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ADJEKTIV.

hit: re röd, sne sned (neutr. sing. även snet), lat, led, vrak vred,
tra,if trög, lat lat, halt het. Jfr ovan 4 a! Snarast höra även
hit: gka glad, som tillika har formerna gkad ock gkar, men i
neutr. sing. endast heter gkat, samt gQ, god, som i neutr. sing.
heter gutt.
gammal: gamok gamkor
gamkan gamotl
mager: magor magror magran magot.1
Gruppen omfattar tvåstaviga adjektiv på -ok ock -or; o är
svarabhaktivokal ock försvinner följaktligen i böjningsformer,
vilkas ändelse börjar med vokal (-or, -an, -ar, -a). Andra
exempel: bcetor bättre, tillfrisknad, fagor 1. fagok »fager, vacker;
det sistnämnda ock likaså gamok gammal ha även sammandragna former, fak, gak, vilka böjas efter 6.
brutit brafndor brunan brunt
brun:
grund:
gron grondor gronan gront
ren:
ram, rakiidor raman mint
stil
stilla:
stildor
stilan
stat
hami
hel:
lialldor
liceklt.
hallan
Dessa adjektiv, som sluta på -n, -n eller -1, närmast föregångna
av vokal eller diftong, få i mask. sing. ock plur. pred. d-inskott
mellan stamkonsonanten ock ändelsens r, i trots av det före r
inskjutna svarabhakti-o (s. 166). Hithörande ord med (n i stammen reducera denna i neutr. sing. till cek.
öppen: ipe
ipendor Tian tpet
lydig:2 ltde
lidendor lidkan
lidet.
Kärnan i denna grupp utgöres av adjektiven på -en. Som synes,
ha dessa överallt utom i mask. sing. ock plur. pred. förlorat
sitt •1i ock uppvisa i målet en stamform på svagtonigt -e, vilket
framför ändelse, som börjar med vokal, övergår till 1. I mask.
sing. ock plur. pred. har efter det bevarade n ett d inskjutits
som i föregående grupp.
Till denna böjningsgrupp föras numera i allmänhet adjektiv
på -ig, som inlånas från hsv. Såsom direkt produktiv inom målet
kan dock ej denna bildning betraktas. I varje fall är gruppen
säkert den näst grupp 2 ordrikaste. Några exempel på mera
inhemska hithörande ord tillfogas: boke bulen, diave duven, alnvake »envärdip, enkom passande, fote fattig (m. m.), gake galen,
1)

Jfr § 32 (s. 49).

340517. Danell, Nuckömålet.

2) s. 167 n. 3.
16
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gute gisten, gis-oke »gysvulen», smått frusen, gole »gårlig» (s. 136
not 3), hce,ske härsken, ilske ilsken, moke mulen, nate rutten,
snorke »snurken», rynkig, sude svullen, vake »valen» (s. 206 med
not 4).
Oregelbundet eller ofullständigt flekterade samt defekta
adjektiv:
liten: 14, neutr. sing. litet; lite användes advärbiellt ock substantiviskt ; plur. regelbundet 1.1 o. s. v. (smo betyder närmast
'småväxt', t. ex. roen ce smaor Nr 'rågen är småväxt i år');
fri fri är oböjligt i predikativ ställning;
»iföl» <ok (om sto) ock »ikalv» ikakv (om ko) äro oböjliga ock
förekomma endast i predikativ ställning samt i följd av sin
betydelse endast i fem.;
bra bra, höger hegor ock vänster vinstor förekomma i samma
förbindelser som i hsv. ock äro oböjliga;
»clumb, diumb (stum) ock döv dau sakna neutr.
§ 193. Komparation. Komparativen bildas regelmässigt
genom tillägg av ändelsen -a (av -ane, se s. 95 med not 2),
superlativen med -ast. Vid tillägg av dessa ändelser förhåller sig
adjektivets stam på samma sätt som vid tillägg av flexionsändelsen
-an. Ex. ma nyare, mast nyast, magra magrare, tpla öppnare.
Oregelbundna kouciparationsformer uppvisa följande adjektiv, de flästa troligen under direkt invärkan från hsv. (regelbundna former på -a ock -ast uppträda ofta nog vid sidan av dessa):
gamok celdre celst
gammal
grefst
grevre
grov
grov
hegre
hekst
hay
hög
legre
lekst
/Qv
låg
mindre
minst
14
liten
lcegst
keggre
lagg
lång
stekost
stcekre
stakat
kort
»stackot»
stel
stere
stor
stor
stregst
streggre
sträng
stragg
»strång»
tregst
treggre
tragg
trång
tig gre
tigst
tog
tung
igst.
ogg
iggre
ung
bcetra, bcest äro komparationsformer till bra bra eller go god;
vcere, vce,st till ond ond, tusald usel, ävensom till fote (fattig) i
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dess betydelse 'dålig'. cetost efterst, sist ock sttst sist sakna motsvarande positiv och komparativ, jfr dock med det förra advärbet
(ock prepositionen) cet efter. han utnka, undx,ast den undre,
underste ock han ma, tvlast den övre, överste äro bildade på
advärben (ock prepositionerna) iande under ock we över:
§ 194. Ordbildningsnotiser. Det vanligaste avledningssuffixet är, som redan nämnts, det i böjningsgruppen 2
hemmahörande -at, uppkommet av -ött (§ 132, s. 218). Detsamma motsvarar i mera inhemska bildningar det hsv. -ig, även
-aktig m. m., ock nya adjektiv bildas därmed alltjämt vid förefallande behov till såväl substantiv- som värbstammar. Exempel:
askat nedsmutsad av aska
bkesat blåsig
forat fåraktig
dregkat dreglig
grmat grynig
grInat grinig
svemat sömnig
pkatrat pladderaktig.
Sammansättningar av följande typ äro vanliga:
bar-fot at barfotad
tri-balnat trebent
brum-anat brunögd
fo-linat tvåtandad (ljustra
dar-hondat darrhänt
m. m.).
dor-hntat virrig i huvudet
Även adjektiv- ock advärbstammar kunna utbildas med -at, t. ex.
dolat dum (till Ity. don.)
sondrat söndrig
tlakat elak
avlat »övrig», • överflödig.
Såsom påpekats i ljudläran (s. 156), inträder -lat för -at efter
g, k med föregående främre vokal samt när huvudordet slutar på•
svagtonigt -e. Ex. å anf. st.
Mindre vanliga äro suffixen -ot, i böjningsgruppen 2 (av
-ött i kortstaviga ord, se s. 96), ock -e, i böjningsgruppen 10
(se ovan s. 245).
Bland sammansatta adjektiv märkas de på -la ?g (-letas)
-lös, t. ex.
bandas-law »bondlös», utan
brces-lay,s brödlös
tjänst, om dräng
ve.s-lay,9 »vtrdeslös», vårdsbuttli-lau,s bottenlös
lös;
de på -dutbot -dubbel, t. ex. em-44ot »endubbel», enkel, fQducbot dubbel o. s. v., samt följande fåra på -gak -gammal, där
denna sammansättningsled är på väg att sjunka ned till ett
suffix:
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clagak från i dag
gorgaZ, från i går
floAga?r från i fjol

,Aorgcar från i går
notgak från i natt.

Såsom fullständigt a d j ek ti v er a de particip kunna anföras:
lcevanst levande(s)
lent »lent», len
vant van.
dcemt »dämpt», tungbröstad
Märk även typen bro-kka »brådkokad», för hastigt kokad, cemoka »enokad», enspänd (om oxe).

KAP. III. VARB.
§ 195. Beträffande värbens flexion ock konjugation må
i det hela först hänvisas till den översiktliga framställningen i
inledningen s. 25 if., särskilt till schemat över konjugationerna
därstädes. En något mera systematisk ock med exempel belyst
framställning följer här, med undvikande av direkt upprepning.
Av den gamla nordiska värbfiexionen är följande bibehållet
i målet:

A.

Finita former.

Tempus-flexionen uppvisar skilda böjningsformer för
presens ock imperfektum: kastar kastar — kasta kastade, bztor
biter — bcti,t bet. — Perfektum och pluskvamperfektum bildas
på normalt sätt med former av jälpvärbet hova hava jämte
supinum, alltså ha kasta, had kasta; ha bzte, had bzte. Vid sidan
härav förekomma former med jälpvärbet vora, vara vara ock
perf. part: han ce konzendor eller ha kome; i,a valt cvnt, om
han hr ce vare; jfr de motsvarande negativa uttrycken han
cer o-komendor; o-goendor, o-ztendor, o-drutkendor, o-sovendor
(såsom i finländska ock nordsvenska dialekter samt de finskugriska grannspråken). Se även Russw. II, s. 309. — Futurum
kan bildas med jälpvärbet 'skola' eller helt enkelt presensformerna: han ska morga koma; han komor morga.
Modus-flexion förekommer med särskilda imperativformer gent emot de vanliga indikativformerna: kast kasta,
big bygg (av bige), sek sök (av ske), bit bit (av bit), lces läs (av
lcesa), sat sitt (av site). — Konjunktiv i egentlig mening saknas,
oavsett stående uttryck som: he bhve sos (Säve 1854: Ho blifue
sågs! det blifve så!) eller de gammaldags, ej helt bortlagda
hälsningarna: ges lake, ges hceb-pe (s. 273). slokad skulle jämte
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infinitiv bildar ett slags imperfekt konjunktiv. Exempel ges
i täxterna, t. ex. s. 322 rad 26, 27. — Pluskvamperfektum konj. i
hypotetiska satser ersättes av perfektum: om ia (h)a vare starka,
ha isa 3,ae alt te puff° 'om jag hade varit starkare, hade jag
slagit allt i kras.'
Numerus-flexionen är väl bibehållen: han kastar
han kastar — tce kast de kasta, han bator han biter — tce bit
de bita, han bcti,t han bet — tce bit° de beto (däremot som i
hsv.: han kasta han kastade — tce kasta de kastade), kast
kasta! — kaste kasten! big bygg! — inge byggen! sek sök! —
seke söken! bit bit! — Ute biten! kes läs! — lcese läsen! stt
sitt! — site sitten! Pluralis användes efter 2:dra ock 3:dje
personens hövlighetspronomen (se s. 19!) samt sålunda också i
imperativ, när en person, till vilken man ej säger 'du', tilltalas.
Ex. kome bara! kom(men) bara!
Passiv-flexion med särskilda -s-, resp. -st-former för
presens, resp. imperfektum i passivum synes förekomma åtskilligt
mera än i naturligt högsvenskt talspråk. Ex.
Jag minns, i min barn(doms)tid
la mins e min bon-tt
ligg° ve ni fcegglat skiaar fingo vi nya skor med »tvängar» (skoan viko fre make, o so remmar) en vecka före julen, ock så
kkcegst da op opa cen hängdes de upp på en hängare i vägknag te i,udr-kolde. so gen till julkvällen (julaftons kväll).
diapast (h)e luser, o bona Så stöptes det ljus, ock barnen
mol ce?,t tri-granat lias ot gjorde ett tregrenigt ljus åt tuphonan, som satst fcere ho- pen, som sattes framför tuppen,
nan, to han ot. kuck - koy,lde när han åt. Om julkvällen togs
tost (h)e hakm i opa gokve det in halm på golvet till julte ltak-bos. o to satst (h)e cezt boss. Ock sedan sattes det ett ljus
kis opa bocle te brcen, o på bordet till att brinna, ock barnen
bona figgo a nt skuta fingo alla taga på sig de nya skorna
opa o figgo sova me opa ock fingo sova med (dem) på fötterna.
fota.
Vid sidan av de vanliga passivformerna ha även utvecklats
ett slags sammansatta sådana med jälpvärben hava ock fä
jämte presens infinitiv passiv. Ex. ml dm kova bonas hceldor
kambas? 'Vill du bli borstad eller kammad'? ja fik botas o
kambas 'jag blev borstad ock kammad'; vagon ha foe smcerlas,
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'vagnen har blivit smord'; a fak kkernas 'jag blev klämd (i
trängseln)'. Jfr fOrke layemst 'folket trängdes'; la ha bhue
kkemdor etost hen, 'jag har blivit andtäppt på sista tiden'.

B.

Inflnita former.

Infinitiv (presens aktiv) kan med så mycket större
skäl i målet betraktas som värbets grundform, som den tillika
fungerar som ett lättillgängligt värbalsubstantiv (jämte andra
sådana, se inledningen s. 27 f. samt härovan s. 239).
I följd av apokoperingsregeln (§ 131, s. 218) fördela sig
värben, med hänsyn till denna sin grundforms utseende, i två
tydligt skilda grupper, allteftersom de äro kortstaviga eller
långstaviga; endast de förra behålla infinitivändelsen -a:
bera bära, st. 4 boka baka, sv. 1 kast kasta, sv. 1
korna komma, st.4 boa bada, sv. 1
olm gömma, sv. 2
gnet giva, st. 5
bd bita, st. 1
fkcete flytta, sv. 1
fora fara, st. 6
skot skjuta, st. 2 va/con vakna, sv. 1.
grceva gräva, st. 6 band binda, st. 3
Såsom i inledningen s. 27 framhållits, är dock värbens gamla
paradigmsystem så väl bibehållet, att denna i ock för sig ingripande novation ej synts böra hindra, att en historisk uppställning använts.
Rörande parti cipi a ock supinum kan väsentligen hänvisas till inledningen, särskilt s. 27. Presens particip torde knappt
förekomma annat än i predikativ ställning, men uppträder där
ofta med prepositionen te 'till' framför sig i inkoativ betydelse:
han ce te rekandor gole 'han börjar redan röra på- sig', han
ce te itandor 'han har satt sig att äta', hon ce te grotand 'hon
skall till att gråta'. Jfr tce /tova zggettgg te itand 'de ha ingenting att äta'. Jfr även s. 239 härovan.

Konjugationer.
§ 196. st. 1. bita: bag bitor baat bito Ute.
Efter detta huvudparadigm böjas hithörande värb, som sluta på
p, t, v. Ex.
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Idnv kliva
bkav bliva 2
stil) stiga.
driv driva
Hithörande värb, som bortkastat slutkonsonanten, förlänga stamvokalen i imperf. plur. ock sup., se paradigmet gni gnida (gno,
gnu). Ex.
sv?, svida
ii lida, hinna
van vrida.
ri rida
Hithörande värb på s ha nybildat pres. sing. på -ar (efter sv. 1):
hs pedere ock ris »risa', resa sig; ock det enda påträffade ordet
med k som stamkonsonant, vike vika, har i infinitiv (ock alltså
även pres. plur.) fått ett slut-e som minne av det halvvokaliska
i, som kommit i slutljud efter apokoperingen.
st. 2. skjuta: skzutt skzuttor skayt skutto skutte.
Efter huvudparadigmet böjas: niutp nypa, nzutt njuta, tut
tjuta. Även här förlänges stamvokalen i imperf. plur. ock sup.,
när slutkonsonanten (d, g, v) är bortkastad; se paradigmen kut
bjuda ock fi'lit flyga s. 25, varefter böjas: /lut ljuga, sila sjuda,
resp. kkatt klyva, sia suga. — myts nysa ock fnas frysa ha, liksom motsvarande värb i st. 1, -ar i pres. sing.
st. 3. smälta: smelt smeltor smalt smialto smutlte.
binda: bind bindor band biando biande.
Efter huvudparadigmen böjas: svelt svälta, brist brista, sprit
hoppa (Ri. sprutt i presensstammen), .2,ke slippa. Smärre avvikelser visa: värb med 1 eller n som slutkonsonant (smel smälla,
skral »skrilla», åka skridsko, spin spinna, svin »svinna», försvinna,
ock vin vinna), vilka inskjuta d framför -or i pres. sing. (smceldor
o. s. v.), samt de med g eller k som slutkonsonant, vilka i inf.
tillägga -e: bine brygga, sprigge springa, drake dricka, sigke
sjunka, sprike spricka, stake (jämte stils) sticka, stigke »stynka»,
hoppa, triske tröska.
st. 4. bära: bcera beer bar bor 1. bittro Imre.
Hit höra skcera skära ock stelra stjäla (pres. sing. stel() samt
snarast koma komma (se s. 26). Genom biformerna Nara, skutro,
stud.° ha dessa värb närmat sig föregående konjugation. Om
grip gripa
knip knipa
pit »pita», pipa

skit cacare

Även kncezft i impf. ock sup.
Kan bortkasta V i inf., pres. ock imperf. sing. ock kan i imperf.
PI. ock sup. även heta bkiavo, bl•Igto — blrutve, bre.
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förklaring av -o- i imperf. plur. se st. 6! sova, sea sova har
övergått till st. 6, ock stma simma har blivit svagt (sv. 1).
st. 5. giva: giva givor ga(v) gov give.
De hithörande sate sitta, be bedja, vora 1. vara vara återfinnas s. 26. Snarast till st. 6 ha övergått: lige 1. lige, ligor 1.
ligor, lo, lo, lea ligga ock st, stor, so 1. SQ, SO 1. SO, sil se.
Helt övergångna till st. 6 äro: drcepa dräpa, lcesa läsa, vcega
väga, veva väva ock zta (Odh. eta) äta.
st. 6. fara: fora far for for fare.
Jfr. s. 26! Denna konjugation har bibehållit sig något bättre,
ity att följande värb höra hit: goka gala (även sv. 1), mara
mala (d:o d:o), kroka krypa, roka raka, driva (även sv. 1),
gnova gnaga (d:o d:o), greva gräva samt de strax ovan under
st. 5 nämnda dreva dräpa o. s. v.; vidare mera oregelbundna:
draga
drcea
dreor dro dro
drael
dö
dag
dagor do do
doe
le
le
lo
leor
lo
lae
slå
3,o(o)r
lo
.2,ae
(slåss dep. oas
3,os
lost
lost
La est)
sova
sova, sea sov or
sov
sov
sove
stå
sto
stQ(o)r sto sto
stoe
svär(j)a 2
svcere
sver
svor
svor
svcere 3
taga
tova
tar
to
to
tae.
Av de gamla reduplicerande värben finnas följande kvar i målet såsom delvis starka:
hugga
hog
ho ger hogd hogo 4 hoge 5
»löpa», gå layp
laypor lap
huv°
littpe
falla
fal.
faldor fal
futlo
fale 6
få
for
figgo fie
fQ
gå
gor gii giggo gQe
gQ.
hålla
hold
holdor holt holt(o) holde
gråta
grQt
gro tor grgt
grito
grote
låta 7
lot
lo tor
lit
lite
lote
låta 8
lceta
letor
lit
lite
lete.
1

)1. dree

äv. SV. svcere,
1. svutre
5) 1. hogd
7

) ty. lassen.

svertar, svoq, svocl, svol.
) 1. hogd
6)1. fmk
8) ty. lauten.
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§ 203. sv. 1. kasta: kast kastar kasta.
Jfr. 0. 26. Efter huvudparadigmet böjas hithörande värb på
-b, -p, -d, -t, -g, -k, -f, -v, -1, -h, -?r, -m, -n, -g, -r, -s,
samt
lång vokal ock diftong. Exempel:
mcelt mälta
cloinb damma
kaym ›kömma» 9
'tut
»lämma»'
nysta
iemb
aprt ömma
saft sikta
Nit bena (hår)
skrab »skrabba>2
trcet träta
damp »dampa»3
ken kärna
celt älta
diu p doppa
skam skena
gegp gäspa
arbet arbeta
spi.an spjärna
snog
snugga
/off »koppa»4
suirn surna
lomp 'lumpa» 5
stogg stånga
fin tvinna
nav »nappa»
vag vagga
bog bulna
bark barka
skap skvalpa
moyi mulna
lask löska
Lp släpa
dar darra
sttyp stupa 7
mon mjölka
for fodra
ncek neka
par »pirra», gnälla
bhnd blanda
hork orka
svcer »svärra», fräsa
Uland blunda
sprok språka, tala
dans dansa
aild elda
tak tacka
krtys grusa
fo^/c/ fålla
vask »vaska», tvätta
hots vässa
geld gälla 8
ek älska
hc4ls hälsa
lad ladda
ska./ skaffa
pis mingere
riud rödja
harv harva
skold skålla
skys skjutsa
bg, bida
seld »sälla», sålla
tarv tarva
fkl »fly», laga till
skriv skriva
aft akta
fri fria
bon borsta
hok,/ vila
doft »doktorera»
rot rulla
skri skria, skrika
drast drista
shu/ »skulla», synas
bro »broa», gnugga
fket fläta
spcvl spela
skiy sko
gni.2, gnissla
frq fråga
fceft fäkta
gel, gödsla
drai, »dräja», svarva
kost hosta
hcent hämta
m2,2, »myssla», vissla
ga »gö», skälla
het höta
roa, rossla
kox. kvida.
knayt knyta
bayk böla
bast kosta
byk estn. talarna
1)
4)
7)

om får
åderlåta
med ris

) skrapa

2

5)
8)

halta
kastrera

6)

skryta
plocka
icke tåla
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Efter drogkon drunkna, med svarabhakti-Q vid apokopering,
böjas värb på -ok, -on ock or. Exempel:
babol babbla
varva- »vevla»2
btaldor bullra
dregok dregla
bakkon blekna
hekvor härvla
lamon jämna
hompol»hump1a»1
traldor »trallra» 4
vakon vakna
segol segla
aggor ångra.
tapok tappla
bkinstor »blindstra»3
Såsom tetti tätna (s. 26) böjas de övriga på -tt ock de fåtaliga
på it ock -i. Exempel:
back bottna
ko,sti »kristna», döpa nsni »risma», rispa
rok ruttna
gis(t)& gistna
491 snickra.
Efter nite »nyttja», spara, böjas följande på -ja, vilka i målet äro
kortstaviga:
bre »bälja», böla5
fkcete flytta
butde gräla 1°
bire, bcere börja6
p-me »gränja», lipa inne estn. pinima"
drcene »dröna» 7
hoye »hvätj a», bryna tripe trippa
dripe '»dröppja»8
mise »mössja»9
vene vänja.
Mellan denna konjugation ock sv. 2, resp. sv. 3 vackla de
långstaviga digge »dynga» (finare ord för cacare), fiske fiska
ock cege ägga.
Det sista paradigmet, boka baka, representerar en ganska
stor ordgrupp, de egentliga kortstaviga svaga värben. Exempel
ripa repa (linet)
binka böka
fila dilla», vifta
vipa vippa
ho/ca haka
fa föla
brota »bråta» (lin) oka »oka»13
skoka skala
mota mata
sko/ca skaka
grimma »grumma»14
skiata skotta
smoka smaka
diana dåna
vrita, vreta)vreta»" skova skava
gona »gana», bliga
bceka becka
snova snava
skina »skena»15
broka braka
trova trava
butra borra
2) ragla
galoppera
4)
3) förvilla
tralla
Ri. ock Odh.; i Nu. bokge sv. 2.
kan i pres. incl. sing. även ha formen Nere
råma
8) idissla
9) täta (med mossa)
19) s. 124 med not 5.
lipa
urhålka en stock, så att han passar till en annan; j6 Rz 820 a.
vara dräktig, om sto (jfr Rz 482 a).
brumma
15) bryna

