperna gjorts upp, ägde gärdesgårdssyn rum. 
Var ock en hade sitt stycke gärdesgård att stänga ock under- 

1) jaka 'gärde' betyder i denna trakt 'hård jord, lerjord', oavsett 
om där odlas säd eller gräs. Det har numera ingenting med inhägnad 
att göra. 
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hålla; nu skulle man se till, att dessa satts i stånd, så att man 
kunde släppa vall: Varje gård hade sina störar i övre ändan 
huggna. på sitt särskilda sätt, så att man kunde känna igän 
ägaren. Detsamma var förhållandet med gemensamma broar, i 
det att varje kkab hade ägarens bomarse inhugget, så att den som 
lemnat dåligt varse, vid behov kunde åläggas att utbyta sin stock. 

På kvällen efter gärdsgårdssynen vidtog det egentliga olar-
manskalasa. Det var sed, att fyra tjog ägg på förhand skulle 
inköpas. Jämte byns nitton bönder kommo även hantvärkare 
med. Avgående olarman bjöd på ett stop brännvin, ock det 
sparades ej på välfägnaden. En ock annan tittade djupt nog i 
kannan, ock gräl ock bråk kunde stundom förekomma. Slut-
ligen bars den nye åldermannen, sittande på byskrinetl, som 
innehöll byns handlingar ock kartor, till sin gård. Till tack 
för hedern bjöd han där på ett stop. 

I den tätt sammanbyggda byn var eldfaran stor. Därför 
hade man vidtagit stora försiktighetsmått för att förhindra elds-
vådor. Så var det förbjudet att medföra ljus ock lykta till 
ladugården på kvällen. Ock om det på grund av sjukdom 
bland kreaturen, kalvning eller dylikt var alldeles nödvändigt, 
ansågs det ej tillräckligt, att man gick två från samma gård, 
utan man var skyldig att anmoda någon av grannarna att gå 
med ock se till, att man handskades försiktigt med elden. 

Men det var icke nog härmed. Det hade till ock med — 
förmodligen efter någon eldsvåda — införts en ordnad vakt-
tjänstgöring om nätterna. Klockan halv tio på kvällen började 
vakten sin rond. Till tecken, att han var vaken ock skötte sin 
tjänst, skulle han blåsa i byns stora kopparlur. Klockan tio 
ljöd den första signalen, tio hornstötar, som uppiepades från 
fyra platser på fonstargatun ock tre på stakatan. Klockan 
älva gjorde han samma vandring om igän ock blåste nu älva 
stötar. Detta fortgick så till klockan fyra på morgonen, då de 
sista signalerna ljödo. Under många år tjänstgjorde en skräd-
dare som brandvakt. Hans lön synes ha utgått »in natura», ty 
han bodde några dagar i varje gård. Folkhumorn döpte honom 

1) Numera skänkt till Nordiska museet. En bild av skrinet finnes 
i Sv. landmil. 1916, s. 13 samt i redogörelsen för Nord. museet 1914 
(Fatab. 1915). 
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snart till bkasth ett namn som sedermera gick i arv till hans barn. 
Tack vare denna försiktighet förskonades byn från större elds-
vådor. Man glömde då så småningom bort tidigare bittra erfa-
renheter ock fann vakthållningen onödig. Så blev den på 1850-
talet avskaffad. Kort därefter inträffade ödeläggande eldsvådor 
i ett par närbelägna byar. Detta hade till följd, att man åter-
införde vakthållningen (1859-1866?). 

Det var bestämt, att sotning skulle ske minst en gäng i 
månaden. Den första i varje månad värkställde åldermannen 
med sina bisittare syn, att alla gjort sin plikt i detta avseende. 
Icke så sällan slarvade man dock, ock då syningsmännen kommo 
i granngården, var det då att i all hast sota-ner i spint för 
att söka dölja sin förseelse. Ertappades någon med att ha 
försummat sotning, måste han böta 25 öre till bysans kasa. 

Vid slåtterns början gick det fästligt till. På bystämma 
beslöts, när man skulle börja. Man satte vanligen ut en måndag 
i senare hälften av juli (pisvikan). Nu gällde det att tinga 
jälp, ty från de större gårdarna skulle man vara 7 eller 8 karar 
ock lika många kvinnfolk, från de mindre 2 eller 3. Alla 
skräddare, skomakare, smeder, sakmakara o. s. v. deltog°, ock 
jälp lejdes ofta från V. Lövsta. Det mötte ingen svårighet att 
få folk, ty tillgången på arbetskraft var god, ock det var lek-
samt i Varmsätra då, varför det allmänt ansågs roligt att få 
vara med på 22em2yen där. 

På söndagen före den utsatta dagen samlades all denna 
lejda jälp. Liarna slipades, ock allt gjordes i ordning. En 
kittel med en plåt på fick tjänstgöra som trumma, ock med 
denna i spetsen tågade man fanstargaticn, stakatun ock le-
gat» genom byn under ljudligt trummande för att samman-
kalla ungdomen till fäst. Nu fick man stifta bekanskap med 
sina blivande arbetskamrater. 

Alltför länge fick man dock ej roa sig med lek ock ras, 
ty redan klockan tre följande morgon väcktes man av signaler 
på byns kopparlur. Nu gällde det att bli färdig. Man drack kaffe 
ock fick en bcesk. När klubban kom, var det tecken till uppbrott. 
Från ~gem uttågade 12 till 14 personer, försedda med liar 
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ock harvar (räfsor) samt duktiga matsäcksknyten. svebcq stötte 
till från smedbacken väster' om lqgctun, ani-pzy ökade skaran 
med 7 karar ock 7 kvinnfolk; så kommo ok.-anda ock ok-pas. 
Tåget passerade nu fogat«, varpå Ian-mans, andaj-la ock 
la,s-e,s förenade sig med skaran. Sedan kommo de övriga går-
darna i följande ordning: anda,s-mas, mas-Ks, hans-ar-p, erk- 
pa, 	andaj-os, ek-mas, tokmans, ek-bcees, som på 40- 
talet flyttat sin byggning till östra sidan av fonstargatan, par-
andats ock ssrgan, som hade sina uthus söder om vägen bort 
till ostar-jaka. På denna väg slog skaran in. Under 'skämt ock 
glam bar det av bort till myran, där slåningen alltid började. 

Alla voro iförda snygga, rena kläder från topp till tå. Män-
nen hade nya blåa bkagajbaksor, väst ock mörk traja (livrock). 
Kvinnorna buro endast ljus halsduk, tröja, lyvstykspol av ylle 
(utan ärmar) ock sark. När arbetet skulle börja, togo både 
män ock kvinnor av sig tröjorna; även männens västar fingo göra 
sällskap, om det var varmt. Var det dagg i gräset, fästes 
kjolen upp, för att den inte skulle bli solkig. Vita blänkte nu 
skjortor ock särkar mot den gröna bakgrunden. 

Uppe i myrhoka började arbetet. En flicka gick op rq, så 
högg forkarl till, ock därefter kommo de andra i tur ock ord-
ning. Det var ingen lätt sak att slå på den tiden. Marken var 
tom (tuvig), ock de självbärande ängarna buro ingen rik skörd. 
Det var därför svårt att få av de glesa stråna. Högg man för 
djupt, fastnade lien i en tuva ock blev ovass; följde man ej 
marken ordentligt, vek sig gräset undan ock föll ej för lien. Den 
gamla fenan (fjolårsgräset) gjorde också, att liarna snart blevo 
fcemda. 

Allt detta bidrog emellertid till att göra arbetet till en 
konst. Den första slåningsdagen var ett slags uppvisning, en 
idrottstävlan så god som någon. Svetten rann, ock ryggen 
värkte, men låtsa ville ingen bli. Allt skarpare blev dock 
kampen, ock här ock där måste någon ge sig efter, ek-kus. 

Med liv ock lust fortgick arbetet till frukosten. Denna fick 
ej förtäras, förrän en viss areal hunnit slås, samma ängsstycke 

1) Svedbergs hade sin torutplats i byn mellan las-e ock andks- 
mas; men där deras ladugård skulle ligga, lag 	barg, vilket gjorde 
platsen olämplig att bygga på. Gården uppfördes därför på smebakan 
väster om Fägatan. Jfr Magnus Erikssons Landslag BB. 4. 
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varje år. När det var gjort, slogos matsäckskorgarna upp, varje 
år på samma, en gång för alla bestämda plats. Sedan fortsatte 
arbetet till middagen. Matmödrar ock barn kommo nu ut med 
middagsmaten, som bl. a. bestod av »söttgröt» av mjölk ock korn-
gryn. Middagsrasten hölls på bestämd plats på norra stranden 
av (gamla) bäcken. En ock annan besk ur de medförda tenn-
plantorna höjde stämningen. 

Av ålder var det sed, att den som första gången deltog i 
slåttern på Varmsätra äng, skulle doppas i bäcken vid middagen. 
Kvinnfolken skulle ha ner kararna, ock tvärtom. Den som 
godvilligt fogade sig i seden, kunde slippa undan med att blöta 
en fot; men om någon satte sig till motvärn, fingo kvinnorna 
vid behov jälp av männen, ock då kunde en ock annan hand-
löst bli kastad i vattnet. Andra sysslade med lekar. Man prövade 
varandras krafter med att plöja Pnpkog, dra krok, bryta tsrve 
o. d. 

Vid middagen återstod inte mycket av det som skulle slås 
den dagen. 

Var vädret gynnsamt, togs höet in redan dagen därpå. Det 
torkade nämligen hastigt nog, då all slog var självbärande ock 
det sällan var »mycket på». 

Det var endast första dagen som arbetet hade denna hög-
tidliga prägel med gemensam utmarsch m. m. Detta var alltså 
ett slags öppningsfäst. Andra dagen skulle nerget we  slås, ock 
dagen därpå begav man sig till vcestar sin, d. v. s. Lindaln. 
Då höet kördes in, borde man laga, att sista lasset blev stort, 
ty då kunde man hoppas på en god skörd året därpå. Hela 
slåningen var i allmänhet överstökad på en vecka. 

När byn vid skiftets genomförande sprängdes ock varje 
bonde fick sina ägor samlade, upphörde naturligtvis dessa seder 
av sig själva. Åtskilligt, som var tillämpligt på de nya för-
hållandena, levde dock kvar länge nog, ja lever delvis ännu, 
t. ex. kravet att man skall ha rend kläder första slåtterdagen. 
Byns gamla tänka gärna tillbaka på denna tid, ock även annars 
ordkarga män bli meddelsamma, när man leder dem in på 
detta ämne. De gamlas — åtminstone männens — berättelser 
äro sällan känslobetonade, men nog låg det ett visst vemod under, 
när en gammal gråhårsman — död för ett tiotal år sedan — 
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avslutade sin berättelse för mig härom med orden: da va lek-
samt i byn pa dcen 

På en obebyggd tomt mellan o-adas ock ,am-p, sedermera 
på (År-andats gårdsplan, samlades byns ungdom regelbundet om 
söndagsaftnarna under sommaren ock roade sig med lekar ock 
dans. Somliga peta bol, andra lekte sista para ut, ock en del 
spelade kort. Även andra lekar förekotnmo, t. ex. §wpas om 
bara. Vinterns ankomst gjorde slut på detta nöjesliv i det fria, 
men behovet av förströelse tillgodosågs i alla fall. Köket eller 
vaclastugun fick tjänstgöra som lokal för »lekstugan», ock denna 
höns varje söndagskväll. Man gick i tur ock ordning i de 
gårdar, som hade ungdom. Lek ock dans voro de vanliga för-
ströelserna. 

Av annan art voro de så kallade spetkvifelana. Vid dem 
lek fkekone, a speta, d. v. s. arbetade tillsammans. Om nam-
nets uppkomst har man på platsen ingen mening (»spetta» anses 
dock betyda arbeta). Till en början deltogo byns alla (kakor — 
pigor ock ogifta döttrar — i spettkvällen. Men då byn var 
stor ock okane, små, blev det nödvändigt att dela upp sig. Så 
blev det småningom vanligt, att det bjöds på något, t. ex. kaffe, 
men detta hörde ursprungligen ej till spettkvällarna. Dessa 
höllos på hösten, innan man ännu börjat tända ljus ock spinna. 
Pigorna skulle härunder få utföra litet arbete åt sig själva. 

Av liknande rent praktisk art var spanstagun, som vidtog se-
nare på hösten. Byns kvinnor samlades nu för att spinna. Man 
skulle kunna tro, att det inte blev mycket uträttat vid dessa 
spettkvällar ock spånstugor; men det försäkras, att det tvärtom 
blev mer gjort, än när var ock en arbetade för sig. Ty det 
uppstod en värklig tävlan mellan deltagarna, ock naturligtvis 
ville ingen vara sämst. Man började spinna bkan, ock alla 
frkta att få slut på Nyman så fort som möjligt. I varje fall 
skulle man vara färdig därmed före Sala vintermarknad, så att 
man fick spinna lin då, när marknans-foko kom på besök. 

En gång om året fick spånstugan i varje gård en mera 
högtidlig prägel, nämligen på den s. k. sto,spinalan. Då blev det 



NÖJEN. NYBYGGNADER. 	 33 

fäst. En väldig brasa tändes upp i den öppna spisen, ock alla 
bänkade sig omkring denna. Dagen före Sala markan hölls regel-
bundet st(Aspinalag a ssrgein. Då skulle man ha slutat med 
b?reman ock övergått till linet. På grund av gårdens läge hade 
deltagarna här ett utmärkt tillfälle att se alla aplcenigar ock 
goruplenigarl, som kommo "grans för att bege sig till marknaden. 
Dessa övernattade i Varmsätra. På kvällen hölls då ofta dans. 

Nybyggnader förekommo väl inte alltför ofta. I Orrbo2, 
som hade all utmark gemensam med Varmsätra, revs för några 
få år sedan en lada, som bar årtalet 1645 ock bokstäverna 
E. 0. L. inhuggna ovanför dörren. Timret, som finnes kvar 
ännu, är täljt så, att stockarnas genomskärning bildar en avlång 
åttasiding. Liknande hus stodo länge kvar även i Varmsätra. 
Men när man byggde, gjorde . bönderna det själva med någon 
lejd jälp. När krapasti, hissats upp, burrades det. En sup bjöds 
uppe på byggnadsställningen, ock sedan firades händelsen med 
krovaskalas nere i stugan. Då skulle timarkarana ha sa ett 
ordentligt rus. Obligatorisk var också den s. k. krovasgrritty 

I bröllop ock begravningar deltog icke hela byn, utan den 
var delad i två kalaslag, så att norra hälften bildade ett ock 
södra hälften ett annat lag. Den gamla indelningen har be-
tecknande nog levat kvar även efter skiftets genomförande, ehuru 
ordningen mellan gårdarna nu är en helt annan. Fastän Varm-
sätra nu är så vidsträckt, att det är nära en halv mil mellan 
de yttersta gårdarna i öster ock väster ock över en fjärdings-
väg mellan den nordligaste ock sydligaste gården, bjuder man 
ännu vanligen efter den gamla traditionen ock blott nödtvungen 

Varmsätraborna kalla, sig, såsom nämnt, själva vä,trnanländingar 
ock anse det nästan som en förolämpning att bli betraktade som upp-
ländingar. Kulturen torde också snarast vara västmanländsk, ehuru 
målet, såsom jag hoppas i annat Eammatihaug få visa, röjer många 
uppländska drag, t. ex. norrländsk förtnjukning. Med gorapicenigar 
mena de folk från det inre av Uppland. Ordet går väl tillbaka på 
isl. gQrr. Jfr s. 26. 

En by i Norrby strax norr om Varmsätra. 
3-180112. Sv. landsm. 1918. 
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den, som inte hör till samma kalaslag. Föga hänsyn tas här-
vid till umgänge för övrigt. Dock bjudas nu även grannarna, 
även om de ej höra till samma kalaslag. 

Då någon dött, skulle han rostas-ew så hederligt som möj-
ligt. När den avlidne blivit svept, gick man för att se liket. 
Därvid bjöds man i sorgehuset på någon enklare förplägnad. 

Under det tillrustningarna till gravid' pågingo, skickade 
grannarna mjölk, smör o. d. till gravusgan för att bidraga till 
kalaset. Kvällen före begravningsdagen kommo byns pigor 
med den egentliga fseyen. De fingo ej vara med på kalaset, 
men skulle nu bjudas på kaffe. Den som var närmast släkt, hade 
t8ta till förning, andra stora korgar med bröd, ägg, smör o. s. v. 

När begravningsdagen var inne, samlades gästerna på mor-
gonen i sorgehuset. De trakterades nu med kaffe, smörgås, kon-
fekt ock vin. Några av gästerna — bönder i byn — voro på 
förhand anmodade att bära. Dessa lade locket på kistan, ock 
liket bars ut. Den äldste bar vid huvudet, ock så undan för 
undan. Om det var riktigt högtidligt, skulle det vara åtta 
bärare, annars nöjde man sig med säx. 

Likvagnen var förspänd med två hästar, svarta om »liket var 
gammalt», ljusa, hälst vita, om »liket var ungt». En bonde körde. 

När likvagnen satt sig i gång, ordnade sig skjutsarna så 
småningon till en likskara. Närmast likvagnen körde gårds-
folket, ock sedan släktingarna. Det gällde som gronat att ha en 
lång likskara, ock efter vägen till kyrkan — tre fjärdingsväg 
— räknade man skjutsarna, ofta ett tjugutal. Då de främsta 
nådde Sörby-kropen, började kyrkklockorna ringa. 

Jordfästningen skedde nog ursprungligen på kyrkogården, 
numera värkställes den vanligen i kyrkan. 

När man kom tillbaka till byn, vidtog det egentliga kalaset. 
Runt omkring väggarna i gårdens bästa rum — najtugan — 
funnos bänkar, som väl ursprungligen, åtminstone delvis, voro 
väggfasta. Framför dessa voro nu väldiga långbord placerade: 
Mitt på gaveln lemnades ett mellanrum. Detta skilde männens 
ock kvinnornas platser från varandra, ock här uppe voro heders-
platserna. Högst upp på kanan, som lär ha varit till vänster 
om ingången, satt prästen, ock på kvinfokkstan, prästfrun. Vid 
bröllop äter hade brudgummen ock bruden här sina platser. 
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Sedan kommo far ock mor i gården, så släktingarna ock byfolket 
efter rang, heder ock värdighet. 

Placeringen var uppassarnas sak — det svåraste åliggandet 
de hade. Man tog bibelordet: »den som upphöjer sig, han skall 
varda förnedrad, men den som förnedrar sig, han skall varda 
upphöjd» mycket bokstavligt, ock satte sig till nog Så våld-
samt motstånd, då uppassarna ville placera en på en förnämlig 
plats. Det fordrades då ett par handfasta karar för att få veder-
börande att sätta sig här. Somliga sökte också hålla sig undan 
eller gömma sig, när man skulle placera dem. Att ibland detta 
högmod under ödmjukhetens mask kunde gå väl långt, visar en 
historia om en gumma, som kröp under sängen ock gömde sig 
ock blev bortglömd, så att hon till sist godvilligt måste krypa 
fram. Förmodligen litade hon efter den betan mindre på ovan 
citerade bibelspråk. 

Tre brödskivor — saffransbröd, limpa ock vetebröd — voro 
på förhand utlagda på varje tallrik, men dessutom funnos bröd-
korgar på borden. Av gammalt var det brukligt att först bjuda 
på lutfisk, men detta bortlades sedermera. Därefter kom kött-
rätter, stek, skinka, soppa, tårta o. s. v. Uppassarna — Lars 
WahlCia ock Anders Ersson, bönder i Varmsätra födda resp. 1824 
ock 1839, tjänstgjorde länge som sådana — bjödo då ock då 
på brännvin, som bars omkring. 

Själva måltiden tog åtskilliga timmar, ock under den satt 
man hela tiden. Då den var avslutad, skötos borden undan 
ock fälldes, då sedermera fällbord blevo vanliga, ihop. Nu 
bjöds kaffe omkring, man pratade ock rökte. 

Andra dagen serverades först frukost, varvid var ock en fick 
ta sig mat från bordet. Sedan kom middag, som tillgick på 
samma sätt som dagen förut. 

Ofta voro de tillstädeskomna gästerna så många, att de ej 
rymdes i rummet. Då fick man hyra in sig hos en granne, 
ock kalaset pågick då i två gårdar samtidigt. Särskilt kokerska 
anlitades i regel. 

Om släktingar hade kommit långväga ifrån, fingo de, som 
ej kunde härbärgeras i hakig-gol', ligga över i granngårdarna. 

Vid bröllop gick själva kalaset till på ungefär samma sätt 
som vid begravning, men en del särskilda bruk förekommo även. 



36 	 ISAACSSON, SEDER OCK BRUK I VARMSÄTRA. 

Man sökte på förhand i skogen upp en kkyku gren,. Denna 
fälldes, lades .över tio störar ock bars till -bröllopsgården av 

tjugu man.1  Här restes den nu på gårdsplanen, ock i den upp-
hängdes fyrkantiga lyktor. Denna sed synes emellertid ganska 
tidigt ha kommit ur bruk. 

En nu nittioårig f. d. bonde i en grannby har berättat mig, 
att hans far i sin ungdom tjänstgjort som förridare vid ett 
bröllop i Kumlaby,2  då vigseln förrättades i Norrby kyrka. Att 
sådana förridare förekommit även i Varmsätra, är alltså sannolikt. 

Vidskepelse av olika slag synes ha haft en ganska tacksam 
jordmån. Vid gränsen mellan Varmsätra ock Gamsebo by, alldeles 
invid landsvägen, ligger ett bärg, som kallas Pebobärget. Här 
skall enligt folktron bo en gubbe, som en ock annan gång an-
tastat personer, som passerat förbi. En ganska utförlig historia 
om Pebogubben har jag en gång i min barndom hört berättas. 
Trots ivriga bemödanden har jag ej sedermera kunnat få höra 
den i dess fullständiga form — berättaren från den tiden är 
död. Endast en kortare variant, som i annat sammanhang skall 
meddelas, har jag sommaren 1918 lyckats uppspåra. Däremot 
är följande lilla episod allmänt känd.3  

des va en bonda varmscetra, som va-tce stan, a-an had- 
fel non sim° i-se, nar-an ,e(1-hm. a sa nar-an kom tes pe-
bobare, sa ropa-an: kom-tut, peboguba, ska vi pr t kap! a da 
svara„an4: vcenta, tes a fara-pi-mes vcenste,r-tovar:! men 
da scet bon te pra, des vce2ta-ag-kuna, a da var-e sa mypp-an 
hant izj gnom pattl. a peboguban 2,log i potg, sa e dundra. 

