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u nder en studieresa i Spanjen föregående år uppehöll

jag mig några veckor i Asturien i afsikt att vinna någon

kännedom om den asturiska dialekten, dels genom att taga

notis om livad som inom provinsen skrifvits om och på

densamma, dels äfven om möjligt genom egen iakttagelse.

Det förra syftet realiserades i provinsens hufvudstad, Oviedo,

ehuru ingalunda fullständigt, då det annars t. o. m. i tr3'ck

förefintliga materialet befans vara mycket svåråtkomligt.

Då jag sedan för anställande af de egna iakttagelserna

gifvetvis måste inskränka mig till ett mindre begränsadt

område, valde jag efter karta en trakt bland bergen i pro-

vinsens sydvestra del. Jag föredrog denna vestra del af

Asturien af den anledningen att, då om dialekten i de cen-

trala och östra delarna åtminstone några underrättelser

förelåge, deremot om vesterns mal hittills så godt som intet

var kändt.

Det är nu resultaten hufvudsakligen af dessa senare

iakttagelser, som framläggas i följande anteckningar. Att

de blott kunnat blifva mycket fragmentariska och ofull-

ständiga var naturligt. Ty oafsedt alla andra förutsätt-

ningar, som jag kunde sakna, måste redan af min egenskap

af utlänning och särskildt af den så högst otillräckliga tiden

f()lja, att något grundligt eller fullstiindigt icke kunde ernås.

Emellertid och trots all fragmentariskliet och alla brister,

hvilka jag själf är den förste att frandiålla, har jag dock

trott, att dessa korta anteckningar kunde äga tillräckligt

af intresse för att förtjäna offentliggöras.

Upsala i ang. 1887.



Inledning.

Den 'asturiska dialekten' är naturligtvis icke en enda

enhetlig sådan utan utgöres fast mer af en mångfald af

landsmål, varierande från dal till dal, från concejo till con-

cejo och med betydande olikheter på större afståiid, i cen-

tern, i vestern, i östern.

Emellertid existerar, som bekant, en om också icke

särdeles omfångsrik literatur på s. k. asturisk dialekt eller

hahle^). Det språk, hvarpå denna literatur är skrifven,

måste dock i allmänhet sägas vara betydligt konstladt och

icke motsvarande det talade målet inom någon af provin-

sens delar, föröfrigt naturligt, då härvid mera ett lokal-

literärt än ett lingvistiskt intresse gjort sig gällande.

Mindre är dock måhända detta fallet för den förste af de

asturiska dialektsångarna, den bekante kyrkoherden An-
tonio Gonzalez Regn era (f 1()62), urmönstret för alla

de senare, hvilken åtminstone torde hafva lagt ett bestämdt

mål, sin hemorts (Logrenzana eller öfverhufvud el concejo

de Carreno, nästan rätt norr ut från Oviedo, nära kusten),

till grund för sitt poetiska språk. En godtycklig upp-

blandning med kastiljanska elementer lär dock alltid kvar-

') Till förklarinjt; af onlet hahle har man föreslagit ilels balbus bal-

bulws, dels fabtila. Men i själfva verket synes ordet vara gjord t (kanslie

förvrängdt af det gamla fabla): i vestern är det, efter hvad jag fnnnit. all-

deles okändt och dcrtill meddelar mig D. Braulio Vigön i Colunga (en ovan-

ligt grnndlig kännare af landsmålet, särskildt det i hans hemort) med be-

stämdhet, att det är "una voz literaria y erudita cnya significacion deseonocen

por eompleto nuestros aldeanos'. Emellertid anföres ordet redan af Jovel-

lanos ('nuestro dialecto qne llaman comunmente bable'), hvaraf synes framgå,

att det dock redan på hans tid vunnit en viss burskap.
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stå, och för öfrigt torde hans produktioner, efter sekellång

kopiering och slutligen genom utgifvårens retouche, nu före-

ligga i en något förvanskad gestalt. Reguera torde nu få

anses vara skaparen af denna, som jag ville kalla hable-

literatur, och dess språk, i det alla senare sångare och icke

minst i språkligt afseende mer eller mindre direkt utgå

från honom (R:s poetiska traditioner upptogos dock först

ganska långt efter hans död, hvaraf nog också något anti-

kiserande hos de senare), ehuru de naturligtvis å andra

sidan äfven upptagit elementer från sina respektiva hem-

bygders mål och ofta äfven från andra, hvarmed de på ett

eller annat sätt kommit i beröring, hvartill alltjämt upp-

blandning med kastiljanska, babliticerad eller icke '). Men
bableliteraturens språk kan annars icke kallas för ett lite-

raturspråk i egentlig mening, ty någon enhet i språkligt

afseende har icke ernåtts inom denna lilla literatur i min-

jatyr, som föröfrigt, liksom hela dialekten, torde vara dömd
till en rätt snar undergång.

Bableliteraturens poetiska värde lämnas här åsido.

Såsom text för studiet af de asturiska målen saknar den

visserligen ingalunda intresse, men något större egentligt

värde kan den såsom sådan, på grund af det ofvan antydda,

dock icke i allmänhet anses äga. Emellertid torde kunna
sägas, att den ger en allmän föreställning om de centrala

ast. målen från Mieres och Oviedo till Yillaviciosa och Pravia,

men också egentligen blott om dessa: de östra och ännu

mer de vestra målen falla i det hela utom bableliteraturen.

och detsamma synes vara fallet äfven med centerns södra

mål omkring Pola de Lena uppåt. Piegueras hemort bildar

nu geografiskt ungefär medelpunkten i det antydda half-

kretsformiga området, inom hvilket för öfrigt de flesta

namngifna sångarna synas hemmahöra.

') En mängd kastiljanska elementer förefinnes naturligtvis faktiskt i

de delvis numera i full upplösning stadda asturiska målen: med de ofvan

antydda menas författarnas privatimport, oundgiinglig för den, som utan att

grundligt känna ett mål vill författa på detsamma och framfiir allt i fråga

om ämnen, livilkas framställning öfverliufvud lif<ger utom målets resurser.