1)
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spora spara
boa bada (i badstu) voa vidga
svora svara
knoa knåda
boa »båga,'
tera tjära
soa »såda», koka
kkoa klaga
(mäsk)
toa laga
bua »besa», kesa
bkosa blossa
trea träda
ioa lova.
husa lossa
voa vada
Såsom framgår av exempelsamlingarna, är denna konjugation
även i målet den utan jämförelse ordrikaste. (Bland mina hittills registrerade 840 värb höra 592 helt ock hållet hit). Jfr
även ordbildningsnotiserna härnedan s. 259 f.
§ 204. sv. 2. så:
so
soor
sod
gömma: gat,m gat,mor gcqmd.
Jfr s. 26. Till denna konjugation höra åtskilliga värb ur de
gamla svaga konjugationerna, vilka sluta på vokal eller diftong
eller på annan konsonant än 1, s, k, p, t, ävensom något enstaka
starkt. Efter huvudparadigmen höjas de, som sluta på vokal
eller diftong eller på -g, -m, -y. Exempel:
ro råda
bke blöda
sy„on- sjunga
brg breda
eg äga
fg föda
bar. böja
dt dia
drayn drömma
snt snöa
firat, »flöda» 2
dem dömma
vt viga
/al, leda
gkatyn glömma
bo »bo», värpa
lat, »leva», lämna
nem nämna
r0 ro
straj. strö
hekv välva
tro tro
itcq höja
cerv ärva.
Efter bren bränna, brinna (brendor, brend) böjas ren »ränna»,
springa ock närmast ken känna (imperf. ock sup. kend) samt
kk em klämma (kkemor, kkemd); efter tend tända (imperf. ock sup.
tend) vend vända; efter kr köra följande:
fer föra
her höra
mek »mäla», mäta
fecst& förstöra
mer mura
rek röra.
her hyra
ster styra
En jämförelsevis stor grupp inom konjugationen bilda de värb,
som ha g till slutkonsonant, typen btge bygga (bigor,bigd); de,
som ha g före g, försvaga detta senare framför d i imperf. ock
sup. jämlikt inledningen § 28 s. 48. (Detta gäller sålunda även
piska ut fjäll ur näten (med en »båge», käpp)
stiga (om tidvattnet)

vÄres:
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värbet slog- 'sjunga' i denna konjugations första grupp s. 256.)
Exempel:
dege dägga
hegge hänga
feb-ge följa
kncege gnägga
svelge svälja
Yegge slänga
tige tigga
tceke tälja
stegge stänga
dceke dölja
serge sörja
tregge tränga.
Hit kan närmast föras kreve kräva, pres. sing. krcevor, imperf.
ock sup. krcevd. Av sveh.e förekommer även impf.- ock sup.-formen svol.
dcemp
dcempor demt
§ 20-5. sv. 3. »dämpa»: 2
kncev kncepor knceft.
knäppa:
Jfr s. 26 f. Konjugationen, som omfattar svaga värb på k, p, t, 1
ock s, men har lidit starkt intrång genom övergångar till sv. 1,
är föga omfångsrik. Efter huvudparadigmen, resp. kep köpa
(imperf. ock sup. keft) ock svaty »svepa», draga ihop (imperf.
ock sup. svcaft) böjas de värb, som ha p till slutkonsonant.
Exempel:
kip se »kippa sig», lep släppa
dep döpa
hcdp
jälpa
fkaip ›flepa», hopspritta till
klippa
kbp
stcdp stjälpa
snörpa.
Några få på -1 ock -t böjas efter hel hälla, resp. vet väsa ock hatt
heta:
befal befalla
trcel trolla
retz,,t »röta» (lin)
stat,t stöta
fil fylla
vel »välla», löda
fel fälla
smelt smälta (tr.) tat‘t »töta», tuta i
vallhorn.
skcel skälla
brat,t »bröta», odla
spil
natt nöta
Vacklande mellan denna konjugation ock sv. 1 äro: bet byta,
trit »tryta», förarga, bat,t beta (hudar), mat meta; även kotte
»(h)vättja» (-tor, -t eller -tyr, -ty).
De hithörande på -s ha, liksom motsvarande starka värb,
antagit den första svaga konjugationens ändelse -ar i pres. sing.
Se paradigmen tis lysa ock ras resa s. 27! Exempel:
bb•es blåsa
tres »fräsa», snyta ras rensa
fris »frysa»,
kkes klösa (äv. sv. 1) veks växa
frusta
hag ösa.
les »läsa», låsa
giva di
kväva, kvävas; om uttalet av Int se s. 50, § 35.
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Den största gruppen inom konjugationen äro värben på k,
representerade av paradigmen scegke sänka, take tycka, ske söka
ock lake leka s. 27. Märk särskilt reduceringen av diftongen a/
till cet! Jfr även orden på -ge i sv. 2! Exempel:
dregke dränka
spekke »spjälka» 2
brceke bräka
stcegke stänka
stcerke »störka»3
bbytlIce bleka
tcegke tänka
trike trycka
rake röka
brcek_e bräcka
tceke täcka
2gke »sleka», slicrilse rycka
veke väcka
ka
leke släcka
veke »välka»4
stalke steka.
snorke »snörka», verke värka
I de passiva imperfekt- ock supinformerna av hithörande värb
med stamkonsonanterna k ock p förekommer stundom vacklan
mellan -fst ock -kst, resp. -pst. Ex. snerkst sncerfst, hcapst
hekfst.
§ 206. Som oregelbundna svaga får man betrakta
följande värb, bland vilka några förete räster av »återgångsljud»
i imperf. ock sup. ock andra äro prffiterito-prmsentia :
pres. sing. imperf.
duga
did
dtua
dutor
göra
gcera
ger
g,V2(1
hava 5
hava
har
had
kan
kunna
bana
hand
leva
leva
levor
levd
lägga
lege 6
lcegor 5
lad
(lägga sig icegas6
leks
kast
skola, j.-vb. —
ska(o)
skutld
pl. sko(o) 1. skoka
skilja
skoke
skar
skol
= föreg.
skölja
skyla (sig) = föreg.
smörja
smere
smer
smol
spörja
spcere
sper
spc2c1
1)

sup.
chad
gl,Q4
have
kutnd 1. bana
levd
lqd
latst)

skoq

smod
8194

snörpa
2) splittra(s)
strypa(s)
blänga, snegla; ?estn. wälkuma,
strahlen, sehimmern'.
såsom jälpvärb i pres. sing.
'
Med kort eller långt g.
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»stödja»,
synas
säga
sälja
sätta •
(sätta sig •
töras
veta
vilja
välja
»ärja» 2

ind.

pres. sing.

imperf.

sup.

ste
sinas
sal
sceke
scete
setas
turas
vita
vila
veke
cere

steor
szns
saior
sek
setor
sets
tov
vait
vii
vek
er

stod
sonst
sa

stod
sonst
soa
so(1
sat
satst)
ton
vita
vila
vol

SQ

sat
satst
ton
vist
vild
vol
Qc1

207. Ordbildningsnotiser. Exempel på deponens:
sv. 1: ondas, -as, -ast andas
mastas fetma
o-tanas avundas
nokas råka ihop
bkomskas blomma
rostas rosta (intr.)
brotas brottas
2,aggras slänga
bcesas betäckas (om får)
2ceftas »släktas», brås
filtas »filtas», trassla sig
snilaras »sneklas» 3
tokas betäckas (om sto)
spanas 'spjärnas» 4
golnas mogna
stoggas stångas
hopas hoppas
svettas svettas
ilskas ilskas
senas »sälnas», dö
kivas kivas
scemias sämjas5
kragas sprattla
tapas förloras
langas gästa
tundras förundras
hIsas lyckas
vonas »vånas», vänta
likras vara läckergom
vondas våndas
megkas möglas
aldras åldras;
sv. 2
»bedas» 6
balas
betts
bceztst
bkalkicis
ock 3:
blekas
bka. iks
bkceifst
1)

ljustra
2) plöja
'smyga sig fram tafatt'; ej »sneglas», såsom angivits s. 180
med not 1. Professor LiclCn har påpekat för mig, att stammen är
snik- (se t. ex. Hellquist snika) ock att Rz' form eniga måste vara
sydsvensk.
sparka(s)
5) endast plur.
6) Se s. 150 n. 10.
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›gölj as» i
glöda
härma
j äsa
idas
lyssna
minnas
rymmas
träta
täckas 2

gehas
gkeas
hermas
hcevi_cts
ras
has
minas
rimas
trcetas
tekias

ge
gkes
herms
h efs
its
Itts
mins
rims
trcets
teks

get
gkest
hermst
hefst
itst
lit st
minst
rimst
tretst
tekst.

Exempel på opersonliga värb, deponens ock andra: bkika
»bleka», blixtra, sv. 1, ren rägna, sv. 1, sin snöa, sv. 2, doas
dagas, sv. 1, lenas (lens, lenst) töa, sv. 2, failas felas, sv. 1,
fotas fattas, sv. 1, hotas »hatas», klia, sv. 1.
Exempel på värb avledda med -1,
ock -str, samtliga efter sv. 1:
gnava. »gnavla»3 fkakor flaxa .
skarvok »skevla»4 traldor tralla
snapok»snappla»5 boks slå
bkalkon blekna
broks braka
golnas mogna 6
dos dunsa7
'kams
prata
ska rpnas hårdna
koks knacka (ägg)
svagon svimma
ligs »linksa», halta
bkandor (för)blanda
niks nicka

-n, -r, -s, -sk, -st

snops (bort-)snappa
bkomskas blomma
bkzkst blinka
bkokst blänka
Most hicka
bkanstor blanda
bkmstor förvilla.

Sammansatta värb synas — med frånseende av värbalsubstantiv, varom se ovan s. 240 — vara mycket sällsynta ock
snarast tillkomna under högsvensk påvärkan. Ex. o-dai,(daior e,
do o) »avdö», o-raidas »oredas», trassla sig, att-lege varsebliva.
2) gitta
Se s. 148 med not 12.
4) ragla
gnaga, baktala
5) nafsa
6) Jfr s. 136 med not 3.
Jfr t. ex. Hellquist i Arkiv XIV, 15.
lek på påskafton; jfr Rz ock Aasen kacka ock Ross kaksa.

1)

KAP. IV. RÄKNEORD.
§ 208. Det anmärkningsvärda i fråga om grundtalen är
dels att genusböjningen bibehållits ej blott för 'en' —
cat — utan också! för 'två' — fo, for, tut —, dels att grundtalen
för 'två' t. o. m. 'tolv' ha självständiga former på -or ock -ar
i mask, ock fem., när de stå substantiviskt; t. ex. fo alke 'två
hästar', for kiador 'två kor', tia lomb 'två lam' (märk, att
substantiven ej böjas, om de äro mask, eller neutr., enligt vad
ovan s. 226 framhållits); ho viogg kiador hova ne? firar, 'hur
många kor ha ni? Två'. Liksom i hsv. fungerar det första
kardinaltalet även som obestämd artikel.
Ordningstalen föregås ej alltid av bestämd fristående artikel.
Ex. tre bone 'det tredje barnet'.
Grundtal.
ce!,t (vid räkning)
P?
tri
filar
fent
saks
nia
ot
fl
tt
celv
toh
trala
hota
fcemta
sceksta
nota (Österby slutta)
340517. Danell, Nuckömålet.

Ordningstal.
fon
anan, ara, ana
tre
fgol .
famt
skat
nuklid
otand
niand
hand
celft
talt
trcetand
fiotand
famtand
sokstand
siotand (nuitand)
17

262

DANELL, NUCKÖMILET.

Ordningstal.
Grundtal.
aytand
auta
nit and
nita
titand
tie
trcetend
30. trcete
fkiaretend
40. riutrete
fcemtend
50. fcemte
scekstend
60. scekste
simtend (si,otend)
70. nucte (Su. note)
otetend
80. otete
nitend
90. nite
100. &andra
1000. tiasand
Exempel på substantiv avledda av räkneord: best. sing.
soksa, sima 'säxan, sjuan' (i kortspel). Märk bildningen av
adjektiven för 'enkel, dubbel, tredubbel' o. s. v.: cein-ducbot,
fo-ducbot, tri-diabot, resp. -ducbot o. s. v. 'Båda' heter: mask.
boer I. boor, fem. boar, neutr. boa. Ex. tom cera boa hos'r (om
en man ock en kvinna).

KAP. V. PRONOMEN.
§ 209. Personliga pronomen.
Sing.
1 pers.

starkton.
nom. tad'
ack. me

2 pers.

nom. tum'
ack.

3 pers. mask. nom.

Plur.
svagton.

starkton.

svagton.

ved'
os

ve
os

nedi

ne

te

gc
me
ftut 2
Idut 3
de

er

hann'

(h)an, en 4

tCVO 1

er
ftce 2
Ida

gen.
ack.
3 pers. fem. nom.

hans,
sjst. hansa(r)
= nom.
honni

hcena,s,
sjst. hcena,sa
ack. honn, /menar

—

a

3 pers. neutr. nom.
gen.
ack.

hed'
/was,
sjst. heasa
= nom.

torri
—

gen.

tceras,
sjst. tcerasa
= nom.

a
(16 )e
_

—

f tor 2
ldor

txras,
sjst. tcerasa
= DOM.
tommi
t (eras,
sjst. tcerasa
= nom.

i tOM 2

idom
—

Tredje personens pronomen är tillika demonstrativt pronomen
med betydelsen 'den, den där', varemot hmv/ (se nedan s. 265)
betyder 'denne, den här'. Nom. (ock ack.) fem. sing. uppvisar,
Den tonlösa avslutningen uppträder tydligast framför paus.
i början av en mening.
3) Nu. do.
4) jämte samma reducerade former, som tillkomma slutartikeln i
mask, sing. jämlikt anm. s. 102 f.
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ehuru förkortad, den gamla, icke u-omljudda a-vokalen, liksom
i fgutn. Såsom långt å uppträder den ännu i en substantivisk
biform: mina hon 'min hustru'; hak haAta spi tina hon? 'var
har du din hustru då?'
Exempel: ara,s benar lats(t) da ont cet 'andras böner lyssnade
de (mask.) inte efter'; ga gzlj mce torr opa sylts 'jag gick ut ock
gick med flickorna'; toto ga(o) var bon, so var oldre sistra val
mce fre, o gris var me vak so kam vargen o to gris, lad
opa rigen en o bar bot ei tve musan. o bone grgt; 'när jag var
barn, så var min äldre syster vall med fårena, ock grisen var
också med. Så kom vargen ock tog grisen, lade honom på
ryggen ock bar bort honom över mossen. Ock barnet grät'; —
hit ce bral_eve-ogerar. toto (h)e bh„stere, to for (h)e svat bor
opa se, o om bona sta tom svat bcere, sos bh dom spak, tom
spi. o om (h)e gnadur han barken nice tcendre, binior (h)e mce
spaft; 'det här är brakvedtelningar. När det blir större, så får
det svarta bär på sig, ock om barnena äta de (där) svarta
bärena, så bli 'de sjuka, de spy. Ock om de gnaga av den (där)
barken med tänderna, bli de också sjuka'.
Märk (i t. ex. sista exemplet), att he 'det' gärna användes
om en föregående pluralis! Ofta översättes det bäst med 'man';
se exempel härnedan i täxterna (t. ex. s. 308 r. 13, 20, s. 310
r. 15, 21). --- Om neutr. plur tomm såsom sammanfattande beteckning för personer av olika kön (i visan n:r 3, s. 287, även för
'kattan' ock 'käringen') samt i epnskap av ett tredje personens
hövlighetspronomen se s. 19! Ännu 1932 har jag träffat en
kvinna, som konsekvent omtalade sin egen äldre syster som tomm.
Jfr Russw. II, s. 305 f.; Säve (1854) s. 9: »Säges du t. Herrar,
får m. strik.)
Reflexiva pronomenet heter se, se. — 'Själv' heter sarvor,
sarv, sarft 1. sokv, plur. sokvor, sokvar, sa-v (Odh. sekvor;
även på Nu. i uttrycket scekva bmc). Ex. ho sarv alt szto-tragin
'själva sitta de hemma allesammans'.
§ 210. Possessiva pronomen.
plur. p. tr. g.
neutr.
sing, mask.
fem.
min
mina
mit
min min
vor
vora
vot (13v. vol)
vår von
er.
erat, eat
era
er
eran, ean

PRONOMEN.
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tin 'din' ock sin 'sin' böjas såsom min. Samtliga possessivpronomen
ha särskilda självständiga former, åtminstone i plur., nämligen på
-or, -ar, -a i de tre genera. Även i sing. mask, ock neutr. förekomma,
ehuru mindre regelbundet, självständiga former på -a; i fem. har
redan den förenade formen ändelsen -a. Dessa självständiga former
synas även komma till användning, när pronomen sättes efter substantivet: bone ma 'barnet mitt'. Jfr Russw. II, s. 306. — cit, 'egen'
tillägges gärna dessa pronomen, såsom i hsv.; det är oböjligt, utom
att även i detta fall självständiga former med de nämnda ändelserna kunna förekomma: histi gocb ce min a/ 'den här gården är
min egen'; hi alkla cvra min Ror 'de här hästarna äro mina egna;
hon hch.jit ata 'hon har sin menstruation'; vor ator 'våra egna
(män)'; vor alar 'våra egna (kvinnor)'; vor ai,a 'våra egna (barn)'.
§ 211. Demonstrativa pronomen. Om »han» lika med
'den, den där' se ovan under personliga pronomen! I adjektivisk
ställning uppträda endast formerna han, hon, he; tv 1. tat , tor,
tom, vilka också fungera som fristående bestämd artikel.
'Denne, den här' heter i adjektivisk ställning:
sing. mask. htsti, fem. hisa, neutr.
plur. p. tr. g. has.
Vid självständig ställning tillkomma i plur. ändelserna -or, -ar,
-a, ävensom genitivböjning med -s ock, om substantivet efteråt
är utelämnat samt är feminint, -sa. Ex. tkse ce histisa, 'yxan
är den här mannens'.
Sådan heter dels toke, »tolik», dels
»slik». Det förra
har tydligen tidigare böjts efter adjektivgruppen n:r 10, men
synes nu vara nästan helt oböjligt; bäst bibehåller sig neutr.
sing. toket, men även för denna form uppträder rena stammen.
.221c böjes som adjektiv av gruppen 4, men har kort k framför
ändelser, som börja med -a.
Till samtliga här nämnda demonstrativa pronomen kan läggas
som ett förstärkande tillägg sa, egentligen ock ofta ännu lika
med »den samme», men även nedsjunket till att betyda ungefär
'här, just'.
Exempel: (gåta) tce ftaka, som en sktaift ner, lald te e skoen,
o tce(a), som en cent tik sktiat, hcentchs halm. lopana. to,4om
en drop, latd ij e skoen &eldar kasta,,n bot, o tor lcevanst
hcentchn halm 'de fåglarna, som han sköt ner, lämnade han i
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skogen, ock dem, som han inte fick skjuta, hämtade (förde) han
hem. Lopporna; dem, som han dräpte, lämnade han i skogen
eller kastade han bort, ock de levande förde han med sig hem.'
(Beskrivning av en lek:) late hisn spceln ba spel-sakana to,,,sci
som ute bren-kor-speln, bara lie spelas toke niod 'i denna lek
bli leksakerna de samma som i leken brännboll, men det lekes
sålunda ... '; sa gken, som bruka skam, keft...n from gran-man
'den hästen, som brukade skena, hade han köpt av grannen.'
Som relativpronomen fungerar endast det oböjliga
som. (Exempel strax här ovan.)
Interrogativa pronomen äro: hem(m) vem, hola
vad (»vad slag» 1. »vad lag», jfr gotl. »va(r) p(å) la(g)», var) ock
holek vilken. Av hcem(m) finns utom den vanliga genitivformen
hems även en självständig genitiv: licemsa(r). Vid sidan av
hola förekommer, som ensamt frågeord, alltså när man frågar
om, den gamla formen ha. holek böjes som ett adjektiv (efter
grupp 4), alltså: holekan, holeka, holeft, i plur. självständigt
holekor, holekar, holek, men förenat holek p. tr. g. I sing. synas
de förenade formerna kunna användas även i självständig ställning: holekan from da 'vilken av dem' (mask.). Till genitivformerna hems, holekans, holekas, holeft(a)s, plur. holekos,
holekas, holekas, kunna även bildas biformer på -a, när ej
substantivet är utsatt efteråt. Ex. holeftas mas Ural her?
holeftasa er a? 'vem av barnen är det som har glömt sin mössa
här? Vems är hon?'
Obestämda pronomen.
någon: de vanliga formerna äro mask. noan, fem, flora,
neutr. noat, motsvarande hsv:s plurala former, ehuru själva sing.
Ex. noan man 'några män, nora mig 'några kvinnor', noat bon
'några barn'; ha noan vare te sinandor 'ha några (karlar) synts
till?' Dessutom förekomma ett par andra former: noen, sjst.
ock obest. till kön, samt noa, med singular betydelse, t. ex. gt
ha si t noa svcdro-lcevanst 'jag har sett någon (enstaka) svala',
även i betydelsen 'någonting' (som också kan heta noa cerand).
ingen har samma former som 'någon': mask. iggan, fem. inga,
neutr. tegat, liksom motsvarande former av 'någon' hälst att
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översätta med plur. (eller i starkt nekande betydelse, ungefär
'icke en enda'); vidare Ingen, självständigt ock obestämt till kön,
samt tgga i förenad ställning, närmast motsvarande hsv:s 'ingen'
med singulart substantiv; 'ingenting' heter iggetagg. — Påfallande
ofta föregås 'ingen' ock 'ingenting' av ett pleonastiskt cent
'inte'. Ex. cent hekpocer iggetigg 'inte jälper där någonting.'
mången heter på samma sätt moggan, mogga, moggat, närmast
motsvarande hsv:s 'många'. Ex. moggan man 'många män'; ho
»Joggat vaor? tcer var wn te man o opa sa aro mtgar
'hur många var det där? (Obs! neutrum, därför att det gäller
en församling av både män ock kvinnor!) Där var en tjugu
män ock ungefär lika många kvinnor' (estn. aru 'zahl, rechnung').
somliga heter förenat sonzok p. tr. g. ock självständigt mask.
somkor, fem. som?rar, neutr. sona.; neutr. sing. somt är också
fullt levande.
alla böjes likaså: förenat al ock självständigt alor, alar, a/.
I sing. förekommer det, utom i neutr. alt 'allt', i sådana uttryck
som alan tun 'hela tiden', akt vcecle 'all världen' (t. ex. ala vcerle
toke-mod 'alldeles så'). Vidare finnes formen alon 'alla (människor)', t. ex. nia cer alon de 'nu har allesammans ätit', he cer
alons roe 'det är allas mening'; likaså alman 'alle man», i samma
betyd. I uttrycket go me al o gral (se grann(e)1(ig)a s. 12
med not 1) 'spårlöst försvinnna' synes en gammal dativ neutr.
allo föreligga. Till 'alla, slit' tillägges ofta sa 'samman': aloalt sa.
var, varje uttryckes vanligen genom det oböjliga hotes (?»var
tids»), som särskilt i självständig ställning förstärkes genom
tillägg av czn, am , cm. Det gamla ordet för 'var' uppvisar
maskulinformerna hoar, hor ock hon, femininformen hora ock neutrum hot, men hoar ock hora användas nu i alla tre genera. Substantivet står i best. form sing. ock kan även här ersättas av
cen, aln, ced. Som förstärkning kan tilläggas eve, eveste.
annan böjes i sing. mask. ock fem, lika både obestämt ock
bestämt ock i båda fallen på samma sätt som räkneordet 'den
andre': anan, ara. I neutr. synes man skilja på ced anat 'ett annat'
ock (he) ana 'det andra.' I plur.: ar (bendor, miga r, bon); härmed
sammansmälter bestämda fristående artikeln: tur, trar, tom-år
ock självständigt: (tce aror,) tlaror, (tor arar,) trarar, tom-dra
Blandformer sådana som *war i fem. ock tara i neutr. synas
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på sista tiden ha tilltagit. Märk formen (kron i uttr. noen aron
'någon annan' ock ingen aron 'ingen annan'. Nybildningen
ana-tal »andra-laget», de andra, ställes ofta i motsättning mot
(Mia »ett-lag», t. ex. odla traldra,
ba 'somliga sjöngo
världsliga visor, de andra bådo'. Men 'den ene — den andre'
kan också uttyckas med anan — anan; se t. ex. gåtan n:r 37
härnedan s. 283. 'Varannan' heter hotes-anan ock 'varandra'
orciror, orcirar, orcira. 'Ingendera' uttryckes med cent . . . .
hondalla.
1 st. f. man synes även här, liksom t. ex. på Dagö enligt
N. Tiberg, 'du' hälst ha tjänstgjort. Ex. cent liwb•po...tcer ingetang
fcere fote vceksk, om dm no givor mce ducftla vis dinge ot londe
o harvar o er, som inga end cer opa 'inte jälper där någonting
för den usla växten, om man så ger gödsel åt åkern med duktiga
tag ock harvar ock plöjer utan ända'. Jfr även Russw. II,
s. 301, 306. Även he 'det' tjänstgör ofta i st. f. 'man'; se ovan
s. 264. Numera är det hsv. ordet, man, fullt införlivat i dialekten,
men hsv:s kasusböjning med jälp av 'en' tyckes ej ha inträngt.