Större livskraft synas sådana vidskepliga föreställningar ha 
haft, som hade samband med sjukdom ock hälsa. Så fanns 

Närmare detaljer har jag ej kunnat få reda på. Blott de allra 
äldsta erinra sig nu dessa bröllopsseder. Mera härom hos Louise Hag-
berg, Käpp och krycka och kryckeståt, Fatab. 1915, s. 141. 

Kumlaby ligger liksom Varmsätra i Norrby socken. 
I ovan anförda dialektord har jag återgivit det vanligaste ut-

talet. De här följande längre språkproven, som äro upptecknade efter 
gamla personers berättelser, avvika så till vida därifrån, att (även kort) 
a-ljud representeras av a ock (långt) u-ljud av tu, vilket knappast före- 
kommer i yngre personers tal. 

Berättaren menar naturligtvis Pebogubben, som Vi talt om. 



VIDSKEPELSE. 	 37 

i Varmsätra en älvkvarn, som synes ha spelat en viss roll. Men 
att det inte var så helt med respekten för denna, varken hos 
barn eller vuxna, visar följande, som jag ordagrant anför: 

dce var eg-gamak gama, som het smeguman. hur-on 
oka, dce vet la inta, hut-clom kukla-te. dce var en sto-nen, 
som cc va-fia safilta kok i, a dce kala dom akikvan. do- lag 
en tokan pa o?r-anda,s ged., a den va-clom reda fr-, mcen dcen 
var inta, st8ra,, cen at kun-lyfta-n. den dar guman, nar cc 
van som va flak, sa ek guman tce den da-nen a kukka. 
va-on io?-a, dce vet int la, men dom so. at-on smocla 
kvaria,n; hon la fel dit 2,lantar a knopnakar. a de skal va 
falt tce ivra-n. men vi po,kkar glo nog cenda a tzta-cetar, a 
tog fcel nan .2lant a. sen tce sist tog la,s-anda.s-ande,s sten a 
kasta-n i bcqen. 

Bruket att söka bota barn från sjukdomar genom s möj - 
n in g levde länge kvar. Nordost om Varinsätra fanns en hage, 
som kallades kalvhagen. Där stod en tall, vars ena rot gjorde 
en båge över marken. Om ett barn insjuknade, bars det, hälst 
en torsdagskväll, upp till denna tall ock »smöjdesa under roten 
tre gånger. Hälst skulle detta värkställas av samma gumma, 
som smorde älvkvarnen — smedgumman. 

Sedan denna tall blivit kullhuggen, fortsatte seden i alla 
fall, ock man fann uppe i bremoshagan ep-gren, som hade ett 
liknande utseende. Där kunde man också få se nålar ock 
slantar, som »offrats». En annan smajgren har funnits i redar-
hagan, där barn skola ha »smöjts» ännu på 1880-talet. 

Om barnen bleve trånsjuka ock ej ville äta, sades de ha 
celtan. Var det en flicka som var sjuk, skulle man då upp-

, söka en familj, där det förstfödda barnet var en gosse, ock tvärtom. 
Här ber man att få tre slags mat, ock denna ges sedan åt det 
sjuka barnet. Åtminstone i en gård fanns det en ältsten, som 
såg ut som en stor slant med ett hål i mitten, vari ett snöre 
var bundet. Vid mindre barnkrämpor hängde man detta om 
barnets hals, så att stenen kom innanför kläderna, om möjligt 
på det ställe där smärtan kändes. 

Om någon fick en vaggr i oga, kunde han botas på följande 
sätt. Han skulle uppsöka en dörr, som vette åt norr ock öpp-
nades åt samma väderstreck. En person av motsatt kön borde 
följa honom dit, försedd med en träbit ock en täljkniv. Nu 
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ställa sig båda i den nämnda dörren, en på vardera sidan om 
trosgon ock med ryggarna mot varandra. Den som håller kni-
ven ock träbiten, säger: a far, a 2Aa far. Den sjuke frågar: 

fau? Den andre svarar: ,!_a far vagan mr dit ega a i trce. 
Detta upprepas tre gånger å rad, ock sedan är kuren färdig. 

Stundom sökte man jälp för sjukdomar hos koka gubbar 
eller gummor. Deras främsta läkemedel lär ha bestått i att 
smcelta eller att .210-ner. Sådant skall ha förekommit ännu för 
några få år sedan. 

Att .2,/o-ner gick så till, att man samlade »nio olika slag», 
d. v. s. nio olika ämnen — blott ett litet grand av varje. De 
viktigaste »slagen» voro »silver å gull jämte svart ull», samt 
naglar ock hår. Detta kastades ut vid solnedgången en tors-
dagskväll under uttalande av orden: silver, gull, svart ull jämte 
den sjukes namn samt dessutom dennes faders namn. Gällde 
det ett oäkta barn ock man icke var säker på faderns namn, 
utan sade fel i. fråga om detta, jälpte kuren icke. Men blev 
ett sådant barn värkligen botat, så ansågs detta som ett bevis 
för att man gissat rätt angående barnets fader. 

Att syncelta var en annan kur, som utfördes sålunda: 
Den kloka gumman (gubben) smälte bly ock slog den rin- 

nande metallen i ett kärl med kallt vatten, som placerades över 
den sjuke. Om det då smällde till, när det heta blyet kom i 
beröring med det kalla vattnet, var det säkert, att den jälp- 
sökande hade raka fsre, — råkat för ont, att han ej spottat 
tillräckligt vid alla •  tillfällen eller iakttagit andra nödvändiga 
försiktighetsmått. Det avkylda blyet stelnade i olika former 
i vattnet. På dessa kunde nu spågumman avläsa sjukdomens 
orsak ock se, om det var vreda ock avundsamma människor 
som vållat sjukdomen, eller något annat. Vattnet, som blyet 
varit i, fick den sjuke med sig hem att använda till omslag på 
det sjuka stället. 

En person som bodde på Varmsätra ägor, ansågs allmänt 
kunna trola. Som specialitet hade han att stilla blodflöden 
samt att bota tandvärk ock ormbett, särskilt på djur, ock för 
sådant var han mycket anlitad. Han skall ha ägt en svart-
konstbok, ock man höll före, att han stod i förbund med onda 
makter. En gång i ungdomen blev han stämd till tinget av en 
flicka för faderskap till ett barn. En bonde i Varmsätra in- 

• 
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stämdes som vittne mot honom. Svaranden fick åka med vitt-
net. Under vägen beskrev svaranden noggrant, hur han genast 
ock ofelbart skulle kunna stilla ett blodflöde. Vilken berättarens 
avsikt med skildringen var, om han ville påvärka vittnet eller 
icke, alltnog han svo-,yce fri. Men metoden att stilla blod-
flöde lär ha varit så ryslig, att vittnet aldrig ville tala om, 
hur det skulle gå till. Han sade blott: nog ska bb•on fa rina 
f8r inceg, hcelar cen a pr, som han sa. 

På trefaldighetskvällen skulle man *dricka hälsa. Hälst reste 
ungdomen den långa vägen till svingav (Svinnegarns) källa, där 
det vid sådana tillfällen lär ha varit lika inny foa som ps 'saka 
markan, enligt vad en person, som varit med, försäkrade mig. 
Samme man, som jag känner såsom trovärdig, försäkrade, att 
då han kom dit till källan, var denna alldeles torr, så att mar-
ken i dess botten t. o. m. var sprucken. Men då folk började 
samlas, kvällde vatten fram, ock till sist blev det så mycket, 
att man öste upp med stora ämbar. Detta skall ha inträffat på 
1860-talet. 

De som ej håle tillfälle till så lång resa, begåvo sig upp 
till abgbcekan i Varmsätra ock drucko ur en källa där. 

Åtskilliga människor, ansågos ha förmågan att se si i spna ock 
i följd därav ha vetskap om vissa förestående händelser, vanli-
gen dödsfall. Så har en ännu levande person berättat följande 
från slutet av 1840-talet: 

En dräng från Varmsätra tjänade i Orrbo. En kväll skulle 
han gå till grannbyn Storbarbo för att hälsa på en flicka. Un-
der vägen fick han plötsligt se en likskara komma körande på 
en liten sidoväg. På likvagnen satt hans egen husbonde som 
kusk, ock även hästen kände han igän. Då han såg närmare 
efter, fann han, att nästan alla i liktåget voro honom bekanta. 
Förskräckt skyndade han hem. Hans sängkamrat, som med-
delat mig historien, blev förvånad över att han så snart kom 
tillbaka, ock frågade efter orsaken, men frek nit et ok av-an. 
Först dagen därpå berättade han sin syn. Under den följande 
veckan dog en gumma, Stina Hallgren, där i närheten, ock vid 
hännes jordafärd en vecka senare kom likskaran samma väg, 
där drängen sett den, ock hans husbonde »körde för liket». Drän-
gen »fick då igän» sin syn. 
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Samme meddelare berättade mig, hur hans farfar i slutet 
på 1700-talet varit upp i klockstapeln i Norrby kyrka ock sett 
tral§arigana, ock själv var meddelaren synbarligen övertygad 
om att det var daksans santg. Tack vare ett skickligt använ-
dande av bibeln ock Fader vår hade den djärve ynglingen lyc-
kats rädda sig andan häxornas makt, men ehuru han kände 
igän flera av dessa, vågade han aldrig säga deras namn, på 
grund av de fruktansvärda hotelser, som häxorna utslungat — 
ncemna-ni nan, so kkelnar vi er. 

Föreställningen, att gamla kvinnor voro farliga väsen, häxor, 
träffas även i annat sammanhang. Skulle man företa sig nå-
got viktigt, särskilt något som mer var beroende av tur än 
skicklighet, borde man akta sig för att möta någon gammal 
orig. Om man t. ex. gick till skogen för att plocka bär eller 
jaga, kunde man vara säker på att resultatet blev dåligt, om 
man på staweln 'mötte en gammal gumma. Hon kunde då »ta 
bort» bären eller villebrådet. Mötte man en ung flicka, var det 
däremot ett 'gott tecken. 

Skrik av Premtugkan bådade här sori på andra håll lik. 

I allmogens liv spela husdjuren en viktig roll. De om-
huldas som tänkande väsen, ock man söker på allt sätt skydda 
dem. Här spåras många vidskepliga bruk. Så trodde man, 
att trollkäringar kunde gå in i ladugården ock »förgöra» korna. 
För att hindra detta borrade man ett hål i tröskeln till ladu-
gårdsdörren, hällde litet kvicksilver däri ock täppte till hålet 
med en träpropp. Men detta jälpte blott, så länge korna stodo 
inne. Då de skulle ut på betet, vidtogos andra försiktighets-
mått. När man släppte vall på våren, borde man sålunda pla-
cera en yxa eller täljkniv i dörrhålet, så att kreaturen måste 
gå över stål, då de gingo ut. Då skulle de ej bli bärgtagna. 

För att få de övriga korna att följa skällkon borde nian 
vid första vallsläppningen stoppa skällan full med bröd ock 
sedan dela detta mellan djuren, i det man befallde dem att följa 
skällkon åt. 

Slakten är för bonden en viktig handling. Också anknyta 
sig mänga vidskepliga föreställningar till denna. Man synes 
ha en känsla av, att slakten är ett slags våld mot naturen, 
som måste gottgöras, om icke naturens makter skola hämnas. 
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När man tar ut ett djur ur ladugården för att slakta det, 
skall man därför kasta dit någonting annat i stället för att be-
hålla lyckan kvar. 

Den urgamla tanken, att man genom att förtära ett offerdjur 
blir delaktig av dess kraft, ligger väl bakom uttrycket: e ska 
bit i en potbit, som cice rykar 	itemi llaktar, sa bi-A int 
msrkrced. Andra uppge, att man skall få gott minne, om man 
biter, där köttet rör sig på en nyflådd djurkropp. Då levern 
togs ut ur det slaktade djuret, skars ett litet kors däri, ock 
om man var intresserad av att två unga skulle »få varandra», 
kunde man skära ut en liten broskbit, som sitter som avslut-
ning på bröstbenet åt buksidan till, mitt över mellangärdet, 
på slaktdjuret, nämna de tvås namn, spotta på den varma brosk-
biten ock slå' den i väggen. Blev den då sittande, skulle äkten-
skapet komma till stånd, eljest icke. 

Vargarna — kusar som de kallades — voro ännu på 1850-
talet ganska närgångna. Ofta hördes deras tjut i skogarna 
runt om. En natt lyckades två vargar komma in i ett svin-
hus ock togo en gris mellan sig, beto i dess öron ock skulle 
leda bort den. Grisen fick gå i ett dike, ock vargarna sprungo 
på var sin sida. Ägaren blev emellertid väckt av grisens skrik 
ock skrämde bort vargarna. En annan gång gick en gumma, 
som hette Rot-Kajsa, vall med korna på Varmsätra skog. Hon 
gick upp till Bolandet — en by i Tärna strax intill — för att 
få kaffe, ock under tiden vako rivin. 

Ibland sökte man skrämma bort vargarna genom skjutning. 
Härmed synes även någon vidskeplig föreställning ha varit för-
banden, ty det berättas, att byns pojkar vid Kristi himmelsfärds-
dag fingo krut för att på natten gå upp i skogen ock skjuta, 
för att vargarna skal fet egon. Skedde månne inte också detta 
för att skrämma de fruktade kusarna, ehuru man ansåg det 
klokast att ej nämna saken vid dess rätta namn? Eller var det 
något slags offer, varigenom man ville ställa sig in hos djuren? 



Ett aktstycke 

till Kung Orres historia 
meddelat av E. NOREEN. 

Kung Orre har som bekant på senaste tiden varit föremål för liv 
ligt intresse'. Då materialet från äldre tid emellertid är rätt obetydligt, 
nar jag trott här nedan tryckta aktstycke förtjäna att meddelas, hälst 
som det erbjuder ett ock annat av lexikaliskt intresse. Det handskrivna 
originalet ingår i tom 396 av Palmsköldska samlingen i Uppsala uni-
versitetsbibliotek ock består av ett folioblad. Enligt vad handstilen ut-
visar, torde det med säkerhet kunna dateras till förra hälften av 1600-
talet. Det är således med all sannolikhet betydligt äldre än de bevarade 
trycken av »Kung Orres mandat», med vilket det har många berörings-
punkter. Det är i likhet med detta en parodi på tidens kungörelsestil i 
form av ett fingerat pass. Några egennamn (H aki i Näsia, Tomer i 
Tag om, båda i vår urkund märkvärdigt nog använda som ortnamn) 
äro gemensamma för bägge. — Det som i originalet är skrivet med 
latinska bokstäver (till skillnad från »svenska») återgives i vårt avtryck 
med spärrad stil. 

LUtanskrift:] Copia af Abraham Steen-
ssons Pass för Tatter-
ne. 

Konung Orress som stridde vndher Isen medh Steekta Rof-
wor, och brunta Klädloge röfwar sampt.  Hårskallotta illaluch-
andhe Kuttor, Trooskyllige tienere och vndersåtare, Ståthollare 

1) Litteraturen i ämnet finns förtecknad av H. Jungner i Mani og 
minne 1914, s. 123. Jfr även Bondeson Historiegubbar, s. 315 överst. 
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på Fijsby Slott och öfwer dess Lhän, Bestalter Krigz Ad miral 
på Klosseflottan, Krigzöfwerste på Landet vtöfwer Rytterij som 
hafwa 6 fötter, hafwendes gråå Kappor, gnagendes ther emellan 
Skiortan och Ryggien, Öfwer footfolket som är Irländske' gnetter 
och Låppor, Cammarråttars öfwerste, Bongens Sictar e öfwer 
hans marekmiöl, Quantzler till Quantzwijs i Nörwegen; Jagh 
Jesper Tunnskiägg till Lhårwijk och meetsiö i fijsbyluchtar 
Sochn, Grefweligh2, Grefwe säger iagh, till Hak i i Näsia, Vassal-
lus till Trintthatteby, Frijboren narr, Herre skulle ing seya, till 
tomer i Tagom i Lindorm sochn, sampt oecht . 3Heredzhöfdingh 
till andhra gålar liggiendes 6 miler på andr . . . . om Solen. 
Jagh förbd,e Giör her medh desse mina brefleggior . . . . teligen 
kunnigt, at den Ölförståndige, Wiinwijse, Näswijse Nar?] . . . 
Erbare, skulle iagh seya, Peder Michilsson, Rackere Kongh 
heller Tat 	 werste, ähr nu sielf 20[11 hedhan ifrån nyop- 
fundne Blåkulla (der . . . ährligh räkenskap bådhe för Smör-
räntan, iemwäl och för Kutteskatte . . . . tigt giort hadhe) ähr 
nu säger man, ginaste wägen till Helfwetess stadde, 

Biudhe för denskuldh och alfwarligen wele hafwa befalat, 
Wedh röffstraff tilgiörendes, at de wijsa them den rätteste wägen 
Så at de medh hast tijt kunne komma, Ähre dem der till medh 
befordrelige, bådhe medh maat öel och frij Skiudzhestar; Maat 
skall wara Hönsslortt medh Kattfikans Pastey beblandatt Och 
i hoop kookat i en kosteligh Leerkruka; Öel skall wara Disk-
watn medh kosteligh balsam och skiön Di s ti I atio n , nemligh 
bondePiss, vthj ett glaas af ormskallar giort, vthj skiängdt; 
Skiutzhestar skall wara ett brädhe (och thet wäl starkt ähr) 
som de pläga gifta Klossor och Pattor medh om -vvåren, heller 
af de Safwetallar som hundhar och Korpar pläga safwa dödha 
märar på Ödesgiälane om winteren och i Fastone, Der till medh 
skarpsinnigt bindandes Kong Orress Ståthållere, Ländz och Fier-
dingzmänn, som ähre: Ormsaltare, Dijkespaddor, Ormevllor fyre 
kanta daalkullor, Pissmyror Pattruga trintthattar, Småmatzar, 
Raps -naflar, penaler, ringormer, Skottor, Corpar, Råttor och 
möss, Och flundror på endhan. At när de komma ifrån Helf-
wethet (det ickie troligen ähr) at de ruåge möta sin Herre 
i wädret, medh ett starkt Bastreep, När i thetta giöra, ähr 

1) d tillsatt efteråt. 	2) Så. 	3) Bortrivet. 
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deras husbondhe, hin håle i Putten till ett synnerligit behagh ; 
hos huilken de een långwarachtigh tienst anammet hafwe, Der-
till förlhänes Lyckan, hufwudh i tu, och ryggien i styckien, 
Och alt folck seya Amen der till; När och migh der om blif-
wer anmodat, Jagh förskyller ehuru iagh kann, medh all onska; 
Att dette så i sanningh ähr, Setter iagh här vnder mitt nampn 
och Signete. Actum af Himmelen der de slåss medh eldbran-
derne och sticka hwar annan i röfwen medh heeta sylar, Och 
spetta huar annan i Näsburun medh anderstångz Nafwar. 

Trycht före medh en 
harefoot, waxet af en 
hundelort, kosteligen ihoop-
walkat och illaluchtat. 

Caakfanen Nemest Beltzebub 
Öfwerste i Putten, sine vt-
waldhe reedskap gunsteligen 
så länge ett hår är quart 
på hufwudet. 

Nu har Fanen råka Moor sin. 



Två tal. 
Bröllopstal 

eller »olrationer>, hållet 1830, på västgötadialekt, meddelat av 
komminister A. KULLANDER. 

Kullanders handskrift återgives här bokstav för bokstav, blott med 
följande ändringar: 
å är utbytt mot a, »ljuder som a i att, då det i hsv. skulle vara djupt». 

K:s å är bibehållet, »uttalas överallt som a i hare». 
.6 är utbytt mot e, »ljuder som o i lopp, där det annars skulle ljuda 

som å». K. anmärker, att »å ståi ofta i stället för o, där detta 
skulle uttalas såsom 6 [0]». 

6 är utbytt mot tt, »som uti must, lust; ft likaså, »uttalas som ö». 
K. har ur landsmålsalfabetet upptagit 1r, »det grova ljudet av I, med 

tillbakaböjd tunga». När K. ibland skriver w, återgives det här med v. 
I st. f. K:s va'n, i'n o. dyl. skrives här va-n = var han, i-n = 

i honom o. dyl.; i st. f. haiak skrives har-ak 'har jag'. K:s apostrofer 
i st. f. språkljud, som i dialekten bortfallit, återgivas icke. I fråga 
om ordskillnad, tankstreck ock ny rad avviker trycket ibland från hand-
skriften. — Skiljetecken sättas efter som eljest 'brukas i tidskriften. 

Förklaringar med citationstecken i noter härstamma från K. Med 
ordförklaringar ha prof. N. Beckman ock fil. dr J. Götlind biträtt. 

Stopp nu derborte ve nare äen! Sul-te-la jak nu Pär Orsa 
Knäppebo, såsom yard å testurelseman å förutvarane böna- 

man, sega nåra ok å hålla mina &rationer på deras högtisda? 
Hör nu på bara, så sa-la jak börja ifrå begönnelsen å rea te-t, 
så dä änna dresar2  ätter, för nu har-ak klarat halsen, sa han 
som drack i brännevinspipa, å ät ha vila, så vi står oss la 
Ich, om dä sulle dra åfver skret3. Å slå nu bara blånnera4  i 
snippaskålra, så vi ha å låpa på, måna jak slår mina krum- 

den andre 
ramlar (dresa brukas särskilt om sädeskorn som falla ur axet.) 
skredet, (det rätta) måttet 
blandningarna, dryckesvarorna 
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bukter te en evälrig åminnelse får bruarefolket å hela glatta 
laget, sa båtsman, när han damp i grötafata. 