Jag lämnar här en kort öfversikt af de viktigaste pro-

duktionerna af bableliteraturen. försåvidt de konnnit till

min kännedom. Det första tryckta är den bekanta ('olcc-

cion de poesiaa en dlalecto asfuriano (Oviedo 1839), utgifven

af D, José Caveda (f 1880) och innehållande 2:') kompo-

sitioner, deraf 6 af lleguera, vidare af F, Bernaldo de

Quiros, Antonio Balvidares, Bruno Fernandez, D:a
Jo se fa Jo v el lan os (alla fyra till senare hälften af 17(l(»-

talet), slutligen af 'okända författare', hvaraf den första,

La Judith, är en väl af Caveda själf gjord omarbetning af

ett lika benämdt stycke af Gon z a le z de Villar'), de fyra

följande antagligen författade af C. -) Man anför ytterligare

4 icke tryckta kompositioner af Reguera, hvaribland en

Entremes del alcalde och en Entr. de los dos alcaldes. Af

Caveda uppges vidare bl, a, vara författad Una aldeana

de Gijon al lirincipe de Ästnnas (1839 s. 1.), J. Napoleon
Acebal har skrifvit El Camheru en sin les truches, drama-

tisk komp., och Diåhxjo de Mignelon d'Uviéu y Benifo de

Oindäs (båda tryckta posthumt i Kevista de Asturias 1882),

vidare otryckt Los tratåos, juguete cömico (ms. dat. Gijon

1835). J. Junquera Huero (f 1880): Los frahai/os de

Chlntini (Gijon 1843, 16 p.). A. F. A. ('El aldeano de

Mieres') : La oUa asturiana (Madrid 1874), små rimmade

kompositioner (väder- och sederegler o. d., mest coplas),

men af intresse såsom äfven innehållande en ledig och ena-

stående prosakomposition ^^), Cuenta Jiaruiiidu, en folkhistoria,

') Jfr Fuertes' nedan citerade Bot^qiiejo, der han finner C:s omar-

betning mindre lyckad. I allmänhet torde C. ha underkastat äfven de öfriga

styckena i samlingen någon retouche.

'^) En kritisk studie öfver C:s samling af Markisen af Pidal i Ein-ista

(le Madrid II. 2 (18-10).

^) Af prosakompositioner synes annars, utom det nedan anförda evan-

geliet, knappt föreligga annat än 'Teresina del Rosals' href (af politiska

skäl fingeradt namn för D. Pedro M. de Valdes Llanos och brefven af

samma orsak skrifna på dialektiskt uppblandadt språk) till Jovellanos, af-

trycktft i Jnlio Somozas bok Cosiqiiine.i de la mio Quintatia (Oviedo 1884),

hvilka dock som språkligt monument äga föga värde; samt A. Rato de

Argiielles' Carta en huhle till Spanska Akademien (188.5), innehållande en apo-

logi för den asturiska dialekten, men mer af lexikaliskt intresse jfr nedan p. 11.



Bland nu lefvande asturiska dialektsångare intages främsta

platsen af D. Juan Acebal och D. Teodoro Cuesta.

Den förre är mindre produktiv men anses vara mera poet

och dertill äfven skrifva ett 'renare språk', hvilken senare

förtjänst icke torde kunna frånräknas honom såtillvida, som

han verkligen synes hafva öst ymnigare än vanligt ur det

lefvande målet, men dock detta enligt hans egen utsago

'en los diferentes puntos de la provincia' d. v. s. utan att

söka någon lokal begränsning. Cuesta är mer produktiv,

skrifver merendels lättare saker (är mindre klassisk än A.,

som bl. a. till bable öfverflyttat några af Horatii oden!),

men anses behandla språket temligen godtyckligt ('mest

bablificerad kastiljanska'): dock har äfven han uppenbarli-

gen rätt flitigt lyssnat till folket. Dessa båda sångares

rätt talrika produktioner hafva ännu icke blifvit samlade

(dock lära båda, efter hvad jag hört, vara betänkta på att

i den närmaste framtiden utgifva sina poesier). I broschy-

ren Andalucia ij Asfnrids, poUmica en Jos didJerfos Andahiz

II
hahle (2:da ed. Oviedo 1881) innehållas fyra längre kora-

positioner af Cuesta; i en annan, Una peseta para los

pobres (Oviedo 1886), ett längre vackert poem, Cantar ij

mas cantar, af Acebal och ett stycke af C. : annars äro

deras poesier kringspridda i provinspressen etc. Utom det

anförda existerar en rätt ansenlig mängd kompositioner på

bable, dels tryckta i tidningar och tidskrifter, inom provin-

sen, dels handskrifna. Bl. a. författarenamn kan nämnas:

D:a E. Teresa Consul (slutet af 1700), D. Francisco
de Paula Caveda (far till D. José), D. Benito Canella
(far till den nedan ofta nämde D. Fermin), D. Felix de

Aramburu m. fl. ^)

Härtill kommer vidare såsom ett särskildt genom sin

prosaiska form viktigt språkmonument för centern EJ Eran-

geJio sef/un San Mateo, fradnrldo aJ dIaJecfo asJiiriano de Ja

') Se vidare de bibliogr. noterna i D. F. Canellas nedan anförda

uppsats El liahle och Bosfqiiejo acerca del entado qiie alcanzå en todaa épucas

1(1 literatura en Asturiax af D. Mäximo Fuertes Acevedo (Badajoz

1885).



rersion casfellana de D. Felix Torres Aninf, por un preshitero

nalHral de Asturias; von. ht cooperacion del Prineipe Luis

Lf(riano Bonaparfe (Londres 18G1) '). Olyckligtvis namnes
ingenting alls om, från hvilken trakt af provinsen öfver-

sättaren föreskrifver sig, eller om han för sin öfversättning

anviindt ett bestämdt begränsadt mål. Emellertid hör texten

otvifvelaktigt till centern, visar i det stora hela öfverens-

stännnelse med bableliteraturen och torde nog i någon mån
vara influerad af Cavedas Coleccion och nedan anförda

Diskurs; men å andra sidan erbjuder den en del karaktä-

ristiska former, som jag i literaturen annars icke påträffat,

tydande på ett mer begränsadt lokalt ursprung. För öfrigt

är språket här betydligt mera uniformt och konsekvent

behandladt, än fallet brukar vara i bableliteraturen.