KAP. VI. ADVÅRB.
Interrogativa:
Demonstrativa:
hak var
her här, ter' där
hot vart
hd(et) hit, td(et) dit
hak-from varifrån
her-from härifrån, ter-from
därifrån
hote »vad tid», när
nu(d) nu, k då, sia sedan 2
»tolikt-mod»,
så,
hola-mod »vad- (slag-) mod»,
tob.(e)-mQd
huru
sålunda, sos »så-vis», så
»(så-)sammaledes»,
hoves,
hots, hms »vad-vis»,
(so-)sckste
huru.
så, så där
Exempel på övriga egentliga advärb; först några lokala:
utt ut
bak bak(till)
trut ute
bak-et, baket, baAt »bakmtafcere utanför
efter», bakom, äv. tempouktafcere-from I. ukt-from
ralt: sedan
utifrån
bak fcere »bakföre», bakom
fra framme
ner ned
tcenÅr nere
frafcere framför
neafcere nedanför
bot bort, borta
neafcere-from nedifrån
halm hem
nerets nedåt
frami (där)henima
op upp
havnets hemåt
trop uppe
in in
opets uppåt
trin inne
oafiere ovanför
znafrre innanför
oafcere-from uppifrån
inafcere-from 1. .
inifrån
al-st cl allestädes
1. in-from
myts inåt
no-ncel någonstädes;
i) Svagtonigt: dor.
svagtonigt 'då, så'. Ex. for e hen, toto fokke had
) Även
mike gator, sta o(t) dor alan skoen o 'förr i tiden, när folk(et)
hade mycket getter, så åto de upp (av) all skogen'.
2
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vidare tem porala (jfr även »bakefter» här ovan!):
morga i morgon
aldor aldrig
morest i morse
aldor-best 1. }
»allrabäst»1
or i år
al(d)e-bcbst
lamt jämt, alltid
egket 1. -es alltid, ändå 2
legge(t) länge
ce?,tsv„ »ett-sin», en gång
mceit »med-M», oupphörligt
ceitok »ett-tag», en gång
meiyand ständigt
for förr, förut
mila emellanåt
gista genast
ruemt sällan
gole redan (s. 28 o. 136)
sakna senare
gral ent aldrig'
snat snart
hore-ar »(h)var-i-arum,4
straks(t) strax
da i dag
tika• »tykkla», ofta»
Most i fjol
en än (-nu en gång);
forast i förfjol
gQr i går
modala ock övriga:
knaft knappt
alta för (framför adjektiv)
ile »lättligt» (s. 13)
Gles annorledes, annorlunda
mestla »mästa-laget», för
bara, bora bara (även konj.,
mycket
se s. 272)
no nog
bra bra
ret rätt
fotet »fattigt», illa, ont
otor, otor åter
filar väll; fial d:o
gral »grann(e)1(ig)a» s. 12 f.
celas eljest
cent inte
glant gärna
hole,
q ja
»hårdligt» (s. 13)
dt illa, ont
na (na-ed) nej.
Av åtskilliga adjektiv bildas på vanligt sätt advärb, såsom
redan några av de anförda exemplen visa. Stundom förekommer
komparation av dessa med adjektivens komparationsändelser -a
ock -ast. Ex. foti,a, foti_ast värre, värst; ggint 'gärna' kompareras:
betra, best, ock ttkar 'ofta': talcht, tildrast.
Jfr i övrigt nedan under prepositioner!
nyss
2) Jfr s. 28 not 13.
Jfr »grann(e)1(ig)a» längre ner.
4) då ock då
Jfr s. 107 not 8.
Vanligen svagtonigt, men även — med ironisk betydelse — i starkton, t. ex. filar mo han mce goa koma 'visst kommer han kantänka!'
1)
3)

KAP. VII. PREPOSITIONER, KONJUNKTIONER OCK INTERJEKTIONER.
§ 216. Propositioner.
tunde under
e, ute i
Q av
ina innan, inom
tur ur
baket, batt »bakutta utan
mce med
efter», efter
tuta (?)»ut av», ut
m9t mot
braper bredvid
genom
07fE 0111
(et efter
ver vid
opa »uppå», på
mila emellan
ot åt
rame »rad-med»,
fram från, av
tve över.
med
fcere för(e)
tek, te till
gcerm genom
Exempel: a ftlp (h)e o han, 'jag fick det av honom'; han legra
balt kase 'han jagade harar(na)'; a bkat katsor baket bro lape
'jag blev hes efter brällopet'; (jfr: bkt baket 'få sitta kvar i skolan';
ggr baket te gtala 'jag går efteråt till gärdet'); go et n, 'gå
efter honom!' et lagen 'efter lagen'; kft kkceta ftggre mila fg statn
'jag klämde fingret mellan två stenar'; han lcevor from fiske
'han lever av fiske'; han kam from staen o var fitd-druttendor
'han kom från staden ock var »fulldrucken»'; han ked gcerm Nen
som en brolas-man, 'han åkte genom byn som en bröllopsman
(en, som har varit på bröllop)'; tut ska cent rcen, o snQk fcere mg
'du skall inte springa ock snoka före mig' (t. ex. när man plockar
bär); han fal e sten 'han föll i sjön'; han gals e lada kgp grtser
'han for till marknaden för att köpa grisar'; tate spikan 'i boden';
han gtk mcn a 'han gick med hänne'; ... fcere hea cen krtana me
soman sktuld vora mce hcetlsa 'för att kreaturen under sommarn
skulle vara friska'; kom rgme mg 'kom med mig!' a tar e
atrana o lgr mot vcege de 'jag tar (dig) i örona ock slår dig
mot väggen'; hota ce tut- phuskosn, mot mg 'vad är du stackare
1)

Su. genom.
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mot mig!' han rend om /mak, sos con bko ratken sto baket n
'han sprang förbi knuten, så att blå röken stod efter honom';
opa bocle 'på bordet'; bltc not ver os, sta sko ve not go opa kaj
'bli i natt hos oss, så ska vi i natt gå på 'domp' (nattlopp)';
gtk te skoen opa 2,o 'jag gick till skogen för att slå'; han
dro mcere ucr bkotan 'han drog märren ur träsket'; tuta han(n)
kan ta cent go 'utan honom kan jag inte gå'; han kecl tota
gato-grtnde 'han åkte ut genom grinden mellan (by)gatan ock
vägen'; kcepman gav kom-fcegar ot me opa kepe 'handelsman
gav mig karameller på köpet'; a froa ot n, om . . . 'jag frågade
honom, om . . . '; (gåta:) hagkfcere rend hasn we bakan? fcere
he(a) en en cent .2,ap tande gcerm 'varför sprang haren över
backen? Därför att han inte slapp igenom under'; bone e we
ore 'barnet är mer än ett år gammalt'.
§ 217. Konjunktioner.
Samordnande: o ock, &Mor eller, bara, man men, terpa
»däruppå», dock.
Underordnande: en att; tot(o), to då, for förrän, twt »därtill»,
tils (upprepas gärna i huvudsatsen), mce medan, alsta sedan;
som, en som, än; om om (konditionalt ock interrogativt); fast
fastän, om no »om nog», om äu.
Exempel: (skämtsamt:) tya o tuta o ve(a) boor 'jag ock du
ock vi båda'; ta holt hceldor svat grtsn, he co me ltka mtke
'tag vita eller svarta grisen, det är mig likgiltigt'; (gåta:)
sttor som baron, kerar som graf, bara trampas som con gamkan
ktand. roken 'sitter som baron, åker som greve, men trampas
som en gammal hund. Spinnrocken'; a troor cent, con en komor
'jag tror inte, att han kommer'; to la komor, ska dm no fo 'när
jag kommer, skall du nog få'; tot (h)e komo-,te prcest-goln . . .
'när de (bröllopsfolket) komma till prästgården, . . .'; a komor
for halm, for han(n) komor 'jag kommer hem, förrän han kommer'; a voka, tet ayana bena svt 'jag vakade, tils ögonen
började svida'; tia ska tet fo herm te(t) dta bktor lokk o
'du ska till dess få stryk, tils det blir folk av dig'; han va..,trtn,
mce l koka tatafcere opa vegen 'han var (där) inne, medan jag vankade utanför på vägen'; alsta kron-prtnsn var her, b(ftao mega
b etra 'sedan kronprinsen var här, blevo vägarna bättre'; om dm komor in, kan ta giva drek ot de 'om du kommer in, kan jag ge dig
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dricka'; fast la ha vare me tute krs, ha la cent stt vcere cen hit
'fastän jag har varit med i kriget, har jag inte sett värre än
det här'; han e stere som lao, han ce stere cen lad 'han är
större än jag'.
§ 218. Av egentliga interjektioner har jag ej påträffat
flera än al 'aj', ok, oz 1. voz, 'oj'. Ex. as, he sval 'aj, det sved';
os, os, os, cen storan has som dadas kasken 'oj oj oj, en stor
hare, så stor som pappas päls!' (säges för att håna en lättskrämd
pojke). — Imperativen skoa, plur. skoe, Ri. skog, av skoa »skåda»,
se, användes mycket vid utrop, ungefär lika med 'se så, hör nu',
ofta åtföljt av nuta..
Bland svordom ar kan märkas: helkosn »hällkusen», svatman »svartman». Ex. hola hcelkosn, ce nut hit fcere sttker 'vad
hällkusen är nu det här för »stycken», tillställningar!' En
gumma yttrade, när kvaststången fattade eld, medan hon rakade
ner glöden: ko(st)-stogge brendor, nut gor asn trol-kelgg ot helkosn 'kvaststången brinner, nu går en trollkäring åt hällkusen';
hola svatman ge...clut 'vad svartmannen gör du!'
En del onomatopoetiska bildningar förekomma i täxterna;
se t. ex. här nedan s. 296 ock 304.
De vanliga hälsningsorden äro: goan da 1. moron (sos)
'goddag', gutsciftan 'godafton'. När man kommer in till personer,
som sitta ock äta, bör man säga: ges lake (bre) 'Jesus öke (brödet)';
vid nysning säges: ges hcarpe; likaså när man går förbi arbetande:
ges hcekpe (arbete) 'Jesus jälpe (arbetet)!' I st. f. 'skål' kan
sägas goa hcels 'god hälsa!' En fullständigare avskedshälsning
kan lyda: goa hcetls o goa luc, goan tt o goan veg 'god hälsa
ock god lycka, god tid ock god väg!'
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§ 219.

Ordspråk ock talesätt.

he ce som smutltra e bi,on-atskade.1
bcetra te bok de en te
stait hute.
han de kepor igga kalendor. 2
tmaen lalor knagan e vceg:e,
bara aildn, laior iggetigg.
hak bZ- zor fan, to hcelvete ce
futil? 3
he er cent bolt 4 te reZ- utte
gamNin skit.
glad o kriana Yipor ingen
landa.
he er cent alt git4 som gkimar.9
to er (h)e sceint te ren
me gevo, to nicere er de..
kom to mce gcevo, to mere
ce de!6
guticen har kon-aks e ha,sn.7
om no hopna ce arm, hon cv
t cerpa varm.8
graiAn bhor cent so hai.tor de,
som en bhor koka.9
hola vait bada from sondan!1°

Det är som smultronet i björ- 1.
nens ändalykt.'
Bättre att bocka dig än att 2.
stöta huvudet (i dörrn).
Den döde köper ingen kalen- 3.
der. 2
Tjuven lämnar hängaren i väg- 4.
gen, men elden lämnar ingenting.
Var blir fan, då hälvetet är 5.
fullt? 3
Det är inte bra att röra i 6.
gammal skit.
Gud ock kronan slipper ingen 7.
undan.
Det är inte allt guld, som glim- 8.
mar.5
Då är det (för) sent att springa 9.
med (foder-)giva, när märren är
död.
Kom då med giva, när märren 10.
är död! 6
Göken har kornax i halsen.' 11.
Om än hemmet är armt, det är 12.
dock varmt.8
Gröten äts inte så het, som 13.
han kokas.8
Vad vet kon av söndagen!10 14.

2 ) Bussar. II, s. 130, n:r 10.
om glupsk aptit
4) Se s. 132 med not 1.
Jfr d:o n:r 12.
Jfr Vend. Gram. s. 195.
Jfr Russw. U, s. 131, n:r 15 ock Vend. Gram. s. 195.
har upphört att gala, vilket sker, när kornet sätter ax; Russw. II,
s. 196 f.
Russw. II, s. 130, n:r 9 ock Vend. Gram. s. 195.
16) Jfr ibd. n:r 11.
Jfr ibd. n:r 8.
18
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Den late är hin ondes huvudhan lat cer han alakas hutkudde.'
dina.'
Ljug inte eld på vattnet.2
lipa cent alld opa vatne12
Lögnen har korta ben.3
lidre hova stcekat
Den långe skall sträcka sig (på
han logg ska tonas, han
tårna), den korte skall bocka sig.
stakat ska bok se.
Mannen i ordet,
man e ocie,
oxen i hornet.4
okstz e hone.4
Ät-armen är lång.
ita-armen cv loggor.
Geten är inte djur, skräddarn
gate ce cent clz,utr, .skrcedan
är inte man.
e cent man.
Jag vill ha till mellanmål
2a val hova te mzla-mok
smör ock bröd
smer o bre
ock mjölk till det tredje.
mokk te tre.
fisk o bre
drake te tre.)
han fejt& so make tceropa som ancere opa vcer-koane.
gutt bon har mogg namon.
om dta vist, hak o-lzka var,
so komd dia cent t2t-t4te.0
to poga komor opa tuta,
so skriar a.6
to la knoar bre, bki fial
hcendre ragtar.7
stot skri o lite ud, sa skrek,
to en kkift gilta.8
putta cent honde ute makgate 19

fisk ock bröd
ock dricka till det tredje.)
Han förstår sig så mycket därpå som märren på väderkvarnen.
Gott barn har många namn.
Om du visste, var olyckan var,
så kom du inte däri.3
När grodan kommer på tuvan,
så skriker hon.6
När jag knådar brödet, så blir
väl händerna rena.7
Stort skrik ock lite ull, sa »skrätten», då han klippte suggan.8
Stick inte handen i ormhålet. 9

2) Jfr ibd. n:r 18.
Jfr RUSK,. II, s. 131, n:r 17.
Jfr ibd. n:r 18.
Jfr Russw. II, s. 131, n:r 20. Finns i ungerskan enl. uppg. av
N. H. Lindberg; sål, sannolikt även i estn.
Jfr Russw. II, e. 131, n:r 24. '
Jfr ibd. n:r 31.
Jfr ibd. n:r 30.
2) Jfr nedan s. 296 f. ock Russw ll, s. 131, n:r 28.
2) Jfr Russw. II, s. 131, n:r 25.
1)
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skaldo-taska, bigg bong,
sitor opa aln logga stogg
framfcere ala potar,
pkokar litanda-lotar.i
bane ha„jkittld, o hum ha.,
„,sktold.2
grita skoldor kce.24,
baht skceldor gråa,
boa o dom o-cOns svat.3
al sotana
hova botar.
hotes tiglar cer fotendor, hotes
friar ce rikor.4
tro cent, tro cent
hum e hore,
forn bitor e lore 15
tisk(s) svcem, bons hongor.6
vargen »Nr: ce ce naldsamt dr», to live ce met.7

Skvallerbyttan, bing bång,
30.
sitter på en lång stång
framför alla portar,
plockar hundalortar.1
Benet har skuld, ock hunden har 31.
skuld.2
Grytan skäller på kitteln,
32.
kitteln på grytan,
båda är de lika svarta. 3
Alla soter
33.
hava boter.
Varje tiggare är fattig, varje 34.
friare är rik.4
Tro ej, tro ej
35.
hunden i håret,
förrän han biter (dig) i låret!5
Tysks sömn, bondes hun- 36.
ger. 6
Vargen säger: »Jag är ett för- 37.
nöjsamt djur,» då magen är
mätt. 7
mor o fats mila ce sosom
Mors ock fars vidja är så god 38.
frceman4-fokks smer-o-bre.8
som främmandes smörgås.
»Netra ren on miunsbita», sa
»Bättre än en munsbit», sa' 39.
vargen; to ot (h)an hum o.9
vargen; då åt han upp hunden. 3
hotes man har figgona kroVarje man har fingrarna kro- 40.
kat znets.
kiga inåt.
hcelsk cent, for tut ce we!
Ropa inte häj, förrän du är 41.
över!
toke som tro ce, toke ce
Sådant som trädet är, sådant är 42.
oggka.
rotskottet.
toke som stoban o, toke ce
Sådan som stubben är, sådant är 43.
oggka.
rotskottet.
utta meda fos cent feda.
Utan möda fås inte föda.
44.
1)
3)

Jfr Russw. II, e. 131 n:r 27.
Jfr ibd. s. 130, n:r 4.
Ibd. s. 132, n:r 34.
s. 132, n:r 36.
Jfr ibd. s. 130, n:r 2.

) Ibd. s. 130, n:r 4.
) Jfr Russw. II, e. 130, n:r 1
6) Ibd. s. 131, n:r 33.
8) Jfr ibd. s. 131. n:r 23.
2

4
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Den, som har bröd, han är
han, som har bre, han ce
inte i nöd.
ont e ne.
Den skivan, som är avskuren,
hon skiva, som ce from-skiare,
kommer inte dit vid (brödkakan).
komor cent tit vev.
Den lilla tuvan stjälper ofta
la tuta stcakpor tikok lade
omkull lasset.
07)1.
Den lägsta gärdsgården blir
lekst gocht bhor fojt eveförst överkliven.
Nrevendor.
Ingen slickar sig mätt. (Den,
ingen .2.ageor se mcetor. (han,
som ont dor se motor, .1gkor som inte äter sig mätt, slickar
[sig] inte häller [mätt]).
tent hceldor.)
Långsam sjukdom är viss
/eggsamNan spakdom ce
död.
visan de.
Hunden skäller, tils främhum skoldor, teet frcemandet kommer.
mande komor.
Lugga där, som det inte är nåhat tcer, som cent o inga
got hår!
hor!
Handla snett ock betala riktigt!
hand el smet o betar rettet!
Två Skatnäs-boar är alltid
fo skotabo era gont mer
mera än en.
cen ce.
Eld på pipan, det är dag i
agd opa plpa, he ce morga
med!
morgon
mce da!
Gud är högt (uppe) ock käjgigd cv katt o kcelsan lagt.
sam är långt (borta).
Gråten är den närmaste tjänagrotn ce nest ti,anan o minst
ren
ock den minste hjälparen.
hcerpan.
Stor väntan ock liten fångst.
stot von o litet fegge.

§ 220.
1.

e sken vceksar (h)e,
opa knde Tes (h)e,
e valne lcevor (h)e,
late aildn dalor (h)e.
htn.

Gåtor.'
I skogen växer det,
på landet föds det,
i vattnet lever det,
i elden dör det.
Båten.

1) Jfr Rusewurm II, a. 132 if. ock sven Vendell, Gram.,
s. 195.

GÅTOR.

agn rot mce for rompar.
skiten.
svatti heggor, ren teggor

grita eve agjeltoz.
svan dreor (skalar) reen
mr bose.
aroloka drceor
agldrot tar tun.
agn mor mce htundra gat e
atskade.
solde.
holeka rceps repsar almans
egge-valn?
ho,s-bo,strot.
en groan man gegrar svtne
tur skon. (cen 14an groan man
kerar mike smo grgser uc..,,skon.)
ho-bot.
cen man cer mta vet, utta
kcet, bora la•oka cen al man.
bisman.
cen groan man sitor e kroba
me taka tunde ncesa.
driks-tzuna.
agn gamla mor sttor e kroba,
famen ftuldor mce hoys-kakor.
kcerest-mn.
en groan man gor in e kuse
mce stor 1Qgg rompa o drivor
m.tke fog ter-Mr.
gro.2oka.
cen man hogor not o da
o fir inga kano 1%9.
koka.
gan-rota me ml-rompa.
na.e.
ungf. krystar
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En råtta med två rumpor.
2.
Skon.
Svarten hänger, den röde »tän- 3.
ger».1
Grytan över elden.
Svarten drar (skaffar) den röde 4.
ur båset.
Glöd rakan drager
elden ur ugnen.
En mor med hundra hål i 5.
ändan.
Sållet.
Vilken räfsa räfsar allas äng- 6.
vall?
Hårborsten.
En grå man jagar svinen 7.
ur skogen. (En liten grå man
kör många små grisar ur skogen.)
Hårborsten.
En man är utan vett, utan 8.
kött, men klokare än alle man.
Betsman.
En grå man sitter i vrån 9.
med droppen under näsan.
Drickstunnan.
En gammal mor sitter i vrån, lo.
famnen full med vetekakor.
Riugnen (med stenarna).
En grå man går in i huset ll.
med den stora långa rumpan ock
driver mycket folk därur.
Glödrakan.
En man hugger natt ock dag 12.
ock får ingen spån lös.
Klockan.
13.
Järnråttan med ullrumpan.
Nålen.
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dor peng o skttor
bua.
tri-balnatan skrcef, t,antcendre e mucti.
roken.
sztor som baron, kerar som
graf, bara trampas som ten
gamkan &and.
roken.
man dor nerets o skitor
ovets.
Naran.1
18. al/ten tuta ta mar, man
utta logs, vegen lata 4mb.
skcepe opa st,oen.
hestzt ter e state o rompa
e tak-tekla.
mn mcv rar/ten.
holeft bcerg ter letast te rd.?
ftggor-bcerge.2
for om-fruzar dreas om cert
stlkes-bond.
gocl-stavra o bonde.
ten komar fucldor mce star
rotar.
bre e tun.
hzuse te Palt mce for, o
tggat har rompa baket se.
bre e gan.
ta..clut from (h)e, sos bhor
(h)e stere, o tegou tek (h)e,
sos bkzor (h)e mindre.
gocl-gate.3
stor ute kat-trave, bara cent
rytm te lige rate oks-kse.
homoltogge.
1) Efter estniskan.
3) Jfr Sv. Lm. 1929:1,

Äter päng ock skiter eld.
Bössan.
Trebent kropp, järntändern a
i munnen.
S pinnrocken.
Sitter som baron, åker som
greve, men trampas som en
gammal hund.
Spinnrocken.
Mannen äter neråt ock skiter
oppåt.
Borret.'
Hästen utan tömmar, mannen
utan piska, vägen utan dam.
Skeppet på sjön.
Hästen är i stallet o ck rumpan
i takskägget.
Ugnen med röken.
Vilket bärg är lättast att röra?
»Fin gerbärget». 2
Två jungfrur dragas om ett
silkesban d.
Gärdsgårdsstavrarna ock hanken.
En kammare full med sura
råttor.
Brödet i ugnen.
Huset. är fullt med får, ock
inget har rumpan bakom sig.
Brödet i ugnen.
Tar du från det, så blir
det större, ock lägger du till
det, så blir det mindre.
Hålet i gärdsgården.3
Står i kattspåret, men inte
rum att ligga i oxbåset.
Humlestången.
2)

s. 17.

fingerborgen

GATOR.

(rtms ute kat-trav, cent utte
oks-bos.
stogge.)
stne ren om alan valn, bara
far cer
hce!.-sotana o staken.
soman ttor (h)e in, o vinton skttor (h)e
hoHavo.
holekan mtun ortytatcendor?
soke-mutn.•
holeka air herar cent?
grtt-ara, cembatsaga o so-aga.
okstt ce halm o tarma e
skoen.
stoken.
aln rea stogg sttor tve mo
hott hiss.
tcendre e mtun.
cett gon-ntsta mce slut gat.
htue.
rtunt om ve rokor (h)e,
bara rtunt om htue rcekor
(h)e cent.
ayana.
on rean hund skceldor bakfcere stcetn-gocitt,.
toga.
(« bred-bita stmar tate vatobceken or tut o or in, bara cent
rotna...n Q.
toga tute man.
kot-ttuna mce lan-glott.
figgre mce riggen.
anan okot bokor zpa
bakan, anan ct.,,sta; cent koma
dce te-h6p.
at,tana.
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(Rymmes i kattspår, inte i
oxbås.
Stången.)
Sönerna springa omkring hela 26.
(ängs-)vallen, men far är ogjord.
Hösåtarna ock stacken.
Sommarn äter det in, ock vin- 27.
tern skiter det ur sig.
Höladan.
Vilken mun är utan tänder? 28.
Säckmunnen.
29.
Vilket öra hör inte?
Gryt-, ämbarock såörat.
Oxen är hemma ock tarmarna i 30.
skogen.
Stocken.
En röd stång sitter över med 31.
vita höns.
Tänderna i munnen.
Ett garnnystan med sju hål. 32.
Huvudet.
Runt om värden räcker det, 33.
men runt om huvudet räcker
det inte.
Ögonen.
En röd hund skäller bakom 34.
sten gärd sgården.
Tungan.
En brädbit simmar i »vattu- 35.
bäcken» (pölen) år ut ock år in,
men inte ruttnar han av.
Tungan i munnen.
Köttunnan med järngjorden. 36.
Fingret med ringen.
Den ena oxen bölar på ena sidan 37.
om backen, den andra på andra
sidan; inte komma de tillhopa.
Ögonen.
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far laypor e skoen, o live
stor (askes hakmets.
bcein-romen.
holeka kopt har kcet. -stcgnar ?
ga kokye te fokk, he har
toga te stakn.
rtsti kastar ot mle, bara
tisken stikor e taska (h)e.
srun.
fkkyr brak kande, tut lm amid,
ezt holdor vaft, o ett leks
ner.
hum. nze fota brako...n,
kande, mg ayana lzsct„
o mg rompa hold°,
vaft, o so?rvor loks
,,roz ner.
fr kom-frukar zande en hal,
alar pis dor tate am bit.
kkado-spana.
holekan man ber mce re
ket fate opa huke?
hona-krana.
hi bruke had en gQan
kast; igga likolt to han (h)e;
igga mogk-gin brayt lakst (h)e;
to hen var ont-gae, sos gmle (h)e
sondor, o al knan fzk si (h)e.
hena o cege.
fa her szte vite cey kom-ar
utta don opa.
cege.
for goggar fed o Q-deft.
hena.
fra hak o bak stat, mitopa som ett ragons-ntsta.
skkora.
holekan lap r note?
not-lapen.