Å hva nu vårt bruarefolk anbelångar, så ville vi la ta dom 
i betraktane bå rättsuls å ans2zls1, dä vill sega bå ifrå has ä 
hänna sia, får här har storslägtera siat i hopa som ett par 
stora söahopa 2, å 1 sa veta, dä ä nåket te slägter mä. Å hvem 
känner inte Jöns i Bråkås å has Anders Petter mä? Jak mins 
la jak, når han kom te dänna vahlra, ja dä ä änna start som 
dä vårt i går. Dä va ändå samma år som landtvarna sulle ut 
ve könnesmässeti, för-nk hade ändå vårt ute åt Uddevalla mä ett 
lass bek å humle å tocketclara, å när jak i hemfahlra kom i 
Bråkåsa her mä den broketa marra, som allti va ena rackare-
kula såvurt iblann, så kom der gullfåtteras åt mäk, så dä luste 
i hvareviga enebuske som hundra ellknister i mårket; å kållt 
va dä, så suern 4  hade kunna valrnat5, å den broketa hu reste 
säk, så långer hu va, i tischlera6  å vräkte hela kramast 7  i a snö-
dröfja å brut säk löser å skaka tebaks te Bråkås, så dä skröntes 
i skråfvet på-na. Å jak kråfva2  mäk la upp te slutt lell, å min 
brännevinsfjalring fick jak la tak i lell, å matsäcken mä, å så 
gick jak te min goe bror Jöns, får" nämneman va han mä,. Å 
då sto hu der ve has dunga å åt på ett paltåklräen, får maken 
best te å äta åklräe än den broketa dä har-nk aldri sett. Å 
då stälde jak-a i Jönsa fahlrestall", å sina gick jak in. Å då 
va der fullt barsök, å jak sattes på fläcken inlåna, skål å vägg. 
Vella pajat mäk å" på stunna, ätter-ak råka så emot ve, för 
suern visst-icke, dä harte på14  nånting, sa Klamp-Erik, når han 
datt" i brännevinskart. Men så unnerlit går dä te iblann, sa Knäpp. 

Å hvem va nu födder om inte Anders Petter, som nu seter der 
raker som ett ljus å rör om kinnera som a alrekula"! Men då 

»både med och mot solens gång» 
fårskockår 	 3) »vargarna» 

45 »den sure, hin onde» 	•  5 blivit stel av köld, frusit 
»Tischla, skakel på vagn eller släde». 
»Kramås, smågods.» 	 8) lät, gav ljud? 

9) kravlade 	 19) Hskr. för? 
»täcke, hästtäcke af trasmatteväfnad» 
färdstall, skjul 
(jag) hade velat giva mig av? 
stod på? ha7ra-p4 vanligen 'gälla, fresta på'. 
föll 	 16) »utväxt på alträd» 
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va-n inte större, än en kunna stoppat-en i a håsa å skingat-en 2  
åfver laetaket. Men når-ak hade supet nåra supa å ät å hårt 
ve mäk3  bä utå söematen 4  å hvitmaten5, så sa jak te Jöns: Håla 
rasa tra, Jöns, marra satte jak in, men hela fahlrelasst ligger 
i a snödröfja ner i ha. Å Jöns for opp, som en väfs3  hade 
stucket-en i näsa, å fick Snepp i Gläfvebo mä säk, å di streta 
fram lasst å satt-et midt på gålrn. Å der va inte borte så mö 
som a träskogjolr en gång, för se träskona, som jak hade på 
mäk på stavägen, hade jak stucket ner i artesäcken, der-ak 
hade bå sillera å dä nara tut 7  — detta ä sannt jak seger. 

Å sina hire dä ett anskrämmeligt bålrmanes å supane på 
qvällen, för Jöns tok fram sina ''store sölvertumirare, som dä 
gick la ett halfqvarter i hvar, å va i dä gamira skåpet ätter 
säk en tenntallrik å satte dom på å gick omkring mä dom sju 
gårlger. Å måtro di drog på di siste markera3. Jak had'e ändå 
maken te dom, men så når våun Lars kom te, så sulle di la ändt-
liga fram å i fahlr. Men så slo suern te års", att Grud långe va 
laken stormögder" i skaal", å jak hade satt tallriken på en stol, 
å då pötte" Tittuta-Päar te Grud, så den drumla ikoll å kra-
masa " hele ston, å tumlrara ble så teklrenta å platteta" som ett 
par våta bälrjhandska, å sina så har jak laggt dom på kiste-
botten inunner Ählria kjortla, får dä går ingenting i dom mer, 
utan jak ska buta bort dom — jak freds", jak inte får ant än a 
böfia brå humleklöfva 17  får dom, får der di nu ligger, ä di inga 
nötta te, dä svor-ak å Päar mä. 

Nå håla rasa trö, som sagt va, fram på qvällen så hire dit 
ett tulamutt" utå alle di fänkenskinn, får vi blre öra i skaal nå 
lite hyar, å denne Grud å Tittuta-Päar sulle te å slåss. Damme 
tok Videlfer i Skumphult å kasta ut dorn bägge båa på sopedunga. 
så dä dåmma ätter. Der ref Grud klräapalta å Tittuta-Päar, 

Hskr. föl st hosa, sedan ändrat. 
försett mig. Bära ve säk = 
»sofvelmat» 
»bålgeting» 

8) bakma (Iscek) dricka omåttligt. 
lm) gick det så illa? 
12) »skallen, huf vudet» 
14) krossade 
16) är nöjd? 
18) »Tulamutt bråk, krakel» 

2) kastat honom (<- svinga)? 
lägga in (mat). 

mjölkmat 
»tyget» 

9) Det blev mycket till slut? 
11) galen 
13) stötte 
15) tillklämda ock platta 
17) bunt humle? 
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Så att den måtte skaka hem i bara skjorta å hade rättsnär 
skrämt ihjåk käringa si, får hu tänkte, dä va Dunder-Erik som 
va ute å spöka, får sina den sup ihjåk säl(' på Ålleskogs auk-
tion, fick inte nåka menska vara te fress får-n. Men hu fick 
se på lite ant, bara han våhk va inkommen, fåt fast han inte 
hade mera palta på säk än sin store hatt å skjorta å skona, så 
tok han ändå stickekäringal i högaste 2  å dräpte te henna spuna-
rock mä, så vingatut3  hoppa ut igånom fönstert å hela kärretut4  
ble smått som gruteskrå5  — dä ä dagsens sanning dä. 

Å sina har-ak la ofta hatt spune6  i hop bå mä Jöns å has 
Anders Petter. Jak mi9s la jak, som dä vårt i går, dä va 
ändå korsmässeda årt fåre dä svåra åt, så sannt jak här står, 
då hade jak å Jöns vårt ute åt Borås på lagmanstinget, å An-
ders Petter va mä, får att han sulle ta dä som va i ögsuna7, 
får Jöns ville, han sulle ha gapat på all ting å inte stå der som 
en förbaskad mumrik8, når dä kom te testmänteten2  mä dä som 
va. Å håla rasa trö, når vi i hemfaka kom te Drammåsa backa, 
der vägen liKger, som han låge på en svinarygg, å dä hällar 
ner ifrå Dranamås sör om vägen som utför hundra körketak, å 
jak ok 1° mä Jöns, å Anders Petter sat bakätter, å mårkt va dä 
som bek, får kkocka va-la midt på halft ellova — der va dä 
som om nåket hade stått der å skräckkat11  i vägen för hästen, 
får den stanna å sto, som han hade vårt pötter i backen. Å 
då sa jak te Jöns: Håka trömeta12! sa jak, jak sa hoppa å, sa 
jak, å se, hur dä ä fatt, sa jak; å jak hoppa å te fråsia. Men 

»ställning, livad ljusstickor sattes; bestod af en tung träkloss, 
lik en mindre kubb, hvari sattes en grof käpp, i hvars öfre ända 
var en hyska eller prång för stickan» 

i högsta hugg? 	 g) vingtyget, där rullen sitter 
»Kärretn, hjulverk, hjul och rulltyg på en spinnrock» (snarare 

julet med närmaste tillbehör). 
»grytgods. Gamla grytor af gjutjern brukade man sönderslå i 

mycket små bitar, som nyttjades i stället för hagel till ammunition på 
jagt. Brukades vanligen som bild af något som var illa sönderkrossadt, 
såsom glas o. d.» Da. skrå skrot. 

g »spunnet garn, göromål tillsammans med någon» 
»ögnasigte» 
»dumbom, en som ingenting begriper» 

g) »afgörande, resultat» 	 10) »åkte» 
»Skräckla, lägga hinder i vägen, spöka». 
Bokstaven mellan Ö ock e kan utg. ej tolka. 
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hvart jak tok vägen, dä fick di fårst veta den nare dan om 
ätterndan, får di hvanskel hake häller så mäk mer. Å Jöns ga 
säk te å hojta å kalla: Hvart tok du vägen, Päar? sa-n, jak vet, 
du datt la inte i sjön? sa-n. Men dä hales ingen Päar å. Då 
slo Jöns upp gapen å hojta, så Ola i Drammås vakna ve-t in 
i stufva, å bå han å hans Jonas drusa ut å trodde, ellen va 
löser kommen i kukna 2, som han ofta vårt lell på den ti di mälte 
i-na, inna siåsens datt neri. Men når di kom ut, så fick di se, 
hur dä va fatt, sa Ola i Glämmebo, når han sto på hofvet i lake-
sån5. Får Jöns hade latt hästen gå på tået6, hur han töckte, å den 
hade gått inte kuknevägga å ställt säk te äta på en gammel 
säck — för masen te paltaätare va den mä. Å vangen hade 
bket ståane ve utersta kanta på den bratta ha, som hällar 
masen i våll ner i måera, som ä en halt' fjalingsväg brea å nu 
sto som en sjö. Får rengnet öste ner, allt mä lagmanstinget 
va, så klarvattent va så djupt, som Nils i Kärret der ä långer 
te. Å når di kom te å se ätter — får Oka tände upp a lökta 
å luste mä, så va den stora tönna borte, som hade stått på skål 
utmä vägakanta, sina di mälte, å der gick fem å tjuge skäpper 
korn i-na, får hu va stor som ett åbäke. 

Då sa Oka: Hvem tusingen har tatt tönna? sa-n, får hu 
sto la här i thorsdas lell, sa-n, får då for-ak förbi kär mä ett 
enelass, sa-n. Men dä hakes häller sås hvantas tönna häller Päar. 

Å hva mäk anbelångar, så hoppa jak la å vangen, dä ä la 
sannt lell; men sina gick dä omkring i skaal på mäk, som om 
jak hade blet magavä1der 9  hundra gånger, å dä gkustel° för öga 
som tusen ellknister, å når den dara kultinga ga på säk, så sto 
jak på havet, å jak tänkte å resa mäk på fåttera, men dä va-
la stopp lell. A då va dä änna start, som om en hade satt 
inåk på hufvet i en lakeså, får der va så mö vatten på botten, 
som min hatt va långer te. Å gungsan gjole dä, än hit å än 
dit, å sina hväkde dä på säk, å då krafia jak mäk la upp på 
fåttera lell. Men då kom dä mera vatten, så jak sto i äfver 

1) varken 
3) sidoåsen 

byksån 
»på kant, i lutande ställning» 
vänd upp ock ner 

n) gunga  

4-180112. Sv. landsm. 1918. 

2) (sttria) kölnan 
4) föll ner 
6) »måfå» 

varken 
to)  »glindrade» 
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knäna, måna jak kände ätter brädda, å sqvalpa gjolre dä rent 
fårfaselit, som om jak legat i en sjö. Å som jak stack näsa 
upp åfver brädden, så pep dä å blåste som ifrå hundra smie-
bäljer, å hatten den for får masen i våll, å den fick jak alri 
se mer på år å da. Å dä konkte2  å konkte, å rägna gjole dä, 
så dä öste ner. Hvar eviga palt va dungevåter, å mårkt va dä 
som bek. Då trodde jak, dä va den sista fahlra jak va ute på 
får dä begrep jak la, att jak va på dä bottenlösa. Å så visste 
jak inte, änta jak va dör häller lefvane. Men te slutt trodde 
jak, att jak va dör, så att jak sirat skaal i barjet, når-nk hoppa 
å vangen, å att jak nu va på falfir te de döas lann, får 'dä va 
inga stursel hvanta unner häller på, så att jak änna trodde, 
jak va ute på dä döa hafvet, som står orntairt i läsnina3. Å 
rätts som dä va, så fick jak se ena stor, svarter vägg midt får 
mäk, som tudde4  änna ifrå jolta upp te himmela, å midt på 
vägga va en stor, firkantig lärarn, som da luste ur, som ur 
en bakåmm5. Åhå, tänkte jak, hare ska jak nu bara komma 
upp får den höga vägga? Får nu ä dä säkert, att jak långe 
kommet te .Rejusalem. Får hva va dä hällia får en lämm dä 
luste i? Men rätt som dä va, så stanna tönna, å qvista dräpte 
mäk i sann, så dä sve som ell. Då grabba jak tak i dom å kråfsa6  
tak upp, på fasta marka, å då lå der änna start som stora 
höga utå, arteris, å jak trölla åfver änne hundra gånger på di 
dare höga. Å der va dä1rpa 7  ve dälrpa å ätterlag ve stättelags, 
å svacka ve svacka, men jak bara sträfva ätter lämmen, som 
dä luste i. Men rätt som dä va, så do luset, å lämmen va inte 
mer te seenes, å mårkt va dä som bek. Då sto jak dar lell, 
å i dä sanima bale jak ett fårfaselit väsen åt den lea jak kom 
ifrå. Då lät, som når tassa9  börja tjutalö, ett tocket ulfva lefvane 
bale jak. Då ble jak så hemsker å annarsven, så jak tok flere 
skutt åfver höga å kom så upp på a sidd12, dar dä va långt 

synbarligen får rättat från för (uttal for). 
3) bibeln . 
5) bakugn 
7) »fördjupning» (= svacka) 
9) »vargarna» 

n) »medtagen, förskräckt, rörd» 
12) »lid uppför en backe; sluttning i allmänhet, ofta sidländt trakt. 

Laasidd 

1) Hskr. har 
2) gungade? 
4) räckte 
6) kravlade 
8) »upphöjningar, 

19) Hskr. ljuta 
ojemnheter» 

sluttningen af ett ladugårdstak». • 
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gräs, å jak grabba tak i-t å kkåfsa mäk upp, dit fortaste jak 
lime. Men då sukta' dit mä ens unner fåttera på mäk, å jak 
sjockte2  i te knäna, å så sulle jak ta får mäk mit händera, men 
dar va la inte nå å ta i lell, å så skant jak ut fåre, som igå-
nom huld i brunnkart på Linna-Päara brunn. Men som jak 
skant ut, så hängde jak fast mä fåttera, får di hade la satt 
säk i nåket snarje å va blenna fastkättata, å hufvet å kroppen 
lå som på a tafka, å gongsa gjole [dit] igen utå attan patraser. 
Då mente jak tro på, att dit bar ner i unnerjoka, å jak tok 'te 
å hojta å skoja, som jak seet i ulfvamunn. Då ble dit ett tu-
lamutt i nare äen, som om ellen vårt löser, å di skoja: »tjufva, 
tjufva»; å in kommer di mit lusestikker, så dit blusa högt i 
taket, -å jak stoja: Hjelp mäk, hjelp mäk, kjare folk, får-ak-
sjocker i joka! Hjelp mäk! dit ä jak, Pär Oka i Knäppebo, 
som sjocker ner i unnervahka! Jak sko ihjåk mäk i Dramm-
isa barj, dar jak hoppa utfår vangen. Då hake jak a röst, 
som sa så mö som: Hva hunsingen! jak tror, dit it sjolfve 
nämneman Päar Oksa! Men hur i allan vahk har du kommit 
in i vårt krokabohk 3? Men då hake jak på måkt, att dit va 
Brake-Petter. Å välsigna däk, Petter, som ä närvarane, sa jak, 
hitlie ä du dör ag? sa jak, så att vi ä komna i fulje? sa jak; 
men här loktar korf å fläsk utå attan patraser. — Dit tror-ak la 
når ku hänger i mitt krokabohk! sa Petter. Damme gick repa 
å, å jak drusa ner midt i mjolkafata, å fläsk å köt å korf datt 
åfver mäk änna som ett sterör4, å krokabohkt derpå, får dit hade 
låssnat ve den ene äen, där snoras gick å, som dit ,hang i. Då 
kasta Petter bort öxa, som han hade i hånna, å Ällika, som höll 
lusestickera, börja å skrika å brumma. Dit va sjolfve gjole 
böfvelskinn, sa hu, dar refv-en ner hela vårt krokabohk, sa hu, 
å sko ut aller mi mjokk, sa hu, så dit står som en sjö på gulf-
vet, sa hu, å fcirderfva aller vår söemat! sa hu. Å dit skälrie 

»Svagta eller svakta ge efter, sjunka undan». 
sjönk 	 • 
»Krokabord, en vid trätafla, som hängde på snören eller rep i 

taket, fastbunden i alla fyra hörnen; den öfversta sidan slät som ett 
bord, men den undre fullsatt med träkrokar. i hvilka kött, fläsk och 
korf hängde att torka. Ofvanpå var samma bord äfven belastadt med 
sådana redan torra varor». 

stenrör 	 a) »Snoera, snora snören, snodder». 
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detta? sa hu. Hare skrån' kom kuckla dit? sa hu. Men då sa 
Petter: Da ä la ditt snöllevets vållane te, Ähllika, sa han. Ba-
ke jak däk stäng igen taklämmen, sa-n, når vi vårt här å rart 
i rugen! sa-en. Va dä rimmelit dä? sa-n; du vet, att Darras galt 
datt ner här i fjok, sa-n, samme da som Druse-Britta do, sa-n, 
när jak va på Brattabadet å brände kok, sa-n. Nu har Päar 
gått i 'arket å drusat ner på samma vis, sa-n; dä får itu skölla 
dök sjolf fåre, sa-n. Men, min kjare Petter, sa jak, seg mäk, 
om jak ä lefvane häller dör, sa jak. Ä du dummer, Päär? sa-n, 
dä ser itu la, att du ä lefvane! sa'n, dä suns på mi mjolk å 
min söemat, sa-n. Men hvar masen kommer du ifrå? sa-n. 
Jak menar, du ä dungevåter ifrå topp te tå, sa-n, å hvar bö-
kelen har itu hatten? sa-n; den ligge la utante i arterist? sa-n. 
Nää, kjare Petter, den får-nk la alri se mer, sa jak. Men ä dä 
sannt, att jak ä lefvane, sa jak, så att inte Ähli4  nu ställer5  te 
liköl ätter mäk? sa jak, å pajken min skriker ihjol säk? 
sa jak. Men då sulle-n sett en Brake Petter! Han fick tak i 
mäk, börja rösta i mäk, som om jak vårt en hösäck. Ä du 
hostinsker 6, Päar? sa-n. Du se la, du lefver, så saiit di kallar 
mäk Brake-Petter, sa-n, å kom nu in å få å dök vätepalta, sa-n, 
å få däk en sup! sa-n; hällia dör ku om igen, sa-n. Dit får 
bki, har dä kan mä mjelka å söematen, sa-n; dä va godt, dä 
ble derve, sa-n. 

Å så fukde jak mä Petter å Ällika in, å di dräpte så te å 
kölla7  på spisen mä ahkeve, så dä dåmma ätten Å jak feck å 
mäk hvareviga trå, mäna jak värmde ma, å fick på mäk 
Pettera släpemundering, å så has gamle päls. Å Petter tok 
fram brännevinsflaska å ett söematafat så stort som ett sterör, 
å vi sup å barde ve oss änna te8, mäna Ällika å Nils, pajken 
has, stälde dit som va te rätta i boa, får der hade jak sehaskulerat5  

tusan, djävulen 
»Snölle snille; snöllevet snillevett.» 
»Darra grannfars, gårdbos. Darrafar grannfar; darramor 

vraumnor.» 
Elin (c_ekt) 	 5) eller ställer? 
»ostindisk, obegriplig, förvriden» 
elda 	 8) »så det lönade sig» 

6) Schaskulera ställa till oväsen, göra oEred, skada (säges mest 
om kreatur, som bryta sig in på åkrar)». E- gestikulera? 
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utå hundra haka i hållna tu', når krokaboIrt datt. Varst va dit 
mä hänna rojelk å salfva å vitfskera, får di feck varste knäppen. 