Hvad angår de icke centrala målen, livilka, såsom

ofvan anmärkts, i det hela icke få anses representerade af

bableliteraturen, så har jag blott af D. Ben i to C an el la

(i det enda stycke, en sonett, jag af honom sett) funnit

använd en för de östra målen karaktäristisk ljudform, men
dessutom torde väl bland de i provinspressen etc, kring-

spridda styckena andra sådana finnas, som i någon mån
kunna anses representativa för dessa östra mål.

För de vestra målen finnes, så vidt jag vet, blott en

men fullt originell sångare, D. José M. Florez y Clon-

zalez, som diktat några kompositioner på hvad han kallar

'dialecto vaquero' {Composlciones en dialecfo vaqnero, af-

tryckta i tidningen El Occidente de Asturias och andra,

separat efter hand, Cangas de Tineo 188.'3 tf.
;
jag har 50

sidor med 6 stycken). Denne författares språk är visser-

ligen icke heller enhetligt eller fritt från godtycklig be-

handling men synes dock, liksom äfven kompositionernas

') För ett exemplar af denna bibliografiska raritet har jag att tacka

Prins Bonapartea stora välvilja liksom för ett af El Eranyelio segiin San

Mateo, tradncido al dialecto gallvgo etc. por D. José Satichez de Santa Maria.

Precedido de algtinas observaciones coinparativas sobre la pronvnciacion gullega,

asturiana, castellana y portugueza, /)o;* el Prineipe Luls Liiciano Bonaparfe

fLondrcff 1861).



form (alltid romans) och innehåll (rena folklifsbilder), vara

genuinare än hvad bableliteratm-ens alster ofta äro. För

benämningen 'dialecto vaquero' jämför nedan.

Hvad slutligen beträffar egentligen folkliga produk-

tioner på asturiskt mål eller hvad man kallat oral literatur,

så kan någon sådan, som bekant, knapt sägas existera för

Asturien i samma mening som t. ex. den galiciska orala

literaturen. Men att den så absolut skulle saknas, som

någon gång på tal om de asturiska romanserna uppgifvits,

är dock oriktigt. Det är nog sant, att den ojämförligt

största delen af den inom provinsen lefvande folkpoesien är

aflFattad på ett väsentligen kastiljanskt språk: kastiljanska

romanser sjungas på spinngillena, kastiljanska sånger till

de annars för provinsen karaktäriska dansarne, kastiljanska

coplas vid arbetet, på vallfärderna etc. Men folkliga kom-

positioner på asturiskt mål eller starkt dialektiskt färgadt

språk existera dock : så finner man korfa risor då och då

anförda, t. ex. af Jovellanos i hans brefvexling med kano-

nikern Posada ^) liksom i noterna till Marins stora samling

af Cantos pop. esp. ; särskildt torde i den infantila arten

det egna målet ofta ta ut sin rätt; äfven ett icke ringa

antal ordspråk på asturiskt mål synas företinnas: redan i

Nunez' bekanta samling från medio af 1500 förekomma

några tiotal, som angifvas såsom asturianska (ehuru visser-

ligen ofta i fullt kast. gestalt) och i F. Canellas nedan an-

förda uppsats El Bable ger denne en samling af omkring 200

dylika, naturligtvis utan vidare angifvande af härkomst eller

källa; dertill några i Kato de Arguelles' Carta samt några

asturiska (jåtor (från Gijon) i Demöfilos samling"). Emel-

lertid har, utom de nämda ordspråken och gåtorna, så godt

som intet af oral literatur på asturiskt mål ännu blifvit

samladt eller åtminstone utgifvet (möjligen innehållas dock

några populära kompositioner i Cavedas nedan anförda

') Aftryckt i Kivadeneyras Bihllot. rle. Aut. Ksp. T. 50 p. HiO fl'.

*) CoUeccion de eiur/inas y adiviimnsas, Sevilla 1880, p. 376 ft".



Recuerdos) '). I planen för Jovellanos' projekterade Astu-

riska Akademi"-) ingick dock äfven insaiiihuide af dialektens

orala literatur, men hela detta vackra projekt blef olyck-

ligtvis aldrig verklighet. Det för några år sedan konsti-

tuerade sällskapet Folk-lore Asturiano har, hvad jag vet,

ännu icke åstadkommit någonting alls. ''^)

Af asturisk folkpoesi på kastiljanskt språk föreligger

en intressant och rätt omfångsrik samling romanser af J.

Menen dez Pidal^), i allmänhet, som det vill synas, tem-

ligen troget återgifna men dock i afseende på varianterna

alltför godtyckligt behandlade. (För öfrigt hade redan

Duran i sin Romancero general gifvit ett par prof på ast.

romanser, meddelade af Markisen af Pidal, hvarefter några

samlats i provinsen af Amador de los Rios och, jämte en

notis af densamme, intagits i Eberts Jahrbuch 1861 p. 268

if.). Några ast. romanser vidare i Giner Arivaus (pseu-

donym för D. Eugenio Olavarria y Huarte) uppsats

Folklore de Proaza^). Några ringdanssånger och lekformler

äro äfven bifogade M. Pidals samling, hvartill äfven några

dylika från Asturien hos Marin, Blott obetydligt är ut-

gifvet af den synbarligen mycket rika skatt af korta coplas

på kastiljanskt språk, som lefver i Asturien : en eller annan

återfinnes hos Marin, och Giner Arivau ger några tiotal i

sin anförda uppsats, det är allt. Slutligen ha M. P, och

G. A. äfven några prof på i Asturien förekommande kom-

positioner på kast. prosa, Alla dessa kompositioner på

kastiljanskt språk torde nu få anses äga något intresse

') Sedan olVaiistående nedskrifvita har D. Braiiliu Vigön meddelat

mig, att han för Machadoa Folklore-bihhotek förbereder en tame asturisk

folkpoesi, hvaribland äfven något på dialekt.

*) Om denna se företrädesvis korre82)oiidensen med Posada.

*) I El Folklore Fre-rneiise, p. 359 fif., fins ett af D. F. Canella hop-

satt Cuaslionario för ast. folklore (äfven intaget i förf:s nedan anförda

Estudio.s), som, oaktadt dess relativa ofullständighet, visar hur oändligt

mycket vore att göra.