Far går i skogen, ock magen
står alltjämt hemåt.
Vaden på benet.
Vilken kvarn har köttstenar?
»Gamla» människokvarnen; hon
har tungan till sten.
Ryssen kastar det på marken,
men tysken sticker det i fickan.
Snoren.
Fyra bädda, två lysa eld,
en håller vakt, ock en lägger
sig ner.
Hunden. Med fötterna bäddar han, med ögonen lyser
han, ock med rumpan håller
han vakt, ock själv lägger
han sig ner.
Fyra jungfrur under en hatt,
alla pissa de i en bytta.
Kospenarna.
Vilken man bär fatet med rött
kött på huvudet?
Tuppen med sin kam.
Den lilla bruden hade en god
kista; ingen nyckel öppnade den;
ingen dyrk bröt upp den;
när tiden var förbi, så gick den
sönder, ock alla fick se det.
Hönan ock ägget.
Två härrar sitta i en kammare
utan dörr på.
Ägget.
Två gånger född ock odöpt.
Hönan.
Framme hack(a?)ock bak stack,
mittpå som ett redgarnsnystan.
Skatan.
Vilken lapp rör sig om natten.
»Nattlappen», läderlappen.

GÅTOR.

farn e grandor o loggor,
mora stakat o brak, polka
. alor rondor.
homon (rara o bkaerta
o knopa).
grts groft o yoga lagt.
mila-rame.1
alken knogor opa dae, opa
ormse he,s (h)e.
btuldre.
state ce Pult mce for, sen
fygkan bces stor ~tate.
htmon mce stlana o
mon.
cent goyandor, ont rtanstor,
cent kerandor, bara te framets
ska dm go. hola-mocl go...clut?
grop, we bok-rigery.
hota or tuta end?
himo,s gohade o helvets pina.
holekan tad ser hogor, som
dm cent fo,..,st?
deens uteltt.
holekan far htar cent?
&moj-far.
holeka rceknzgg bitior cent b etät?
rokntgge opa tafoln.
hagkfcere ronar (h)e cent
fo doa set orciror?
note mila.
hota gcer kroka, to a bktor
fcem or gama.?
hon bonar he siat.
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Fadern är smal ock lång, 49.
modern kort ock bred, pojkarna
alla runda.
Humlen (revan ock bladen
ock knopparna).
Gris grovt ock vägar(na) långt. 50.
»Renen».
Hästen gnäggar på Dagö, på si.
Ormsö hörs det.
Åskan.
Stallet är fullt med får, en 52.
fager» bagge står mitti.
Himlen med stjärnorna ock
månen.
Inte gående, inte ridande, 53.
inte körande, men framåt skall
du gå (färdas). Hur går du?
Grensle över bockryggen.
Vad är utan ände?
54
Himmel(n)s godhet ock hälvete(t)s pina.
Vilken udd är så vass, att 55.
du ej kan se den?
Dödens udd.
Vilken fader narras inte?
56.
Himlafadern.
Vilken räkning blir inte be- 57.
talt?
Räkningen på tavlan.
Varför rägnar det inte två 58.
dagar efter varandra?
Natten emellan.
Vad gör kråkan, när hon blir 59.
fåm år gammal'?
Hon börjar det sjätte.

1) (det oplöjda stycket) mellan åkern ock vägen
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holeft vatv,, cer al fckskast?
toras-fokkes torana.
ce!t trce ha..,toN gravt,
hotes gram,n har filar bo,
hotes bo ha-sty ceg,
hotes eeg hap namon.
trce cer oye,
tcdPv gralna era tarv
mon-tia,
filur boena cera fluir
vzkona tate mon,
egena cera doa
tate vikona,
namnena era doanamnena.

Vilket vatten är allra falskast?
Kvinnornas tårar.
Ett träd har tolv grenar,
ock varje gren har fyra bon,
ock varje bo har sju ägg,
ock varje ägg har sitt namn.
Trädet är året,
ock de tolv grenarna äro de
tolv månaderna,
ock de fyra bona äro de fyra
veckorna i månaden,
ock de sju äggen äro dagarna i veckorna,
ock namnen äro dagarnas
namn.

Flera gåtor finnas s. 2, 226, 265 f. ock 272 samt i Svenska
Landsmål 1929: 1, s. 17-20 [lika med Nr XXII der Berichte
der P honogramm-Archivs-Kommission der. k. Akad. d. Wissenschaften in Wien, Proben schwediseher Sprache und Mundart, I,
s. 10-13, Wien 1913]; jfr även härnedan s. 294 if. historierna om
den gåtkunnige bonden ock om kaptenen ock kockspojken.
§ 221.
holts e roa,
fisk e skcera,
hog e nakan,
kast e bakan,
gam op (h)e te posk-aftan!
rida rida raka,
&este haltor baka.
hot ska ve ria?
te aln lila pika.
Mas ska hon heta?
lomfrut margarka.
hem var teer halma?
aln gama goma.

Visor.'
Hyss i ro,
fisk i skären,
hugg i nacken,
kasta i backen,
göm opp det till påskafton!
Rida rida ranka,
hästen heter Blanka.
Vart ska' vi rida?
Till en liten piga.
Hur ska' hon heta?
Jungfru Margareta.
Vem var därhemma?
En gammal gumma.

1) Jfr Russw. II, s. 120 if. ock Vendell, Gram. s. 192 if.
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hon sat e kroba
toga bkonar.

Hon satt i vrån
ock tuggade blånor.

leda o kcelgge
tom tretst om vcelggen.
hata to kcelgge,
kasta kcelgge tate velggen.
»ai ap, sa kcelgge,
»he var hcet tate vcelggen.»

3.
Kattan ock käringen
de trätte om vällingen.
Kattan tog käringen
ock kastade käringen i vällingen.
»Aj aj», sa' käringen,
»det var hett i vällingen.»

gial-hena, guel-hena,
lcet soke skot!
moke-fkceken, moke-fkeken,
lcet vere driv!
sket op e sona
inoket ner e noja.

Gullhöna, gullhöna,
låt solen skina!
Molnfläcken, molnfläcken,
låt vädret (vinden) driva!
Klart upp i sunnan,
ock mulet ner i nordan.

gud-brutna bkai bot,
rce-skia kam halm.
so igkket o so rolet mce grotans torar.1

Gullbruna blev borta,
5.
Rödskian kom hem.
Så ynkligt ock så roligt med gråtandes tårar.1

hot hot hot hcestal
ve ri te prcesta,
gro hcestar kova ve,
er par tova ve.

Hart, hurt, hurt, hästarna!
Vi rida till prästerna,
grå hästar hava vi,
era flickor taga vi.

6.

tui role 14 lena,
tia e som gold hena,
val cent mce me toka,
po gatna go gok-a.

Du roliga lilla Lena,
du är som gålla hönan,
vill inte med mig tala,
på gatan gå ock gala.

7.

hata 2or opa trogna.
fimr mtsar dansa.
brcemsn sprtggor.
hag vcecle dmndrar

Kattan slår uppå trumman.
Fyra möss dansa (de).
Brömsen springer.
Hela värden dundrar.

8.

cet fo tri filar fcem seles sim. Ett två tre fyra fäm säx sju,
hak c.i mina ga kera bruk? var är min lilla kära brud?
cent er a her,
Inte är hon här,
Russw. II, s. 84.

4.

9.
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cent er a ter,
hon ce bok e ttsklon(d) tr.
10. hel, bastet te leva,
to alttgg gor vel;
to finka vt spela,
ler roten sto stil.

inte är hon där,
hon är bak i Tyskland där.
Hej, lustigt att leva,
då allting går väl;
då flickan vill spela (leka),
lär (?låter) (spinn-)rocken stå still.

drit eZfe, fcere he domnar!
kcen lomfro, fcere a somnar!
goan hcest o goan prest,
goa pik te leva ncestil

Drick ölet, innan det domnar!
Känn jungfrun, innan hon somnar!
God häst ock god präst,
god flicka att bo tillhopa med!1

bre grotor,
pipa lotor;
tri bre opa lofte,
aldor me-lofte;
tutna ligor opa lage,
aldor ce-clage..

Bruden gråter,
pipan låter;
tre bröd på loftet,
aldrig mjöldoftet;
tunnan ligger på laggen,
aldrig öldaggen.

»tomr hentas, tlarar feras,
cent la hcentas, cent la firas,
hen hor, ore gor,
aldor for ?,a man e or.»
»sptn sptn, dotor mtn,
morga komor frtan in.»
dotra span, o tora ran,
aldor kam han Plan fram.

»De andra2 hämtas, de andra föras,
inte jag hämtas, inte jag föres,
tiden lider, året går,
aldrig får jag man i år.» —
»Spinn spinn, dotter min,
i morgon kommer friarn in.,
Dottern spann, ock tåren rann,
aldrig kom den friarn fram.

la mksar min stukar,
la salar min hest,
ta rtor te pta
om note fo fce,st.

Jag blankar mina skor,
jag sadlar min häst,
jag rider till flickan
om natten två värst.

gms-ciftan, pta,
va..tuto nut so lta,
vens Offl opa a...jta!
om (h)e er et tin vceke,
so adep me tna fceb•e;

Godafton, »pigan»,
var nu så lydig,
vänd dig om på andra sidan!
Om det är efter din vilje,
så släpp mig innan »fjälen»; 3

1) Russw. II,
3) sängbrädet

s. 130, n:r 6.

2)

flickorna

VISOR. RAMSA.
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so lcep me cent ina fc.eJ-e!

om det inte är efter din vilje,
så släpp mig inte innan »gälen»!

fittkci, tig stil,
tut valt, hota lad vd,
,,ct vd inte te sova,
mike gutt ot te giva.

Lilla flickan, ligg still,
du vet, vad jag vill,
jag vill med dig sova,
mycket gott åt dig giva.

16.

mtn orer t go,
min tolder bz smo,
min Ithr stor man
inga man kan ta fo.
srno maker go e soka,"
mit liv gr graf e hoka.a

Mina år hinna gå,
mina täcken bli små,
mina kläder äter malen å',
ingen man kan jag få,
små malar gå i »sockorna»1,
mitt liv går rakt i fördärvet.2

17.

mor koka gralt,
far sat o tlant (skatt),
bil bkest e hone,
mare rcend opa kasse.

Mor kokade gröt,
far satt ock tjöt (sket),
farbror blåste i hornet,
Mari sprang på kornet.

18.

tt ht tit tega,
vora eva knutga.
kast kap an e kcere,
go bakom mcere!

Itt titt titt tega,
vår Eva (?)gnuggade.
Kasta kappen i kärret,
gå bakom märren!

19.

OM (h)e cent cer cet tin vceke,

Ramsa.
lcrkta sat opa grane-stoban.
hot for han stoban?
g9-far brant ne.n.
hot for han ga-far?
ga-far do bot.
hot for hon greve?
brokat oksa ocl om a,
bilan oksa sparka or a.
hot for tce oksa?
oksa rcend e ralana.
(Eller: Non brant necla.
hot for han Non?
5)

strumporna

Lärkan satt på granstubben.
20.
Vart for den stubben?
Gammelfar bröt ner den.
Vart for den gammelfar?
Gammelfar dog bort.
Vart for den graven?
Brokiga oxarna plöjde upp den,
bruna oxarna sparkade upp den.
Vart foro de oxarna?
Oxarna sprungo i vassen.
(Eller: Björnen bröt ner dem.
Vart for den björnen?
2) Jfr s. 115 med not 5.
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bon rend e ralana.)
hot for tor ragina?
ban 2o ne.or.
hot for han ban?
hal« skina o en.
hot for hon hal«?
hane fal e sopana.
hot for to„jopana?
hena sparka mt dor.
hot for hon hena?
hena flau te tisklond.
hot for he tisklond?
tisklond brcend o.
kola (make) bkal dor otor?
og /mästra me smo bon.
hot for hon og hamstra?
hon gak e basta boa
o sleta e kale sova.
Eller i st. f. de fyra sista
am mer ance ett fett,
aln tak me ce!.t lomb,
aln galt mce slut gres,
han otand opa kepe.
21.

Björnen sprang i vassen.)
Vart for den vassen?
Lien slog ner den.
Vart for den lien?
Benen brynte av den.
Vart for den henen?
Henen föll i soporna.
Vart foro de soporna?
Hönan sparkade ut dem.
Vart for den hönan?
Hönan flög till Tyskland.
Vart for det Tyskland?
Tyskland brann upp.
Vad (mycket) blev där åter?
Den unga hustrun med små barn.
Vart for den unga hustrun?
Hon gick i badstun att bada
ock sedan i höt att sova.
raderna:
En märr med ett föl,
en tacka med ett lam,
en sugga med sju grisar,
den åttonde på köpet.

Visan om Hej, författad av Mats Ekman, född 1865 (etsvemats), men ej upptagen bland hans tryckta visor i häftet 'En
bygdeskald bland den gamla svenska folkstammen i Estland'
(Göteborgs kungl. Vetenskaps- och Vitt.-samhälles Handl. 4:e
följden, XXVIII: 6).
o, hota man ga hea„ cent vor, 0, vilken man gamle Hej inte var,
sokvor vo...ri cent agans for, själv var han inte någons far,
dit han bara gick i värden,
ht ta bora gak e vcyle,
alltid var han i olycksfärden.
cgskes vo„ri e oleks-fcyle.
an gogg gak en ne...te telkei
mce stor skcege ne.,te belte.
som en kam te telke-grinde,
tceto telke-mor Ince bande.
1) vid Neve.

En gång gick han ner till Tälkel
med stora skägget ner till bältet.
Som han kom till Tälke-grinden,
där stod Tälke-mor med stickstrumpan.
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sos kam telke-far tar basta,
sos to han aln han o kasta,
haka to mot hcelas kant,
han skria: »tut ga asti i

Så kom Tälke-far ur badstun,
så tog han ett vedträ ock kastade,
vedträt tog mot Hejs hals,
ock han skrek: »Dn gamla as!

da ce pust som tut ska fo,
nia ska tut tcer-hcilm slet sto;
ocqt no, hak' cet tut rcendor,
tin ga hast te »tiga brcendor.»

I dag är det just som du ska' fä,
nu ska' du därhemma sedan stå,
jag vet nog, var' du ränner efter,
din lust till morån brinner.»

»go fgr,» bcerla hel nia be.
»tet me tcerpa cez fo fre,
la ha cent me erara rasa,
fot la no mce ana spasa.»

»Gode far», började Hej nu be,
»låt mig dock än få fred,
jag har inte rasat med era, 2
fast jag nog skämtade med Anna.»

terfrom kam en ska te prosta,
tcer ba en skitas te rosta:
a ce nutkor», sos (h)e hosta,
»komor cent sos hai,m te
tona.»

Därfrån kom han sedan till Prosta,
ock där bad han om skjuts till
Rosta:
»Jag är sjuk», så han hostade,
»kommer inte så här hem till
torsdag.»

ter from kam en 019 te pat,
si,a va. gral tcer opa dat.
in te kroen vild ti go,
sokvor krok en te skon o:

Därfrån kom han opp till Paj,
sedan var han där alldeles nära
att dö.
In till krogen ville han gå,
själv kröp han till skogen av.

si,a so kam en opa roe,
en en skutld te rtkol-oe,
sa so so en tcer cen fisk,
sla rend i halm et disk.3

Sedan så kom han på det rådet,
att han skulle till Rikull-ån,
sedan så såg han där en fisk,
ock sedan sprang han hem efter
»dish.2

som en slet kam tt mce disken, Som han så kom dit med »disken»,
so en cent tcer maga fisken, såg han inte där mera fisken.
sos rend ta eve stontags hone så sprang han över Ståntings4
latst ner e hcertes kone.
hörn
ock lade sig ner i barons korn.
1)
3)

vem
fat

2)
4)

kvinnfolk
åkerstycke i Rikull.
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ter from gik en op te hove,
prata,tcfr om tornas rove,'
en dor tcer skuld vora kcet
opa tri fon. fcem stor spcet

Därfrån gick han upp till härrgår'n,
pratar där om kökstaket i Tomasgården'
att det där skulle vara kött
på tre, fyra, Min stora spett.

Därifrån gick han ut till Harga,
ter from gik en utt te karga,
på (Hargbo-)vadet 2 mötte han
opa vae 2 met n varga,
vargarna,
tcerpa rcendo.,ii op te drakan,
rcedor, reor som ceit svaHan. därpå springer han opp till
snickarn,
rädd ock röd som ett »sved-järn».3
tcer from gik en bot (t)e berkas, Därfrån gick han bort till Birkas,
otor fik en, ter me stcerkifts. åter fick han där med ett kvävningsanfall.
redor rcend i i ot lavo,
Rädd
sprang han in åt ladan,
tcer gav bcerki,as-hcern mce

där gav baron på Birkas (honom)
med slagan.
sol-vor kend n bak e nakan:
»cti, al a ak eti,„ ga stakan,
nuv mo a nut her go dai,,
hem ska heo fcere prcestn

Själv kände han bak i nacken:
»Aj aj aj aj aj, gamle stackarn,
nu må jag nu här gå ock dö,
vem ska' det för prästen säja?»

ain gogg gz ga hcei, te staen, En gång gick gamle Hej till
staden,
he var iffist mdsomaj-claen,
det var just midsommardagen,
sia so gik en in te kroen,
då så gick han in till krogen,
krean to e skege o dro en.

krögarn tog i skägget ock drog
'en.
som en sia kam int ur kroen, Som han så kom ut ur krogen,
solPvor staka.n, solrvor lo en. så raglade han ock skrattade.
Som han så gick opp åt torget,
som en sAa gzk op ot torge,
föll han åter uti sorgen,
fal n otor ute sorge.
i Rosta.
2) Mellan Rikull ock Nuckö.
av svai, »sveda», sv. 1, med ett glödgat järn (svallan n. 1)
driva hål i ett trästycke.
1)
3)
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Här skulle han nu gå ock köpa
mj öl,
men pängarna voro inte till.
bora penga vor cent tek.
som en sta kam ner o torge, Som han så kom ner från torget,
grät han mycket uti sorgen.
gra i mike tate sorge.

hr

sktald han nut go kep

to en nia kam mt mr staen,
var (h)e post maremts-daen.
mtke fik en opa vegen st,
cen kam baket n me en lt.

Då han nu kom ut ur staden,
var det just Mariemä,ssdagen.
Mycket fick han på vägen se,
en kom efter honom med en lie.

som en st,a (ett kotld kam hcqm, Som han så en kväll kom hem,
sa en: »hit ska ia cent gam, sa' han: »Detta ska' jag inte glömma,
fot sta drak ia penga o,
först så drack jag pängana opp,
baket tate svelte ge».
sedan uti svälten gå.»
En gång gick han opp åt taket,
aty gogg gtk en op ot take,
ock så stötte han där »gamla
sia stcett e tcer ga sake,
saken»,
terfrom smlna (h)e stot groft
därav svullnade det stort grovt
fik fottft Mara loft.
ock fick dålig rutten lukt.
Då gamle Hej nu gick till ryss i,
to ga hcet nta gik te ris,
fick han där nog gråta ock pissa,
fik han ter no grot o pi,
tc_er fik hann aln krtynas bt.5 där fick han en kronans bössa
ock en mundering full med löss.
ce!t mtundor ftalt mce lt.5,
Såsom professor Beckman framhållit i förordet till den tryckta
utgåvan av Ekmans visor, föreligger ett omisskännligt inflytande
från rikssvensk litteratur. Själva språkformerna torde dock, var
för sig tagna, vara genuina. Detta kan däremot ej sägas om
några av de förut här anförda visorna, vilka tydligtvis äro direkt
inkomna genom jämförelsevis sent lån från Sverige; så framför
allt visan »Rida ranka», jfr Russwurm II, s. 20 if. Tydliga högsvenska former äro: ri(d)a för n 'rida', hcest för alke 'häst'
(hcest betyder 'vallack'), heta för hatt 'heta', goma för kcelgg
'gumma' (gom f. 2 betyder 'gudmor', liksom gom m. 2 betyder
'gudfar'), role 'rolig' med dentalt 1.
1) d. v. s. blev soldat.

340517. Danell, Mickoncilet.
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§ 222. Historier.
1. Den gåtkunnige bonden.
an gogg had fo bcetraman state tate cet fina stcel o
drutke ver cett litet ront bog. me he sa had en bondman
kome in o soa: »moron sos! for go mce lov te scetlas
te bocle?»
te had fot tcegt cent te giva lov, bara ga had dce
tcegt: »ve Uffe giva gotar opa pceggar, he mo sa lag bot
n, to en bcere tal) ten robol et anan.»
sos had de sia soa: »sets opa ner!»
sos had sia fot anan Kern lad pceggar lat o soa:
»han som valt sat, rcet op e htsa gota, han for his
pegga ot se; bara om ne cent vita hondatja, sos
sko ne hotes cen giva ot mg so sq mike som her er.» o
sia had soa: »holeka a y stor cent?» bondman had gtsta
soa: »nok-aya o koptstapts-aya st cent.» o sos had bondman
tge hans peggar.
sos had anan hcern lad fram peggar o soa
to?resci mocl som han fon: »hola er sia
titar iomfrutar ren cet orrar, cent fi dor fastar ordrar, cent fo dor.»
bondman had gista soa: »he mo vara ga kom-vigga hceldor
vagonitakena.»—»rcet»,hadhern soa o skoa skceyet opa bondman, som en otor had svarva pcegga o be, sos ten figgolucka had bkoksa opa bocle, som en had
sos had sa bondman soa: »hola ter hea: he fo,st valt go,
bara cent tuta (sokvor had stera opa hcern mce figgre); he
ana vat,t titta, bara cent icta; he tre valt cent ifta o cent valt
tut heldor.»
sos had mene bive utta roar o skoa opa orciror o soa,
en de cent skuld vita. sos had bondman sia soa, som en had
Lite fraken la wor : »he fot vat,t icto, en t,a har sondratan vcest,
bara cent valt tuta. he ana valt tuta, om du skcegkor nit
vcest-Idm ot me heldor cent; he vcqt Icto cent, bara om sia
skrTdan ger han vcestn utta betdeskap hceldor cent, he vakt
cent tuta, cent heldor go.» mce he sa had bondman tae pegga o
goye sin veg.
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§ 222. Historier.
1. Den gåtkunnige bonden.
En gång hade två härremän suttit på ett finare ställe ock
druckit vid ett litet runt bord. Med detsamma hade en bonde
kommit in ock sagt: »Goddag! Får jag med lov att sätta mig
till bordet?»
De hade först tänkt att inte ge lov, men så hade de
tänkt: »Vi börja ge gåtor på pängar; det ska' nog jaga bort
honom, när han börjar tappa den ena rubeln efter den andra.»
Så hade de sedan sagt: »Sätt dig ner på (stolen)!»
Därpå hade först den ene härrn lagt ut pängar ock sagt:
»Den som kan svara rätt på den här gåtan, han får de här
pängarna åt sig; men om ni inte vet det någondera av er, så
ska' ni var ock en ge mig lika mycket som här är.» Ock
sedan hade han sagt: »Vilket öga ser inte?» Bonden svarade
genast: »Nålögat ock kvarnstensögat se inte.» Ock så tog bonden
hans pängar.
Därpå hade den andre härrn lagt fram pängar ock sagt
på samma sätt som den förste: »Vad är nu det: fyra jungfrur springer efter varandra, inte få de fast varandra, inte.»
Bonden svarade genast: »Det må vara kvarnvingarna eller
vagnsjulen.» — »Rätt,» sade härrn ock såg snett på bonden, då denne åter strök pängarna från bordet, så att fingernaglarna skrapade mot bordet, i det han slet.
Så hade bonden sagt: »Vad är det: det första vet jag,
men inte du (han pekade på härrn med fingret); det
andra vet du, men inte jag; det tredje vet inte jag ock
inte du häller.»
Så hade männen blivit rådlösa ock sett på varandra ock sagt,
att de inte visste det. Då sade bonden, i det han slet
upp rocken: »Det första vet jag, att jag har trasig väst,
men det vet inte du. Det andra vet du, om du skänker mig
nytt västkläde eller inte; det vet inte jag. Men om sedan
skräddarn gör den västen utan betalning eller inte, det vet
varken du eller jag.» Därmed tog bonden pängarna ock
gick sin väg.
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2. Kaptenen ock kockspojken.
kaptain o kok.-poiken sproka: »hern kaptain, kan
noa vara bot, to man valt, hak erande cer?» — »nae»,
sa. kaptain. — »skoa tima! a fcelt te-matsena tate sioen ve,
.5e4-agrons-fkutto.1 ia valt, hak a cer, bara /a for cent
hcendre a.»
3. En historia om »skrätten».
cen bon had cen skret, o han hcenta al-honda guct
kram ot,
fcere ho celska bon inike en o gav mat
ot i. mak latst op ot lofte, o ter ot skrcek.
bara drceggen bena fo aro om (h)e, cen bon fed mat
op ot lofte. o sia cM la ikdas-ko!ld, to bon otor feci grait
mokk op ot lofte, so gik dreggen op o ot graik o
mOke Q. sa skatt it, e grcet-fate o lusa e mokk-(k)apan
satst le tande hag, en en skiald si, toto skrek skucld
koma.
snat kam skrcek o skiald bcere ita. toto en had
smoka graik, sia sa en: »popo co!», o toto en had smoka
moNce, so sa en: »mtme pis!»
so bkai, skrek ilakator o lad aild e hmse. sOrvor krayp
en tate cen gcdran gam' an nap-stok, can en sktuld si,hoves klase
brcend. to droggen so, en alt ana brond Q, to en nap-stolsen,
hoiva tate aildri„ en o sa: »hola ska toke lige her! to alt
ana brcendor, so kan han me brcen., nap-stoken bceria
brcen, o skrek lo kha mnde, sos cen (h)e bhksa mot.
to bon o bondas-mor hecl, can skrek lo kkuc iande,
so riggka dom me hendre o skria: »nut ca vota alt goe, nia
ca vota alt goe!»
4. Kråkan ock skatan på härrgårdsgärdet.
ain gogg had kroka o ski,ora vare ot hQs-giacla opa
sce(s)-steka. sos ha(d) dor baket state o dampa, ho mike
dor had stue. kroka had state . opa gocl-stavon o vaga
1) utanför Rickul-stranden.
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Kaptenen ock kockspojken.
Kaptenen ock kockspojken språkade: »Härr kapten, kan
något vara borta, när man vet, var saken är?»
»Nääj»,
sa' kaptenen. — »Jo se, jag tappade samovaren i sjön vid
Sälgrundsstenen.1 Jag vet, var den är, men jag får den inte
i händerna.»
En historia om »skrätten.
En bonde hade en »skrätt», ock den hämtade allehanda gott
kram åt honom. Därför älskade bonden honom mycket ock gav
honom mat. Maten lades upp på loftet, ock där åt skrätten.
Men drängen började få nys om det, att bonden förde mat
upp på loftet. Ock så en lördagskväll, när bonden åter bar gröt
ock mjölk upp åt loftet, så gick drängen upp ock åt upp gröten ock
mjölken också. Sedan orenade han i grötfatet ock i mjölkstävan
ock satte sig att skratta under höt, för att han skulle få se,
när skrätten kom.
Snart kom skrätten ock skulle börja äta. När han hade
smakat gröten, så sade han: »popo äh !», ock när han hade smakat
mjölken, så sade han: »mimme piss!»
Så blev skrätten elak ock lade eld i huset. Själv kröp
han in i ett gammalt gammalt julnav, för att få se, hur huset
brann. När drängen såg, att allt annat brann opp, tog han julnavet,
hyvade det i elden ock sa': »Vad ska' sånt ligga här för! När allt
annat brinner, så kan det med brinna.» Julnavet började
brinna, ock skrätten gick i tusen bitar, så att det skrällde.
När bonden ock bondhustrun hörde, att skrätten sprack,
så vredo de händerna ock skreko: »Nu är allt vårt gånget, nu
är allt vårt gånget!»»
Kråkan ock skatan på härrgårdsgärdet.
En gång hade kråkan ock skatan varit åt härrgårdsgärdet ock
stulit säd. Så hade de sedan suttit ock skrutit över hur mycket
de hade stulit. Kråkan hade suttit på gärdsgårdsstavern ock vaggat
2)

Jfr Russw. II, s. 241.
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otor o fram o soa: na to toh vals,' i,a to toh vak.»
ski,ora had smide opa a,ole neafere o soa: na to
trceta bitar, trea bitar.» bora nuc had rcen-kata state
tate trce-skotan brai,ver gatt o skria: «a,cco gor te hove
kkoa.»
Historierna 1 ock 2 äro upptecknade 1900 efter Valdemar
född 1876 i Dirslet, död 1929; n:r 4 år 1932 efter Georg
§ 223.