Men jak va änna ör i hafvet, tese Petter laggt ut för rnäk, 
har dä hade hampat säk å refvet å. Får-ak hade, når-ak sutta 
å vangen, dattet i Olas stora mältetönna i Dra-ii-As, å dä vrä-
ket hade kultat utfår barjet i samma äva2, å så ner i maara, 
som sto som en sjö. Å tönnebesten hade konkat åfver te dä-
nara lannt Inä mäk, får dit va nohlvästablåst, så öga kunna 
flaget ut. Å dän höga vägga jak så, dä, va di höge körkera på 
backa, som skömde emot mäk, får-ak va för djupt nere i dii 
rackare oaha1rt3  å maara. Å når-ak så-t lusa, så va dä i Brake-
Pettera boalämm, når di va å rulre i ragen. Å når-ak kom ur 
tönna, gick jak ätter luset å kom fårst i di store rishöga, som 
va upphoggna ner ve maakanta, å sina i arterist, som lå ve 
boavägga, å dar hade jak kråfsat mitk upp på torftaket, får 
rist lå upp te öffsa4. Å så hade jak drusat ner i lämmen, som 
Ällika hade latt stå uppe, å datt så på krokaboirt. Men som 
löeka va, så va jak inte dör, men våter, som jak legat i sjön, 
Å hatten den hitta jak inte fölle5  dit nara årt, når di slo på 
maara, å han hade blåst in i en viebuske, å dar hade getunga 
gjort säk a mössa6  i-n å ät huk på botten på-n å riktit skam-
skämt-en, så jak kunne alri nöcka-n mer, utan jak klöppte 
sånder-n te hattatofva, som jak har å lägger i skona, när dä ä 
kållt. Å dä va ändå nue hatten, får-ak hade inte nöckat-en 
mer än tre gånger på elfva år; men dä lönte säk inte ä laga-n, 
fast han kostat sju daler. Dä hade bara vårt te å fora skaen7  
mä, häl 

Men I sa tro sina, når-ak kom hem den nare dan på ättern-
dan, dä va nå te väsen i gålre! Får dä kan Jöns vet å sega, 
som seter här som ett lefvanes vittne, får han å Drammåsarn, når 
di inte så ett hår ätter mäk om natta, mente fålla tro på att 
jak drusat ut för brattabarjet ner i maara, å att tassa hade ät 
upp mäk sina dar nere i busket, dar di tok Olas so dit nara 
årt. Å di hade fårt hem te Ählri i dagninga, å hu tok så illa 

1) »tyg», saker 	 2) 
»Oahulr ett mörkt, otillgängligt 

pipa, djupt kärr, dike, graf, mader o. d.» 
takkanten (nertill) 	 5) 

6) ett bo? 	 7) 

»tidpunkt, ögonblick» 
ställe, såsom ugn, skorstens- 

förrän. Första vokalen osäker. 
»öka (eg. fodra) skadan» 
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ve säk, som om ellen hade vårt löser, får tassa hade tjut hela 
natta nej i Dranamåsa hångel, änna sturt som di allti gjara emot 
urevär, å hu hade långe2  tänkt, når hu huke dum in i stufva, 
att di hade råkat emot ve nåket rof å gjort säk a hunnamåkti, 
men kunne alri tro, dä va raäk ändå. Men når Jöns å Ola 
kom å sa, dä va jak, då ble hu änna stormögder3  å åbäkå säk 
änna förfaselit, så hu rättsnär tatt taket å stufva. Får se jak 
hade kan tro på mäk den bästa jacka å di nue böxera må di 
blauke knäspänna å hundra sjutti daler i sedlaboka, å dä va 
dä alla varsta, om fanken å gullfåttera hade ät upp di må, å 
så skamskämt di nue klära. Men måna hu åbäka säk som 
bäst, skaka pajken ikring i hela grannelaget, å di kom femti 
manna högt må öxer å böscher4  å skallspjuta, å Grepla-Nils, 
som va skallfogd, kom å körane mä vargagarna, å di tänkte 
ställa te skall, för om böfvel å gullfåttera hade ät upp Päar, 
så orka di la inte långt på lek, mente han tro på. Men så 
sulle di fårst skicka te Gläfvebo ätter ett par kanner bränne-
vin, å når di då va våhl i fahlr komna må fakknäppen, då 
kom la jak lell. Å Ähki ble så girar, så hu änna svemla, får 
hu trodde, jak va långesina Uppäten, å att dä va slut må di 
hundra sjutti dalera. Å har Trå inte tassa tatt däk, Päar? sa 
hu, å har ku sedlaboka må däk? sa hu, mä hästapänga? sa hu, 
å den hvite firadalern, sa hu, å sexmarkasedeln, sa hu, som jak 
skicka må i, varejäle6  te såpa, sa hu, i fall du inte fick sålt 
hummeln? sa hu. Å ge däk du te fress, sa jak, får sedlaboka 
har-sk inna före i böxsäcken, sa jak, å då ga hu på6  mä åbäkinga, 
å skicka bu bå ätter pajken å di nare, som långe gått i fåreväga, 
å di hade inte sett ett hår hvanta ätter mäk häller gullfåttera, 
får-nk va långe hemkommen. Men så mö bke dä, så dä blre ett 
anskrämmelit båkmane7  å supane iå qvällen, mäna Ähki la sedla 
i fägesålts på fiaken2  å torka, får di va igenomvåta. 

Men nu har-ak la pratat om Jöns å has Anders Petter å 
vår samvara, så jak änna gkämmer brua. I må tro, att Gunla 

»hage med småskog, betesmark med löfskog» 
redan 	 3) »rasande, ifrån vettet» 

4) »bössor» 	 5) »i händelse af behof» 
6) »upphörde hona 	 ' 7) Första vokalen osäker. 
8) Läsning ock betydelse osäkra. 
s) Apud Elfsburg. = brödhäck (Hof). 
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inte ä örat å gråsona 1, häller nå hampatroll 2  häller lell. Han sa 
la inte ant prostafar i går, då hu sken unner kruna som soka 
i Karlsta. Då ä nå te däka, sa I veta, å starker ä hu som en 
bäst. Hu orkar ta en lakeså å Vifta ett tönnekar. Å kantares 
ä hu bå mä lie å krok4  än sjålfve Anders Petter, mä resäpt5  te 
seganes. Å inte blir hu ör i hufvet i fårsta bokta6, dä ä säkert 
som ta bussen på hölla. Ja mins la jak. dä va ändå den store 
blåsdan palmalorda7  får två år sina, då kom Gunla å körane 
förbi Bråkås mä ett stockalass, å jak kom ändå ifrå qvarna i 
samma ära, å blåste gjoke dä, så dä hule ingen örnalju, å 
träna damp i skoga, så dä braka, som når jorddun går, då 
höll Jönsa laetak på å fara sin väg, å hvanta Jöns hälle di 
nare toke titta upp, sina mer 5. Å jak va så rädder, att hele 
lagåkn sulle blåsa på mäk, så jak smet omkring knuta som en 
hare. Men Gunla kule2  åxa inte stufvevägga, fick säk en stege 
inte hängeskjukt å sprang upp på dä å på laetaket å upp te 
ryggåsen, som en katt, å Tvi skämma ere, I som ä dränga, 
sa hu, å kara, sa hu, å du Anders Petter mä! sa hu. Å då 
måtte bå Anders Petter å Nils upp på taket mä, får kan tro di 
skämdes, får Gunla va gkiskare" å gick fåre dom, fast taket ä 
högt som ett åbäke. Men så har hu nått å brås på arg. Hvem 
känner inte Sven i Brömshult å has snäfvall. Elsa? Hå, jak mins 
la jak, som dä vårt i går, når jak va mä på darra bröllop, 
som vårte i åtte dåa. Då va ändå samma art, som knekta gick 
åt Tuschlann, å samme söndan som Kröse-Kersti jokas ve hög-
sommersti. Jak va la inte • slägt, men ätter som jak å Sven 
allti hatt våra sulv ihopa änna ifrå pajkåra, så sulle la jak 
vara mä lell. Hå, jak mins-et, som dä vårt i går, får Skrå-
kåsarn va ändå yard han, å jak va utkommen insamme172, får Ähki 
hade å gjara mä kriatura å den rackare tolfsulfvakjorteln, som 
hu rättsnära alri fått faki. Å sent kom jak; måtte fårat köra 
å di rackare Rådskoga åxa, som va inkomna i mina jokäpla- 

»inte det sämsta stycket» 
»hainpspöke; tillgjord, högmodig» 
duktigare? 	 4) 

5) »respekt» 	 s)  
7) »lördagen före palmsöndag» 	8)  
2) körde (ptdra) 	 10) 

77) »Snäf fager, rask, smärt». 	12)  

årder (ärjekrok) 
i första taget 
vågade än mindre något annat 
morskare 
ensam 
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lann, å fårut på dan va inte bockskinsböxera torra, får Ählri 
hade tvättat dum, ätter di va skaraskämda, sina jak damp ner 
i vaseni anda pinst då jak va ute å titta ätter fät. Men jak 
kom fålla ändtliga dit ve tolftia på dan, å hva får-rak då höra, 
når-rak kom bort i haga framemota gåirn, om inte ett anskräm-
melit galmane2, å når-ak kom förbi fäjusa3, hva får-ak då se om 
inte Grud å Tittuta-Päar, som va allt i fahl komna mä å slåss 
ner på gata! Får Grud va darra knekt, å han sulle fåne ändtliga 
vara mä. Å denne Tittuta-Päar sto start inte te å unvara, får 
se han hade satt bå bruare- å brugummaklära. Å nu hade di 
långe hårt ve säk så mö å dä våta, så di allt va blena storm-
ögda hån två, å Tittuta-Päar hade fått tak i a gammel gruta å 
satte ätter Grud mä. Damme tok jak å Skråkåsarn å ledde 
bort Grud å stängde inn-en i kjuirna å vräkte en stock får 
dorra, å Tittuta-Päar skängde vi in i svinhust å mura fåre 
derra, får se prostafar kom i samma 'äva, å som löcka va så 
kom korperalen å tok Grud i antvåschlan 4  å fulre mä säk-en, 
får se di sulle maschera den åre dån. 

Å sina Bulle di då upp unner vigslra, å jak va så rädder, 
så jak bråga5  som ett aspelöf, att di som höll pellen sulle 
släppa-n. Men I sa tro, att prostafar gjoles ett bruaretal ätter-
åta, som hette duga. Han sa, att Sven sto dar som a ek i 
högan skog å Elsa som fagran ros i grönan lunn, å öns kte dom 
löcka te många eker å roser. Å jak ble änna annarsve, så jak 
måtte torka mäk i öga, får se jak kom te å tänka på min 
rare ekedonge, som jak freat upp i nohlhagen å som den rackare 
Slummer-Nils satte ell på å brände opp i domleveka samma år, 
når han sulle svea lite hank åt mäk å inte så likare ätter ellen. 
Hällia hade jak fått.  en hop eker i framtia, så tätta som di 
Sven hade i si kärräng. 

Å sina allt våhlr va beställt mä vigsira, sulle vi såta uss 
te bohlra bå ute å inne. Men då bire ug ett lefvane, jina di 
kom på hvar sitt säte. Å rättera di va tretti, å di tudde te 
klocka sex. Kunne le tutt länger, men då sa prostafar stopp, 
sina skålra va druckna å skålrapänga upptakna. Di ble ändå 

1) vassen? 
3) »fähusen» 
5) darrade 

2) oväsen 
4) tog hand om Grud 
6) Hskr. gjöle. 
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tvåhundra åtteti daler, utan allt sölfvert, som va bå bägara å 
tumlara. 

Jo, men hva hände? Spelemännera hade inte våk spelat 
us ifrå boka, inna vi fick höra ett för grufvelit bakeranel där-
ute. Dit va Tittuta-Päar som brut säk ut ur svinhust unner 
sölla, å hade börjat sät ihop mä Vräll-Petter å Frasa-Jonas, å 
hade fått tak i a gammel slipemarr8  å satte äter dom mit Men 
då måtte Sven ut sjolfver, å då måtte Päar ge tappt lell. 
då tok Videlfer i Knipplebo å svängde-n i dungesumpen, å 
sina häfde di-n i dä stora kart, som sto i fäjust å va fullt mä 
drank. IM ble han så testökater å fårlaten 3, så han vanta 
hakes häller sås den dan mera. 

Men jak sa sega, dä va ett bröllop som stötta. Jak va la 
mä på dä stora bröllopet i Ramphult årt förut, men dä spisa 
ingen frukost 4  emot Svefia i Brömshult, får Sven hade lagat te tre 
tönner fulla å brännevin å bröggat tre tönner kornmalt å slagtat 
bå åxe å ko å sina den stora sona å hussinga5, som han gett på 
i nie veker. Får bröllopet gjole han sjolfver som en karakar, 
.ätter Elsas fåreller va döa. 

Da förstås, att fram på qvälqvisten ble di allt fråbahlia6  
nå liti hvar, får di sulle upp på kammerloftet å dånsa, å dar 
rände di upp så många, så når di dånsa som bäst, gick alla 
streta' å, så hela loftet datt ner i framkammern. Då brut 
Grebba-Kersti lårt å säk, så di måtte skjussa å den på fläcken, 
å Grepla-Jonas den brytt tummen ur le, å nå lite hvar ble kra-
masata å fick skavank utå di som va bå unner å på. Sina 
feck di dånsa på kohagaäckra8  hela veka imella di gick långe-
dånsen i gåka, å dar skamskämde di allt gräst, men så feck di 
inte häller så fahlia dunsane, om di ag drusa i mark, som di 
ofta fålle gjole lell. 

Den are dan kom Tittuta-Päar tebaks å va så upp smissater 
å säfveli8, som han alri vårt i drankakart, å höll säk tugli'8  änna 
te siste dan. Men då dräpte han te å slåss mä Gulle-Petter, å 

7) väsen? 	 2) ställning för slipsten? 
3) övergiven, snopen? 	 4) >förslog intet emot» 

gritar? Huss lockord på svin. 
högljudda? (Balrit förskräckligt.) .. 
stödstolparna? 	 8) Ackra igänsådd åker. 

9) trög, senfärdig (Hof); snygg? 	79) stilla, foglig 
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nä, förstås, att visst vann Tittuta-Päar på den långräkige Gulle-
Petter, men så rista ng Gulle-Petter sånder Tittuta-Päar, så den 
sina fick ligga på knä å su i sex veker. 

Men allt rolrit ger säk la te äen te sista slutt, sa repeslagarn, 
å så hade ug detta bröllopet ändtliga en änne. Å di två spele-
männera å Töte-Pelle, som blåste, fick sjuttan daler hvar. Men 
så te slatt pöttel di den långdramlige 2  Frasa-Jonas på Spele-
Jonas, så den kramasa hele fejoleu, som ble smår som grute-
skrå. I dä samma drusa Töte-Pelle ner gånom svinhustaket, 
dar han sto å blåste, å brut sånder hele klanetten. Så va dä 
slut som ammen i körka mä hela harkiheta. Men måken te 
bröllop dä står inte i bråm3  braskom, dä svor-ak å Päar mä. 

A jak mins la og, når Gunla va tekomma, dä va ändå 
samma år, som knekta kom hem ve missommorsti, får-nk å 
Ähli va å mena ä latte krissna-na. Å i sa veta, dä ble ett 
barsölr, så dä runga i grannelaget. Å Grad han va mä, får han 
ble haffater 4  i Tuschlann å kom inte hem, når di nare gick te 
Norget, men nu va-fl hemkommen. Å den are dan sulle vi ut 
långedansen. Å denne Töte-Pelle å Spele-Jonas di gick fåre, å 
så spände Grepla-Nilsa Ola ett kalfskin på en koperkjätel å slo 
på trumma, å så bann di ihop Snepp å Tittuta-Päar på midten, 
å di sulle gå på firafåtter båa, den ene framlänges, den åre bå-
långes, sina di tått på dom ett par gamla skjorter utante, å så 
la di ett stort åklrä på dom å ena saaL3  på dä, å så snörpte di 
på Grud ett ant paltåk(ä å satte på-n a gammel gräflinga-
mössa, å så sota di-n i suna å satte-n på den danninge kons-
tige hästen å ga-n a svepa6  i hånna te å köra på mä. Å så 
va, di ätter hela glatta laget, å dä va a radda så långer, så 
når di siste va i Brömshult, va di fårste långe i Bråkåsagålra7. 
Å dar råa di in te Påfvela, så många som gick i stufva. Å 
så sulle Grad gå å den danue åttafotingen, å då trådde han 
Tittuta-Päar på labben, å så reste denne säk på två fåtter, så 
den långe Grad datt i golfvet som en stor klamp. Å då 
rak di i här ihop å drusa in på Påfvela kiråcka, så den slo i 
golfvet å ble smår som gruteskrå. Då ble Påfvel så harniers å 

1) skuffade (Flskr. pätte?) 2) den skranglige 
8) Sista bokstaven osäker. 4) tagen 
5) »Såål. sadel» 6) »visp» 
7) eller -gålrn? 8) »harmfull, arg» 
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stormögder, så den busa upp som en stor höstack å tok trä-
betsman i den ena hånna å stekepanna i den ara, å slo Grud 
mest förderfvater, så di måtte köra hem den på a skuttkärra, 
å sina tok Påfvel bold å dräpte midt i högen å kjulre ut hvar-
eviga knatt så när som på mäk å Skråkåsarn å Sven sjolf, 
som ga-n nittan daler får' has gamla träklåcka, som ble kra-
masater. Å sina ble Påfvel så säfveli å njuter, som om all-
ringen lånedåns vårt. Får se han fick våle fåri kkåcka, får dä 
hade allri vårt ante ena gamrael skjalta2, som allri geck, om 
en ug hade hängt gruta mä i lot te tönge, hä! Men Grud 
hade ug fått sina fiska kokta, så dä va marke i skaal ätter 
alla pannefåttera, å den ena åxla gick ur le, får se betsman va3  
glåptonger, å di måtte• lägga ett stort tråanösta i armhåla, 
måna di brut axira i le igen. Å sina tvätta di-n i dammen, 
får han va skamskämder. Men så ble ug stekepanna som en 
bäljhanske så tekneppater4; men se den va inte mö godt åt, får 
resten hade långe ät två ho k i botten på-nu, å di hade länge 
nöckat-a te å baka lugkaker5  i. Men Grud, den räkel, ble 
leggane hela veka, å Tittuta-Päar hade ug fått säk a näse-
bränna utå _Påfvela panna, så han hade den ena grilla6  hit å 
den nara dit i suna, å näsa den blödde å sqvaka bele hem-
vägen som ena brännevinspipa, å så ble di så longna båa två 
som ett par saltata seller. 

Hå, dä kunne la jak alri tro, att jak sulle stå här nu ve 
sneppaskålra å lägga fram mina fatalier på Gunlas bröllop. Men 
en välsignat krur onge va dä, får hu skrek inte allt mä bar-
s/Akt va melle fem gånger. Men sina rände hu opp som a 
blomstrane ros uti rosenelunn å kalit sina kosser åt skog, å ofta 
jak huke henna vänsöte mun, når di juvelia tralla hu slog, som 
dä heter i visa om Blomster-Britta. 

Men nu har jak la så mö sagglat7  om bå Anders-Petter å 
Gunla, så nu kan en an börja, der-ak sluta, sa Macke, når han 

1) Rättat från för. 	 2) skröplig don 
3) Hskr. Vå. 	 tillvikt, hopklämd • 

»Lögkaker kakor som bakades i panna eller på glöd, utan 
gäst, endast vid log lågande eld». 

strimman. Jfr adj. grillig. 
Sagghla bita och slita med tänderna, item tala mycke åkk 

illa (Hof). 
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drack ur sju sneppaskåla på en gång, å derförel stopp, å skål 
får bruarefolket å hela glatta laget! 

Liktal eller utfardssermon. 

»Liktal af en bonde. (Västgöta-målet.)» Ur tidn. Najaden, 1875 
n:r 38, 22 sept.; avskrift av fil. stud. Fr. Busat, enl. honom Vadsbo-
mål; korrekturläst efter trycket. Apostroferna i Najaden äro här ute-

• lemnade eller ersatta av bindestreck. 
Under strecket återgives en variant, som på 1870-talet fanns i en 

handskrift tillhörig komminister L. 0. Wallberg i Allgutsboda (Växjö 
stift). Det var enligt W:s meddelande »en f. d. skolmästares utfärds-
sermon», som W. fått under sin studenttid omkring 1829 av en östgöte 
Torsell. Enligt W:s mening skulle den vara från Småland. W. hade 
själv hört ett utfärdstal i Villsta socken (östra härad) omkr. 1834. 
Ett sådant tal lär på andra håll kallats »vekastapredikan», ock talen kal-
lades så därför att de höllos på vedbacken, när liket burits ut för att 
föras till kyrkogården. Avskriften återger tyvärr icke bokstavstroget 
W:s handskrift. 

De två varianterna äro av intresse så till vida, som de visa, huru 
samma täxt kan gå isär. Talet är uppenbarligen karrikatyr. Inter-
punktionen är tidskriftens. 