*) Coleccion de los vlejoif roinances qi<e se caiitan por los A.^^turianos

etc. anotados y precedidos de un prdlogo por . . . (Madrid 1885J.

*) I Bibliot. du las tradiviones pop. csp., T. VIII (Madrid 1886).
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äfven för studiet af de asturiska målen genom deri visser-

ligen oftast blott sparsamt inblandade provincialismer, hvilka

väl skulle varit något talrikare, om man i allmänhet vid

uppteckningen tillvägagått med mera noggrannhet.

Om den asturiska dialekten har inom provinsen åt-

skilligt skrifvits ^). Det mesta af detta lider dock af den

betänkliga bristen, att man härvid i allmänhet mindre ut-

gått från det lefvande målet än från bableliteraturens konst-

lade språk, hvaraf följer, att man då också inskränkt sig

till det centrala området (dock ett viktigt undantag) samt

att icke heller någon vidare notis tagits om mångfalden af

de i verkligheten existerande målen. Dock ingick i arbets-

planen för den omtalade Asturiska Akademien ett mer full-

ständigt studium af provinsens mål, ehuru naturligtvis min-

dre i rent språkligt intresse än för riktandet och utbildan-

det af 'literaturspråket'. Meddelanden om metoden för

åstadkommandet af den stora projekterade ordboken och

och dess plan, med exempel, jämte en del andra språkliga

anmärkningar i .Jo ve lian os' förut citerade korrespondens

med G. Posada samt en liten språklig uppsats, Äpimta-

mieiifo sobre el dialecto de Asfnrias '), likaledes af J., synes

vara det första om dialekten skrifna. Dernäst följer (af

det i tryck föreliggande) den bekanta JJisciirso preliminär

sobre el dialecto ast. (60 pp.), hvarmed J. C a ve da inledde

sin samling poesier, hvilken dock i betänklig grad lider af

antydda brister. Förf. betraktar tydligen nästan uteslu-

tande bableliteraturens språk och lemnar så godt som all-

deles å sido de icke centrala målen, om hvilka han för-

öfrigt icke synes ha någon kännedom alls : han säger t. ex.

') Äldre sp. filologer liimna inga eller obetydliga notiser. Förf. till

El (liaJogo de las lengxas har den uppfattningen, att i Asturien (liksom i

Aragonien, Murcia etc. ja t. u. m. i Galicien) 'ann hasta la gente vulgär'

talar kaatiljanska, oafsedt en del 'vocablos propioa y maneras de dezir'.

Nunez visar sig dock i sin Ordspråkssamling uppfatta asturiskan såsom

en i någon mån själfständig dialekt. Sarmiento (Memor.) säger, att i

Ast. kastiljanskan icke är 'vulgär', men 'se entiende'.

'^) Bibi. fh; Allt. E.-/.., T. 46, p. 3i3 ft".
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angående de af Reguera använda formerna för 3 pl. perf.,

att ingen annan stans i Asturien 'se conoce seniejante pro-

nunciacion", då dock i själfva verket dessa fornuM- ha en

stor utbredning i vestern. Diskursen saknar dock icke in-

tresse. Emellertid fäste D. José Arias de Miranda i

en artikel i Bevista de Adurias för 1858 (jag har aldrig

lyckats få se den) uppmärksamheten på existensen af de

östra och vestra målen, och i en nyare tidskrift med samma
namn (1879— 80) har D. Gumersindo Laverde Uuiz
offentliggjort Apnntamientos lexicoyråficos sobre niia rama

del dialecto ast. (den i dalen S. Jorge i el concejo de Lla-

nes, yttersta östern), hvilka anteckningar, ehuru nästan

blott en ordförteckning, utan tvifvel äro det viktigaste,

som publicerats om den ast. dialekten. Samme förf. har

äfven i tidskriften La ilustracion fjaUe<ja // asturiana (1879)

infört en uppsats om El dialecto asfuriano, hvilken jag

olyckligtvis icke varit i tillfälle taga kännedom om '). I

Bevista de Asturias (1882— 83) publicerade D. FerminCa-
nella en serie artiklar om El dialecto ast., i något utvid-

gad form under rubriken El Bable sedan intagna i förf:s

Estudios asturianos (Oviedo 1886, p. 243— 84). Uppsatsen

saknar visserligen icke allt intresse, men är i afseende på

det språkliga ytterst svag och beklagligtvis vimlar just af-

snittet "Variaciones del dial. ast.' (och icke blott detta) af

oriktigheter och slarf, som inger tvifvel om, livad man ej

kan kontrollera. Det längsta afsnittet 'Epitome de la gra-

måtica del bable' är särdeles tarfligt. Några artiklar om
El dial. ast., som L. Pen al ver införde i tidningen La dc-

mocracia asturiana (Oviedo 1885, upphörd), var jag aldrig

i tillfälle att få se. Icke heller känner jag närmare vär-

det och innehållet af de af den ofta nämde Caveda i tid-

ningen El Comercio (Gijon 1878, n. IGl — 72) införda Be-

ciierdos de la lencjua asturiana, fräses^ lornciones, niodisnws

ij rantares de niiestro dialecto. Några språkliga (lexika-

liska) noter af J. Somoza äro fogade till den ofvan an-

'} Enligt H. Schuchardt (Gröbers Zs. V p. 304) 'aelir schätzbar'.
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förda Corresj). de Teresiiia del BosaJ. Af ett visst lexika-

liskt intresse är A. Rato de Arguelles' Carta en bahle

que dirir/iö al Excmo. Sr. Presidente de la B. Acad. Esp.

(Madrid 1885) genom den mängd vokabler och fraser, förf.

här sammanfört. Hela uppsatsens värde förringas dock

genom förf:s besynnerliga infall att adoptera de gamla me-

deltidsskrifternas stil och ortografi med alla dess förkort-

ningar etc. Härtill torde nu ytterligare komma en eller

annan uppsats i provinspressen. Vidare synes åtskilligt af

asturiska författare föreligga i handskrift, hvaraf må näm-

nas: C. Gonzalez Posada (Jovellanos' ofvannämde vän

och korrespondent): Blcciondrio efnnologico del idionia de

Ädurias med 800 artiklar (försvunnet?), J. Ca ved a: Pa-

peletas para un vocabulario asfurlano presentadas d la Acad.