Etnografiska skildringar.

1. Från skördearbetet i Grejs-gården i byn
H öb ring.
Uppteckningen är gjord sommaren 1900 efter
grag-andos o lena ucte oamiasa-horva.
baket som rum var ta-triaske, gak andos ot °ammahorva opa lces me lena. han spcent hota fere vagon, o lad
las-stogge o repsa o raipena opa vagon, o sia kel ta
lata gato-grande ot om-blaska. andos holt late tay,mana
o kel, o lena sat bak opa lces-vagons buatta-fceke.
sos firatt (h)e ner ot bro-endan. sos som (h)e saft kam
te oamtasahorv-le, gak lena o tova le ner. o andas
gcerm le lags mce rapie te sin cca. okor. o lena
kel
lap fat from le we stomen te roa-staken. andos holt
stal vetaken, o to las-stogge o rcepsa o vagon; sos
bceria en trea raa,pe late vagon-stea. vag-skoka2 lad ta opa
kodas gompan, o anan rcew-endan kasta...n (n)er opa
aole.
lena gak op opa vagon o bcerla gcera las opa. o andos
gav nalkor op ot a, tcet tet lase var golet. sa to andos las-st ge o lad vag-skoka we lastogs-endan, o
lena kkcemd las-stogge ner opa lase. andos gak so?fvor bak
kast mom we lastos-endan o drcea fast lase. mce
aln kol som bcest to andos dro o lena kkcemd, gak vanska o lastos-endan, o sos lo las-stag op we lase, o
sos fal lena ats we hut ner o lase. andos bkai, no rcedor,
(en lena skakad (h)a fucle de; bara kon(') star op o sa, cen
(h)e cent skuld (h)a gi iggetigg. »skrcetta mo tova vag') Se härovan a. 233.
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åter ock fram ock sagt: »Jag tog tolv 'vackar';1 jag tog tolv 'vackar'.»
Skatan hade hoppat på jorden nedanför ock sagt: »Jag tog
trätton byttor, trätton byttor.» Men nu hade rägnfågeln suttit
i trädtoppen bredvid gärdsgården ock skrikit: »Jag går till hängården ock skvallrar.»
Brandt, född 1882 i Höbring; n:r 3 år 1901 efter Hans Pöhl,
Stahl, född 1895 i Höbring.

§ 223. Etnografiska skildringar.
1. Från skördearbetet i Grejs-gården i byn
Höbring.
Valdemar Brandt (se här ovan i slutet av § 222).
Grejs' Anders ock Lena i Ovanmoss-lyckaii.
Sedan rian var urtröskad, for Anders med Lena åt Ovanmosslyckan för att lässa. Han spände »Vita» för vagnen, ock lade
lasstången ock räfsan ock repena på vagnen, ock så körde han
ut genom gatgrinden åt Enbuskarna. Anders höll i tömmarna
ock körde, ock Lena satt därbak på lässvagnens bottenbräde.
Så flög det i väg ner åt stora vägen. När de så kommo
till ledet in till Ovanmoss-lyckan, gick Lena av för att ta ner ledet.
Ock Anders körde in genom ledet långs med renen till sin egen
åker. Ock Lena gick från ledet tvärs över stubben till rågstacken.
Anders höll still vid stacken ock tog lasstången ock räfsan av vagnen;
så började han träda repet in i vagnsstegarna. »Vagnskoveln»2
lade han på Vitas gump, ock den andra repändan kastade han ner
på marken.
Lena gick upp på vagnen ock började lässa. Ock Anders
gav upp neker åt hänne, till dess lasset var färdigt. Sedan tog Anders lasstången ock lade vagnsskoveln över lasstångsändan, ock
Lena klämde ner lasstången på lasset. Anders gick själv bakom
för att kasta repet över lasstångsändan ock draga fast lasset. Med
en gång, just som Anders drog ock Lena klämde, gick vagnsskoveln av stångändan, ock så slog stången upp över lasset, ock
så föll Lena huvudstupa ner av lasset. Anders blev nog rädd,
att Lena hade slagit ijäl sig; men hon steg upp ock sade, att
det inte gjort (hänne) något alls. »Skrätten må ta vagns2)

öglan på lasarepet
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skoka!» sa andos. sos bena en nianst otor spcen lasstogge fast.
sos som ska lase var fast-spcent, sko rcepsa lena
stak-stcele o kasta hoprcepsa se opa lase. sos bena
dom kr kolinets. andos holt ute rcekp-glocra, o lena lap
bak-cet. han kel tat gcerm l ot broe te hakmets, o lena
bkat, bak-cet scete le op. ska rend lena andos fastor
ver huinda-stalna, o sos bena dom sprok ot roavceksk.
andos sa: »korgak-roen cer cent so fagot vcekstor som
han foga.»
»hola-mocl Sos?» froa lena.
»et slio cent, en en er rumor o bara krokar o
lcegkkar vcekstor I ren cer nia-vcekstor, o kniata era hotes-en
snat vigkok-kNkator vcekstor, o stroena era opa hak-patne
snat holt. cet skoa nod!» — sos lakt ii cekt stro tar lase
inst fere lena — »skoa, holeft (h)e stor tut: akse or bara
haha lcno lagt, o kona era smo o krokat tate fase.
Ict,› sa andos, sokvor pst y we roa-vceksk, »hestast gkocl
ta no fagkan sod, o brock kam fagot op, bara ritad ha
vinton darva en. 8mo-sinne l legget heat, o lite ren va...lor
tate oggkas-tien, o vintrast vaor sto,..clrivar, alt bara
te skada ot fote bondman. o skoa, somast var (h)e
mce mike tor. rutkande fik cent hceldor igga gutt la.
cent va cer to heldor igga ren, cent liceldor igga stora dag, o
mce motas var.,n mce riftet nayator. o golnas-tien var
(h)e mce bara halta sok o tor. tcerfcere bkak, en toke-sci
utsaldor o fotendor. cent hcekpo,..tcer iggetigg fere fote
veksk, om dia no givor me dutftla vts digge otlonde o harvar
er, som igga end ter opa. so kaymar (h)e to tcerpa
torka o vinto-,smoen. ka had no me, nie sod-gera, mko
so-futror o groft frai, o klo kilmet, som ta sod mce, o
nanas stor brak .lindan; bara iggettgg cer (h)e lika baket.
myt far sproka, en dor apa kod had vare en vcere sces-ore
en kor. to had kikkas-gkacja o loggbak-horva o anan-en4s
li.2,-glocia vare roa-triniggen, to had do knaft foe frake
otor.»
ma ke4 andos vij. gem gato-grinde ot nea-gocly o
ska ot re-goclet, mce kona inöt loan. bara lase var ha,yast
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skoveln!» sa' Anders. Så började han omigän spänna fast lassstången.
När sedan lasset var fastspänt, så räfsade Lena stället, där
stacken stått, ock kastade den hopräfsade säden på lasset. Så
började de köra hemåt. Anders höll i repet, ock Lena gick efter
lasset. Han körde ut genom ledet ock så stora vägen hemåt, ock Lena
stannade efter för att sätta upp ledet. Sedan sprang Lena fatt
Anders vid Hundstenarna, ock så började de språka om rågskörden.
»Rågen i år är inte så vackert Växt som den i fjol,» sa
Anders.
»Hur så?» frågade Lena.
»Ser du då inte, att han är gles ock bara krokigt ock
knäigt växt! Rågen är nödväxt, ock knäna på stråt äro nästan
vartenda ett växta i vinklar ock krokar; ock stråna äro nästan
till hälften vita. Ock se här!» — så slet han ett strå ur lasset
ock visade för Lena — »se, hur det ser ut: axet är bara
en halv knoge långt, ock kornen äro små ock krokiga i hölstret.
Ja,» sade Anders ock suckade över rågväxten, »i höstas gjorde
jag i alla fall en vacker sådd, ock brodden kom upp vackert, men nu
har vintern fördärvat den. Snön låg länge på. ock litet rägn var
det i den tiden, då den kom upp på våren, ock i vintras var det stora
drivor, allt bara till skada för den stackars bonden. Ock se, i somras
var det också mycket torrt. Rykningen fick inte häller något gott lag.
Inte var det då häller något rägn, inte häller någon stor dagg, ock
med matningen blev det också riktigt knappt. Ock vid mognadstiden
var det också bara bet sol ock torrt. Därför blev han också så här
usel ock eländig. Inte jälper det någonting för den stackars
grödan, om man så gödslar åkern än så ordentligt ock harvar
ock plöjer, som ingen ända är på. Så tål det i alla fall inte
torkan ock vintersnön. Jag hade nog också vid sådden smala
såddfåror ock grovt frö ock litet mått, som jag sådde med, ock
mors stora breda gördel; men ingenting är det i alla fall sedan.
Min far sa', att det en gång hade varit ändå sämre sädesår(-et)
än i år. Då hade Kickars-gärdet ock Långback-lyckan ock
Lillgärdet i andra ändan (av byn) varit råg-tredingen, då hade
de knappt fått fröt tillbaka.»
Nu körde Anders in genom gatgrinden åt nedre gården ock
sedan åt rigården, med farten in åt logen. Men lasset var i högsta
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la, he to opa mot diara-stoken. sos ropa andos kohcines
kristian o lil-mare te hcaT te skiiat cet lase. sos kam
(h)e ska al tri o latst bak mot lase; sos broka (h)e bara,
som (h)e gik n gcerm loko.
kohcines o mare bena tova rakpena laaj o stcekp om
(h)e, o andos o kristian giggo itt ot TT-gott, et roabcegken o bor han ot rian. sos shiato dce pa,sana, fot pre,
opa feen, o sos sat dcc roa-bcegken fagot opa firceken.
andos stall; op opa bcegken o sa: »nia°, boner, fikst!» hosta
en sokvor. sos bena nakkre fila zn gcerm dona ot rian.
kohcines o mare kasta nakkre in ot rian gcerm dona, som
cer mila loan o rian; o kristian sto ve(r) re-dona o to
nakkor op o gav ot andos, som sto op opa roa-bcegken o
sat nakkre o end op opa pcksana par-vis, bara forar o forar
bott. sos som fot resa var gole sat, sos sklucto andos o
kristian otor Tor pa,sar te scete kcerge. o sos sat andos
al parena taremocl we, tet cetost paypare var Palt.
tcer gik bara hon kocla tia las op.
nw had lena hota gole tanda 3,ceft o gole give dnk
ot a ver brons-hoan o ot valn a .2,eft.
»pokke andos!» sa mare, »ska (h)e nia koilde me Ridas
tande se?»
»kg», sa andos, »kristian har nia iggetigg ana te gerand.
han kan go te ris-Na cet ris o gor gera aild op wte
re-tan.»
kristkan gik ska cet ris o bcerift akld wnde roen. sos
mce aln kocl spra i op, iwst som en skirad (h)a foe goan
tate se, o rend in fro ot andos, som nia sat mce pellet
ot: »la ha..jceks kerv o-agda. er (h)e toke no, heldo.tarvas (h)e en?»
»la gi», sa andos, »go bora ukt o scet re-dona fast, o
kom in
kristkan gik tut o sat re-dona fast o kkcemd gutt stitati
fcere dona op iande krampa, o sos pk en in opa da.
bakat som kristkan var gole de, latst al man ner apa
sova. kkoka var gole hav celv gcerm.
moren tate gronigge, to (h)e berka gcera ljust opa
sona-finstre, lite fcere doas, star andos op o gik ot
spikan rop kohcines o kristkan op. kristian gik akld
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laget, det tog emot ovantill mot stocken över dörren. Så ropade Anders Johannes ock Kristian ock bill-Mani till jälp att skjuta på lasset
baktill. Så kommo de alla tre ock lade sig emot lasset därbak; så
knakade det bara, när det gick in genom logdörren.
Johannes ock Mari började taga loss repen ock kasta över
dem, ock Anders ock Kristian gingo ut åt rigården efter rågbänken ock buro honom till rian. Så sköto de det första paret ristänger till sin plats, ock så satte de råg-bänken ordentligt på sin plats.
Anders steg upp på bänken ock sade: »Nu, barn, raskt!» ock
hostade till. Så började nekerna flyga in genom dörren åt rian.
Johannes ock Man kastade in nekerna åt rian genom dörren, som
är mellan logen ock rian; ock Kristian stod vid ridörren ock tog
upp neker ock gav åt Anders, som stod uppe på råg-bänken ock
satte upp nekerna å ända på ristängerna parvis, bara två ock två
emot varandra. När första raden var färdigsatt, så sköto Anders ock
Kristian åter fram två ristänger för att sätta upp fortsättningen. Ock
så satte Anders upp alla paren sålunda, tils det sista paret stänger
var fullt. Ock där gick endast den gången två lass upp.
Nu hade Lena redan tagit ifrån Vita ock redan gett hänne
dricka vid brunnshon ock släppt hänne i vall.
»Pojke Anders!» sa' Mari, »ska' det nu i kväll eldas också
under säden?»
»Ja», sa' Anders, »Kristian har nu ingenting annat att göra.
Han kan gå till risflon efter ris ock går sedan ock gör upp
elden i riugnen.»
Kristian gick så efter ris ock började elda under rågen. Så
med en gång spratt han upp, just som om han hade fått gikten
i sig, ock sprang in ock frågade Anders, som nu satt med folket
ock åt: »Jag har sär risbuntar uppeldade. Är det nog så, eller
behövs det mera?»
»Ja ja,» sa' Anders, »gå bara ut ock stäng ridörren ock
kom in ock ät!»
Kristian gick ut ock stängde ridörren ock klämde stöttan
ordentligt upp under tvärslån på dörren, ock så gick han in för att
äta. Sedan när Kristian hade ätit färdigt, lade sig alla ner för att
sova. Klockan var redan över halv älva.
Om morgonen i gryningen, då det började bli ljust på
söderfönstret, lite före dagningen, steg Anders upp ock gick åt
boden ock väckte Johannes ock Kristian. Kristian gick ock eldade
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rum, o andos o iolidnes giggo .2,p skorona. sos som
skcerona vor gole apa o gole skina, sos gik andos tn
rop pceria op. hotes ceit stav op o giggo te be tova
lite griutvoct -fisk o bre, hceldor drike o bre.
sos gik (h)e ot stor-giacla opa kon-skcera. sos
kam (h)e otor halm ita moresvocl, kkoka ot-tien, o sos latst
(h)e ner opa hoilas. som (h)e sia had hoilast ain shund-v,
gik iohcines-toke te brons-hoan o to tet-(h)one, o sos
tott n: »tolöt tolöt tolda!» sos vakna alman op, tor
som (h)e hoilast. o sos bceria (h)e kke triskeikkere
opa se.
andos o mare giggo ot rtan opa ner-fel o roa. 1
andos iQ mce naike mot vege, sos cen (h)e he,st tek ve.,
raias harbo-egge
o mare lo opa roa-bcegken. gole
roa-naikre kastast tut ot loan. tate loan var kristian o
iohcines, som to naikre o dro bondena lau o lad fagot
lagre, aksena mot otanat ner. to lagre var gole lad,
sa iohcines: »golet, kome iut opa triske!» sos kom tom boa 2
mo ifit tur ricin, o sos stam (h)e, tiu ver ara vcege o tia ver
ara, alman mo lavona e honde, golet opa £Q, tcet tt andos
sa: »hop hop hop!» mo tre »hop», som andos sa, sos
bkatsa (h)e fon - .2,eggen sos hole, cen undre prat. sos
som (h)e sia var ain kocl ive-trutske, sos venst (h)e om opa
ara sia. o sos fik (h)e ara toke-sd bita/co ce opa
sos lad dom .2,avona ner, o sos beria dom sko/ca
hal-men op o bzundo fasto,A mce fce,sk hakm-bonder te hakmar.
sos tpica- andos hcama op ot 1o4nidre, o kristian
op ot lo-lindre tova mot. - toke-mo4 tritako dom, tcet rian va...tomor from se. o sos
trask (h)e bose o rcepsa bose le.2,e opa Q. sia giocl
iohånes o kristian skoka-bain mce rcepsa, o mare sko/ca
me hendre, o andos lad rain bose op tute bos-lgvo.
sos skiaytst driusan ehåp o Ural mo on an kocl ive-trzuske
om-vendor. to (h)e sa var gole trtuske, sos skiatitst n
tate hon norka ot hon sia, som vore bkest in from. redrtusan, som var inr-kome mo roa, han bitai mo tutslå de i rian torkade rågnekerna mot väggen eller mot en
Anders ock Mari (neutr. plur.!).

FRIN SKÖRDEARBETET.

305

rian, ock Anders ock Johannes gingo ock slipade skärorna. När
skärorna voro färdigslipade ock färdigbrynta, så gick Anders in
ock väckte husfolket. Allesammans stego upp ock gingo till bordet
ock togo lite första morgonmål, fisk ock bröd eller dricka ock bröd.
Ock så bar det i väg till Storgärdet för att skära korn. Så
kom man hem igän till frukost, klockan-åtta-tiden, ock så lade
man sig ner att vila. När de så hade vilat sig vid pass en timme,
gick Johannes-token till brunnshon ock tog vallhornet, ock så tutade han: »tolott tolott toläa!» Så vaknade allesammans upp, där de
lågo ock vilade sig. Ock så började man kläda på sig tröskkläderna.
Anders ock Man gingo åt rian för att plocka ner ock »råga). i
Anders slog med neken mot väggen, så att det hördes till vid
Drejarsgårdens Hargboäng! Ock Mari slog på råg-bänken. De
färdiga rågnekerna kastades ut åt logen. I logen voro Kristian ock
Johannes, som togo nekerna ock drogo lös banden ock lade lagret
vackert, med axen ner mot varandra. När lagret var färdiglagt,
sa' Johannes: »Färdigt, kommen ut för att tröska!» Så kommo de
båda2 också ut ur rian, ock så ställde de sig, två vid vardera väggen,
alla med slagorna i handen, färdiga att slå, tils Anders sade:
»Hopp hopp hopp!» Med det tredje »hopp», som Anders sade, så
klämde de till med första slaget så hårt, att skullen hoppade. När
det sedan var övertröskat en gång, så vändes det om på andra
sidan. Ock så fick det en annan likadan genomprygling också på
andra sidan. Så lade de ner slagorna, ock så började de skaka
upp halmen ock bundo ihop den med färska halmband till »halmar».
Så kastade Anders upp halmarna 2 åt skullen ovanpå logen, ock
Kristian gick upp åt skullen ock tog emot.
På så sätt tröskade de, tils rian var tom på säd. Ock så
tröskade de bosset ock räfsade av bosset försiktigt ovanpå. Sedan
gjorde Johannes ock Kristian »skak-ben» med räfsan, ock Mari skakade med händerna, ock Anders lade upp det rena bosset i bossladan.
Så sköts dråsen ihop ock blev också ännu en gång övertröskad
ock vänd. När det sedan var färdigtröskat, sköts den in i (den)
vrån åt den sidan, som vinden blåste in från. Ri-dråsen,
som hade kommit ur (säden) vid rågningen, den blev också utbänk före den egentliga tröskningen.
3) med tjuga.
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(h)cebstor ot loan zur rian. o han bkailate ara norkalagstamce sa vege mit mot. sos gik ana-fokke in vask se
kked traske-kkere o se, bara andos han gioci lokona
lawar o band solde op om stogge fast o bena
to en had gole haka, sos lad tt ramn se ute sceskcelde, o bak-rompa lad ti ucte skceka-kasta. o sos sopa
en loan raindor o dro lat ta...jkicire fram oksvagon, o
sos gilp en tova hcermen o sken fastor, o iohcines rend
in ot fota c-et oke. o sos giocl zi ok-hcekinen lawor, som
en oka skien mnde me. sos okasm hcekmen me mnde, o
sos lad iot sakana opa vagon o sat tisk opa drcetpuilken. o sos fkau (h)e otor utta gato-grinde, ot oammsahorva opa roa-les.
sos sat dce ricin op mot anan-daen.
toke-mol arbeta grais-andos mce sina pcere skeclhen.

2. Förlovnings- ock bröllopsseder på Nuekö.
Uppteckningen är gjord sommaren 1900 efter klockare
i Nordisk Tidskrift
to man for fcere se te tova mig ot se, so cer (h)e
erande te lias belsman, o tce-tdr tar man ila cen
aieman. — inne ce moiclogist gole keft.
ko:ade scemt scetor man (Liken fcere o kerar te briges
tcer gor fon bara belsman in o bceriar gcera alhonda omekrigg-itatar, froar not-cerbor o saior, en en er en
logg-vega raisman, som (h)a kecl oret o tapast bot. husbon valt no, hola (h)e betio„,se, bara ger tcerpa frcemando,„
„se o bere sprok mot o saior, ten en cent (h)ar zgga rmm ot
amkia o ten en cent dristar tova mot so o-kend fokk.
han bcere sia tova pase 2 fram o vis (h)e, bara husbon ge.,,se cent te fcencjandor (h)e.
belsman bceriar nia gera nemra plitar o sai,or, ten
»vora aln dm ter bot-fkme» hceldos,tare matar, o en en
(h)a he, ten a hcer h(a) fhtie in. o hambon han saior,
l) Se s. 121.
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öst åt logen ur rian. Ock han fick ligga i andra vrån utefter den väggen mittemot. Så gingo de andra in ock tvättade sig
ock klädde av sig tröskkläderna, men Anders han öppnade
logdörrarna ock band upp sållet vid dörrstången ock började »tula».1
När han hade tulat färdigt, så lade han den rena säden i sädeskärlet, ock »bakrumpan» lade han i slösädkistan. Ock så sopade
han logen ren ock drog fram oxvagnen ut ur vagnslidret, ock
så gick han ock tog fast Jälmen ock Skien, ock Johannes sprang
in åt förstun efter oket. Ock så gjorde han »okjälmen» lös, som
han okade på Skien med. Så okade han också på Jälmen, ock
så lade han redskapen på vagnen ock satte okremmen fast på tistelstångspinnen. Ock så flög det åter ut genom gatgrinden, åt Ovanmoss-lyckan för att lässa råg.
Ock så satte de upp rian till dagen därpå.
Ock på så sätt arbetade Grejs-Anders med sitt folk under
skördetiden.