»Surlum, Trulum, Speritas!» Darmä ä så möe sagdt, som 
jak sejer dek: »Statt opp igen.» Å som vi nu här, go vänner, 
för våra öja hafva att betraktannes, som vi se mä tåra å tocket, 
vån granne å krestendomsbroder på dit sättet, i lifstia salie å 
nu evennelia afledne, som vi alla dit se, 011e Persa. Å som 
hvar vetanes, att han va en tocken kär, som ä å vurna 2  i varia, 
darföre velle vi nu ente menner än unnerlåta te å berätta om 
has åfarl å darpå följane lefverneslåp. Så vell jak nu, som va, 

Sulum tulum spiritas, dit ä so möö sakt som: jak säjer däk, 
statt opp ijän. Å må vi ha an här för våra öja, go vänner, 
betraktanes vår granne å krestendomsbror på dit sättet i lifstia 
salie, men nu i äviheta evinnerlie avleene, som vi dit alla veta, 
01 Pärssa. Å som väl vetanes, att han va en tocken kär, som 
ja å flere som ä så vurina i värla, skam te säjänes, så nu vele 
vi inte mer minnas. Vi su unnerläta te å i dä målet berätta 
om bars åfärl å därpå följanes levanes lopp. Så nu kan la jak, 

1) eller derfåre? 	 2) Felskrivet? 
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ä å blir has näste granne, gära honom den ära, som ni nu, 
Gu hafve lof, ä komna 1  te has sista äretjenst, å liva som kan 
vära. 0, att jak kunne seja, som jak borle, »surlum, trulum, 
speritas!» Vän 011e, som jak ente utan gråtannes tåra kan 
tala om, som vi allihop se, legger nu å står på bår teress, som 
Surak sejer i manjalera2. Has beläte ä nu så skamlit emot 
de ha vort i valmakta, att jak ente kan mä menner än gära 
enka den ära på dess döa mull, som härefter följer. Å hva dä 
anbelangar, så velle vi nu beskåa honom bå invartes å u.  tante, 
på alla sier. Å darmä gå vi forst te hases inelfver, de samme 
att betraktannes, som jak mä oss allihopa kan veta ä nu så 
hopasnarkta3, att dä knappt sa fennas nåket mera i dom, fast 
jak vet, att di allre va tomma, så länge ;alle menskan orka 

som ä å blir hans näste gra.nne, väl göra hornen di ära, som vi 
nu gualov ii hitkumna te kars sista äretjänst å va som kan vara. 
0 att jak än en gång kunne säja, som jag borie: sulum tulum 
spiritas. För jak har la, ja mä, skam te tala om at, ja mä, 
gråtet i mia unge da, fast dä nu ä lort mä mäk, som dä kan 
vara mä grannmänska. Här ligger å står bålet te ress, som 
Syrak tala i klastikera4. Ja, jak säjer dä, statt opp igen! Om 
dä vu möjelit. Män gjort som gjordt är. Å all ting bar en 
änne, som konung Davis säger i pesalma. Vår Ola, som jag 
inte utan gråtanes tåra kan tala om, kars beläte ä nu så skam 
ligt emot dä, ha vut i ringane rot5, att jag inte kan mä minre 
än göra hars änka de ära på kars döa mull, som här äfter följer. 
Å kvad dä nu anbelanganes så ville vi nu betrakta humen på 
alla sier, bå invärtes 'å utvärtes, bå nerte å oppte, bå bakte å 
framte. Därmä gå vi först te hans inälver, som nu allihop, kan 
veta, ä nu så hopskrynketa i hans buk, att dä knappast ska 
finnas not godt mer i dom, fast ja vet, di aldrig vutt tomma, 
så länge salig männeska orkade nuta not strå i sä,k. De vill 
la nu möö te, om bars tarma sulle doga te annat än sponråeka-
snoer å lirestränga6. Så går dä mä oss, när vi ble utburna å 

1) I tidn. komma. 	 2) För manualerna? 
hopsnörda? 
klassikerna (eller ecclesiasticus •••• predikareboken i G. Test.?). 
Möjligen småländska: i rinnande rot grundligt. fullständigt? 
fiolsträngar? 
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nuta nåket strå å tår här i varia. Hau kunne förtära, när nåke 
fanns, men nu, nu duja de ente mera. När-ak kom te-n, som 
många gånger va fälle dä, så kunne han sjelf gå å slå i en 
sup åt oss båa två, å höll sek ente rör gor, om dit än hade vart 
en hel qväll. Jak tänker på di förre tiera, sota dä står i Mo-
seboka. Hva hases öja te beträffanes, så ser I, mie goe vänner, 
som nu ä här å mek känner, huruvurt insjonkna å ihurial di 
nu, ä; då vet jak vesst, att när han så, så så han så rart, som 
nån skulle kunna se. Som alla dä vet, den gamle pelarn står 
i körka, å när han hade si gamla psalmbok, som han fått å 
sin mörfar, han kunne så grannt leta opp vanjelt å epestla som 
nån, bara market låj imella å glasöja må; di va så klara, så 
att han kunne se.nummertafia jemte klockarn, bara dä va så 

grava görs oss trång, som vi sjunga i pesalma. Betrakta däk, 
o mänska, å löp inte så oförväja. Därmä gå vi te has näsa, 
densamma att betraktanes. Oja vella renna som bränvinspiper 
i förbuna tia, när vi si, hur tynn å hopkrörnpeter ho nu ä. 
Tvarlemäk tro ja inte, en kunne läsa fojdabrev å kvettenser 
gömen hänne. Men må tro i välmakta dä va värlkon som 
döjde i värla, så att om barna sto i den ene ännen på stuva, 
kunne han lukta dom perfekt i den are. Å må tro han va inte 
häller sen på foten, för om han fick si svina aldrig så långt 
ini säsgärlet, så vände han inte igen, förrn han fick ut hvart 
eviga ben. Å ja vill si på hvem som kan göra dyngvagns-
hjulet så väl, som han hade tänkt se te å göra at, om lifstia 
hade varat, som orla lyer. Å hvad hans öja anbelanganas, så 
si nu, mina goe vänner, hur inskynketa h ihåliga di nu ä; men 
dä vill ja stå mek, att när han så, så så han så rart, som non 
sulle kunna si, som 1 vet la alla, hvad de gamle pelara ä i 
körka. Å när han då feck si stora gamla pesalmebok, som 
han hade fått å morfar sin i värla — ja ja vet, I mins la ho-
rnen, Jon i Tvärlia, som gjorde sällinga 2  å ressel, ja ha ännu 
ja ett, fast fan å pojka ha förstört att å käringa sparkat 
att på ellen, ho skulle baka lite te renning 3  å tocket, som 
ingen kan komma så skamligt te begravning — ja sir, I hat mit 

1) ihåliga 	 ) såll? 
3) »förning» 
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klart, som dä sulle våra, å i bibel kunne han leta opp kopar-
stöcka åt barna å vesste så vari, hvar Tobieboka va beskrefva, 
alltsen gamle prosten lätte opp-a å la mälla. Men se nu ser 
han ente mera än en sten, som i mörkret sitta månde å ente 
kann beskåa varldenes ljus, som gamle Simon sejer i Tobie-
boka. Å darmä gå ni nu te hases näsa, densamma te betrak-
tannes. Oja vell renna på mek, när-ak ser, huru torr å illa-
vurla ho nu ä. Dä vet jak vesst, att dä va ett varkhorn i, som 
döjde i varla. Ja, jak menns som i går, huru vort lid ho va 
på snoka. Betrakta dä, menska! Men se, nu ä ho så tom å 
hopasnarkater, så att, hjelpe mek, tror-ak ente, att en kan läsa 
bå bref å fogdagvettenser igönom-a! Ja, ja, lika möe, be-
trakta detta, o menska! Å menna2  få vi la gå her å kneka, så 
länge dä varar. När vi nu öppnar våran mun te å se på 
hases mun, så ä den som e sprutta, emot han va i vahuakta. 
Han kunne darmä bå tralla å sjonga, så de hörles, om han 
sto på förstubroa, änna opp te våran kohaje, å de han kunne 
utante i körka, så menns mäk, att de hörles, att Ola va dar. 

Er lite hvar allihopa — å vill ja försäkra mä på att han kunne 
så grant si nummertavla fram hos klockarn, bana dä va så 
klart som dä sulle i värakta3, å kunne så redit ta opp 
vanjelutnet å pistelen, barla bokamarket å glasöja liars lå rätt i 
mella. Å i biblia kunne han så grant leta opp kopparstöcke 
åt barna å veste så väl, hvar Tobieboka sto beskreva, sena salig 
herr Anners letat opp na åt en å lagt imella. En tocken kär 
kommer här aldrig mer i församlinga. Men si nu.  sir han inte 
mer än en sten blind, som i mörkrena sitta måste å inte kan 
få si dagsans ljus, att tala mä gamle Simon i Tobieboken: Be-
trakta däk, o mänska, å löp inte så oförväja! När vi nu öppne 
vår mun te å si på hars mun, så ä dä tvatt imot hva dä ha vutt 
i välmakta. Han kunne därmed bå tralla å sjunga, så dä hörles, 
om han sto på fastebroa, änna opp i våran kohaje — ja vet I 
vet la, hva dän legge långt opp i marka — å dä han uttalte i 
körka, så mins mäk, en veste alt på öljeläktarn, när Ola va 
där. Dä va allti en go rättelse för hela församlinga å för ölje- 

1) väderkorn 
3) »vädret» 

2) under tiden 
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Han va allti ett godt rättesnöre bå för åljevarket å di are. Han 
sa allti åt-en, vån kaplan, som sa göra allt, när vi kommer 
fram mä liket: »Vår Hane har gett er e salier not, 011e», sa 
han; ja sto ändå å stoppa mi pipa. Men nu ä han töst å rö 
å blek, å då kan han hvasken qväal eller sjonga. Hva hases 
näfva beträffanes, behöfver jak ente möe säga om dom; di akta 
hvasken jarn eller stål, hvasken ell eller vatten; han kunne gära 
mä dom hva han velle bå natt å da, i väto2  å torro, som orla 
luder i skrefta. Å has make te å seganes, så va de ente nå-
ken flinkare kär på näket vis, än han va, å ingen kunne gjort, 
hva han ättlat3  te å gära, om ej lifstia i de dara förlängannes 
som en väfspole, förrän aftonen kommer, som apostelen seger i 
krönikebökera. Has ben glömmer-ak allri, om ja bledde så 
gammel som gata, hur gesvendt han farltes mä dom i sina onge 
dar i vana; å kom svina in i jaert4, som de fälle kunne bära 
te nåken gång; vassarra dö då! hva han då satte etter dom å 
sprang å snodde varre än den sure, tess han feck ut hvart eviga 
ett. Sån granne kommer her allri mer. Han beredde sek oj 
förskräckelia dogtigt, å darte talte han så vackert, innavartes 

varket å klockarn mä. Han som e an mänska kunne la noon 
gäng va rostig i halsen, sen han vutt hos granboa i not gästa-
bo, å då to allti Ola opp pesalma åt en, å folket vände säk om 
å bliade på en å tökte, örena jämt velle spreka på dom. Han 
sa så allti åt holmen, harr Lars, som nu ä våran kaplan — Gu 
välsigne an! — å som nu sa göra altihop, när vi kommer fram 
mä liket i .dag, så sa'n te'n, sa'n: Vår Herre har gett Er en 
obanturliga5  god röst, fader Ola, sa an. Ja sto ändå ja bakom 
å la i pipa å hörde vat eviga ord han sa. En tocken kär kom-
mer här aldrig mer i församlinga. Men si nu ä han så töst å 
rö å blek å dö å kan vasken kväa eller sjonga. Lika möö, 
lika möö: betrakta däk, o mänska, å löp inte så oförväja! Han 
beredde sä så förskräckelia väl å talte så jämmerliga vackert 
te sin dö, så jag tro, jag knapt glömmer at aldrig. Fan ta mä, 
to han mä icke i hånna, så sa han te mä, sa'n: Ni far, sa'n 

1) Tidn. qväll. 
hade ämnat 

5) utomordentligt 

2) Felskrivet för våt0? 
4) gärdet 
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anatel sin dö. När-ak va jamte-n på has uttersta, så sa 
han te mek: »Käre Per», sa han, »ä, mor inne?» sa-n. »Näe!» 
sa jak, »vell J, jak sa gå etter-a?» sa jak. »Ja men», sa-n. 
Så gjorle ja dä. Dä lella han orka, sa han te-na: »Lisa», sa-n 
»bra er ente om mek mer», sa han. Å så sa han åt-a: »Nu har 
du barna», sa han, »å allt de ara i vårt hus», sa han, »bå ko 
å so, få å så,» sa han, »bå utom å inom gårs», sa han, »å att 
ingen sa kunna rubba nåket», sa han, »så vell jak, att graen 
sa växa vettne te, att detta ä mi uttersta velja», sa han. Å 
så fråga ho honom, om han 2  velle ha nåket i sek. »Kanske, 
om de vore nåket tönt», sa han, »så kanske J kunne locka i mek 
en tår», sa han. Så sloj ho i en tår åt-en, som ho sjelf gjorle, 
å så tok han mek i hånna å bö-na farväl, å så tok han avske 
å bå hemmel å jorl å måne å sol, å så sa han: »Nu vell jak 

— ja sto ja å bliade på an — så sa an te må, sa an: Ni far, 
sa an, ä mor inne? sa'n. Ja sto jag å teg å bliade på an e 
stund; så sa jag: Nää, kanske I vell ja sa gå ätter a? Ja män, 
sa an. Så gjorle ja så, å kom ho in ho å grät, dä lilla ho yr-
kade, å sa ho veta, ja inte ljujer. Så to han na i näven å bli-
ade på a. Så sa an te na, sa au: Lisken, få ja ta — — — 
bry dä inte om mek, ja personligen har rätt nu överstått det 
värsta här i värla. Nu tar du barna å alt hvad här ä, så att 
ingen sa kunna rubba däk ifrå att, så länge jag lever. Då vell 
ja grannmänska ska va ett levane vettne te, att då ä min yt-
terste velje. Så sa ja då: Jaa, kära far, dä sa ja va. Å så 
to han farväl å hänne å barna3, å så kolte han å, å låter nu 
sin tjänare fara i fred, som orla lyer. Så si vi nu här en spejel 
för våra öja på dänna morgoustunna, å att alt måtte gå väl, så 
marjelunda, vi månne så tia förhala. Å mer ve detta hugneliaste 

ända till? (för ännate?) 
I Busas avskrift står här inskjutet: kunna soja nåket mer, men 

de kunne han ente. »Karm du ente soja gröt?» sa ho; men nej. 
»Känn du1 ente seja fläsk?» sa ho; men ante dä häller. »Kann du seja 
flaska då?» sa ho. »Ä dä nåket i-ua?» sa han, »så kunna I kausje låcka 
i mek en tår», sa han. Så sloj ho i en tår o. s. v. — Kanske har B. 
sett någon annan variant? 

Inom [1 är tillagt: å så vände han säk åt vägga å slo te 
döaskiten: dä va de siste on l han talte här i värla. 

5-180112. Sv. landsm. 1918. 
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tefälle kan ja inte minna mä på. Män lät ni si, käre go vänner. 
ente mer», sa han. Å de va de sista ort han sa her i varia, å 
så kållna han, å så lät Harren sin tjenare fara i fri. Å mera 
va jak ente me ve detta hognelia 

att I går vackert å stadigt — I har la broddadt, vet ja — å 
därmed så tar vi oss en tår ,igen ätter måttligheta, å så sa VI 
la gå. 



Undersökningen av svenska folkmål 
1917. 

Av H. GEIJER. 

I. Förvaltning. 
Liksom för vartdera av åren 1914-1916 har även för år 

1917 av Riksdagen beviljats ett anslag å 7,500 kr. »till fortsatt 
systematisk undersökning av svenska folkmål». Genom k. brev 
av den 3 nov. 1916 ha professorerna 0. v. Friesen, B. Hessel-
man, J. A. Lundell ock A. Noreen, överbibliotekarien A. An-
dersson och fil. lic. E. Geijer fått åt sig uppdraget att utöva 
ledningen av denna undersökning, från vilket uppdrag docenten 
S. Lampa på Samma gång befriades. Rörande arbetets utfö-
rande ock det beviljade anslagets användning föreskrevs genom 
nämnda k. brev, att enahanda bestämmelser skulle gälla, som 
genom k. brev av den 5 mars ock den 23 okt. 1915 i mot-
svarande avseenden fastställts för åren 1915 ock 1916». 

Inom sig ha undersökningens ledare valt ett arbetsutskott, 
liksom föregående år bestående av prof. Lundell, ordförande, 
prof. v. Friesen, skattmästare, ock lic. Geijer, sekreterare. Ar-
betsutskottets funktioner ha varit desamma som under före-
gående år'. 

Utförandet av de genom ovannämnda k. brev föreskrivna 
speciella arbetena har liksom förut av undersökningens ledare 
uppdragits åt filosofie licentiaterna Torsten Ericsson ock Her-
man Geijer. Deras tjänstgöringstid har fördelats på följande 
sätt: 

1) Se Sv. landsm. 1917, s. 81. 
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Ericsson har tjänstgjort vid undersökningens arkiv på 
universitetsbiblioteket i Uppsala 13 jan.-26 juli, 24 aug.-6 
sept., 13-18 nov., alltså sammanlagt 7 månader ock 5 dagar. 
På resor i undersökningens tjänst har E. tillbragt tiderna 27 
juli-23 aug., 7 okt.-11 nov., 19 nov.-31 dec., alltså samman-
lagt 3 månader ock 17 dagar. Semester har E. åtnjutit 1 jan.-
12 jan. samt 7 sept.-6 okt., alltså sammanlagt 1 månad ock 
12 dagar. 

G eij er har tjänstgjort vid undersökningens arkiv 1 jan.-
8 juni, 8 sept.-8 nov., alltså sammanlagt 7 månader ock 1 
dag. På resor i undersökningens tjänst har G. tillbragt tiderna 
25 juni-7 sept. samt 20 nov.-31 dec., alltså sammanlagt 3 
månader ock 27 dagar. Sedester har G. åtnjutit 9-20 juni 
samt 8-19 nov., alltså sammanlagt 22 dagar. 

Under tiderna 9-20 juni samt 25 juni-26 juli ock 24 aug. 
—7 sept. då Geijer var bortrest från Uppsala, tjänstgjorde en- 
ligt arbetsutskottets beslut i hans ställe Ericsson som sekrete- 
rare ock arkivarie. Under tiderna 27 juli-23 aug. ock 8 nov. 
—31 dec. skötte enligt arbetsutskottets uppdrag fil. lic. F. Ty- 
4Un förefallande expeditionsgöromål i arkivet. Skattmästarens 
göromål ha under tiden 7 juni-31 aug., då skattmästaren, prof. 
v. Friesen, varit bortrest, enligt arbetsutskottets beslut hand-
hafts av överbibliotekaiien eller i dennes frånvaro av t. f. över-
bibliotekarien. 

Utom undersökningens ovannämnda tvänne årsanställda 
medarbetare har ett fämtiotal andra, tillfälliga medarbetare un- 
der den statsunderstödda Uppsalaorganisationens ledning värkat 
som upptecknare ock undersökare inom tillsammans ett tjugutal 
olika landskap. Till väsentlig del har deras arbete utförts utan 
ersättning; till ej ringa del har det dock möjliggjorts genom 
understöd, som av andra Fnedel än statsanslaget kunnat beredas 
åt dessa medarbetare, ock slutligen har också ur statsanslaget 
i någon, om än ringa mån, bidrag till de tillfälliga medarbe-
tarna kunnat lerunas, nämligen i form av inlösen av hand-
skrifter'. 1 det följande redogöres i huvuddrag även för de till-
fälliga medarbetarnes värksamhet under året (se avd. III 2). 

1) Se nedan s. 88. 
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II. Arkivarbeten. 
Det mot slutet av år 1916 påbörjade arbetet att ordna, 

räkna, registrera ock etikettera de uppländska samlingarna fort-
sattes under år 1917, ock medhanns före årets slut en första 
genomgång av alla hithörande handskrifter, omfattande bl. a. 
omkring 92,000 blad i sedesformat, som i detalj sorterats i syste-
matiskt ordnade avdelningar ock underavdelningar för olika 
slag av ordsamlingar, namn, grammatiska notiser, småtäxter 
o. s. v. Inom arkivets nyare samlingar från andra landskap 
(d. v. s. samlingar yngre än de gamla landsmålsföreningarnas) 
ha endast smärre liknande arbeten på enskilda punkter före-
tagits, då särskilda anledningar påkallat detaljutredningar av 
manuskriptens ursprung eller ordnande av något visst parti. 
En sammanräkning av arkivets hela handskriftsbestånd vid ut-
gången av år 1916 företogs under våren 1917. Huvudresultaten 
av denna sammanräkning meddelades i föregående årsredo-
görelse1. 

Under hösten 1917 fick slutligen den för undersökningens 
arkiv, det s. k. landsmålsarkivet, avsedda lokalen i universitetsbib-
lioteket tagas i bruk för sitt nya ändamål, varpå samlingarnas flytt-
ning dit ofördröjligen värkställdes. Härmed ha de mycket känn-
bara svårigheter, som de tidigare, provisoriska lokalerna medfört 
såväl för samlingarnas uppställning som för deras begagnande, 
blivit avjälpta. Antalet arbetsplatser, som kunna beredas i den 
nya arkivlokalen, är visserligen ganska litet, ock en väsentlig del 
av de forskare ock studerande, som besöka arkivet för att be-
gagna dess samlingar, äro fortfarande hänvisade till att förlägga 
sitt studium av de ur arkivets samlingar rekvirerade manu-
skripten till bibliotekets läsesal; men detta förhållande innebär, 
när det gäller mindre omfattande arbeten, ingen olägenhet, ock 
för de besökande, vilka hittils bedrivit mera omfattande forsk-
ningar, ävensom för undersökningens egna medarbetare er-
bjuder den nya lokalen tillräckligt utrymme. 

i) Se Sv. lanclsm. 1917, s. 91-94. Jfr även K. Universitetets 
i Uppsala redogörelse för det akademiska året 1916-1917, s. 87 f. 
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Antalet antecknade besök under året utgör 5291. Antalet 
arkivlån utom staden är 34. 

Arkivets tillväxt under år 1917 har stigit till närmare 
40,000 ordlappar, något över 5,000 blad renskrivna täiter (häri 
inräknade arbeten av grammatiskt innehåll), omkring 900 blad 
koncept, 7 typordlistor samt 33 band eller häften.. 

Bland förvärven ingå fortsättningar av två tidigare gjorda 
depositioner, nämligen Styrelsens för östgötamålens undersökning 
deposition, som under året ökats med 365 ordlappar ock 21 blad 
täxter, ock Norrländska studenters hembygdsförenings deposition, 
som ökats med 1,450 ordlappar ock 98 blad täxter. Av under 
året tillkommande nya depositioner må särskilt nämnas en, näm-
ligen Södermanlands fornminnesförenings deposition av metall-
arbetaren Gustaf Ericssons i Härad (t 1894) — som bekant 
en av vårt lands allra främste samlare av folkmål ock folk-
minnen — till omkring 3,500 blad (till största delen folio) upp-
gående täxter ock ordsamlingar. Depositionerna, äro, liksom före-
gående år, medräknade i ovan uppgivna siffror för årets akcessioner. 

Den största gåva, som under året tillfallit arkivet, utgöres 
av August Bondesons efterlemnade manuskript ock samlin-
gar rörande folkliv, folkdiktning, folktro m. ru. Häri ingå 
utom manuskript till de flästa av Bondeson utgivna skrifter 
samt förarbeten ock samlingar till dessa, ävensom till outgivna 
skrifter, också en stor mängd uppteckningar, huvudsakligen 
från Halland, Västergötland, Dalsland, men även från östligare 
ock nordligare trakter, såsom Småland, Uppland ock Helsing-
land, vidare brev m. m. De Bondesonska papperen ha för 
fördelning mellan universitetsbibliotekets allmänna handskrifts-
samling ock landsmålsarkivet inlösts genom medel, vilka för lands-. 
målsarkivets del insanilats bland intresserade personer genom 
fru Märta Tamni-Götlind ock professor B. Hesselraan ock för biblio-
tekets del tillskjutits av en givare, som önskar vara okänd. 
Vid den provisoriskt företagna fördelningen av dessa handskrif-
ter ock samlingar har man utgått från den grundsatsen, att med 
bibliotekets handskriftssamling skulle införlivas det, som är av 
huvudsakligen biografiskt och litteraturhistoriskt innehåll; med 

1) Härom gäller samma anmärkning som om de för föregående år 
meddelade siffrorna. Se Sv. landsm. 1915, s. 40. 
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landsmålsarkivet det, som har särskilt intresse för folktradition, 
folkliv, folkmål m. m. Behandlingen av dessa samlingar har 
ännu ej medhunnits, ock de äro därför ej medräknade i ovan 
meddelade siffror för arkivets tillväxt under åretl. 