Esp. (böra sålunda finnas i Akademiens bibliotek), J. Jun-

guera Huero: Grainäfica bahle och Biccionario del dia-

lecto b. (synas ägas af La diputacion provincial de Oviedo) ');

intet af detta handskrifna har jag varit i tillfälle taga när-

mare kännedom om. Utom provinsen synes ingenting själf-

ständigt om den asturiska dialekten hafva skrifvits: korta

notiser ges t. ex. af Duran (i inledningen till hans Koman-

cero), af Varnhagen (i inl. till hans Trovas c Cantares), af

Julius (i bihanget I till hans ty. öfversättning af Ticknor),

af D. Victor Balaguer (Inträdestal i Sp. Akademien, Ma-

drid 1883), men, som sagdt. intet själfständigt och mest

utgående från Cavedas Diskurs. Anmärkningarna om det

ast. uttalet i Prins Bonapartes ofvan (p. 6 noten) anförda

galiciska evangelium inskränka sig till en obetydlighet

Hvad beträffar den asturiska dialektens äldre stadier,

så hafva, som bekant, de gamla asturiska texterna ännu

icke bearbetats. En del tryckta sådana (juridiska medel-

tidsskrifter) företrädesvis i El Fuero de ArHes af A. Fer-

naiidez-Guerra y Or be (Madrid 1865)-); dertill må er-

') Jfr vidare de bibliografiska noterna till Canellas Esliclio.s- ofli Fiier-

tes' Bosquejo.

^) Det femtital gammal-asturiHka handlingar, som här p. (i7 ff.. dels

in extenso, dels i korta vokabelutdrag, meddelas, sönderfaller i två bcstämdt
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inras om ett på National biblioteket i Paris befintligt manu-
skript af Fuero Jiizgo, som, efter de notisei* derom Morel-

Fatio ger i Komania (1875 p. 28), synes vara af asturisk

hand.

*

Af det anförda framgår, att i det hela icke mycket
för en verklig kännedom om de asturiska miilen föreligger:

blott en enda lokalt begränsad studie (ordföi-teckning) för

en trakt i östern, vidare och hufvudsakligen för centern

den mer eller mindre hybrida bableliteraturen samt några

mest på denna baserade granunatikaliska och lexikaliska

försök utan vidare lokal distinktion, för vestern slutligen

några få icke heller lokalt bestämda kompositioner.

Med de följande anteckningarna lenmas också blott ett

helt ringa bidrag. Jag koncentrerade mina iakttagelser på
de båda byarna Villaoril de Bemeda och Posada de Bengos,

den förra helt liten (9 vecinos), liggande på en afsats i ber-

gen strax ofvanför och öster om sockenbyn Bemeda, som
åter ligger vid en större landsväg öfver Cantabrerbergen till

Leon (Leitariegos-passet) och vid tloden Xaviego c. 10 km.

söder om Cmujas de Tineo; den senare betydligt större,

likaledes vid en landsväg öfver bergen och vid en annan

tlod, Xarcea, c. 15 km. söder om Cangas, der de båda flo-

derna sammanflyta. Byarna, mellan hvilka afståndet kan

vara en 10 km., ligga ungefär en 15 km. från leonesiska

gränsen i de djupa dalar mellan utlöpare från den centrala

cantabriska bergmassan, der de nämda floderna rinna. Ve-

ster om Posada sierran El Banadoiro och på andra sidan

om denna, c. 20 km. från byn, galiciska gränsen.

I början och nära halfva tiden af mitt korta uppehåll

i trakten tvangs jag af ihållande regn att stanna i Cangas,

der jag dock sökte tillfälle att höra och samspråka med

skilda grupper: l:o centrala (mest från Oviedu), 2:o livad man skulle kunna

kalla extra-oceidentala (från Villanueva de Oacos, vester om tloden Navia),

fallande utom t. o. m. de vestasturiaka målena område (jfr nedan Slutord)

och visande fullt galiciskt språk.



13

folk från den kringliggande näjden och dervid specielt un-

derhöll mig med en 20-årig byjänta, Antonia Coque från

Posada, i tjänst hos mitt värdfolk, hvarför jag också se-

dan vid mina exkursioner egnade mera uppmärksamhet åt

Villaoril än åt nämda by. Målen i de båda byarne förete

icke några väsendtligare olikheter. Beträffande den dia-

lektala intensiteten bör anmärkas, att folket i allmänhet

fullkomligt väl förstår och med 'bättre folk' eller främ-

lingar också i regeln talar temligen ordentlig kastiljanska.

Särskildt männen hafva oftast, dels som tjänare eller ar-

betare, dels som soldater, lefvat längre eller kortare tid

utom hemorten och provinsen, samfärdseln med det när-

belägna Cangas (der folkspråket visserligen ingalunda är

ren kastiljanska) och öfver passen till Leon (nya förträff-

liga vägar) blir allt lifligare, skolundervisningen, som vis-

serligen ännu bedrifves mycket lamt men dock existerar,

gör sitt till, med ett ord, landsmålet lider dag från dag

afbräck, kastiljanska former genombryta det alltmer och i

många fall fick jag det beskedet, att 'så säga endast de

gamle'. Häraf försvårades naturligen iakttagelserna och

föröfrigt hade jag största möda, äfven efter att hafva vun-

nit en viss förtrolighet med individerna, att förmå dem tala

med mig som annars sins emellan.

Utom mina egna iakttagelser för de båda nämda by-

arne har jag för målen i Asturiens vester blott få data.

Något antecknade jag i Cangas, hvarifrån jag också gjorde

en kort exkursion till byn BesuJIo, en 10 km. vester ut

härifrån. Några muntliga meddelanden erhöll jag af en

individ från Pola de Allande.'' Kyrkoherden i byn Villa-

pedre (nära kusten, strax vester om Luarca), D. José M.