2. Förlovnings- ock bröllopsseder på Nuckö.
Johan Nymann. Jfr Russw. II, s. 67 if. samt [Nikolau]s [Blee]s
1909, s. 252 if.
När man får för sig, att man skall taga sig hustru, så är det
det första ärendet att höra sig för om böneman, ock därtill tar man
ju en manlig släkting. — Brännvinet är naturligtvis redan köpt.
Sent om kvällen sätter man så för hästen ock åker till brudens
gård. Där går först bara bönemannen in ock börjar språka
om allt möjligt, begär natthärbärge ock säger, att han är en
långväga resande, som har kört vilse ock villat bort sig. Husbonden vet nog, vad det betyder, men ställer sig i alla fall främmande ock svarar honom ock säger, att han inte har något rum åt
hästarna, ock att han inte vågar ta emot så okänt folk.
Så tar den andre fram passet2 ock visar det, men husbonden -låtsas inte förstå det.
Bönemannen går nu saken närmare in på livet ock säger, att
»en av våra duvor är bortflugen» eller sådana historier, ock att han
har hört, att hon skulle ha flugit in här. Ock husbonden han säger,
2) Jfr nedan s. 310, 311.
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en en cent (h)a sit iggetigg, bara en en cent neka-te
seke.
tcermce ropar belsman bruckoman i , o nia seks alt
gcerm, tet da etost rok a e bakse op-gamist. o nua
hcentas a in, nestan mce vold mot,clogist. o sty scettys
dom te bole al sa, o belsman tar vtn-potela fram
tate gkase, o he sko dom boa drils te haVs, o
tcermce ha a nuc loa se ot gole.
sia itor o drtkor man hall note, o moren kerar
man te prest-golti opa rigg-bet. bruckoman o belsman
site opa fon vagon, o brme me stn hondaman opa
anan.
tot (h)e koinote prcest-golti, siy gor belsman fon
sprokar erande tut. o tcermce teggar prcesk bria-pare in
froar ot belsman o hondaman, om (h)e ce alons roe.
opa (h)e, o sos givor presk kesa ot dom, he
te svora
som bruce alan hen ha vare mest red fcere. nuc beta
rigga terasa o holdor aln ltia ben fcere dom, o tcermce er alt
tve-ske.
o briae
nia kerar (h)e alt sa te bruskomans
sets nu ramce bruckoman opa fon vagon. tcer for (h)e
mce tta o drik sa visa, o to ku.ilde komor, gor hor cen
te sina hat,m.
noa, brum ska ius nia gcera pkag, som (h)e kalas, ot
bruclas-fokke, o rna har a cent ar ro cen go opa
btycor tur potela lite
kor. hon gor cen go ujt o anan
vin, o migana giva alcta pa..ncevar ud_ ot a.
nui samkas bis-fkikana ko,flcle tit o karp te..te
komb o spin, o sok-bindas o hagkok-bindas o bonl-firetas
tova dor hat,m mce se.
sov har brme mce no te gerand mcv skot-saym,
fcere he cen bruckomans fcerceldre o siske al sa sko fo
aln skot, uctom stt cq, som a alt ska lekt tek, om a
cent for har tate ktst-(h)one te goles.
bruskoman ska nus gcera segg ot se, om en ce so nitor,
en en kay gcera. o han som ce bruc-kerar tate bruclype,
hans kol ce te gcera kan ot brum.
so snat som (h)e ma ce o-list tri kolar, sty hols bruslape, sa sondan heldor anan sondan baket.
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att han inte har sett någonting, men att han inte nekar dem att
söka.
Därmed ropar bönemannen in brudgummen, ock nu sökes allting igenom, tils de slutligen hitta henne gömd i »bakhuset». Ock nu
hämtas hon in, nästan med våld förstås. Ock sedan sätta de sig
till bords allesammans, ock bönemannen tar fram brännvinsflaskan
ock slår i glaset, ock det skola de båda dricka till hälften, ock
därmed har hon nu redan lovat sig åt honom.
Sedan äter ock dricker man hela natten, ock på morgonen kör
man till prästgården på ringbyte. Brudgummen ock bönemannen
sitta på första vagnen ock bruden med sin »handaman» på den
andra.
När de komma till prästgården, så går bönemannen först
in ock utlägger ärendet. Ock därpå bjuder prästen in de båda unga
ock tillfrågar bönemannen ock »handarnannen», om det är »allas råd».
Ock de svara ja på det, ock så låter prästen dem läsa, vilket
bruden hela tiden bar varit måst rädd för. Nu byter han deras
ringar ock håller en liten bön för dem, ock därmed är allt
överståndet.
Nu köra de allesammans till brudgummens gård, ock bruden
sätter sig nu hos brudgummen på första vagnen. Framkomna få
de äta ock dricka på samma vis, ock när kvällen kommer, beger
sig var ock en till sitt hem.
Nå, nu skall ju bruden göra »plagg», som det kallas, åt
bröllopsgästerna, ock nu har hon inte annan råd än att bege sig ut
på »ullkörning». Hon far ur gård ock i gård, bjuder lite brännvin ur flaskan, ock hustrurna ge allesammans ett par nävar ull.
Nu samlas byflickorna till hännes hem om kvällen ock jälpa
till med att karda ock spinna, ock strumpsticknings-, vantsticknings- ock bandflätningsarbete ta de med sig hem.
Själv har bruden också tillräckligt att göra med att sy skjortor,
eftersom brudgummens föräldrar ock syskon allesammans skola få
en skjorta, förutom med allt sitt eget, som hon skall göra i ordning,
om hon inte förut har det tillreds i kisthörnet.
Brudgummen skall nu göra säng åt sig, om han är så händig,
att han kan det. Ock den, som vid bröllopet sedan är »brudkörare»,
hans uppgift är det att göra kanna åt bruden.
Så snart som det nu är avlyst tre gånger, så hålles bröllopet, samma söndag eller andra söndagen därefter.
340517. Danell, Nuckömålet.
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bnalas-fokke sand-as ntoren timbke. tate brialas-ola,
brutkomans-fokke te brukkomans-gocht o brutes-fokke te
brmesa.
so snat som (h)e ce gole tte, so kerar (h)e o te kerke.
ute prcest-koman' setor gtn-fra scepke opa bruke; o oldorman gor mce brutkoman in te prcesk opa skrtv se.
sta gor (h)e ramce ana-fokke tate prcedeke. oldorman sets uktafcere brutkoman wie tata(s)-stoka, o gtnfora sa vtsa tatafcere brute ute tora(s)-stoka.
to itta predeke ce golet, so go tom fram te altan o
bh vid. o to tom go ud tar kcerkg,a, so ska oldorman o gen-fcera go frafcere, o brute o brukkoman hond e
hond gista bak-et, sos cen igen 2,tpor n ma. olag
koma-clor baket gcerct 2 mtla gift-farke.
to (h)e nu kerar from kcerkta te briaes gocln,sa kerar
oldorman mce gin-fora al fon, ter bak-cet brutkomans-,
keran mce brutkoman, sa brta-kran mce brie, sos som
for. ter bak-et koma stor-fargon o hl-fa/glan mce stn
intgar o ana par-fokk, o a1 cetost brut-pokka mce brutplkana.
to (h)e nia komo...te bres gocht, so stor mot-(t)ovan
hceldor gon-scelsen e grtnde o lcepor cent tn da, forfor
oldorman (h)a vist pase — pase he cv vgn-potela mokdogist.
nut .icepas da tn. brum fe ot spikan, o brittkoman o oldorman scetkas bakfcere tatas-bocle, oldorman
oast o brutkoman bak-cet. nia laor bria-lakan fon
kok-mor tn me scepke opus o vtsar a fcere briakoman,
bara han(n) ml cent tova te goa a. sta hcenta.,ii agn
bruk-pik tn, bara hon(n) rokas mce al-honda &Ilar ot.
etost hentas scekva brute in, o hon(n)bhor mot-(t)ae som hon
ret, o scets bak-c4 gin-fora vetoras-bocle.
sta slogs (h)e4 te bode, o alman bcere Ita fcejk mat.s
to alon cer gole tte, sos komor boj-lo. kok-mora komor
in me fate o foan o bcertar strialc 6 o be. tcermce .2,or
(ett o ana pceng e bocle, sos cen (h)e bkoksar, o pokka1) sakristian
3) på huvudet
3) bröllopssoppan
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Bröllopsgästerna samlas tidigt på morgonen i bröllopsgårdarna, brudgummens gäster till brudgumsgården ock brudens till
brudgården.
Ock så snart som man ätit, så kör man till kyrka(n).
I »prästkamnaarn»1 sätter brudsätan »säpplet» på bruden; ock åldermannen går med brudgummen in till prästen för inskrivningens
skull., Ock sedan går man med det andra kyrkfolket i gudstjänsten.
Åldermannen sätter sig utanför brudgummen i manfolksbänkarna
ock brudsätan på samma sätt utanför bruden i kvinnfolksbänkarna.
När nu gudstjänsten är slut, gå de tu fram till altaret ock
bli vigda. Ock när de gå ut ut kyrkan, så skola åldermannen ock brudsätan gå framför, ock bruden ock brudgummen hand i
hand genast bakefter, så att ingen slipper in emellan. Eljest
kommer det sedan »göra»2 mellan makarna.
Då man nu åker från kyrkan till brudens gård, så åker
åldermannen med brudsätan allra först, där bakefter brudgumskörarn med brudgummen, sedan brudkörarn med bruden, såsom
förut. Därefter komma storföljarn ock lillföljarn med sina
hustrur ock andra äkta par, ock allra sist brudpojkarna med brudpigorna.
Då man så kommer till brudens gård, så står »mottagarn»
eller »garnsäcken» i grinden ock släpper inte in dem, förrän
åldermannen har visat passet — passet det är brännvinsflaskan
förstås.
Så släppas de in. Bruden förs åt boden, ock brudgummen
ock åldermannen sätta sig bakom manfolksbordet, åldermannen
överst ock sedan brudgummen. Nu leder brudledarn först in
kockmor med säpplet på 3 ock visar hänne för brudgummen,
men han vill inte taga häpne till godo. Sedan hämtar han in en
brudpiga, men också hon befinnes vara behäftad med allehanda fel.
Sist hämtas själva bruden in, ock hon mottages som den
rätta, ock sätter sig nedanför brudsätan vid kvinnfolksbordet.
Så sjunges det 4 till bordet, ock alla börja äta »färsk mat». 5
När alla ha ätit, så kommer bordslagningen. Kockmor kommer
in med fatet ock tvagan ock börjar stryka 6 från bordet. Därvid slår
en ock annan slant i bordet, så att det skramlar, ock pojk2)

tråkigheter
en psalm
6) bort maträsterna

4)
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skelma lo mila ket-ban mce ra-mce.i tal-e-mol mal; da
opa cen stike tt, tet lutstta ce Q.
nia vendas bole om, o alt e golet. ska driks o
dansas (h)e sa visa opa, te hakv note, o brie o bruckoman fo bara site opa sin Ryelc., hQr cen vept boj,
uctom to-to (h)e bitior opa dans tigga. mest dansas
(h)e opa koilde, to snogare2 koma. o We-mol holt (h)e tar
hak' note.
anan-daen kloka tk-celv-tien fria-ye brmlas-lae mot
bot-go te briakomans-gochp. nm kerar (h)e sa visa som
for, tutom hea cen brum o bruskoman ke„tehOp. o
to (h)e komor tt, bkior (h)e sa visa mo(t)-tae som e
briaes-gocki. ska ats o •driks o dansas (h)e sa visa
som for, tcet pkag-dans komor opa. pkag-dansan —
lie e bruc-lakan — tar p?rag-korgen o gor in me en, setor
sveras mitsa opa huje o fekkre fcere o dansar noan
rigg om gokve, o ska bcere en dakl tut. fo,st for svcern
svcera, ska briakoman o oldosfokke, tcercet par-fokke
al cetost bruckom-poika o bria-pikana. o te hoar en
ha (n)oat spas-0/ te sakand.
to lie ce golet, ska komor skegke. bria-lakan gQr
mce cen taldrek o drzlos-gkas te alman, som (h)a fie pNg,
me sa korge som for, o blutor cey gkas cet ot-anat
drik. o »han som (h)a droke, lie ska alt betas me»,
sako-rt ska. o tol'e-mQ h1a
pceng o al man, som
(h)a foe pkag. o hotes-ceyasa fets ot bre ince mike
hceilsniggar from givan, o hon(ii) skafar inike heysraggar otor.
to hit nut me var golet, ska pk bruclape fot opa som
vanlet, tcet cetost hakm-go bcerka koma opa. ska fejt
bmw te takas-bocle o satst brakver bruckoman. sceeke
bkak nuc o-tae, o mitsa satst opa. ska gavs (h)e ot dom
boa hoapnan bita smero-bre, o ska sktuld dom kcempas te ita
(h)e. o han som for lak, han skirad for dar bara
mcestand bruka brmlas-pokka snop bot (h)e from brme,
sos en a bkak mta.
nuc dansa brikce o bruckoman telujp, o ska Urivo dom
1) »i rad med» (slantarna)
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skälmarna kasta emellanåt också köttben däribland.' Så hålla
de på en stund, tils lusten tar slut.
Nu vänds bordet om, ock allt är färdigt. Sedan dricks ock
dansas det, ock därmed håller man på till inpå halva natten, ock
bruden ock brudgummen få bara sitta på sin plats, var ock en vid
sitt bord, utom då de bliva uppbjudna till bås. Mäst dansas
det på kvällen, när »snuggarna»2 komma. Ock så höll man på
hela natten.
Annandagen vid tio-älvatiden gör sig bröllopslaget i ordning
att bege sig till brudgumsgården. Nu åker man på samma vis som
förut, utom det att bruden ock brudgummen åka tillsammans. Ock
när man kommer fram, blir man mottagen på samma vis som
i brudgården. Sedan ätes ock drickes ock dansas det på samma sätt
som förut, tils »plaggdansen» skall gå av stapeln. Plaggdansarn —
det är »brudledarn» — tar plaggkorgen ock går in med den, sätter
svärmoderns mössa på huvudet ock förklät framför sig ock dansar
några slag kring golvet, ock så börjar han dela ut. Först få svärfar
ock svärmor, sedan brudgummen, åldermannen ock brudsätan, därpå de gifta bröllopsgästerna ock allra sist brudgumspojkarna ock
brudpigorna. Ock till var ock en bar han något skämtord att säga.
När det är färdigt, då kommer skänkningen. Brudledarn går
med en tallrik ock dricksglas till, alla, som ha fått plagg, i
samma ordning soni förut, ock bjuder den ene efter den andre att
dricka ett glas. Ock »den som har druckit, det skall allt betalas
också», säger. han sedan. Ock på så sätt narrar han pängar av alla,
som ha fått plagg. Ock vars ock ens (skänk) föres till bruden med
många hälsningar från givarn, ock hon skickar många hälsningar tillbaka.
Då detta nu också var färdigt, fortgick bröllopet som
vanligt, tils slutligen man började tänka på hemfärd. Då fördes
bruden till manfolksbordet ock fick sätta sig bredvid brudgummen.
»Säpplet» avtogs nu, ock mössan sattes på. Sedan gavs åt dem
båda var sin smörgås, ock så skulle de kampas om att äta
upp den. Ock den som hann först, skulle dö först. Men för det
niästa brukade bröllopspojkarna snappa bort smörgåsen för bruden,
så att hon blev utan.
Nu dansade bruden ock brudgummen tillsammans, ock sedan
2)

objudna bröllopeglister
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op-lifta, brate from brialas-magana o bruckoman from
brialas-fega.
tcermce vor al bruclas-bruckena liftast.

3. Lekbeskrivningar.
Uppteckningarna a—c äro gjorda sommaren 1900
a. brcen-kor-lo.1
te brcen-kor-.2,o bruckas fon am maso from bcerke
hceldor ah, som liktor ron-draka te brcen,-2,o-kor. ska briakas
deafte bomar, som era öpa stor-endan krokator, o sia
dce opa krokat-hakte skok hceldor halp opa hogd.
ska bruckas (h)e »ukas uct am fmcr-kantata rutt ceit
filar fcem sk opa hora kantiy o ska grcefs (h)e gat utk
hotes hon, cet vristan dkaaft, o ska gcejaln aki, mit-tate,
som haktor inite-aigc. e hiabrigg hova de trce-tiggester tate
%tana sal, fere faga•-hakts
to dce bcere lakke, ska kast de fon los mce boma. tcv.
sete bom-stor-endan opa fok, o sos stkv de alo...p opa cen
legd o kast alor mce amn kocl. hans bom, som ska bkior al
ncerast, han, ska go mo kora.
sos scetkas tror al &tror, en tate hot gate, o han
fcemt gor me kora o ska fiske, cen en for kora in-kasta
tate mitiate-at. o tkaror .242 mce boma mot . kora, on
en cent for in a kasta.
to-to en ska for in a kasta, sos los dce otor onianst toke-sci mod som for.
b. titer hceldor tomtgas.

tate hutt spceln bin spcel-sakana to- ci som tate brcenkor-speln, bara he spelas Joh mod.
ter grefs gater late kocie cet ot-cinat tate am res, o mot
hotes gat mit mot sets cen stam ner e kocle, sos en en
binior opa-sia kand mce kocle, cekt filar hceldor fcem ste
iat from gate.
1)
3)

Jfr Russwurm II, s. 109: der kugelschlag.
Ett mindre än deltagarnas antal.

LEKAR.

315

hissades de, bruden av de gifta kvinnorna ock brudgummen av
de gifta karlarna.
Därmed voro alla bröllopsbruken avslutade.
3. Lekbeskrivningar.
efter V. Brandt i Höbring (se förut i slutet av § 222).
a. Slå brännboll.'
Till leken brännboll behöves först ett masurstycke av björk
eller al, som svarvas runt till brännboll. Vidare har man
kraftiga käppar, som äro böjda i tjockändan, ock så hugges
det ut på den böjda delen liksom en skovel eller slev.
Så mäter man ut en fyrkantig ruta, en fyra am steg
(lång) på vardera kanten. Sedan gräver man ett hål i varje
hörn, så djupt som efter vristen, ock så gör man ett »öga» mitt i,
vilket heter »mitti-ögat». I Höbring ha de små träkärl satta i
»ögonen», för att göra det så mycket finare.
När de börja leka, kasta de först lott med käpparna. De
sätta käppens tjockända på foten, ställa sig alla i en linje
ock kasta alla på en gång. Den, vars käpp stannar allra
närmast, han skall gå med bollen.
Därpå sätta sig alla de andra fyra, en i vart hål, ock den
fämte går med bollen ock skall »fiska», att han får bollen inkastad
i »mittiögat». Ock de andra slå till bollen med käpparna, så
att han. inte får den inkastad.
Ock när han så får den inkastad, så lotta de återigän,
på samma sätt som förut.
b. Tittar eller toraingas. 2
I denna lek är lekmaterielen densamma som i brännboll, men leken tillgår på följande sätt.
Där grävas hål i jorden i en rad efter varandra, 3 ock mitt
emot varje hål, en fyra eller fån' steg från det, sättes en sten ned i
jorden, så att dess översida går i ett med jordytan.

Estn. toomingas 'rönn'.
Ett mindre än deltagarnas antal.
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sos scets kora opa stakat', o han som stor e gate
kettar MCE bomen opa kora, sos en a stigkor te skos.
sos ska han(n) bere rcen et bomen, o anan otor cet
kora, o ska kempas boor, holekan for bor te gate.
han bor tcer ute, o anan for otor go me kora o
scete op opa anan stan o leta anan kast. o sokvor go
dce otor- kcempas, holekan bor for e gate.
c. pop-2o.
ver
braakas mce bomar, bara tceo era retor
rondor o am far-hond — hceldor forar o &tar mce no —
lceggre en bren-kor-lo-boma. o sa brukas (h)e tkutefkiar stake alo-te-höp,tokvor ver anan endan o tokvor ver anan.2
ska ge,s (h)e spans-logg ptalkar, mce fo dose, anan
dosen ver anan vadan o anan dosen ver anan, o te2
hakt popa.
ska gcecs (h)e fo smo fkaar•kantat rigg, en tra ste
opa hora kantn, o in mila ragga ce dor en tkaae-fdm hceldotrcete stf. o ska ce dor gkoct in mila rigga tri o-cekns
from otanat gat. ska blz popa op-sator tate rigga opa
ana-sia.
sos bcerkas kast. sos kast dce mce boyta from anan
raggen te anan opa popa. to anan ha foe cen pop 3 tkastad', sos .2,zpö-n ceit gat nemara.3 so kasta-n ter-from,
tcet-tet n otor for een pop myt; sos lapo-n otor cekt gat nemara. sos leasta-n otor, tet n for cen pop myt-kasta;
sos livo-n e ceton gate, o tcer-from ska-n kast at popa
myt ut(r) riggen.
sos bcere anan kast o kasta-toke-sci mod mce som
anan, al, popa myt ma(r) raggen. o sos rceknas boma, ho
moggan hotes cen ha kasta me, o han som (h)a ragga bomar
kasta, han ha viane pate.
1)
4)

av den, som går med bollen
ur rutan
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Därpå sättes bollen på en sten,' ock den, som står i det
motsvarande hålet, kastar med käppen på bollen, så att denna flyger
till skogs. Sedan skall han själv börja springa efter käppen,
ock den andre däremot efter bollen, ock så kappas de båda,
vem som skall hinna först till hålet. Den stannar däri, ock den andre
får åter gå med bollen ock sätta opp den på en annan sten ock låta en
annan kasta. Så kappas dessa båda, vem som hinner först till hålet.
c. Slå »popp».
Vid »popp»-leken begagnas också käppar, men de äro raka
ock runda ock en tvärhand — eller nog två ock tre med —
längre än käpparna i brännboll. Ock så har man tjugufyra stycken tillsammans, tolv vid vardera ändan.2
Vidare görs det träpinnar, så långa som avståndet mellan tummen ock lillfingret, då handen är utspänd, också två dussin, ett
dussin vid vardera ändan, ock de heta »popparna».
Ock så gör man två små fyrkantiga rutor, en tre steg
på var sida, ock mellan rutorna är det en tjugufäm eller
trättio stegs avstånd. Ock vidare är det mellan rutorna gjorda tre
hål på lika avstånd från varandra. Sedan sättas popparna upp
i rutorna på innansidan.
Så börjar man kasta. Man kastar med käpparna från den ena
rutan till den andra på popparna. När den ene har fått en popp 3 utkastad'', så får han gå fram ett steg närmare3. Så kastar han därifrån, till dess han åter får ut en av den andres poppar; så får
han ornigän gå ett hål närmare. Så kastar han igän, tils han får
en popp utkastad; då får han komma till det sista hålet, ock härifrån skall han kasta Ut alla (de återstående) popparna ur rutan.
Sedan börjar den andre kasta ock kastar på samma sätt som
den förre, alla popparna ut ur rutan. Ock så räknas käpparna, hur
många var ock en har kastat med, ock den som har kastat med
ett mindre antal käppar, han har vunnit partiet.
2)
5)

av lekplanen
närmare motståndarens ruta

3) på andra sidan
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Följande anteckningar om lekar äro gjorda sommaren 1901
efter H. Pöhl, Nuckö.
d. Blindbock.
d. Igrzn,-sPc_eln•
Innan blindbocken börja rsökandet, växlas repliker:

kom ita gra0! —
hak tar la spon? —
sek sokvor!

Som ock ät gröt! —
Var tar jag skeden? —
Sök själv! —

e. 'Nöten i näven'.
e. nota nceva.
Nöten i näven!
nota nceva!
Alla (äro) mina!
alar manar!
Hur många äro dina?
inop,gar ce tinar?
Udda; eller: par.
?ad; eller: par.
Är svaret rätt, får B A:s alla nötter. I motsatt fall •får B ge A
lika många, som denne förut hade.
f. Vargleken.
f. varg-spel.
Se beskrivningen hos Russwurm II, s. 110 f. Replikerna meddelas här på dialekten
Har någon sett mitt får? —
hajQen sit mit for?
Fåren gingo in åt hövallen. —
bre gigg° n ot hce-vam.
Vad gör du? —
hota gce...clia? —
Sked. —
sPQn• —
Vad skall du göra med den? —
hota gces-clm nice en?
Äta soppa. —
ita vcelgg? —
Vad kokar du soppa på? —
hak-from kokajui
vcelgg? —
På fårkött. —
from for-kcet.
Var är fåret? —
hagk cer bre? —
I fårhuset.
e hmse.
Bland de av Russwurm II, s. 107 if. omnämnda »Kinderspiele» ock »Gesellschaftsspiele» förekommo ännu i början av
1900-talet följande på Nuckö:
is-lcegar 'skrilla' med ett slags primitiva skridskor
skril
av hästens skenben;
snor E 2, leksak av ett svinben, som användes på fettisdagen;
det träddes upp på ett snöre, så att man kunde snurra
därmed genom att draga ut snöret;
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seve-tot f. 2, docka av sävrot, Russw. säweduekana;
go-krok m. 1, stylta, Russw. trä-bainar;
kcevo-drceas v.-s., en slags brottning med en käpp i händerna;
stcein-spel m. 1, ett barnspel med stenar;
sitita pare ud 1. cetotst pare iat;
has-Nroksta (av bkokst f. 2, ögla), Russw. »hasensehlinge);
kata o rota lekes såsom i Sverige, icke så som Russw. s. 111
beskriver »Kati und Maus»;
Russw:s »Mehlsack» lekes på samma sätt som av honom beskrives, men synes ej ha något namn;
stop stop, hold fast lekes ungefär som Russw:s »Ringspiel» s. 112;
spcirigg--Spceln: en är sperigg, hök, en är mor ock de andra kycklingar; höken försöker fånga kycklingarna, men mor skyddar dem; smeden kommer så med en bur ock försöker
fånga höken i den; jfr Russw. s. 112: eSperberspiel».
4. Skrock.
Uppteckningarna äro gjorda sommaren 1900 efter V. Brandt,
Höbring (se slutet av § 222).
a. kritor-tbcere-den.

a. När kreaturen först släppas ut
på våren.

kritor-ititbcere-den briaka de for e ken al stcel,
ren man lad por-kiign tate
ncego,s-grande, sos en al
kriana skuld driv ter tve,
fcere hea ren kriana mrs
soman slokad mmt vara mrs
hceils o cent redas rce-sote
o skin-man, o ren larayana
cent skiald koma o.