Liksom förut har en ej oväsentlig del av undersökningens 
årsanställda medarbetares arbete på arkivet bestått i gransk-
ning av inkommande uppteckningar samt, delvis i sammanhang 
därmed, handledning åt upptecknare. Utom sådan handled-
ning som givits individuellt har också anordnats en av 30 
deltagare besökt gemensam instruktionskurs, bestående dels i 
tolv föreläsningar av H. Geijer, hållna den 7-18 maj, dels i 
övningar i landsmålsalfabetets användning, som samtidigt med 
dessa föreläsningar ock under nästföljande veckor åt deltagarna 
i instruktionskursen gåvos av H. Geijer, T. Ericsson ock 0. 
Bannbers. Med flertalet deltagare i kursen gjordes den 12 maj 
ett besök på Nordiska Museet ock Skansen, där samlingarna de-
monstrerades av intendenterna Hammarstedt ock Keyland samt 
amanuensen Sigurd Erixon. 

Bearbetningen har, i vad på undersökningens egna med-
arbetare ankommer, under året måst stå tillbaka för ovan-
nämnda arbeten ock väsentligen inskränkt sig till förarbeten 
för egna resor ock ordnande av därunder samlat material. 
Publicerade under år 1917 äro, utom den i 1917 års årgång av 
Sv. landsm. tryckta redogörelsen för 1916 ärs arbeten, endast 
ett par smärre täxteditioner från Dalarne av H. Geijer (»Gilliare-
Snack», en hittils som odaterbar ansedd dikt på Älvdalsmål av 
sedermera domprosten Jacob Svedelius i Västerås, sannolikt skriven 
till hans syster Elisabeths bröllop med rektorn vid Västerås trivial-
skola Jakob Öhrling den 4 januari 1715, nu omtryckt med inled-
ning ock översättning i Mora tidning 1917 nr 2, ock »En gammal 
Dahle-Dants», omtryckt med anmärkningar i Skeriol, Mora 
Folkhögskolas Elevförbunds Årsbok 1917, s, 38 f.) samt en upp-
sats om Smålands folkmål i Nordisk Familjebok av T. Ericsson. 

Om publikationer, som under år 1917 utgivits av andra 
folkmålsforskare, vilkas arbeten varit mer eller mindre nära 
förbundna med Uppsalastyrelsens organisation, se under avdel-
ning  III 2  nedan. 

1) Se K. Universitetets i Uppsala redogörelse för det akademiska 
året 1917-1918, s. 98 f. ock 105. 
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III. Arbeten i landsorter. 

1. Resor utförda av undersökningens egen personal. 
Ericsson har under året utfört tre resor, till större delen 

kompletteringar till tidigare resor. 
Den första resan, till Västmanland 27/7-23/S, gällde speciellt 

de sydliga ock centrala målen, viktiga ock delvis svårurskilj-
bara. Huvudparten av resan var förlagd till trakten Köping—
Kolbäck. Även besöktes socknarna Tillbärga, Sevalla ock Björk-
sta. Under samma resa höll E. vid Tärna folkhögskola under 
då pågående hembygdskurser för folkskollärare tvänne föredrag 
om Västmanlands folkmål (den 15 ock 16 augusti). 

Den andra resan, 7/10-151, inleddes med ett besök på en 
dag i Norrköping för att ånyo rådfråga lektor E. Grip rörande 
proveniensen av vissa till de uppländska samlingarna hörande 
manuskript, samt med ett besök i Strängnäs för fortsatta studier 
i Södermanlands Fornminnesförenings arkiv, särskilt för att när-
mare utforska vissa förhållanden rörande Gustaf Ericssons ma-
nuskript ock deras proveniens'. Huvudparten även av denna 
resa ägnades emellertid åt Västmanland, nämligen åt en för-
djupad undersökning av trakten Köping—Kungsör, där redan 
.under föregående resor en viktig skärningspunkt observerats, 
jämförlig med den som den förut undersökta trakten Sala—
Möklinta på sitt håll bildar. 

Den tredje resan, 19/11-31/12, avsåg vissa översiktliga jäm-
förelser mellan några huvuddelar av Västmanlandsmålen. Först 
företogs en sådan jämförelse mellan området Möklinta—Sala å 
ena sidan ock å andra - sidan målen i närliggande delar av 
Fjärdhundra i Uppland. Fjärdhundramålen ha visserligen förut 
undersökts av olika upptecknare i sammanhang med Upp-
landsundersökningen 1896-1909, men gjordes nu till före-
mål för en ny undersökning i sammanhang med undersökningen 
av. Västmanlands folkmål, till vilka Fjärdhundramålen närmast 
sluta sig2. Väster-Lövsta, Enåkers ock Nora socknar besöktes. 

1) Jfr s. 70 ovan. 	 2) Jfr s. 83 nedan. 
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Vidare besöktes Arboga landsförsamling, där hittils inga upp-
teckningar gjorts. Härvid konstaterades, att Arbogatrakten före-
ter en viss särskild typ av slättbygdsmål, skild från den förut 
undersökta trakten öster härom (Köping m. m.). Slutligen fort-
sattes undersökningen av det väsentligen värmländska bärgs-
lagsmålet i Grythyttan. 

	

Geijer har under året gjort tre resor. 	. 
Den första resan, som företogs på semestertid, 9/6-2°,6, 

ställdes till Lund, Köpenhamn ock Askov, vilka orters förnämsta ' 
samlingar av dialekt- ock folkminnesuppteckningar besöktes. 

Den andra resan, 25/6-7/9, ställdes först till Mora, där un-
der dagarna 26/6_29/6  en konferens hölls med följande dalmåls-
undersökare: 0. Bannbers, J. Bo6thius, W. Dalgård, P. Envall, 
L. Levander, P. Lundh, J. Romson ock A. Thorförs. Lokal 
bereddes liksom vid föregående tillfälle' i folkhögskolan genom 
vänligt tillmötesgående av rektor Romson. Utom redogörelser 
ock diskussioner rörande de rent .språkliga arbetena förekommo 
även förhandlingar rörande andra i sammanhang med språk-
undersökningarna bedrivna arbeten, så ett föredrag av H. Geijer 
över »Sägnen om prästdråpet i Rättvik», ett föredrag av 0. 
Bannbers om hans med understöd av Dalarnes Hushållningssällkap 
inom hela sträckan Transtrand—Grangärde utförda fäbodunder-
sökningar, ett föredrag av densamme om namnskick i Floda, 
ett föredrag av P. Lundh om Råbock Erik Ersson (värksam 
som upptecknare i Lima på 1860-talet). Tiden 396_11/7 an-
vände G. huvudsakligen till samarbete med några av ovan-
nämnda dal målsundersökare inom deras respektive undersöknings-
områden, nämligen med Levander (se Älvdalen), Boahius (se 
Orsa), Romson ock Nygård (se Mora) samt dessutom med folk-
skolläraren A. Litens (se Orsa). Dessutom upptogos ett tiotal 
fonogram på olika orter inom dessa socknap. Den 11 juli lem-
nade G. Dalarne för att följande dag i Östersund sammanträffa med 
Nordiska Museets av Sigurd Erixon ledda norrländska byundersök-
ningsexpedition, med vilken sedan samarbete ägde rum enligt av 
Geijer ock Erixon gemensamt uppgjord resplan. Genom detta 
samarbete vanns bl. .a. tillfälle att på ett större antal skilda 
orter, däribland dem på vilka G. tidigare gjort sina största 

1) Se Sv. landsm. 1916, s. 62. 
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dialektsamlingar, få en hastig överblick över ordförrådets ge-
staltning inom vissa vid byundersökningarna särskilt aktuella bety-
delsekategorier ock att kombinera de språkgeografiska iakttagel-
serna rörande ordförrådets olikheter från ort till ort med kulturgeo-
grafiska iakttagelser rörande de med orden betecknade föremåls-
typernas utbredning. De uppteckningar, som under detta samarbete 
gjorts av G-., äro till allra största delen sådana som ha intresse både 
för språkundersökningen ock för byundersökningen. De renskrivas 
i tvänne olika redaktioner, vardera utförd med hänsyn till det 
arkiv den skall tillhöra, i ena fallet landsmålsarkivet, i andra 
fallet Nordiska Museets arkiv. Till G:s resekostnader, som en-
dast mycket ofullständigt kunde täckas med den av statsanslaget 
utgående ersättningen, beräknad till 200 kr. i månaden; bidrog 
museets expedition under de tider, då G. följde expeditionen eller 
någon dess avdelning. I enlighet med den sålunda uppgjorda 
resplanen ledde G. under tiden 14/7-24/7  en avdelning av by-
undersökningsexpeditionen, då Mörsil, Undersåkers, Åre ock Kalls 
socknar — alltså i huvudsak det västjämtska dialektområdet — 
besöktes. Under tiden 25/7-2/s reste G. ensam, fortsättande 
egna språkliga ock folkloristiska uppteckningsarbeten från tidi-
gare resor, dels i Kall, dels i trakten av Östersund (Ås, Kyrkås). 

deltog G. åter i byundersökningsexpeditionens resa, 
denna gång till Haxäng i Lockne. Tiden 6/s-25/8  ägnades 
åt motsvarande kombinerade språkliga ock kulturhistoriska 
undersökningar i Ångermanland, varvid Anundsjö, Resele ock 
Ådals-Lidens socknar (från vilka sistnämnda de hittils största 
ångermanländska dialektsamlingarna härröra) samt Ramsele ock 
Bjiirtrå socknar ock Ulvö fiskhamn i Nätra socken besöktes. 
Dagarna 26/8-22/8  ägnades åt motsvarande arbeten i Helsing-
land, varvid Bollnäs ock Alfta socknar besöktes. Dagarna 28/s-
31/8  ägnades åt motsvarande arbete i Ytterbärgs by av Svegs 
socken i Härjedalen. Dagarna 1/9-7/9  använde G. dels till nya 
inspektioner av pågående arbeten i Mora, nämligen Nygårds 
undersökningar i Vinäs by ock Borelius' i Bonäs by samt 0. Gull-
bergs arbete på teckningar till Levanders ordbok (se Älvdalen), 
dels till komplettering av egna äldre uppteckningar från Rättvik. 

Den tredje resan, 20/11_81/12,  ägnades helt ock hållet åt 
dialektundersökningar i Jämtland. Dels besöktes ånyo Öster-
sundstrakten, dels ock huvudsakligen Mörsil, där ett givande 
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samarbete med en bygdemeddelare 0. Walter utvecklade sig på 
grundval av anteckningar, som W. under flera år gjort över sitt 
modersmål (se nedan s. 80). Resan fortsattes utan avbrott 
in på det nya året ock redovisas fullständigt i 1918 års redo-
o•örels e. 

2. Allmän översikt. 

Dalarne. By socken: författaren Carl Larsson i By har, 
i anknytning till sina år 1916 under medvärkan av Torsten 
Ericsson utförda uppteckningar, ifyllt en typordlista. 

Enviken: Fil. mag. P. Envall har återupptagit sia år 1913 
med understöd från Dalarnes Fornminnesförening påbörjade, se-
dan avbrutna undersökning, som nu utsträckts till att omfatta 
även det med Enviksmålet väsentligen lika målet i Svärdsjö. 

Falun: Fil. stud. Lisa Flodström har på grundval av egna 
ock andras uppteckningar, från staden ock Kopparbärgs socken, 
utarbetat en uppsats om stadens dialekt. 

Flo d a: Fil. stud. 0. Bannbers har fortsatt sin ordsamling 
ock sina täxtuppteckningar samt därjämte utfört omfattande un-
dersökningar rörande namnskick av alla slag: dopnamn, släkt-
namn, soldatnamn, gårdnamn, namn på fäbodar, ägolotter o. s. v. 
På grundval av detta ur muntlig tradition ock ur arkivaliska 
källor hämtade material har B. utarbetat en i »Meddelanden från 
Dalarnes Hembygdsförbund» (Landtbrukstidskrift för Dalarne 
1917-18) publicerad uppsats. 

G agnef: Fil. mag. A. GagiAr har avslutat en utförlig fram-
ställning om »Folktro i Gagnef». 

H edemora: Fil. kand. C. C. Schmidt har återupptagit sin 
är 1914 med understöd av Dalarnes Fornminnesförening bör-
jade undersökning av Hedemoramålet ock inleninat omkring 
900 ordlappar. 

Leksand: Fil. kand. A. Nygård har fortsatt sina upptecknin-
gar, särskilt ordsamlingen, som under året ökats med omkring 1,200 
ordlappar, samt på grundval av hela Leksandsmaterialet utar-
betat en i tryckfärdigt skick föreliggande avhandling om ord-
böjningen i alla de fyra dialekter, vari författaren indelar Lek-
sandsmålet. 
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Malung: Fil. stud. 0. Bannbers har fortsatt sina samlin-
gar, utsträckande dem till att, utom Ytter-Malung, vars mål B:s 
stora ordbok (varom se Sv. landsm. 1916, s. 64 f.) uteslutande 
behandlar, omfatta även Över-Malung. En längre uppsats av 
B. om Malungs skinnarmål är under tryckning i Sv. landsm. 
En uppsats av A. Nygård med titel »Forntida religion — nutida 
folktro och folksed» är tryckt i publikationen »Från Västerdals-
bygder» (Malungs Folkhögskolas Elevförbunds årsbok 1917) så-
som inledning till en från flere upptecknare härrörande samling 
folkminnen. 

Mora: Rektor J. Romson har fortsatt sina uppteckningar i 
Östnor. Fil. kand. A. Nygård har utfört en större undersök-
ning i Vinäs by, varifrån han inlemnat omkring 2,500 ord-
lappar, en typordlista, åtskilliga andra grammatiska anteck-
ningar, diverse samlingar om namn m. m., samt smärre under- 
sökningar 	andra byar inom socknen. Fil. kand. F. Borelius 
har påbörjat en undersökning i Bonäs by. H. Geijer har bi-
trätt vid alla de ovannämnda undersökningarna. Några fono-
gram ha upptagits. 

Nor r bärk e: Fil. kand. A. Thorfors har såsom resultat av 
en under året utförd undersökning inlemnat omkring 1,200 ord-
lappar, en typordlista ock några andra grammatiska anteck-
ningar, samt en samling täxter. 

Orsa: Rektor J. Bathius har forsatt sin undersökning av 
målet inom hela socknen, delvis i samarbete med H. Geijer. 
Geijer handledde folkskolläraren A. Litens från Skattungbyn 
vid hans första uppteckningsförsök, till vilka tidigare, under 
L:s seminarietid i Uppsala, förberedelse givits genom särskild 
instruktion. Flera fonogram upptogos. 

Rättvik: Fil. stud. E. Sandback påbörjade en undersök-
ning av målet i Bingsjö finnmark, varifrån han under året in-
lemnat omkring 1,400 ordlappar, en typordlista, 65 blad ren-
skrivna täxter samt diverse anteckningar i koncept. 

S ärn a: Fil. mag. W. Dalgård har fortsatt' den av Paul 
Lundh år 1916 påbörjade undersökningen. 

Söder b ärk e: Fil. kand. A. Thorfors har något ökat sin 
föregående år gjorda ordsamling. 

Tr ans trand: Fil. stud. Paul Lundh har fortsatt sitt ar-
bete inom socknen samt närmast omgivande bygder, nu även 
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indragande Trysilsmålet i Norge i kretsen av de mål, hans 
undersökning omfattar. Till arkivet har han, utom smärre sam-
lingar av ord ock namn, inlemuat 225 blad täxter samt två typ-
ordlistor, en för Sälens by ock en för Trysilsmålet. 

Älvdalen: Fil. dr L. Levander har fortsatt revisionen av 
sin ordbok över Äsenmålet (varom se Sv. landsm. 1917, s. 88). 
Omkring 300 nya ord ha under året tillkommit. För ordbokens 
förseende med illustrationer ha upprättats listor över föremål 
ock arbeten, till vilka önskats teckningar eller fotografier. 
En ung tecknare i bygden, 0. Gullberg i Månsta, har gripit 
sig an med uppgiften ock under sommaren utfört inemot 150 
teckningar, till betydlig del efter föremål som finnas i samlin-
garna i Rots skans, till en annan del efter föremål som iakt-
tagits Under för detta ändamål företagna vandringar till fäbodar 

m. Det sålunda påbörjade arbetet på illustrerande av ord-
boken har möjliggjorts genom ett större understöd, som konst-
nären A. Zorn lemnat för detta ändamål. Gullbergs arbete fort-
sättes år 1918. Älvdalens Hembygdsförening bidrar till ord-
bokens illustrerande genom fotografier, som tagas med ledning av 
nyssnämnda listor. Vidare har dr L. i samarbete med H. Geijer 
fortsatt den föregående sommar började revisionen av vissa svårare 
ljudbestämningar i Älvdalsmålet. Slutligen har dr L. till arkivet 
överlemnat även de samlingar av något över 1.200 ortnamn, 
som upptecknats under de av honom på uppdrag av Ortnamns-
kommiWn samma sommar utförda granskningarna av ortnamnen 
inom de till Älvdalens socken hörande delarna av kartbladen 
Älvdalsåsen ock Lillhärdal. 

Till understödjande av de inom Dalarne bedrivna arbetena 
har »Undersökningen» under år 1917 disponerat över dels Kop-
parbärgs läns landstings anslag å 3,000 kr., dels ett anslag från 
Dalarnes Hembygdsförbund å 600 k.r., dels ovannämnda under-
stöd å 1,000 kr. från A. Zorn. 

Gästrikland. Folkskolläraren P. E. T. Lindkvist i Bo-
fors har fortsatt sina uppteckningar av H a m rånger s- ock Tors-
åkersmål ni. m. Folkskolläraren 8. Jerner har lemnat smärre 
uppteckningar på J-är b o m ål. Fil. mag. E. Hedin har lemnat 
fortsättning av sina uppteckningar av Gävl em ål." F. d. härads- 

') Se Sv. landsm. 1916, s. 65. 
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hövdingen, fil, dr m. m. W. Uppström har till arkivet skänkt 
materialsamlingen till sin utgåva av professor A. Uppströms 
provföreläsning »Allmogemålet i Ofvansjii».' 

Något ekonomiskt understöd har ej häller detta år kunnat 
beredas dem, som inom detta landskap utfört eller velat utföra 
uppteckningsarbeten. 

Gotland. I Atli n gbo ock kringliggande socknar har fil. 
mag. Nils Carlsson, student vid Göteborgs högskola, gjort en 
ingående undersökning, avsedd att bilda grundvalen för en aka-
demisk avhandling. Till arkivet har C. insänt bl. a. omkring 
2,250 ord ur Atlingbomålet. 

I Griitlin g bo ock kringliggande socknar har fil. stud. E. 
Jacobson påbörjat en undersökning, anknytande till docenten 
Wessas föregående år utförda undersökningar i socknarna när-
mast väster om J:s undersökningsområde. Jacobson har in-
lemnat omkring 1,200 ord ur Grötlingbomålet, en typordlista 
för samma socken samt diverse täxter, däribland uppteckningar 
rörande bröllopsseder m. m. Sistnämnda ämne utgör även före-
mål för en till arkivet inlemnad uppsats av fröken Greta Sten-
gård, som skildrat motsvarande förhållanden inom en annan ort 
på ön, Gammelgarn. 

Liksom föregående ha även under år 1917 medlemmar av 
Gotlands gille i Stockholm genom fil. dr Nils Lithberg ställt ett 
större belopp (för året 1,000 kr.) till förfogande för dessa under-
sökningar. Undersökningarna fingo emellertid en mindre om-
fattning, än som var avsedd för året, enär flere som åtagit sig 
uppteckningsarbete på ön blevo hindrade genom militärtjänst-
göring eller på annat sätt. 

llelsingland. I Han ebo socken återupptog fil. mag. L. 0. 
Högberg sin år 1915 började undersökning.' I En ånger har 
en undersökning börjats av fil. kand. A. Enqvist. Båda ar-
betena komma att fortsättas. I Boll n äs ock A lfta socknar har 
Fl. Geijer i samarbete med Nordiska Museets byundersöknings-
expedition gjort uppteckningar rörande vissa områden av ord- 

Se Sv. landsm. 1917, s. 88. 
Se Sv. landsm. 1916, s. 65. 
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förrådet ock vissa därmed sammanhängande kulturhistoriska 
förhållanden. 

Arbetena inom landskapet ha kunnat i någon mån ekono-
miskt stödjas genom av enskilda för ändamålet skänkta medel, 
uppgående till 325 kr. Härav har dock måst bestridas även 
resterande ersättning för en förra året utförd undersökning i 
Norrala ock Söderalal. 

Härjedalen. Fil. mag. S. Asander har fortsatt sin fler-
åriga undersökning av Lillhärdalsmålet, ett arbete som små-
ningom utvidgats till .att avse mera än blott en grammatisk 
sockenmålsmonografi. Dels ha flera kringliggande orter indra-
gits i undersökningen, detta bl. a. i sammanhang med ortnamns-
undersökningar till kartbladet Lillhärdal. Dels ha vid sidan av 
de grammatiska synpunkterna även språkligt-kulturhistoriska 
synpunkter gjort sig mer ock mer gällande. För konferens 
härom infann sig A. i Ytterbärg i Sveg, där han samman-
träffade med Nordiska Museets byundersökningsexpedition, för 
vilken expedition H. Geijer skötte uppteckningsarbetet, på 
samma gång som uppteckningar för folkmålsundersökningen 
gjordes. 

Jämtland. Aspås: H. Geijer:gjorde ett kort orienterande 
besök i denna hittils alldeles °undersökta socken, som när-
mast sluter sig till grannsocknarna i söder, fast, med en, som 
det tycktes, ej obetydlig självständighet gentemot dem. 