Mendez Arango, har välvilligt i bref meddelat mig ett

par data om målet der. Likaledes har kyrkoherden i Fold

de Lena, D. Casimiro Gonzalez de Lena, i bref med-
delat mig några korta upplysningar för S(i}i Martin de la

Plaza (c. 40 km. öster om ('angås) liksom också för Pola

de Lena-trakten. Härtill kommer vidare såsom en mer
obestämd källa för de vestra målen D. José M. Florez'
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poesier, skiifiui på hvad han, såsom ofvan nämts, uppger

vara 'dialecto vaquero'. Om dessa vaqueros (nomadise-

rande kolierdar) liar man från etnologisk synpunkt haft åt-

skilliga funderingar ^), men deras språk synes, för så vidt

det af nämde författai-e återges, i allt väsendtligt samman-
falla med de vestra målen i allmänhet. Dock torde det

vara mera fritt fi"ån kastiljansk uppblandning, än hvad fal-

let vanligen synes vara med den bofasta befolkningens mål

åtminstone i närheten af städer och stråkvägar, utan tvif-

vel en följd af den relativa isolering, livari dessa koherdar

tyckas lefva. Föröfrigt hade jag själf icke tillfälle att

närmare observera någon sådan individ. Slutligen har jag

för det asturiska området vester om floden Navia (hvilket

från språklig synpunkt dock icke kan anses för asturiskt)

i bref erhållit några upplysningar från Fesoz af dervaiande

kyrkoherde. Åtskilliga försök att erhålla dylika upplys-

ningar från andra punkter af vestern hafva icke krönts

med framgång.

') Jovellanoa skref en liten uppsats om dem, snm återfinnes i

Bibi. de Allt. Esp. T. 50.



I. Fonologiska anteckningar.

Då jag icke ansett mig böra försöka genomföra en

fonetisk transskription , som nödvändigtvis skulle blifvit

alltför osäker, användes i det följande, utom i ett par fall,

den vanliga kastiljanska ortografien, hvarvid för öfrigt för

uttalet anmärkes följande: l:o. En bestämdare skilnad mel-

lan öppet och slutet e och o än i kast. föi-eligger i målet,

om ock ej så utpräglad som pg. 2:o. Den kast. diftongen

ué representeras ofta af en diftong med klang ungefär af

nä, dragande åt uö. Denna intressanta diftong, som utan

tvifvel torde vara målets egentliga och ursprungliga form,

är dock uppenbarligen på väg att alldeles utträngas af

formen w/, som man hör godtyckligt vexlande med den

förra t. o. m. hos samma individ i samma ord. På grund

af denna förvirring och då jag var ur stånd att afgöra,

huruvida dock icke äfven diftongen vf i några fall måste anses

tillhöra målet, finner jag mig för närvarande föranlåten att

återge det diftongerade o med den kast. beteckningen ué.

[Tillfälligtvis hörde jag en gång af en träskomakare från

Somiedo (c. 20 km. vester om Vi.) samma diftong eller

snarare, så vidt jag rätt uppfattade, renare iiö i det enda

ordet zuöla (azuela). Florez har ett enda sinuias och

i BL (~— bableliteraturen) förekommer af samma ord, men
blott hos Cuesta, formerna i^uuini (i rim anu och i assonans

a-u) suaha (i rim gadaha) suahar siiaiiasfe, der uå, ehuru

blott visande sig i detta enda ord, väl är att likställa med
vår oftare förekommande diftong. Föröfrigt torde det icke

vara osannolikt, att man här har samma diftong, som gani-

malleon. tecknas dels med ua, dels med uo och som Ges.i-
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ner [Dan alfleonesische, Berlin IRH?) icke alls uppmärksam-
mar, under det Mnrel-Fatio (i sin uppsats om El libro de

Alex., Romania 1875) anser skrifningen ua böra rättas till

uo, livilket äter torde vara mindre riktigt ').] W.o. För v

tecknas genomgående /> med valör af bilabial frikativa (de

fon. termerna enl. LiitKlcll). 4:o. Liksom b äro äfven d och

(j knappast längre exi)losivor utan representeras i regeln

af motsvarande frikativor åtminstone intervokalt (dock hörde

jag sådant uttal äfven i uddljud både före vokal, såsom sär-

skildt g framför ué u o, och före r, liksom också b förer);

härvid konnner d, ehuruväl egentligen postdentalt, åtmin-

stone i vissa fall mycket nära supradentalläget och 'r sua-

ve' (jfr nedan I, 39). 5:0. x är dentipalatal tonlös fri-

kativa. [Säkerligen har x äfven i det öfriga Asturien

(liksom väl äfven gal.?) den angifna valören, ehuru inhem-

ska författare äro något osäkra: 'una especie de silbo os-

curo entré la s y la x' (d. v. s. x = j) JovelL, "j francesa'

Caveda, 'ch francesa' Lavenle etc. ; äfven Prins Bonaparte,

i det ofvan anförda galiciska evangeliet, uppger, att (Jet

ast. X, liksom det gal., skulle vara == fr. ch, ty. sch eto.,

hvilket åtminstone för ast. torde vara mindre korrekt.].

6:o. AfPrikatan dt ungefär som kast., kanske dock ännu

något högre och mer apikal, närmande sig till följande

och för mig i början svår att skilja från denna, som jag

tecknar 7:o fs, hvilken sålunda, såvidt jag kunde tinna,

väsendtligen är ett supradentalt ts, måhända dock det ex-

plosiva elementet icke fortis '-'). 8:o. Tonande .s hörde jag-

före b g: achisbar (atisb.) resgar (rasg.) och efter 'attra-

') Gleon. förefintliga formor äro: hos Minios (Fiutos )ni<nicij/a}fsj

i Leonerconciliet hiionas uorlo (2 ggr.) fiiara (adv.), i Coyanzacoiiciliet dih-

arlo hKanan niiastra samt Alex. intiohre. Härtill må anmärkas, att Lelfe de

Va.ironcclloa (O dinJecfo Mirandez p. 32) i ett par spräkprof ger formen

fnönie utan vidare kommentar, jfr Schuchurdts anmälan Lit. Blått 1883,

'^) I sina poesier tranaskriberar Florez äfven denna aftVikata med ch

anmärkande, att 'la pronunciacion de la ch es dificil y unieamente un oido

miiy ejercitado puede perciljir siia difereiites inflexioncs, segun los casos,

pnes es variable'. Canella {E-ft. usi. p. 252) transskriberar för Tevergatrak-

ten /(•/( i ett hithörande fall.
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heradt' i: beisu queisu feisuelu. 9:o Utljudande n är

s. k. gutturalnasal (dock något mer preepalatalt än sv. ng

åtm. efter lena vokaler) liksom naturligen äfven inljudande

framför g. k ; framför andra konsonanter synes . det inlj.

alltid vara dentalt. [Storm, Engl. Philologie p. 38, konsta-

terar gutturalnasalens existens för andal. och extrem., 'wo

enfig der Widerhall des port. em fim ist'. Schuchan/f, Gr.