Den dagen på våren, då kreaturen
först börja gå ute, brukade de förr i
tiden överallt, att man lade den kniv,
varmed man spingar stickor, i grindöppningen till ladugårdsplanen, så att
alla kreaturen skulle gå däröver, för
att kreaturen hela sommaren skulle
vara friska ock inte behöva vara rädda
för rödsoten ock skinnmalen ock för
att klövarna inte skulle gå av dem.

Jfr Russw II, s. 102.
Om någon i ägarens närvaro talar om hans kreatur,
vare sig gott eller ont, så brukar denne alltid spotta därvid för
att taga bort kraften av den andres ord, så att kreaturen ej
skola kunna skadas därav. Förr sades därvid också gärna:
skit opa tana tog!
När mjölken om sommaren blir dålig, bruka en del
gamla gummor bränna s. k. trolkna-grces, en slags ormbunke,
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helt liten, skarpt luktande, som växer på norra sidan av busken,
ock hålla mjölkkärlen över röken. Jfr Russw. II, s. 222.
När det i filbunken under grädden bildar sig vatten,
anses det bero på att man gått efter vatten i brunnen med
mjölkiga händer. Det botas därför genom att man doppar
brunnsvindan ned i brunnen ock låter tre droppar drypa därifrån
ned i den sura mjölken.
När filmjölken blir för hård, så beror det därpå, att
något vatten från rav-stan, slipstenen, har kommit däri, ock
det botas därigenom att man tager en liten han, brynsten, ock
lägger i det vatten, varmed mjölkkärlen tvättas.
5. Seder ock bruk knutna vid vissa dagar ock tider.
Om julfirning i äldre tider se en uppteckning från
sommaren 1932 efter Eva Blees i Höbring, född 1863, återgiven
i formläran s. 250 (från mitten av sidan).
Jul ock nyårsbruk (etter Hans Pöhl, sommaren 1901):
Julafton ock nyårsafton på kvällen brukade man förr sätta
luckorna för fönsterna, så att ej något ljus skulle tränga ut ock
för att den elake, ram, ej skulle se in. Om något ljus kom ut,
skulle även skörden bli dålig. Ljus bränns ännu tämligen allmänt hela dessa två nätter.
•
Julkvällen brukade man här ock där kasta salt i gårdsbrunn en .
Nyårskvällen gjordes grata, gruvan i spiseln, ren ock slät.
Om sedan på morgonen något spår syntes däri, som gick utåt,
så skulle någon av familjen dö under året. Jfr RUSSW. II, 97 if.
(Efter H. Pöhl, 1901.) Antonius-dagen, ttnes-den, den 17
januari, äter man ett svinhuvud, sinn-hm. Förr bar man sedan
ut benen i skogen, ett ben i säcken för var gång. Jfr Russw.
II, s. 102.
(D:o d:o) 'Blasius-dagen, den 3 februari: bkes heenta„storm.
Om det blåser bkesmts-daen, så blåser det sedan en längre tid.
Jfr Russw. II, s. 102.
(D:o d:o.) Fettisdagen, fastgogs-tzstan, gå pojkar ock
flickor ut på isen eller snödrivorna med skridskor eller kälkar.
Ju längre man kan åka, dess längre blir linet: skra lagt lm.
Denna dag klippes håret, för att det skall växa bra. Samma
dag ätes svinfötter i soppan till middag ock till kvällen en
gröt med fläsk i: kropa-gra4. Dagen kallas ock kropa-ttstan.
Liksom på Antonius-dagen föras benen efter middagsmålet ut i
skogen, ett i sänder, för att svinen må gå till den plats, där
man lägger benen, ock trivas där på sommaren. Ett av benen
tages undan, ock härav göres en snurra, snor, som trädes upp
på ett snöre ock lekes med; jfr ovan s. 318.
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(Efter Eva Blees 1932; jfr Russw. II, s. 102 f.)
Fettisdagen kokas det (till)midfastgogs-ttstan, to kokas (h)e
midan kcet-vglgg mce svzn- dagen köttsoppa med svinfötter
eller halva huvudet.'
fotar beldor hav hum.
(Efter H. Pöhl, 1901.) Måndagen i påskveckan heter
korp-mondan, tisdagen trano-tistan, onsdagen ask-otstan. Denna
dag tvättas allting, stolar, bänkar in: m., med aska ock lut.
Om man klipper håret denna dag, får det samma färg som
aska, vilket bör undvikas. skce-tocstan brukade man förr tvätta
kärl ock dylikt, så att det blev skärt ock blänkande; numera
är dagen nästan hälgdag. Påskafton ock påskdagen kallas
boka-ladan ock smoka-sondan. Påskägg brukas på påskaftons
eftermiddag, man koksar med äggen, slår dem mot varandra
för att se, vems som håller längst. Jfr Russw. II, s. 103.
(Efter H. Pöhl, 1901.) Vid pingst prydas husen med
björk ock blommande hägg. Jfr Russw. II, s. 103.
(D:o d:o.) Till midsommar ystas en liten ost till var
person i hushållet. — På midsommarnatten blomma ormbunkarna, enligt gammal tro hos både svenskarna ock esterna.
Om man då gick ut på natten ock lyckades få tag i en sådan
blomma, så kunde man göra sig osynlig, så att man t. ex.
kunde obehindrat stjäla. Om man skar sig i banden ock lade
in blomman under skinnet, så kunde man öppna alla lås genom
att endast taga på dem med handen. När man skulle taga reda
på blomman, måste man ha en bibel med ock låta blomman
falla »på boken». Den onde gick nämligen bredvid ock försökte
fånga hänne. — Midsommareldar äro på Nuckö ännu allmänna
på kvällen ock natten före midsommardagen. Jfr Russw. II, s.
103 f.
(D:o d:o.) Tre dagar före la,s-mg., den 10 augusti, börjar
man så. Jfr Russw. II, s. 104.
(Efter Eva Blees, Höbring 1932.)
Till Mickelmässan, då sommarte mtkel, to somar-arbetena
ra gole, to brigor man ek arbetena äro färdiga, då brygger
o bokar mzkels-kako-bre. for man öl ock bakar »mickels-kakokoka man kcet-velgg; man bröd». Förr kokade man köttsoppa;
lafta cext Idet for, om man man slaktade ett litet får, om man
hade slut på köttet.
had kcete o.
(D:o d:o.) matys-brzl eller mats-bild kallas en slags
mask, som pojkarna ha för ansiktet, när de gå omkring kvällen
före Martins-dagen, den 11 november, ock be barnen läsa. Pojkarna själva kallas sante-mcite (bf. pl.).
1) Vanligen ätes soppa endast till kvällen.
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sante-mcite rend om bien
Sankt-Martins-pojkarna sprang° omfroa cet bet o bre.
kring i byn ock bådo om köttock bröd.
Jfr Russw. II, s. 104.
1. (D:o d:o.) kate-koilde, kvällen före Katarina-dagen,
25 november, kate-mis eller. kator-mis, gå, flickorna tillsammans
ock kläda sig till balar: i vita kläder, med flor för ansiktet.
6. »Hund bröllopet» (slagsmålet) i Höbrings Kockas
förstuvrå.
(Efter V. Brandt, Höbring, 1900.)
kokas lt,2,-far o mats voro lamt e o-genest. o an gogg
som mats la y opa li.2,-dad,
argor o sa te mats,
hak-fcere han sos slauld i opa
mats kerma
baket h2-dad o sa: »la (h)a cent lime opa te.» to b?rai
1U-far ilakator o kkeind mats e norka ver sona-dona,
men mats fik sop-skopa o skirad 2o la-far me a.
men to lgrai
maga zlakator o to sop-skopa o mats
soror mila ayana, o
sokvor utta noadona. mats bkai ter ligiandor o ropa 'licekp'. o to
ana-fokke kam ud, so (h)e, en mats var bkoator, o fik
her, cen l2.2,-dad had 2qe.n. mats god se vcere en
en var, o vild kg 1i2.-far e rek. han pk te petocsa
giva op (h)e fcere petojn, som var rcetsman han hen.
peton, gav sia Q (h)e opa rots-kase, o amn vi/co terbaket fik mats o h.2,-far go e rcetn.
rets-mcene sa, cen dcer cent skiald vara aggan annan
rcet mila dce, cen dce bara skuad lzkas o. mats vild cent
fon likas, mcen lil-dad vild n 1ikas, o sia lalcast dce
tcerpa o kom haim. '
nora inko baket ho voce fon ret goor mot
or-ciror, bara mats han var cent so legget goor. han kala
fcere hund o sa: »no mo la cen ha levd cet or,
om la cent (h)a vare tate hit-sa litanda-brolape o foe bandabitas.»
fokke sproka mike ot (h)e, cen gama' mene vo„so
baulendor o giggo opa loas. tce dampa se lamt boor,
cen dce skirad vora starkor, o dce hd no boor vare starkor 0
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Sedan gå de omkring i byn ock visa sig, ock slutligen samlas
ungdomarna till dans. (Jfr Russw. II, s. 104.)
(Efter H. Pöhl, 1901.) Om man arbetade på Barbaradagen, 4 december, skulle man råka ut för någon olycka:
barbor ce bror, sträng, häftig (obs. maskulint!). Jfr Russw.
II, s. 105.
(D:o d:o.) Hela natten före tonas-ni% 21 december,
skulle ljus brinna; iakttages ännu här ock där. Jfr Russw.
II, s. 105.
6. »H nndbr öll o p et» (slagsmålet) i Höbrings Kockas
förstuvrå.
(Efter V. Brandt, Höbring, 1900.)
Kockas Lillfar ock Mats voro jämt osams. Ock en gång
när Mats ljög på Lillfar, blev Lillfar arg ock sa' till Mats
(något om) varför han skulle ljuga så på honom. Mats härmade
efter Lillfar ock sa': »Jag har inte ljugit på dig.» Då blev
Lillfar riktigt arg ock klämde in Mats i vrån vid söderdörren,
men Mats fick tag i soppskopan ock skulle slå till Lillfar med hänne.
Men då blev Lillfar ändå argare ock tog soppskopan från Mats
ock slog honom sårig i ansiktet, ock gick själv ut genom norra
dörren. Mats blev där liggande ock ropade »jälp». Ock när
de andra kommo ut, sågo de, att Mats var blodig, ock fingo
höra, att Lillfar hade slagit honom. Mats gjorde sig värre, än
han var, ock ville anklaga Lillfar inför rätten. Han gick till Petersgården ock anmälde det för bonden där, som var »rättsman» den tiden,
Peters-bonden anmälde det sedan på rättshuset, ock en vecka efteråt fingo Mats ock Lillfar inställa sig inför rätten.
Rätten förklarade, att där inte skulle vara någon annan
dom emellan dem, än att de endast skulle förlikas. Mats ville inte
först förlikas, men Lilltår ville nog förlikas, ock så förliktes de i
alla fall ock kommo hem.
Några veckor efter detta voro de först riktigt goda mot.
varandra, men Mats han var inte så länge god. Han kallade
Lillfar för hund ock sade: »Nog skulle jag ha levt ett år längre,
om jag inte hade varit i det här hundbröllopet ock blivit hundbiten !»
Folket pratade mycket om att de gamla karlarna voro så
barnsliga ock gåvo sig till att slåss. De hade alltid skrutit båda två,
att de voro starka, ock de hade nog båda varit starka ock
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kunst-fucldor te brotas. o so skiald dce to nce ain gogg
frcest, holekan som var starka. men he(a) skirad de no (h)a
gol, to dce vor ougor cen.
he var opa heste som dce nutskast, o 121-dad levd
cent lceggre cen bakom hekgana, men mats han levd terpa
ceit or leggre cen
. 7. stegkial-andocs.
Efter Jakob Blees, Uppsala 1899.
stcegkucl-andos var onetor o gzk o tigd tur gi2l e
gol o bruka site o uc fcere ga bona alt lavre, som han
(h)ad hel o sokvor me ceisket tcegt op. toke-sd gat pkator vild gak-foUe cent ilast gral her opa, man ga bona rend
haZ daen o leda bak-cet..y. fil mo tom ga raiskat bona sia vita,
hola he var som han iamt sat o la fcere dom! noa, huks kan
(h)e sia vita hed? tcer cc no gamot fa* mc, som troor
kola han saior.
ta, han man va..jo hcermost vce,s-laucsor o lator, cen
fotti rota bot fcere (e)n. sos som en kam in e stum
o satst ner ina-fcere dona, kenst gista an gaka fotia loft
from en. han visa cent fotn gral fcere noen, o to en •
sia mila bruka vask en, so pk en lagt in e skoen.
nestan iamt lo en e basta On netre, o ga basta loftast legget cet hans ga &ilat fot. to ladan kam o
basta skiald aildas, vor frikana ro-lay,sar, o raiken hcelrft
cent aggetigg hceldor. hola skuld dor sia gcera ot (h)e?
kridor vild z. cent smere opa fotti. kefte var opa
en net tikok, en en slokad vis tc fcere noeni hceldor kete
doftan mce en man filar gQq han(n) sa, sos som ana-fokke
vild! o sos gzk (h)e sa e hoka me fcere (e)n. hola ska
man gcera mcc ceit gamot mcenske-bon, to (h)e cent lccto
se! hcerinot kan dta cent hceldor giant cen storan man, o
me fagot gor (h)e cent lika bcetra.
nora iuct var mike fagor, man sorkar vo-tso fiolatar,
cen (h)e kucnd kspi, opa en.
1) klok gubbe eller gumma
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duktiga till att brottas. Ock så skulle de då också en gång
pröva på, vem som var starkare. Men det borde de nog ha
gjort, när de voro unga ännu.
Det var på hösten som de togo sitt nappatag, ock lillfar levde
inte längre än till efter hälgerna, men Mats han levde i alla fall
ett år längre än lillfar.
7. Stenkull-Anders.
Efter Jakob Blees, Uppsala 1899.
Stenkull-Anders• var ofärdig ock gick ock tiggde ur gård i
gård ock brukade sitta ock prata för barnen allt lappri, som han
hade hört ock själv också för rästen hittat på. Sådant där struntprat ville de vuxna just inte alls höra på, men barnen sprungo
hela dagen ock släpade efter honom. Visst begrepo de små slarvarna,
vad det var som han jämt satt ock ljög för dem! Nå, hur kunna
de nu förstå sig på det? Där finnas nog vuxna också, som tro
vad han säger.
Ja, den karlen var så förskräckligt vårdslös ock lat, att
foten ruttnade bort för honom. Så snart som han kom in i stugan
ock satte sig ner innanför dörren, kändes genast en otäck lukt
från honom. Han visade inte foten för någon alls, ock när han
emellanåt brukade tvätta den, så gick han långt in i skogen.
Nästan jämt låg han i badstun om nätterna, ock badstun hon
luktade länge efter hans stackars sjuka fot. När lördagen kom
ock badstun skulle eldas, voro flickorna rådlösa, ock röken jälpte
inte häller något. Vad skulle de så göra åt saken?
Medicin ville han inte smörja på foten. Släkten var på
honom rätt ofta, att han skulle visa den för någonl eller fara
till doktorn med honom. Men visst gjorde han så, som andra
ville! Ock så gick det på tok också för honom. Vad skall
man göra med en gammal människa, när hon inte låter säga
sig! Banna en vuxen karl kan man inte häller gärna, ock
med goda ord går det inte (likväl) bättre.
En ock annan av hans historier var mycket vacker, men
somliga voro så tokiga, att det kunde komma en att kräkas.
1) klok gubbe eller gumma.
340517.
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Efterord.
För den fortsättning av mina Nuckömåls-studier, som jag
härmed är i tillfälle att efter många år framlägga, har jag
kunnat bygga på — förutom det material, som i inledningen s. 6 ff.
omnämnts — även under mellantiden nyinsamlat dylikt. Huvudparten härav har tillkommit under de nya resor till Estland, jag
kunnat göra somrarna 1908, 1922, 1923 ock 1932. 1 någon
ringa mån har ordsamlingen tillvuxit ena: kontrollerats genom
samtal med nucköbor, som vistats i Sverige, eller genom korrespondens. Somrarna 1922 ock 1923 kunde jag på ort ock ställe
bl. a. fullständigt genomgå 1'. A. Säv es Nuckö-anteckningar
i Uppsala universitetsbibliotek från åren 1854 ock 1857, varav
förut en avskrift dels av mig själv tagits, dels för min räkning
utförts på Uppsala Landsmålsarkiv. För den ordbok jag förbereder har jag, förutom .Russzvurms »Eibofolke» ock den övriga
tryckta litteraturen, även excerperat dessa Säveska anteckningar,
vilka visserligen förut utnyttjats i Fr eudenthal-V en d ells »Ordbok öfver estländsk-svenska dialekterna», men där omskrivits till
ordbokens beteckningssystem ock ej särskilts från V endells eget
material. Detta excerperingsarbete har också på några punkter
kommit den nu utgivna avslutningen av grammatiken till godo.
Så lång tidrymd som mina direkta Nuckö-studier på ort
ock ställe kommit att bli fördelade på, är det helt naturligt,
att jag måst räkna med att dialekten förändrat sig under denna
tid. Den fullständiga omvälvning i Estlands ock dess befolknings läge, som följde med världskriget ock därmed sammanhängande revolutioner ock frihetskamp, har naturligtvis ej häller
kunnat gå spårlöst förbi i dess svenska bygder.
Den generösa ställning i språkfrågan, som den nya estländska staten intagit till folkminoriteterna ock kanske särskilt
till den svenska spillran, med erkännande av dennas lojalt
framburna offer i nödens stund ock i tacksamhet för den av
esterna aldrig glömda »goda gamla svensktiden», har, synes det
mig, fått till följd, att den starka påvärkan från högsvenskan,
som redan tidigare kunde konstateras (jfr s. 33), snarast
har förstärkts på sista tiden. De förut även från varandra
starkt isolerade estlandssvenskarna känna sig numera i vida
hkre grad som en enhet inom sitt fria fosterland, ock därmed har naturligt nog det svenska kulturspråkets ställning
blivit en helt annan, främst för dem själva. Här må främst
erinras om att undervisningsspråket i de svenska folkskolorna
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i det fria Estland, liksom naturligtvis i den redan 1920 nyskapade folkhögskolan i Birkas på Nuckö, är modersmålet.
Under de sista åren har även ett svenskt privatgymnasium i
Haapsalu (Hapsal) inrättats, där undervisningen till stor del
omhänderhaves av rikssvenska lärare. Den svenska gudstjänsten
ock själavården i övrigt har, särskilt genom Ärkebiskoparna
Hat han Söderbloms ock Erling Eidems direkta ingripanden
ock personliga besök i Estland, ordnats allt bättre, med i allmänhet rikssvenskt prästerskap. En visserligen anspråkslös estlandssvensk veckotidning, »Kustbon», existerar alltsedan 1917,
ock såsom främsta organ för den kulturella autonomien har en
svensk »folksekreterare»-befattning upprättats, ansluten närmast
till kultusministeriet. Tack vare denna befattning, som alltsedan
början innehafts av Herr Nikolaus Bl ees, bördig från Nuckö,
inbegriper svenska språkets ställning såsom ett officiellt erkänt
språk i landet bl. a., att varje svensk i Estland kan avfatta
skrivelser till de centrala myndigheterna på sitt eget språk,
alltså i detta fall högsvenska. Sambandet med Finlands svenskar
har likaså stärkts. Det är under dessa förhållanden ej att
undra på, om högsvenskans frammarsch som det närmaste gemensamma språket i de estlandssvenska bygderna är påtaglig.
Om estniskans inflytande på den svenska dialekten, särskilt
inom Nuckö-halvön ock Suttlep-området, redan förut var stort,
har det givetvis fått alla förutsättningar att bli större, sedan
estniska språket genom Estlands upphöjelse i de fria staternas
led fått en helt annan ställning, främst inom det egna landet.
Det estniska språket ock litteraturen på detsamma, inklusive
tidningsprässen, ha, som naturligt är, under »självständighetstiden» utvecklats i språngtempo. Man torde emellertid kunna
säga, att inom Nuckö-socknens svenska huvudområde, Rickul,
liksom på Odensholm, svenskan bibehåller sin gamla renhet —
i likhet med vad som synes vara fallet även på de andra huvudorterna för svenskheten inom Estland: Ormsö, Rågöarna ock
Runö. (En viktig undersökning om de estlandssvenska dialekternas invärkan i sin tur på estniskans ordförråd har år 1933
sett dagen i ock genom Paul Ar istes avhandling »Eesti-rootsi
laensönad eesti keeles, mit einem Referat: Die estlandschwedischen Lehnwörter in der estnischen Sprache»; recenserad av
Nils Tiberg i Sv. Lm. 1933.)
Tyskans ställning i Estland har helt naturligt, även om
krigs- ock revolutionsårens direkta undertryckande av detta språk
nu givit med sig, genom sakernas nya tillstånd i landet starkt
tillbakaträngts. _Å andra sidan bör uppmärksammas, att den
svenska folkminoriteten vid tillvaratagandet av sina kulturella
intressen har en naturlig bundsförvant i den andra germanska
folkminoriteten inom landet, vilken även i sin nya sociala
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ställning visat sig uppskatta denna frändskap. Häri torde möjligen kunna inneligga en förutsättning för fortsatt tysk påvärkan på de estlandssvenska målen.
Vad slutligen ryskan beträffar, har den ju med Estlands
självständighet helt skjutits undan från den ställning, den innehade alltsedan förryskningssträvandenas tid fr. o. m. 1880-talet.
Om också de medelålders ock äldre generationerna bland svenskarna ock den övriga befolkningen i landet besitta en förvånande
stor bekantskap med ryskan, detta såsom resultat av den hänsynslösa skolpolitiken, är förhållandet ett helt annat hos de yngre
släktleden. Den skarpa gränsen mot sovjeitriket upprätthålles
också på det språkliga området, ock ryska lånord — det gäller
även svenskan i Estland — måste vara starkt inrotade för att
i dessa tider hålla sig kvar.
Att dialekten mitt i denna brokiga omgivning överhuvudtaget lever kvar som ett svenskt språk ock ett i viktiga avseenden ålderdomligt svenskt språk, vill man gärna sammanställa
med det drag av medvetenhet i språkligt avseende, som synes
vara utmärkande för påfallande många bland dem, som ha den
till sitt modersmål. Redan vid min första konfrontation med
Nuckömålet frapperade mig starkt detta drag av språklig medvetenhet, ock intrycket därav har förstärkts under min fortsatta
bekantskap med målet. Ifrågavarande karakteristikon tar sig
uttryck på flera sätt. Den klara, rent av skarpa konsonantartikulationen med bl. a. sina kraftiga tungspets-r torde direkt
sammanhänga därmed. Påfallande är också, att sandhi, både
yttre ock inre, ofta uteblir i fall, då en dialektundersökare på
förhand väntat sig dylik. (Jfr s. 50 ock 51 passim!) Det
synes också, som om vissa konservativa drag i formläran, som
direkt strida mot eljest genomförda ljudregler, ej kunna förklaras på annat sätt än genom en dylik medvetenhet (se s. 218
ock 219 med not 4 om adjektivändelserna -an ock -a). — 1
själva värket passar ju en sådan inställning till det egna språket
väl ihop med den uppskattning av ock mången gång stolthet
över svenskheten, som är så iögonenfallande hos dessa svenskar
utanför Sverige: svenskheten har för dem av ålder måst vara
identisk med bevarande av det gamla språket.
För sina fortsatta Nuckö -studier står förf. i stor taelesamhetsförbindelse främst till den myndighet ock de institutioner, som
möjliggjort de nya Estlands-resorna, samt till gamla ock nya
meddelare inom Nuckö. , Resan 1908 bekostades genom statsmedel, beviljade av Kungl. Ecklesiastikdepartementet, resan 1922
genom anslag ur Längmanska fonden, 1923 ock 1932 års resor
av Uppsala Landsmålsarkiv.
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De flästa bland de i inledningen (s. 7) nämnda meddelarna
har jag även i fortsättningen kunnat anlita. Hans Pöht,
som vid sidan av sitt banbrytande arbete för sina landsmän i
egentlig mening ock sin betydelsefulla gärning för hela det
nyskapade fosterlandets uppbyggnad fann möjlighet att behålla
sitt ungdomsintresse för hembygdens språk ock ålderdomliga
kultur, avled vid 53 års ålder den 22 januari 1930 — en måhända oersättlig förlust för svenskheten i Estland. Den 24 november 1933 avled vid 74 års ålder Johan Ny mann, veteranen
i svenskhetsarbetet därute, som före någon annan klart insåg
betydelsen av att Estlands svenska befolkning ej bortkastade
arvet från fäderna, ock som, alltmedan han ganska ensam ock
oförstådd arbetade för att denna befolkning skulle få stärkt
kulturell förbindelse med Sverige, även på egen hand gjorde
en värdefull insats som räddare av det gamla bygdespråket.
— Bland nyvunna meddelare nämner jag här med tacksamhet
läraren i Höbrings folkskola Anton Vesterberg, fröken Lisa
Åman från Österby samt studeranden vid Lantbrukshögskolan
å nuna Fridolf Isberg. Tack vare den förstnämndes ock flera
andra lärares på en gång nitiska ock pietetsfulla arbete har
jag ett bestämt intryck av att den yngsta generationens undervisning på» ock i det svenska kulturspråket ingalunda medför,
att det i sanning vördnadsvärda svenska språk, som de små
alumnerna medföra till skolan, där utrotas. Till mina bäst
bevarade ock mäst uppmuntrande Nuckö-minnen hör bilden av
små svenska skolbarn, som i början med respektfull ansträngning
konversera med främlingen på skolans ock läroböckernas högtidliga språk, för att plötsligen, när samspråket blir livligare, gå
direkt över till hemmets språk, det som sagt alltjämt livskraftiga
Nuckömålet.
Personliga tacksägelser beder jag till sist även få rikta till
Professor J. A. Lund ell, som berett också fortsättningen av mitt
arbete plats i tidskriften »Svenska Landsmål» ock även nu, liksom
för nära 30 år sedan, med oförtröttad jälpsamhet biträtt vid
korrekturet; till Uppsala Landsmålsarkivs chef Professor Herman Geijer; till - min yngre kollega i Estlands-studierna
Filosofie Licentiaten Nils Tiberg, den utmärkte kännaren av
de sista Dagö-svenskarnas ock det nu splittrade Gammalsvenskbys
språk ock egenartade kulturförhållanden; till mina gamla vänner
på Rickholtz härrgård, familjen von Taube, samt till min brorson Kyrkoherden i Nuckö Sven Danell, som på många sätt
kunnat bistå mig, tack vare sin ingående kännedom om särskilt
det svenskspråkiga Estlands förhållanden.
Uppsala i december 1934.
Gideon Danell.