Berg: Fil. kand. S. Svenson har fortsatt sin undersökning. 
Kall: H. Geijer återupptog, delvis med, delvis utan an-

knytning till Nordiska Museets byundersökningsexpedition äldre 
undersökningar i de i viss mån från socknen i övrigt sig skil-
jande byarna Öster ock Väster Kjoland. 

K yrk ås: H. Geijer fortsatte under ett par kortare besök 
dels med, dels utan förbindelse med byundersökningsexpeditionen, 
Ana tidigare uppteckningsarbeten, som ej oväsentligt under-
lättats ock självständigt förts vidare av intresserade meddelare 
i bygden. 

Se Sv. landsoo. 1917, s. 89. 
Se s. 74 ovan. 
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Lit: Kyrkoherden 0. W. Zeidlitz i Pajala, bördig frän 
socknen, har utarbetat ock till arkivet överlemnat en utförlig 
grammatik ock en stor täxtsamling (ej uppteckningar, utan på 
målet författade täxter). 

Loc kne: H. Geijer företog uppteckningar i sammanhang 
med den av Nordiska Museets expedition utförda undersöknin-
gen av byn Haxäng, i vilken by ett kortare besök för oriente-
ring ur språklig synpunkt gjorts redan år 19151. 

Mörsil: H. Geijer företog med byundersökningsexpeditionen 
en hastig resa genom socknen för orientering ur expeditionens 
synpunkter. Hela december månad ägnades åt fortsättandet av 
de språkliga undersökningarna inom den dialektgrupp, vartill 
Mörsil hör'. Grundvalen för dessa kompletteringsarbeten bil-
dade nu vissa arbeten av för sitt modersmål intresserade Mör-
silbor, nämligen dels den år 1917 avlidne folkskolläraren Erik 
Olssons (pseudonymen »Äckes») skrifter, de s en till flera tusen 
uppgående samling ord, som landstingsmannen 0. Walter under 
loppet av flera år antecknat ock nu såsom gåva överlemnat till 
undersökningens arkiv. Denna ordsamling, som fullständigt 
genomgicks med hr Walter, befanns innehålla en icke ringa 
del svåråtkomliga, förut förbisedda ord ock gav anledning till 
upptecknandet av ytterligare andra dylika ord. Värdet av sam-
arbetet med hr W. förhöjdes genom de blyertsteckningar, var-
med han illustrerade betydelsen av behandlade ord. Mycket 
givande ej blptt ur ordsamlingssynpunkt, utan ock ur syntak-
tisk synpunkt var även genomgången av Äekes täxter, som tyd-
ligen ej, såsom förut antagits', representera en blandningsdialekt 
från trakten Mattrnar-Åre, utan författarens modersmål i ett i det 
väsentliga rent skick. Det visar sig också, att de mera, än 
man skulle kunna vänta, innehålla värkliga uppteckningar, som 
låta urskilja sig från de fritt författade täxterna. 

Oviken: Folkskoleinspektören K. L. Österberg har åter-
upptagit sitt uppteekningsarbete. 

Un dersåker: H. Geijer gjorde i sammanhang med byun-' 

Se Sv. landsin. 1916, s. 63. 
Se Sv. landsm. 1915, s. 43. 

31 Jfr Noreen Vårt språk I, s. 176. 
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dersökningsexpeditionen uppteckningar i Ottsjö by ock i Mod-
ställen i dess närhet. 

Åre: B. Geijer gjorde i sammanhang med nämnda expedi-
tion uppteckningar i Så, Billeke, Nordhallens ock Illiggsjö byar. 

Genom förmedling av andre läraren vid lirka folkhög-
skola fil. mag. E. Terner ha, elever vid skolan börjat lenina med-
delanden från skilda håll i länet. 

Inga av de arbeten, som sålunda under året utförts inom 
länet av personer utanför undersökningens egen personal, ha 
ekonomiskt understötts. 

Lappland. Juris stud., fil. kand. 0. Björkquist har upp-
tecknat åtskilliga tiixter — till större delen på dialekt — även-
som några dialektord i Sorsele, Stensele ock Tärna socknar. - 
Bland lapparna i Åsele ock Lycksele, till en mindre del även i 
Bärjedalen, bar notarien T. TomaSson gjort uppteckningar rö-
rande gammal tro ock sed. 

Björkquists ock Tomassons arbeten ha understötts medels 
ett anslag å 300 kr., som beviljats av Västerbottens läns lands-
ting till Norrländska studenters hembygdsförening. 

Medelpad. Fil. mag. A. 'Westlund har fortsatt sina under-
sökningar, nn under medvärkan av flere upptecknare ock med 
en planläggning som åsyftar att vinna material för en historisk-
grammatisk översikt över hela landskapets mål. Följande sock-
nar lm under året varit föremål för undersökningsarbeten. 

Åttmar: Ned. stud. 'Nudel Johansson har påbörjat upp-
teckningar rörande både dialekt ock folktraditionen 

Borgsjö: Fil. mag. P. Bogen har ifyllt en typordlista samt 
" gjort en mindre ordsanding. 

Holm: Fil. mag. Å. Westlund liar utarbetat en uppsats om 
ljudläran samt gjort en ordsamling omfattande omkring 1,500 
ord lapppar. 

Selånger: Fil. mag. A. Westluud har utarbetat en Kip-
sats om målets akcentliira. 

Torp: Fil. mag. .P. Bogren har. korrigerande ock komplet-
terande genomgått tidigare material från socknen samt utar-
betat en uppsats om målets formlära ävensom gjort en ord-
samling på omkring 500 ordlappar. 

- 	6-180112: Sv. landdm. 1918. 
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Westlunds ock Bogrens ovannämnda arbeten ha understötts 
av det anslag å 500 kr., som Norrländska studenters hembygds-
förbund under året åtnjutit av Västernorrlands läns landsting. 
Det belopp av 100 kr., som Westlund uppburit av 1917 års 
statsanslag, har endast avsett inlösen av samlingar, som han 
under år 1916 gjort i Selånger ock som blott delvis kunnat 
honoreras av Norrländska studenters hembygdsförbunds anslag 
för sistnämnda år. 

Norrbotten. Fil. lic. Hulda Rutberg har fortsatt sin un-
dersökning av Nederkalixmålet. Rektor S. Stenberg i Hapa-
randa har måst uppgiva planen att fortsätta sin år 1909 började 
undersökning av Överkalixmålet ock har återburit det för fortsätt-
ningen av detta arbete avsedda stipendiebelopp, han av före-
ningen uppburit. Det sålunda återburna beloppet har tilldelats 
lic. Rutberg såsom fyllnadsersättning för hännes år 1916 
lemnade, då endast delvis honorerade ordbokl. Något lands-
tingsanslag eller andra medel till understödjande av övriga 
upptecknare i Norrbotten ha ej under året funnits att tillgå. 

Småland. Fil. lic. T. Ericsson har under september må-
nad gjort uppteckningar rörande målen i Gränna landsförsamling 
i Vista härad ock i Adel ö v i norra Vedbo härad. Fil. mag. 
Josef Svensson har påbörjat en undersökning av målet i Al seda 
i Östra härad. Lektor Hj. Alving har utfört en undersökning 
av målet i Kalmar stad, publicerad i Sv. landsm. 1917. Fil. 
mag. T. Ålander har gjort orduppteckningar i Rumskulla soc-
ken i Sevedes härad av Kalmar län. Intet av dessa arbeten har 
kunnat ekonomiskt understödjas. 

Södermanland. Fil. lie. T. Ericsson har nu vid sidan av 
de västmanländska undersökningar, som under de senaste åren 
upptagit huvudparten av hans resor, återupptagit undersöknin-
gar i Södermanland2, dels till jämförelse med Västmanland, 
dels till komplettering av hans år 1914 utgivna avhandling om 
Södermanlands folkmål3. Fil. mag. J. Boman har i Mu sk ö soc- 

Se Sv. landsm. 1917, s. 89 f. 
Se ovan s. 72. 
Sv. landsm. B. 8. 
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ken upptecknat en samling ord (mäst sjötärmer). Fröken L. Moss-
berg i Nyköping har avslutat ock insänt sin år 1916 började 
samling uppteckningar rörande Ha 1 la socken. Under år 1917 
har av statsanslaget endast 50 kr. kunnat disponeras för inlö-
sen av en del av fröken Mossbergs samlingar. Andra medel 
för understödjande av arbeten i Södermanland ha ej stått till buds. 

Uppland. Fil. lic. T. Ericsson har nu i jämförelse med 
sina västmanländska undersökningar indragit Upplands Fjärd-
hundradel,. vars mål ha mycket gemensamt med Västmanlands-
målen, ehuru skiljande sig därifrån genom sitt uppländska tonfall 
ock sitt i flera fall mera arkaiska skick (bättre bevarad kort-
stavighet m. m.). Professor Hesselman har under sommaren 
fortsatt arbetet på redigerandet av den uppländska ordboken'. 
Smärre uppteckningsarbeten från skilda håll i landskapet ha 
gjorts av elever vid Uppsala folkskollärareseminarium. 

Värmland. Sedan år 1911 de av Styrelsen för undersök-
ning av Värmlands folkmål föranstaltade arbetena hunnit där-
hän, att en första genomgång av hela landskapet ägt rum, ock 
sedan det därunder samlade materialet på samma styrelses för-
anstaltande blivit under åren 1912-1916 reviderat av till orten 
utsända undersökare, har allt det sålunds samlade ock revide-
rade materialet varit föremål för bearbetning av rektor G. Kall-
stenius i Västerås. Bearbetningen avser en sammanfattande 
framställning för hela landskapet ock torde kräva flera år, innan 
den är fullbordad. 

Västerbotten. För detta landskap, som förr — tack vare 
särskilt J. A. Linders, F. Unanders, F. Widmarks, P. iströms 
ock J. V. Lindgrens arbeten — hört till de språkligt bäst kända 
landskapen i riket, ha under de sista årtiondena nästan inga 
nya arbetskrafter kunnat erhållas, som velat ägna sig åt rent 
språkliga undersökningar. Det av Västerbottens läns landsting 
till Norrländska studenters hembygdsförenings förfogande ställda 
anslaget å 300 kr. har använts till arbeten inom länets Lapp- 
landsde12. 

I) Se Sv. landsm. 1916, s. 60. 
2) Se ovan s. 81. 
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Västergötland. När Styrelsen för undersökning av Väs-
tergötlands folkmål år 1914 upplöstes ock till den samma år i 
värksamhet.  trädande nya organisationen »Undersökningen av 
svenska folkmål» överlät sina språkliga samlingar, med vilka 
den upplösta styrelsens övriga samlingar sedermera förenats, 
skedde detta under den förutsättningen, att åtminstone väsent-
liga delar av den gamla styrelsens samlingar skulle komma att 
i en eller annan fornt utgivas eller hearbetas genom kommis-
sionen för utgivande av en beskrivning över Västergötland,. 
Emellertid blev docenten Lampa, som var sekreterare även i 
denna kommission, genom sjukdom hindrad från att lägga hand 
'vid utförandet av dessa planer. Planerna på bearbetning ock 
publicering av ifrågavaiande språkliga ock kulturhistoriska sam-
lingar, liksom kommissionens värksamhet i övrigt, ha legat nere, 
tils år 1917 kommissionen rekonstruerats ock erhållit nya eko-
nomiska resurser, dels på enskild väg, dels genom anslag av 
landstingen (vartdera av de västgötska landstingen liar, liksom 
förut för åren 1913-1917, anslagit 1,000 kr: årligen för perioden 
1918-1922 till utgivande av Alt beskrivning över Västergöt-
land). Dessa medel skola så till vida kunna komma folkmåls-
forskningen ock därmed förbundna forskningar till godo, som 
i den. blivande stora landskapsbeskrivningen komma att intagas 
särskilda avhandlingar rörande Västergötlands språkliga förhål-
landen, dess folkliv ock folk minnen, ock utgivningskostnaderna 
härför således kunna .väntas bli täckta av kommissionen. Att 
triltfix de närmast erforderliga åtgärderna för fullföljandet av de 
spi åkliga ock därmed sammanhängande forskningar, vilka ut-
göra en av forntsätti.ingarna for att ifrågavarande avdelningar i 
landskapsbeskrivningen skola komma till stånd, har kommis-
sionen uppdragit åt docenterna il. Geijer, E. Neuman, G. Rud-
berg ock 8. Tunberg samt fil. doktorerna J. Götliiid ock J. 
Sandström. Genom doc. N. urnan insamlades redan under julen 
1918 ett belopp av 1,950 kr. för fortsatt undersökning av 
Västergötlands folkmål. Av detta belopp ha 950 kr. varit 
disponibla under år 1917, återstoden var tecknad för att suk-
eessivt inbetalas under åren 1918-1919. Härmed kunde lik-
väl den avsedda systematiska genomgången av hela Västgöta- 

1) Se Sv. landsin. 1915, S. 36 f. 
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materialet ännu ej igångsättas. Undersökningar rörande spe-
ciella frågor eller avseende vissa orter inom landskapet ha dock • 
under året i ej obetydlig utsträckning ägt rum. Så har 
Götlind med understöd av ett Letterstedts inrikes resestipen-
dium å 950 kr. företagit en undersökningsresa genom hela 
landskapet för att samla material till sin våren 1918 utgivna 
disputationsavhandling »Studier i västsvensk ordbildning». Här-
vid studerades i ifrågavarande avseende alla Västergötlands 
huvuddialekter ock utfördes åtskilliga resor för gränsbestäm-
ningar. Närliggande delar av Östergötland (särskilt VätterStran-
den), Småland (Jönköpingstrakten) ock Halland (Vallda-  ock 
Tvååker) besöktes. Fil. mag. R. Ljunggren företog nya under-
sökningar i anslutning till av honom år 1910 påbörjade arbe-
ten i hans hemort, Lask e-Ved u m. Sina äldre samlingar från 
orten ökade han nu med omkring 3,000 nya ord, omkring 450 
blad 16:o täxter (ordspråk, gåtor, Visor, folktro m. m.). L:s ar-
bete honorerades av kommitt6as medel. Fil. stud. Ernst Carls-
son har utfört en undersökning i Bjärka socken i Gudhems 
härad ock har därifrån som gåva till 'undersökningens arkiv 
lemnat en typordlista, omkring 500 ord 'samt uppteckningar av 
folktraditioner. 

Västmanland. Om Torstens Er.icssons arbeten inom land-
skapet se ovan s. 72 f. Dessutom har fil. stud. Paul Lundh utfört 
en undersökning i Vi kers socken ock därifrån insänt en typ-
ordlista samt diverse uppteckningar rörande folktro ock folksed, 

Ångermanland. Om H. Geijers i sammanhang med by-
undersökningen utförda arbeten inom landskapet se ovan s. 74. 
1 Nora socken har fil. mag. T. Bueht påbörjat en undersök-
ning. Under året har fil. kand. A. Enqvist under rubriken »Folk-
minnen från Ångermanland. Anteckningar från Resele och an-
gränsande socknar» publicerat sina år 1912 gjorlia upptecknin-
gar, vilka ingå i Norrländska studenters hembygdsförenings 
deposition i arkivet. 

Öland. Docent Hj. Lindroth har fortsatt sin undersökning. 
De under året gjorda nya anteckningarna uppgå till något över 
4,200 blad 16:o (ord ock grammatiska anteckningar). Arbetet 
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har honorerats dels med det av Kalmar läns södra landsting 
för år 1918 beviljade anslaget (250 kr.), dels till en mindre 
del av 1917 års statsanslag (jfr s. 88), dels med tils vidare för-
skotterade enskilda medel. 

Östergötland. Undersökningen av landskapets folkmål har 
under året väsentligt utvidgats. Arbetet har därvid organise-
rats med beräkning att inom de närmaste åren på samma gång 
få undersökningar utförda på alla håll, där inga undersöknin-
gar alls hittils gjorts, ock att få alla de tidigare gjorda under-
sökningarna kontrollerade ock kompletterade under besök i or-
terna av ett fåtal mera tränade upptecknare, samt slutligen att 
i sammanhang härmed få till stånd en enhetlig bearbetning av 
hela det grammatiska materialet. Denna bearbetning har på 
så sätt fördelats mellan de undersökare, som åtagit sig huvud-
parten av de kompletterande undersökningarna i orterna, att fil. 
lic. F. Ty(An skall utarbeta en avhandling om vokalerna, fil. 
mag. T. Alander en avhandling om konsonanterna ock fil. mag. 
E. Törnqvist en avhandling om ordböjningen, alla dessa av-
handlingar avsedda att utgöra doktorsavhandlingar. Med av-
seende på utförandet äro de så lagda, att de under samtidigt 
utarbetande ock hänsynstagande till varandra behandla hela 
språkområdet ur historisk synpunkt. Såväl avhandlingarnas ut-
arbetande som de kompletterande undersökningarna i orterna 
kräva först en fullständig genomgång av allt det äldre materia-
let, varpå frågeställningen skall byggas. En dylik genomgång 
har Tydål redan våren 1915 slutfört vad beträffar typordlistor-
nas excerpering för vokalläran. Under hösten 1917 har mot-
svarande arbete för konsonanterna ock formläran påbörjats av 
Ålander ock Törnqvist. Vidare har, efter ett av T. Ericsson 
utarbetat, av Tyohn på det östgötska materialet tillämpat system, 
påbörjats excerpering av ordsamlingarna ur alla dessa gramma-
tiska synpunkter samfällt. 

I orten ha under år 1917 följande undersökningar utförts. 
Tyckn har med understöd av ett Sederholras inrikes resestipen-
dium gjort en större undersökning i Skärkind. Törnqvist har 
under samarbete med professor N. Beckman, som själv sam-
tidigt utvidgat sina egna samlingar från Västra T ol lst ad ock 
H e da, gjort smärre uppteckningar inom samma område ock 
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har dessutom utfört en undersökning i Mjölby, varifrån han in-
sänt omkring 600 ordlappar samt diverse täxtuppteckningar. 
Ålander har återupptagit ett tidigare påbörjat ordupptecknings-
arbete i; Kisa. Fil. mag. S. Karsberg har gjort en undersök-
ning i Ri singe, varifrån han insänt omkring 600 blad ord ock 
ortnamn samt smärre täxtuppteckningar. 

Den alltifrån år 1898 bestående särskilda styrelsen för un-
dersökning av Östergötlands folkmål, i vilken styrelse lic. Tyohn 
under året inträtt som sekreterare efter docenten WessU, som 
utnämnts till lektor i Linköping, har ekonomiskt understött de 
flästa av ovannämnda arbeten i Östergötland, ävensom till en 
del den i sammanhang härmed bedrivna excerperingen ock be-
arbetningen av materialet i Uppsala. Detta arbetete är visser-
ligen ämnat att användas som underlag för akademiska av-
handlingar, men på det en systematisk undersökning av hela 
landskapets mål må åstadkommas, är det anlagt efter en betyd-
ligt större måttstock ock således betydligt mer tidskrävande, än 
blott åstadkommandet av ifrågavarande avhandlingar i ock för 
sig behövde vara. För att erhålla medel härtill har styrelsen 
ansökt om ett anslag å 3,000 kr. årligen under åren 1918-
1922 av Östergötlands läns landsting, ock landstinget har be-
viljat det sökta anslaget för år 1918, utan att dock nu vilja 
binda sig även för de följande åren. 



Översikt av inkomster ock utgifter 
för under 1917 från Uppsala ledda undersökningar av 

svenska folkmål. 

Sammandrag av räkenskaperna för användningen av 
1917 års statsanslag. 

Inkomster. 
Behållning från år 1916 	  kr. 	3. 87 
Statsanslag för år 1917 	  » 	7,500. oo 

Summa kr. 7,603. st 
Utgifter. 

Arvoden 	  kr. 4,999. 92 
Reseersättningar: till Ericsson 	 kr. 706. 67 

» Geijer 	  » 780.00 » 	1,486. 67 
Inlösen av handskrifter: 

till docent Hj. Lindroth, Göteborg, för 
samlingar från Öland, gjorda år 
1917 (till största delen honorerade 
av andra medel än statsanslaget) . kr. 50. oo 

till fröken Louise Mossbay, Nyköping, 
för samlingar frän Ilalla socken, 
Jönakers härad, Södermanland . . » 	50. oo 

till fil. mag. A. Westlund för samlingar 

	

från Haverö socken i Medelpad . . » 100. oo 	200. oo 
Expenser: 	förvaltningskostnader 	(frakt, 

maskinskrivning m. m , ) 	  » 48. 43 
D:o diverse materialier 	  » 768. 85 	» 817. 28 

Summa kr. 7,503. 87 
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Redovisning för användningen av till Undersökningen 
influtna gåvomedel år 1917. 

Inkomster. 
Gåvor till inlösen av August Bondesons papper (jfr ovan s. 70 f.): 

genom fru M. Tamm-Götlind från in- 
genjör T. Kreuger, Stockholm . . • 400. oo 

genom fru M. Tamm-Götlind från frö- 
ken M. Lundström, Stockholm . . » 	50. oo 

genom fru M. Tamm-Götlind från fil. 
kand. Y. Tamm, Lund 	 • 500. oo 

genom professor B. Hesselman . . 	 » 	70. oo 
genom överbibliotekarien A. Andersson .» 980. oo kr. 2,000. ou 

Gåva från konstnären A. Zorn till understödjande av 
arbetet på illustrationsmaterial till dr L. Levan- 
ders ordbok över Älvdalsmålet 	  » 	1,000. no 

Gåvor till understödjande av undersökningar i Helsingland 
genom rektor H. Bergwall från dispo- 

nenten P. Eriksson, Hofors . . . kr. 100. oo 
genom rektor H. Bergwall från direk- 

tör A. Liljedahl, Arbrå 	 » 100. oo 
genom professor J. A. Lundell från 

fru E. v. Eekermann, Stockholm . » 100. oo 
från f. d. häradshövdingen m. m. W 	 

Uppström 	  » 	25. oo » 	325. on 
Gåva av fröken Ellen Key (inkomsten av ett i Upp- 

sala hållet föredrag) 	  » 	157. 01 
Summa kr. 3,482. ni ' 

Utgifter. 
För inlösen av August Bondesons papper 	  kr. 2,000. oo 
Till 0. Gullberg, Älvdalen, för teckningar till dr Leran- 

ders ordbok  	500. oo 
r fil. kand. H. Haage för undersökningar i Norrala 

ock Söderala socknar i Helsingland 	  » 	250. oo 
Behållning till år 1918 	  » 	732. el 

Summa kr. 3,482. ni 
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Sammandrag av räkenskaperna för de av Norrländska 
Studenters Hembygdsförening i Uppsala år 1917 till 

folkmålsundersökningar m. m. använda medel. 