Zs. V p. 315, bekräftar detta för andal., tilläggande, att

han ofta funnit detta g mindre gutturalt än ty. ng. Re-

dan under mitt uppehåll i Madrid frapperades jag af ett

mer eller mindre gutturalnasalt uttal af utlj. n hos en stor

mängd individer, hvilka vid närmare undersökning befun-

nos tillhöra icke blott Andal. (äfven Murcia) och Extrem.,

utan ilfven prov. Leon, Galicien '), Asturien eller prov. San-

tander, under det personer från Toledo, Madrid, Åvila vi-

sade sig ega dentalt uttal. Om' dessa iakttagelser, som
jag tror, hålla streck, synes sålunda gutt.-nas. uttal af utlj.

n i sp. vara ett regionalt drag af stor utbredning, uppträ-

dande i en vid krets och så att säga stödjande sig på det

port. området (med dess, delvis af gutt.-nas. åtföljda eller

rent af ersatta, nasalvokaler) och omslutande den sp. cen-

tern med dentalt uttal. För prov. Zamora och Salamanca

har jag visserligen inga data, men man torde väl kunna
förutsätta gutt.-nasalens existens åtminstone i deras vestra

delar. Deremot observerade jag gutt.-nasalen hos individer

från Kanarieöarna och Cuba, ett förhållande, som synes na-

turligt, då utvandringen både rimligen varit och faktiskt

') Om galicidkan säger I)'Ori(Uo {Maniialftfi etc. II p. 53): 'parc che

vocali naaali qui non eaiatano', hvilket nog är riktigt; men han känner ieke

gntturalnasalcn och uppger mindre korrekt uttal 'con vero n + h' af unha,

der nh också har valör af gutt. nas. Prins Boiiaparfc (1. c.) konstaterar

gutt. nasalena existens för gal. såväl utlj. (och äfven i pluralerna hons, uns)

som i ordet unha, hvilket föröfrigt också Mil/i (i Komania 1877, p. 53 not.)

säger sig af en galicier liafva hört uttalas 'casi unga'. El Bierzo sluter sig

härvid fullt till Galicien: af en hondkvinna derifrån hörde jag själf tillfäl-

ligtvis gutt. nasalen utljudande, och hvad som FitikokJi-s ij Moralfs {Kiisa-

yoa etc. p. 9; jfr om dessa nedan) säger om sitt uiilia, kan icke ha någon
annan mening, än att hade detta nli ocli nllj. n liiir liar gutt. nas. uttal.

2
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är betydligt starkare från kustprovinserna, d. v. s. den an-

tydda regionen. P. Foerstcrs anmärkning i Sjhih. SprarJd.

p. 8, att 'die Endsilbe on sowie con und en im Inlaute vor

Gutt. bekommen einen Anflug von französischer Nasalisa-

tion', är mindre exakt, i det att karaktären dels ej torde

vara allmänspansk, utan regional, dels till sitt väsen inga-

lunda är 'fransk nasalisation', dels slutligen tillkommer ej

blott ändeisen on etc, utan livarje utljudande eller af g k

åtföljdt n (utlj. äfven i obet. stafvelse, ex. virgeg, hablag

och ofta äfven före tätt följande vokal, ex. eg esto, såsom

jag särskildt hörde andalusior uttala, mot SchnrJiardfs ob-

servation 1. c). —- Jfr härtill äfven gast. och gleon. -m
för -n [Gessn, p. 12).].

Tonlösa vokaler^):

1. K representerar i alla ställningar tonl. kast. o:

palumbar palombu palombus falu (hablo) dixunus

') I det följaiiile framställas målets IVåii den mod. kastiljaiiskaii af-

vikande former direkt och indexvis. — Förkortningen Fl. ^= Florez' poe-

sier. BL = bableliteraturen, som vid jämförelserna i allmänhet tages i

klump såsom representerande de centrala målen, och äro de texter jag här-

vid haft tillfälle använda hufviidsakligen: Ca v ed as Colecciori, La o/la iis-tii-

liuiHi, poesier af Cuosta, poesier af J. Acebal samt Trins Bonaparte a

ast. evangelium, hvilket dock först efter afhandlingens utarbetande kommit

mig tillhanda. Vidare har D. Braulio V i gon särskildt för målet i Co-

lungatrakten välvilligt i href meddelat mig många värdefulla upplysningar.

SJ -= San Jorge-målet enligt Laverde Ruiz' anförda uppsats. Med mont.

afses former från 'La Montana' (pr. Santander), hvars mål synes erbjuda

mer an en beröringspunkt med de östra asturiska, men för hvilket jag icke

haft att tillgå andra data än provinciela uttryck i noveller af D. José M.

de Pereda (E-^^cerias monfanemx, Madrid 1885; El mhor de la tifi-riica,

Barcelona 1884). För galiciskan (hvilken, som bekant, heller icke tills dato

blifvit mera lokalt studerad) har jag företrädesvis användt D'Ovidio e

Moiiaci: Manualett i II, Diccionario gallego etc. por D. Juan C u ve i ro

Pin cl (Barcelona 1876) och Cancionero pop. gallff/o por D. J. PeresBa-
llesteros, utgörande TT. VII, IX och XI af Machadns Bihl. di- las- tiadi-

ciones pop. esp. (Madr. 1885— 6). För 'bercianskan' har användts den, så

vidt jag vet, enda tillgängliga källan, A. Fernandez y Morales: En-

aai/on po^ticos •>» dial. berriano (Leon 18fil). {El Bie.rzo utgör, som be-

kant, nordvestra delen af prov. Leon, upptar floden Sils och dess tillflödens

dalområde och gränsar i norr och vester till Asturien och Galicien. Förf.
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falanunfaläu céu tiu etc. [Denna karaktär, åtmin-

stone delvis äfven tillhörande sydgal. mål (jfr äfven pg.),

är lika genomgående i Besnllo, Pola de Allande och hos

Fl., men synes utom för utljudande o knapt förekomma i

Ast:s center och öster. Enligt Caveda (Disc.) har man -u

i sing. af subst. och mask. adjektiva, men icke i neutr. (?)