Sous »Nuckömålet», littåralement 'le dialeete de Nuckö', l'auteur
comprend la langue suådoise dans la paroisse de Nuckö (est. Noarootsi) sur la eöte occidentale de l'Estonie. Cette paroisse embrasse
non seulement la vieille ile de Nuckö, maintenant une påninsule
(la commune de Pasklep, est. Passlepa), majs aussi deux eommunes
sur le continent, Riekul (est. .Rikuldi) et Suttlep (est. Sutlepa),
et la petite ile d'Odensholm (est. Osmussaar). Plus que la moitiå
des 3000 suedois de la paroisse demeurent dans la eommune de
Rickul et å Odensholm; en Pasklep et en Suttlep les estoniens et
les suedois demeurent ensemble, et plusieurs villages sont tout å fait
estonisås.
Une colonisation suådoise dans l'Estonie est connue o:Ms le XIII°
siecle, et la population suådoise actuelle de l'Estonie, en Nuckö,
comme å Ormsö, å Rågö (Grande et Petite R.), å Runö et dans les
autres regions suedoises, en tout 8000 hommes, deseend directement
de eette immigration du moyen åge. Le langage de ees suedois,
qui est considårablement diffårenci6 en divers dialectes, est caractåriså
en gAnåral par des traits archaiques, qui ont attire de bonne heure
l'attention des linguistes. Dåjå, C. Russ wur m, savant ethnographe
baltique du sikcle passé, a voile un chapitre de son ouvrage classique
»Eibofolke oder die Schweden an den Misten Ehstlands und auf
Runö» (Revel 1855) å la langue. En meme temps (1854 et 1857),
,l'antiquaire et dialectologue suådois P. A. S äv e prit å Visby des
notes importantes du dialeete de Nuckö d'aprås quelques paysans,
qui avaient traverse la Baltique ä voiles ; ses manuscrits sont d6poses
dans la bibliothåque de runiversitå d'Upsal. Et son frkre Carl S äv e,
le premier professeur de philologie seandinave å Upsal, examinait de
la meme manikre (en 1855) quelques suåclois de Wichterpal (la
paroisse de Risti) au nord de Nuckö. Plus tard, dans les annåes
1877-1881, le philologue finlandais H. V end ell a visitå toutes les
contrees- suedoises de l'Estonie (en 1881 aussi Gammalsvenskby,
eolonie suådoise du gouvernement de Cherson prås du Dniepr, fond&
en 1782 par une emigration de Dagö et dissipåe en 1929). Les
fruits de son ardeur fervente se trouvent surtout dans les livres
suivants: »Laut- und Formlehre der schwedischen Mundarten in den
Kirehspielen Ormsö und Nuckö in Ehstland» (Helsingfors 1881);
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»Ordbok öfver de estländsk-svenska dialekterna. Utarbetad af A. 0.
Freudenthal och H. A. Vendell» (Helsingfors 1886); »Ordbok över de
östsvenska dialekterna av Herman Vendell» (Helsingfors 1904-1907).
L'auteur de la monographie de »Nuckömålet» a fait plusieurs
voyages en Estonie (le premier en 1900, le, dernier en 1932), et
il a aussi eu roceasion d'6tudier les dialectes suedois de rEstonie
å raide de Suedo-Estoniens qui ont demeure en Su6de. Il lui a
semb16 å propos de traiter d'abord — et separes — les materiaux de
Nuckö, qui sont aussi les plus riches. L'argumentation en est donnee dans rintroduction.
»Nuckömålet» est un dialecte essentiellement uniforme. Les
differences au dedans de cette paroisse bien large (28 km. de Spitham, le village le plus septentrional, ä österby dans le. midi) sont considerablement moins grandes que la difference entre »Nuckömålet» et le
dialecte de rile d'Ormsö, separ6e de Nuckö par un d6troit de 3 km.
Voici un exemple des divergences dans la langue suedoise de Nuckö.
Dans quelques villages au nord, les consonnes supradentales 4, t,
qui proviennent, comme en Suåde, de r + d, r + s, r + t, dans le dialecte aussi de k (1 caeuminal) + d, s et t, sont devenus dentales:
les d, s, t ordinaires. Ex. hats, sned. hals 'cou', est devenu dans
ces villages has; hots- bon, sned. hår(s)borste 'brosse å cheveux',
est devenu hos- bost. Cependant, c'est un temoignage interessant
de la conscience linguistique — sit venia verbo — de ces suedois
isoles, que ron reagit directement contre cette tendance phonetique
et qu' une prononciation comme haj, pour has, allem. hase '1i6vre',
peut alors leur echapper.
Parmi les traits archalques sont it nommer: 1) les syllabes
courtes du vieux scandinave ont 6te conservees tr6s souvent; ex. goka,
sned. gala (-ä-) 'chanter' (comme le coc), vita, sned. veta (-ö-) 'savoir', masa, su6d. mosse 'marais', sktaro, sued. skåra (-a-) 'coupure'; au contraire, une voyelle longue + consonne longue ne s'est
pas conservee å Nuckö, mais partiellement å Ormsö: set neutr.
sing. de set, sued. söt 'doux' (comme le miel), Nuckö set; 2) les
diphtongues al, au, öy ne sont, pas reduites å des voyelles simples;
ex. stain, su6d. sten 'pierre', au sned. öga (isl. auga) 'oeir, a, sned.
ö (isl. ey) ile; 3) les adjectifs presentent une flexion avec plusieurs
des vieilles terminaisons conservees: bok, te nior, sued. 'båten är
ny', 'le bateau est neuf', stum .2 ni, sued. 'stugan är ny', 'la cabane
est neuve', avec les vieilles formes du nom.; majs dans la position
qualificative: en man bot, sned. 'en ny båt', ' 'un bateau neur, aln
nia stia, sued. 'en ny stuga', 'une eabane neuve', avec les vieilles
terminaisons de raccusatif.
Des novations å noter sont: 1) raccent grave du su6dois tåla,
parler', s'est efface, probablement par rinfluence de restonien; 2) les
voyelles y, ö et la diphtongue öy ont ete delabialisees; ex. ni, sned.
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ny 'neuf', bekor, sued. böcker 'des livres', bet, sued. kött 'chair',
al, sued. 'ö' (isl. ey), ile; 3) dans des mots composes une voyelle
longue ou une diphtongue du premier membre devient courte ou reduite;
ex. is- blon, sued. isbjörn 'ours blanc', •••• is, sued. is 'glace', stcem-gol,
sued. sten(gärdes-)gård 'elåture de pierre',
stam, sued. 'sten'
'pierre', ta-brtan, sud. ögonbryn 'sourcir, •••• ay, sued. öga 'ceir.
Le vocabulaire contient, en general, de pura mots scandinaves,
plusieurs d'un interet special; ex. cakmt 'cygne', isl. elptr, sued.
svan, atke 'chevar, isl. eykr, sued. häst, fcegar 'des hommes', isl.
feögar 'pre et fils', avec un sing. neuf fceg; 'flisar 'des femmes',
is!. meeägar 'måre et fine', avec un sing. neuf mig. Majs il y
a aussi bien des combinaisons neuves, ex. hoves, hog, hua, comment,
sued. litteralement (h)vad vis '(de) quelle maniere', celtok, 'une fois',
sued. litteralement ett tag 'un coup', etc. etc.
L'influence des autres langues de rEstonie est evidente dans
notre dialecte, bien qu'il ait garde en general son caractåre scandinave.
Cette influence etrangåre se trouve surtout dans le vocabulaire.
L'estonien, la langue indigene de rEstonie et aujourd'hui la langue
officielle du nouvel etat independant, a donne et donne naturellement
toujours au parler de Nuckö une quantite de mots et de locutions,
plus • ou moins incorpores, et a influence meme sur la phonetique
du dialecte (cfr. plus haut!). Avant la guerre, rallemand etuit la
langue cultivee des Provinces Baltiques, et il a influe sur le vocabulaire du Suedo-Estonien, jadis aussi dans la forme du bas-allemand.
L'influence que la langue nisse a eue sur les dialectes suedo-estoniens,
surtout depuis les jours de la russification rigoureuse, s'est arretee
tout å fait, selon toute apparence, du moins en ce qui concerne les
jeunes g6n6rations. L'influence, &Tå auparavant consiarable, de la
langue littéraire de la Sukle, est par centre aujourd'hui pour ces
vieux dialectes — comme pour les dialectes de la Suåde — le danger
e,hdent, consequence naturelle de la genereuse politique que måne,
des son independance, le nouvel etat Estonien vis--vis des minorites du pays, au point de vue de la langue.
Les textes, qui terminent la description du dialecte, sont pour
la plupart d'interet folklorique: des proverbes, des enigmes, des recits
ethnographiques.

Rättelser.
7 r. 20 står: Johan Brandt; läs: Gustaf Brandt.
20 » 15 nedifrån står: »bändsel»; läs: »bindsel» (jfr s. 149
not 3).
20 » 8 nedifrån står: horn; läs: horn.
23 raderna 1-6 utgå; jfr s. 230.
25 r. 6 står: (tydligen tyskt inflytande); utgår.
32 » 11 if.: Uttalandet om ryska lånord ock om bristande
direkt umgänge mellan ryssar ock estlandssvenskar bör modifieras med tanke på den inkvartering av ryska soldater, som förekommit,
ej blott under världskriget utan också tidigare
(se även • S,äve-Vendell i Sv. lm. III, 2, 26 f.).
43 » 15 nedifrån står: szaln; läs: &aln.
53 D 6 nedifrån står: .2.; läs: .2,g.
60 » 2 nedifrån står rond; läs: ron.
90 » 12 ock 11 nedifrån står: havor bf. sg. av föreg.; läs:
havon bf. sg. av havre.
96 » 3 står: § 133; läs: § 132.
97 » 21 står: samnord. ö; läs: samnord. ö ock tö.
» 98 » 12 nedifrån står: ster n. 1 styre; tillägg: skr sv. 2 styra.
112 » 16 står grov; läs: grov.
128 » 11 står: rond: läs: ron.
146 » 10 står: stcekat adj. kort, trceta6 ; läs: ste1at6 adj.
kort, trceta.
146 » 19 nedifrån står: träsk; läs: insjö.
174 » 18 står: bog se; läs: bog se.
» » 13 nedifrån står: svagna; läs: »svagna», svimma.
179 » 18 nedifrån står: »pinne»; läs: pinne.
180 ) 6 står: »sneglas»; jfr s. 259 med not 3.
183 » 17 nedifrån står: pres. sg.; läs: pres. sg. pass.
» » 8 nedifrån står: tsk i falsk; läs: lsk i falsk.
186 » 4 står: n. 1 a; läs: n. 1 b.
187 » 14 står: hjälm (ko); läs: hjälm (på ko).
189 » 11 står: kram; läs: kram.
191 » 10 står: s. 193); läs: s. 193)1.
» ) 17 står: m. sg. st.; läs: n. sg. st.
194 » 12: framför d tillägges: postsonantiskt; ock efter s
tillägges: ts, ty..
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S. 199 r. 6 står: bf. sg.; läs: bf. pl.
202 » 14 nedifrån står: s. 126; läs: 116.
206 sista raden tillägges: fsv. valin, A. Schagerström i Sv.
Im. II. 4, 23 not.
213 r. 8 ock s. 216 r. 2: gårdnamnet nendos är enl. Russwurm Eibofolke II, s. 11 att förklara som »NiederAndreas».
1 står: lond; läs: lond.
215
240 sista raden står: förlovning; läs: förlossning.
280 r. 19 står: mer; läs: mag.
» 4 nedifrån står: atidtt: läs: alldrot.
286 » 16 står: s. 2, 226; läs: s. 226.
287 sista raden tillägg: ock 122.
291 r. 8 står: mtga; läs: niga.
294 » 6 nedifrån står: fraken; läs: fraken.
296 » 9 ock 8 nedifrån: uttrycket Lo Nya umde, ordagrant
»slog klyva under», bör enligt F. Isberg ändras
till: lo kkmendor, ordagrant »slog kluven».
300 » 6 står: ut: läs: utt.
» 20 står: brodroc; läs: brodti.
» » 25 står:• ruckande; läs: nykande.

Innehåll.
8. 1.
» 3.

Titelblad
Förord

5.

Inledning
Språkområdet
Materialets insamlande
Litteratur
Allmän karakteristik av dialekten
Enhetlighet, lokala skiftningar
Ålderdomlighet, oursprunglighet
Substantivens flexion
Värbens flexion
Inflytande från andra språk

L Ljudlära
Kap. I. Fonetisk översikt (§§ 1-37)
Enkla vokaler (§§ 1-9)
Diftonger (§§ 10-21)
Reducerade diftonger (§§ 22-24)
Triftonger (§§ 25-27)
Konsonanter (§§ 28-37) . . . .
Tablå över Vendells ock Fr.-V. Ordb:s ljudbeteckning,
jämförd med förf:s
Kap. II. Kvantitet. Akeent. Fonologiska
(§§ 38-42)
Kvantitet (§ 38)
Den exspiratoriska akcenten (§ 39)
Den musikaliska akcenten (§ 40)
Fonologiska typer (§§ 41, 42)

»
»
»
»
»
»
»
»
»

8.
14.
14.
16.
20.
25.
29.

»

35.

»
»
»
»
»
2,

37.
37.
44.
46.
48.
48.

» 54.

typer
» 56.
» 56.
»
»
»
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A.

Enkla ord (§ 41)
Enstaviga ord
Tvåstaviga ord
Trestaviga ord
Fyrstaviga ord
B. Sammansatta ord (§ 42)
Tvåledade sammansatta ord
Treledade sammansatta ord
Fyrledade sammansatta ord
Skema över de fonologiska typerna inom en- ock tvåstaviga enkla ord
Kap. III. Ljudens förekomst
Enkla vokaler (§§ 43-57) .
Diftonger (§§ 58-71)
Reducerade diftonger (§§ 72, 73)
Triftongen lag (§ 74)
Konsonanter (§§ 75-124)

s.
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

Kap. IV. Ljudregler (§§ 125-133)
»
Förlängning av starktonig kort stavelse 'i, slutljud' (§ 125) »
Behandling av starktonig kort stavelse utom slutljud (§ 126) »
Vokalförlängning framför id, mb, ud, "gg (§ 127) . . »
Vokalförlängning framför rd, rn (§ 128)
»
Reducering av första sammansättningsled (§ 129) . . . »
Stavelseförkortning i tvåstaviga ord med sluten ultima
(§ 130)
»
Apokopering av oskyddad svagtonig vokal (§ 131) . . »
Övergång av svagtonigt u, o till a efter lång stamstavelse
(§ 132)
»
Bortfall av slittljudande n efter svagtonig vokal (§ 133) »
Kap. V.- Fornsvenska fonologiska typers motsvarighet i målet (§§ 134-169)
»

II. Formlära
Inledningsord (§ 170)
Substantiv (§§ 171-191)
Adjektiv (§§ 192-194)
Värb (§§ 195-207)

58.
58.
62.
71.
76.
77.
77.
83.

85.
199.
160.
163.
163.
208.

212.
214.
214.
216.
218.

»

223.

»
»
»
»

225.
225.
241.
249.

INNEHÅLL.

Räkneord (§ 208)
Pronomen (§§ 209-214)
Advärb (§ 215)
Prepositioner, konjunktioner ock interjektioner (§§ 216218)

III. Täxter
Ordspråk ock talesätt (§ 219)
Gåtor (§ 220)
Visor (§ 221)
Historier (§ 222)
Etnografiska skildringar (§ 223)
Efterord
RUunA en franois
Rättelser
Innehåll
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s. 261.
» 263.
» 269.
» 271.

»

275.

»
»
»
»
»

277.
280.
286.
294.
299.

»
»
»
»

326.
330.
333.
335.

rg. 1925: TIBERG, Dagösvenskarna. HERLENIUS, Religiösa rörelser i Falun på 1850-70-talen. HERLENIUS, Några fästmansbrev
från Särna. GEIJER, Undersökningen av Svenska folkmål 19241925. Landsmålsföreningarna i Lund 1924. Institutet för ortnamnsock dialektforskning i Göteborg 1924.
Bilagor: BOETHIUS, Orsamålet, s. 67-146 (IV. 4 = h. 166).
BANNBERS, Malungs skinnarmål (IV. 5 = h. 166).
RUTBERG, Häxprocesser i norska Finnmarken (XVI. 4 = h.
167).
TYDES, Vok. U ock 0 i gammal kort stavelse i upp- ock
mellansvenska folkmål (B 23 = h. 168).
rg. 1926: HOGBERG, Fiske i Lule skärgård. GEIJER, Undersökningen av svenska folkmål 1925-26. Landsmålsföreningarna i Lund
1925. Institutet för ortnamns- ock dialektforskning i Göteborg 1925
ock 1926.
Bilagor: H. & E. Folkminnen, s. 533-596 (IX. 1, h. 170).
FREDIN, Gotlandstoner, e. 369-496 (h. 171).
MÖLLER, Äldre Hallandsspråk (B. 12 = h. 172).
Samuel Älfs visbok, s. 1-134 (Bih. IV. 3, h. 173).
rg. 1927: GEIJER, Undersökningar av svenska folkmål 1926-27.
Landsmålsföreningarna i Lund 1926. Institutet för ortnamns- ock
dialektforskning i Göteborg 1927. Landsmålsundersökningar i Finland.
L. JOHANSSON, Om renlighetsförhållanden i Frostviken. ENEQUIST,
Adjektiviska avledningsändelser i Lulemålet.
Bilagor: KALLSTENIUS, Värmlands svenska dialekter (=I. 2= h. 175).
LINDERHOLM, Signelser ock besvärjelser, s. 1-96 (h. 176).
Landsmålsarkivets frågelistor 1-13, s. 1-112 (B. 25 = h.
178).
Ärg. 1928: STEFFEN, En trollformel ur hedendomen. E. SVENSSON,
Ett bondbröllop i Osterbitterna. Landsmålsarkivets årsberättelse 1927
-1928. Landsm ålsföreningarn a i Lund 1927. Institutet för ortnamns- ock dialektforskning i Göteborg 1928-29.
Bilagor: SWENNIN G, Folkmålet i Listers härad, s. 101-260 (h. 179).
Samuel Älfs visbok, s. 135-182; Petter Rudebecks visuppteckningar, s. 9-56 (Bih. IV, h. 180).
Landsmålsarkivets frågelistor 14-18, s. 113-208 (B. 25
=h. 181).
Undersökningar av svenska dialekter ock folkminnen (B. 26
=h. 182).
rg. 1929: GEIJER ock HOLMKVIST, Några drag ur Västmanlands
språkgeografi. L. ÅRS, Personer ock händelser. Landsmålsarkivets
årsberättelse 1928 -1929. Landsmålsföreningarna i Lund 1928. Institutet för ortsnamns- ock dialektforskning i Göteborg 1929-30.
Bilagor: POLLAK, Svenska språkprov, s. 5-84 (h. 184).
LINDERHOLM, Signelser ock besvärjelser, s. 97-256 (h. 186).
MODEER, 1700-talets öländska dialekter (B.24 = h. 186).
Landsmålsarkivets frågelistor, s. 209-262 (B.25 = h. 187).
(Forts. i nr 208.)

Ärg. 1930: GEIJER ock CAMPBELL, Gåtor. LINDELL, Säljakt
ock ålfiske i Harstena fiskeläge. Landsmålsarkivets årsberättelse 1929
—30. Landsmålsföreningarna i Lund 1929-30. Institutet för ortnamns- ock dialektforskning i Göteborg 1930-3 1.
Bilagor: THORFORS, Jordbruket i Romfartuna socken (B 16 = h.
189).
RUTBERG, Folkmålet i Neder-Kalix ock Töre s. 83-182
(B 28 = h. 190).
ENVALL, D alabergslagsmålet s. 1-160 (= h. 192).

Ärg. 1931: ELLA OHLSON, Sagor från Ångermanland. PETTERSSON, Löv- ock mosstäkt i Sorsele. Landsmålsarkivets årsberättelse
1930-31. Landsmålsföreningarna i Lund 1930-31. Institutet för
ortnamns- ock dialektforskning i Göteborg 1931-32.
Bilagor: FREDIN, Gotlandståner s. I—XLVIII ock 497-747 (B 29=
h. 193).
Personnamn i vardagslag s. 1-128 (nr 194).
SWENNING, Folkmålet i Listers härad, s. 2 61-340 (nr 195)
PETTER RUDEBECKS Visuppteckningar s. 57-136 (nr 196).

Ärg. 1932: H. KARLSSON ock G. HÅKANSSON, Slåtter i Bleking.
Uppsala landsmålsarkiv 1931-32. Landsmålsundersökningarna i Lund
1931-32. Institutet för ortnamns- och dialektforskning i Göteborg
1932-33.
Bilagor: FREDIN, Gotlandstoner s. XLIX—LIII ark 749-779 (B 29,
nr 198)•
SWENNING, Folkmålet i Listers härad, s. 341-436 (nr 199)
SAHLGREN, Skagershults sockens naturnamn, s. 1-112 (nr
200).
GRANSTRÖM, Soldaten Snyggs levnadshistoria (B 30, nr 201).

Ärg. 1933: LUNDELL, Grov ljudbeteckning för folkmål. HERLENIUS,
Ett religiöst rabalder på 1830-talet. LILJEDAHL, f-ljuden i Göteborg. TIBERG, Estlands-svenska ock estniska. Uppsala landsmålsarkiv 1932-33. Landsmålsundersökningarna i Lund 1932-33. Institutet för ortnamns- ock dialektforskning i Göteborg 1933-34.
Bilagor: LUNDGREN-BRATE-LIND, Personnamn från medeltiden,
s. 323-369 (bd X. 6,7 = nr 203).
LAMPA, Folklekar från Västergötland, s. 115-189 (bd XIX. 1
= nr 204).
BORE, Sägner ock händelser, uppt. i Västmanland (B 31 =
nr 205)
DANELL, Nuekömålet = s. 181-244 (nr 206).
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