A. Västernorrlancla län. 
Inkomster. 

Anslag för år 1917 av länets landsting 	 kr. 	500. oo 

	

Summa kr. 	500. oo 
Utgifter. 

Till fil. mag. A. Westlund för undersökningar i Holm 

	

m. fl. socknar i Medelpad (jfr ovan s. 81 f.) . . kr. 	375. oo 
» fil. mag. P. Bogren fik undersökningar i Borgsjö 

	

ock Torps socknar i Medelpad (jfr ovan s. 81 f.) » 	125. oo 

	

Summa kr. 	500. oo 

B. Västerbottens län. 
Inkomster. 

Anslag för år 1917 av länets landsting 	 kr. 	300. oo 

	

Förskotterat av föreningens övriga medel . . . .   » 	25. oo 

	

Summa kr. 	325. oo 
Utgifter. 

Till fil. kand. 0. Björkquist för uppteckningsarbeten 

	

inom Stensele m. fl. socknar (jfr ovan s. 81) . . kr. 	225. oo 
notarien T. Tomasson för uppteckningsarbete inom 
Åsele m. fl. orter (jfr ovan s. 81) 	 » 	100. oo 

	

Summa kr. 	325. oo 

C. Norrbottens län. 
Inkomster. 

Återbetalning av ett rektor S. Stenberg tilldelat stipen- 

	

dium (jfr ovan s. 82)   kr. 	112. so 
Förskotterat av föreningens övriga medel 	 » 	37. 50 

	

Summa kr. 	150. oo 
Utgifter. 

Till fil. lic. Hulda Rutberg såsom fyllnadsarvode för år 
1916 utfört arbete (jfr ovan s. 82) 	 kr. 	150. oo 

Summa kr. 	150. 00 
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Sammandrag av räkenskaperna för användningen av 
Kopparbärgs läns landstings anslag för är 1917. 

Inkomster. 
Behållning från år 1916 	  kr. 	25. 89 
Anslag för år 1917 	  1 3,000. oo 
Brist i kassan vid utgången av år 1917 	 » 	21. 59 

Summa kr. 3,047. 48 

Utgifter. 
Till fil. stud. 0. Bannbers för under år 1916 ock under 

början av år 1917 i Floda ock Mora utförda un- 
dersökningar rörande namnskick ock ordförråd . kr. 	450. oo 
densamme för under sommaren 1917 utförda di-
alektundersökningar på flera orter inom Dalarne, 
huvudsakligen Floda ock Malung (ej avslutade 
under året)' 	  » 	200. oo 
fil. kand. F. Borelius för en undersökning i Mora, 
Bonas by (ej avslutad under året) 	  » 	50. oo 
fil. mag. W. Dalgård för en dialektundersökning i 
Särna (ej avslutad under året) 	  » 	250. oo 
författaren Carl Larsson i By för huvudsakligen 
under år 1916 utförda, då delvis honorerade upp-
teckningar (till största delen ordsamling) från By 
socken 	  » 	200. oo 
fil. stud. Paul Lundh för dialektundersökningar i 
Transtrand ock kringliggande orter  	450. oo 
fil. kand. A. Nygård för undersökningar i Leksand' » 	250. oo 
1 	1 	» 	» 	» 	» 	» Mora' . » 	400. oo 
» 	» 	» 	» 	» typordlista för Idremålet 
(ej fullbordad) 	 » 	35. 00 
fil. stud. E. Sandback för undersökningar i Bingsjö » 	450. 00 
fil. kand. C. C. Schmidt för undersökningar i Hede-
mora (huvudsakligen utförda under föregående år 
ock då delvis honorerade) 	  » 	75. oo 
fil. kand. A. Thorfors för undersökningar i Norr- 

	

. bärkel 	  » 	100. oo 
För frågelistor, instruktioner ock diverse 	  » 	137.48 

Summa kr. 3,047. 48 

1) Dessa undersökningar ha understötts även av Dalarnas Hembygdsför-
hund. Jfr nedan s. 92. 

• 
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Redovisning för användningen av det av Dalarnes Hem-
bygdsförbund till Undersökningens av svenska folk-

mål förfogande ställda anslaget för år 1917. 

Inkomster. 
Anslag från Dalarnes Hembygdsförbund. . 	. . kr 	600. ou 

Utgifter. 
Till understödjande av 0. Bannbers ovannämnda, del-

vis av landstingets anslag honorerade undersök- 
ningar 	  kr. 	300. 00 
understödjande av A. Nygårds ovannämnda, del-
vis' av landstingets anslag honorerade undersök- 
ningar 	  » 	200. ou 
understödjande av A. Thorfors' ovannämnda, del-
vis av landstingets anslag honorerade undersök- 
ningar 	  » 	100. ou 

	

Summa kr. 	600. ou 

Redovisning för de till undersökning av Västergötlands 
folkmål genom docenten E. Neuman insamlade 

medel 1917. 

Inkomster. 
Bidrag frän f. d. statsrådet A. Wennersten, Borås 	. kr. 	100. ou 

» 	häradshövding T. Odenerants, 	» 	» 	100. oo - 
» 	grosshandlare K. Evers 	» 	» 	100. oo 

• » 	fabrikör A. J:son Borg, 	Kinne . 	» 	100. oo  
» 	fru Märta Andren 	» 	. . » 	100. oo 
» 	fabrikör Ludvig Anderson 	» 	. » 	50. oo 
» 	» 	Ludvig Svensson 	» 	 » 	50. oo 
» 	direktör E. Leffler 	» 	 » 	50. oo 

Räntebehållning 	  » 	2. so 

	

Summa kr. 	652. 5(1 

Utgifter. 
Papper in. m. 	  kr. 	1. 97 
Behållning till 1918 . . . ......... . 	 » 	650. 53 

Summa kr. 	652. so 
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Sammandrag av räkenskaperna för Östergötlands folk-
målsundersökning åren 1899-1917. 

Inkomster. 
H. M. Oscar II:s årsbidrag 1899-1903 	 kr  1,500. oo 
Östergötlands läns Landstings årsbidrag 1900-1904 . » 2,500. oo 
Årsbidragfrånenskildapersoner1899-1903 kr. 640. oo 
Bidrag 1899 från enskilda personer . 	» 1,944. oo 

1900 » 	» 	» 	» 	122. 75  
1913 » 	» 	» 	» 	880. oo 
1914 » 	» 	» 	» 1,226. 25 

	

. » 	530. oo » » 	1917 » 	 » 	 5,343. ou 
, Bankräntor 1900-1917 	  » 1015. sg  

Summa kr. 10,358. 82 

Utgifter. 
Arvoden åt undersökare för uppteckningar 

inom Linköpings stift åren 1899- 
1916  	kr. 8,770. oo 

Arvode till fil. mag. S. Karsberg för upp- 
teckningar i Risinge 1917 . . . . » 	100. oo 

Arvode till fil. mag. E. Törnqvist för upp- 
teckningar i Mjölby 1917 	 ‘;, 	125. oo kr. 8,995. ou 

Arvoden för systematisk bearbetning av insamlat ma- 
terial till fil. lic. F. Tyden 1917 	  » 	400. ou  

Expenser: för renskrivning ro. ro. 1917 	 » 	82. 95 
Expenser: diverse materialier ock förvaltningskostnader 

åren 1899-1917 	  » 	440. 64  
Behållning till år 1918 	  » 	440. 23  

Summa kr. 10,358. 82 

Redovisning för medel, som genom dr N. Lithberg in-
samlats bland medlemmar av Gottlands Gille i Steck-

holm for dialektundersökningar på Gottland 1917. 

Inkomster. 
Insamlade medel 	  kr. 1.000. oo 

Summa kr. 1,000. 00 
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Utgifter. 
Till fil. mag. N. Carlsson för undersökningar i Atlingbo 

(jfr ovan s. 78) 	  kr. 	300. oo 
Till fil. mag. C. H. Hedenström för undersökningar i 

Gothem (jfr ovan s. 78) 	...... • • • • » 	200. oo 
Till fil. stud. E. Jacobson för undersökningar i Gröt- 

lingbo (jfr ovan s. 78) 	  » 	150. oo 
Behållning till år 1918 	  » 	350. ou 

Summa kr. 1,000. ou 



Table des matieres et resumés (1917). 
Dialogues et reflexions, en vers, å l'occasion d'un mariage 1744, 

publMs avec notes linguistiques par Nus CARLSSON. P. 5-25. 
Patois de la ville de Visby. La langue presente des traces de 
langue danoise. Mariage de E. Molander et Helene Bulmering. 

Mceurs et coutumes du village Varmsätra vers la moiU du XIXe 
sikle. Annotations de AUG. ISAACSSON. P. 26-41. 
Rues et habitations. Organisation sociale; chef de village. Ser-
vice du feu. Travaux communs: fenaison, filage etc. Funerailles, 
noces. Pratiques superstitieuses. 

Une contribution å l'histoire de Kung Orre, publik par E. No-
BEEN. P. 42-44. 
Mscr. du XVIIe siecle. «Le roi Orre» est un personnage legendaire 
dont quelques traditions et locutions font mention. 

Deux discours, en patois de la province de .Vestrogothie. P. 
45-66. 
1. Discours prononce å une noce de village: divers aventures du 
'parlant relatives aux nouveaux inaries; communication du pretre 
A. Kullander. 2. Discours caricature (en deux variantes) qu'on 
feint prononce dans la maison d'un pay-san mort, å l'occasion des 
funerailles. 

Recherches sur les dialectes de la SuMe en 1917; par H. GEIJER. 
P. 67-94. 
Le Parlement a accorde, pour les travaux du Comite en 1917, la 
meme subvention que pour les annees precedentes, c'est å dire 
7,500 cour. Le fonctionnement et le plan des travaux sont restes 
essentialement les memes qu'auparavant. Le nombre de collabora-
teurs non regulierement attachés au Comite monte presqu'å 50. 
A cöte du Comite d'Upsal, nomme en 1913, et de l'association 
des dialectologues de Lund, fondee en 1916, on a fonde, un 1917, 



en nouveau institut en Gothembourg qui s'est charge de la diree-
tion des recherc:bes sur les dialeetes et les noms de lieu de la part 
oceidentale de la Suede, prineipalemeut de la province de Bohuslän. 
Les areldves du Comite d'Upsal («Landsmålsarkivet») se sont in-
stallees pendant annU dans la nouvelle sallode la bibliotheque de 
l'universite qui a ete accommodee specialement pour elles lors 
do la rtstamation de la bibliotheque. L'accroissement a compris, 
entre entre, environ 40,000 feuilles dans, le format 9 X 11 cm. 
contenantes ebacune Un mot, et environ 5,000 feuilles dans des 
formats plus grands contenautes des textes etc. P. 88-94 sont 
donnes des compte-rendus tinanciers de l'annee 1917. 

96 



Namnförteckning. 
Busek, Frans, iöteb., fil. kand. (Upps.), d. 1893: 

Avskrift av »Liktal af en bonde» ur Najaden 1875, s. 60-66. 
Carlsson, Nils, göteb., fil. mag. (Göteb.), d. 1918: 

En gotländsk bröllopsdikt från 1700-talet, s. 5-2d. 
Geijer, H., stockh., docent vid Uppsala universitet: 

Undersökningen av svenska folkmål 1917, s. 67-94. 
isaaosson, Aug., västm., fil. mag. (Upps.), adjunkt vid Karlstads 

folkskoleseminarium: 
Anteckningar om seder ock bruk i Varmsätra, s. 26-41. 

Kullander, A., västg., d. 1890 som komminister i Segerstad: 
Meddelat: »Bröllopstal eller &rationer på västgötadialekt», 
s. 45-60. 

Noreen, Erik, värmt., fil. dr (Upps.), docent vid Uppsala uni-
versitet: 
Meddelat: Ett aktstycke till Knng Orres historia, s. 42-44. 

Sävs, P. A., gotl. (Upps.), adjunkt vid Visby lärovärk, d. 1887: 
Avskrift av: En gotländsk bröllopsdikt från 1700-talet, 
s. 5-11. 

Wallberg, L. 0., smål. (Lund), d. som komminister i Allguts'- 
bods. 
Avskrift av: En f. d. skolmästares utfärdssermon, s. 60-66. 

Till årg. 1917 hör som bilaga: 
Södra Hallands folkmål, av E. WIGFORSS, S. 1—XIV ock 625-

783. [H. 141.] 

Redaktion: Professor J. A. LUNDELL med biträde av 
prof. L. F. LAFFLER ock prof. A. NOREEN för Uppsala, 
prof. A. KOCK ock bibliotekarien A. MALM för Lund, 
prof. 0. F. HULTMAN Ock prof. HUGO PIPPING för Helsingfors. 

Under år 1917 har tidskriften av allmänna medel haft ett 
understöd å 5,000 kr. 

7-180112. Sv. landsm. 1918. 



Innehåll. 
Titelblad. 
En gotländsk bröllopsdikt frän 1700-talet, utgiven av NILS CARLS-

SON, 8. 5-25. 
Till Erik Molanders ock Helena Bulmerings bröllop 1774; efter 
avskrift i P. A. Säves Gotl. sam!. IV. Dels ett »Pratmakeri» mellan 
Lij,4pet ock Mae, dels »Käringamndötne öfwer pratmakeriet». An-
märkningarna s. 11-12 innehålla ordförklaringar. Dikten återger 
enligt utg. 1700-talets Visby-mål i Fiskarroten. Överensstämmelser 
med nygutniska ock karakteristiska avvikelser därifrån s. 12-18. 
Danskt inflytande på språkforinen s. 18-25. 

Anteckningar om seder ock bruk i Varmsätra i Uppland före 
lantmäteriet på 1860-talet. Av AUGUST ISAACSSON, s. 26-41. 
Varmsätra by i Norrby s:n, nära Sala. Gårdar ock gator. Byns 
sociala organisation; ålderman ock sambruk, gärdsgårdssyn ock kalas. 
Eldfara, brandvakt, sotning. Slåtter. Lek ock dans. Samarbete 
(spettkvällar, spånstuga). Nybyggnader. Kalaslag, begravning, 
bröllop. Vidskepelse: Pebogubben, srnöjning ock andra botemedel 
mot sjukdom, Svinnegarns källa, förebud (likprocession), kloka gubbar 
ock gummor; husdjur (slakt); vargar skrämmas. 

Ett aktstycke till Kung Orres historia, meddelat av E. NOREEN, 
s. 42-44. 
Hr en handskrift i Palm'Sköldska samlingen: »Copia af Abraham 
Steenssons pass för tatterne», från 1600-talet — fingerat pass. Om 
Kung Orre se Maal og Minne 1914, s. 123. 

Två tal`, s. 45-66. 
1. Bröllopstal eller olrationer, hållet 1830, på västgötadialekt, 
meddelat av komminister A. Kullander, s. 45-60, synbarligen 
hållet medan det offras i skålen: varjehanda personliga upplevelser 
i relation till brud ock brudgum. 2. Liktal eller utfärdssernuon 
(vekastapredikan), s: 60-66, uppenbarligen karrikatyr; i två vari-
anter, den ena ur tidn. Najaden 1875, den andra efter handskrift 
från Östergötland. Vadsbo-inål. 

Undersökningen av svenska folkmål 1917. Av Il. GEIJER, s. 
67-94. 
Förvaltning. Arkivarbeten. Arbeten i landsorter, dels av under-
sökningens egen personal, dels av andra personer, landskapsvis för-
tecknade. S. 88-24 sammandrag av årets räkenskaper. 

Table des matikes, s. 95-96. 
Namnförteckning, s. 97. 
Innehåll, s. 98. 



Bilagor: H. & E. Folkminnen, s. 375-532 (IX. 1). 
ANDERSSON, Skånska melodier. s. 133-244 (XIV. 1). 
Kungl. bibliotekets visbok i 8:o, s. 81-159 (Bih. III. 2). 

Ärg. 1908: CAPPELIN, Arvid i Öshult. LAMPA, Bjärke härad. SAHL-
GREN, Edsbärgs härads sjönamn. OLSSON, Visor. MJÖBERG, 

' Visan om älskaren vid gluggen. BUERGEL GOODWIN, Det mo-
derna isländska uttalet. 

Bilagor: WIGSTRÖM, Folktro ock sägner, s. 405-452 (VIII. 3). 
ANDERSSON, Skånska melodier, s. 245-356 (XIV. 1). 
LAMPA, Folklekar från Västergötland, s. 3-114 (XIX. 1). 
LÄFFLER, Taksteinarsägnen, s. 37-60 (XIX 6). 
KARLGREN, Folksägner från Tveta o. Mo härader (B. 2). 

Ärg. 1909: JOHNSSON, Några sagor. Brorstorpagubben. ULRICH, 
Livssaker o. dödsfångar, bödlar o. avrättningar. MEDEN, Hverdagsliv 
blandt danske almuefolk. NORDLINDER, Bärgsjö-mål. STYFFE-
LAMPA, Västgöta-ord från 1700-talet KARLGREN, Gränsen mel-
lan syd- ock mellansvenska mål., ULRICH, Rommanispråket. Sigenar-
språk. 

Bilagor: LEVANDER, Älvdalsmålet i Dalarna (IV. 3). 
HERMELIN, Sägner o. folktro, seder o. sagor, s. 1-96. 
FREDIN, Gottlandstoner, s. 1-128. 

Årg. 1910: RUTBERG, Bomärken från Kalixsocknarna. KARLSSON, 
Seder ock bruk vid frieri i Mo härad. BJÖRK, Orsamål. PALM, 
Hemliga språk i Sverige. 

Bilagor: v. SYDOW, Två spinnsagor (B. 3). 
SWENNING, Samnordiskt wi i sydsvenska mål (B. 4). 
LARSSON, De uppländska spelmanstävlingarna 1909 (B. 5). 
TUDERUS, Om the österbothniske lappar under Kiemi gebiet 

(XVII. 6). 
En rimkrönika om lapparna (XVII. 7). 
LEFFLER, Öster-Fernebo (XVIII. 7). 

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

Ärg. 1912: HERLENIUS, Blåkullafärder i 19 :de århundradet. HAFF- 
NER, Anders Värmes historier. SA  H 	LGREN, Några dalboord från 
1600-talets slut. SAHLGREN, Några svenska ortnamn. LANDT-
MANSON, Menuetter ock polska dantzar. ULRICH, Anteckningar 
om hemliga språk. 

Bilagor: SANDSTRÖM, Fsv. ö ock it inom västgötadialekterna (B. 6). 
CHAMBERT, Ord o. uttryck inom möbelhantverket (XVIII. 1). 
FREDIN, Gotlandstoner, s. 129-272. 
GEIJER, Ortnamnens undersökning (B. 7). 



Arg. 1913: HEDBLOM, Kustfisket i Helsingland. LJUNGGREN, 
Åkerbruk o. boskapsskötsel i Laske-Vedum. GEIJER, En gosses 
märkvärdiga upplevelser. 

Bilagor: ERICSSON, Södermanlands folkmål, s. 3-226 (B. 8). 
JOHNSSON, Sägner från nordöstra Skåne (B. 9). 
WIGFORSS, Södra Hallands folkmål, s. 1-144. 

Ärg. 1914: LUNDELL, Om uppteckning av folkmål. JAN HALF-
VORDSSONS Uppteckningar. LINDSTAM, Folktro ock annat från 
Bohuslän. 

Bilagor: MAGNEVILL, Bjursåsmålets ordförråd. (B. 10). 
ERICSSON, Södermanlands folkmål, s. 227-236 (B. 8). 
WIGSTRÖM, Folktro ock sägner, s. 453-556. 
Eva Wigström 1832-1901. 
BORGSTRÖM, Askersmålets ljudlära (B. 11). 

Arg. 1915: GRANSTRÖM, Jo på den tiden. GEIJER, Undersöknin-
gen av svenska folkmål 1914. STENBOM, Njurundamålets formlära. 

Bilagor: LUNDGREN-BRATE, Personnamn, s. 167-322 (X. 6). 
WIGFORSS, S. Hallands folkmål, s. 145-432. 
SAHLSTRÖM, Fryksdalsmål (B. 14). 

Ärg. 1916: PEHR JOHNSSON, En småländsk bondspelman. L. F. 
OLSSON, Från Transtrand. L. F. LÄFFLER, Den gotl. Taksteinar-
sägnen en vandringssaga? R. EKBLOM, Fonetiska skiljaktigheter 
inom Vadsbomålet. FIJ. LINDROTH, Ölandsmålens ställning ock in-
delning. K P. LEFFLER, Talets tonfall återgivna i en sång. II. 
GEIJER, Undersökningen av svenska folkmål 1915. 

Bilagor: AMBROSIANI, Riktlinjer för uppteckningar om allmogens 
materiella kultur (B. 15). 

Kgl. Bibliotekets visbok i 4:o. 
NILS ANDERSSON, Skånska melodier, s. 357-516 

(XIV. 1). 
Ärg. 1917: H. JOSEFSON, Seder ock bruk bland allmogen i norra 

Bohuslän. LOUISE HAGBERG, En dödssed i Hälsingland. E. NO - 
REEN, Två dikter på västgötamål. En bröllopsdikt på Tjörnsmål. 
HJ. ALVING, Kalmarmålets ljudsystem. H. GEIJER, Undersökningen 
av svenska folkmål 1916. 

Bilagor: WIGFORSS, S. Hallands folkmål, s. 433-624. 
NOREEN, Ärtemarksmålets ljudlära, s. 3-114. 
SWENNING, Folkmålet i Listers härad, s. 5-100. 

Stockholm 1918. P. .A.. Norstedt & Söner. 180111 