och plur. och icke i partiklar och verb, hvartill V. dock

anmärker, att bruket härvidlag är 'bastante variable y ca-

prichoso', hvilket åtminstone gäller för BL, der ofta äfven

neutr. och partiklar transskriberas med -n och mask. ibland

med -o. För Carreho uppger C, att der icke heller det

mask. -K förefinnes (dock ofta i de af C. aftryckta poemen

af Heguera), hvartill enligt min meddelare från Villapedre

man der i nomina har -o -Oi< (jfr de nordgaliciska målen).

För SJ uppges -u i nomina. plur. -o.s, -o i räkneord och

veib. Utom ändeisen synes u blott mera sällan förekomma

i center och öster ; man finner dock i BL skrifningar som

empusihle entuavia iirharu Uriedu, men å andra sidan också

asorede sospira honiildc lioniedimcUt o. d. — Gammalast.

icke sällan -u i nomina, äfven neutr., samt dertill också

-US både i nomina och verb.; Feni.-ducrni har: eordern

hermanu maridu moni Fedni Tineu malditu lozann otru todu

in duhlu todiis tempus derechus faeemus oforgamiis yecihimus

nolu dmiamoslu, cum rnnnnrer o. a, (hvartill Morel-Fafio ur

det ofvan p. 12 anförda ms: aUiunu ahjtoius danns quere-

mus furum cuiio o. a.). ')|.

till de nämda Enaayos säger sig vilja ge- dialekten så ren som mfijligt oeli

håller sig derfih- till centern a,i Bifrso bajo (= den sydöstra delen), undvikande

de starkare kast. respektive gal. inflytelserna i kringliggande delar. Hans

bercianska språk ter sig emellertid såsom alltigenom väsendtligen galiciskt

(t. ex. odift. o e, utfall af interv. 1 n
,
proiiora. olie = te, vbformer som

perdin dixen, atopaehe fixeche ete.), i;ppblaTidadt med kast. former (som

auelo vid sidan af novo corpo, enxambre henibra vid sidan af liome lume etc.)

o(di utan större ajälfständigt intresse.)

') Föröfrigt uppträder u för obet. o äfven i östra (blott?) katalanska

mål, så genomgående i Montserrat-trakten, jfr Bertran y Bros: Cohnoiis y

Kollies pni,., Barcel. 1885, p. XIV och Llista ort.-fon. i shilct.
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2. / representerar ofta kast. obet. e. Här dock mer
en allmän tendens, men om e uttalas, så dock alltid myc-

ket slutet, dragande åt i. Kegel är rent / framför luird

vokal, synes äfven gynnas af angränsande palatal artikula-

tion och följande nasal och höres vidai-e nästan alltid i än-

delser spec. utljudande: rial p as i ar pior orriu michur
(mej.) xineiru sihor madriheiru bindita find iduia
mintira bintana esnimbrar (desm.) timpural pripa-
rar dibirsion biénimi (vineme) tubi t ubisti n ueit i

arbulis etc; dock hörde jag alltid n eng un (men nin).

För öfrigt är uttalet något vacklande : så hörde jag t. ex.

timpural af två individer, men af en tredje tempura-
duca, inguanu och eng. etc; häraf också en del ojämn-

heter vid beteckningen i det följande.
|
Karaktären, lika-

ledes bekant från gal. (jfr äfven pg,), äfven allmänt i Be-

sullo och Pola de Allande liksom hos Fl. BL icke säl-

lan, regelb. framför vokal och ofta utljudande, men trans-

skriptionen ytterst vacklande : rial pior etc. fairli nochl pudi

esi (alltid i pron. dem.) xineni siuor tlicia dhirfnnientu ri-

phö etc, men också tärde nocJie se/ior centiota preneijxidu

nie/ifar defecultad etc (något fall som de senare hörde jag

aldrig). För SJ uppges öfvergång eller tendens till i före

a o, utljudande samt i patronymika på ez, som då få for-

men Gonzali Feri (äfven BL Meiieiidi (dfcri jämte Siuire;

huru dylika ord uttalas i vårt mål känner jag icke). —
Samma tendens för iifrigt äfven andal. (jfr ScJinchurdf i Gr.

Zs. V, p. 314) bogot. och Buen. Air. Jämför äfven för

gleon. ^) Gessner, p. 6.]-).

') Beteckningen gleon. (gamnialleonosiska) anviinJps i det följande

föl" former ur äldre leon. texter, men dermed är ingalunda utan vidare till-

varijn af någon mer utpräglad 'leonesisk dialekt' medgifven.

^) Den i centern allmänna öfvorgingen af obet. a till o i ändelaerna

as an (guapes mozes, fåles fålen falaben, någon gång äfven för utljudande

a: puerte giierte) observerade jag icke för vårt mål, icke heller Bes. Pf)la

de A. Villapedre Fl., liksom den för öfrigt är obekant för gal. pg. mål

(deremot åtm. delvis i kat.). I SJ, Llanes och äfven Uibadesella lär as an

bibehållas (dock SJ puerte pene), deremot es i Cangas de Onis. Ur de af
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3. a för e(r) i arizu armanu armosii barraza

(jfr III) niimaru, dertill för o(r) i artulana Vitaru

(der dock möjligen inflytande af andra ord som ar tu Lä-

zaru); vidare a för e (n) i ancina (blott i kast. visor)

ancuntrar (jämte alc.) anäntias (=^ en äntes; men må-

hända för dessa ord snarare analogisk inrangering i en pre-

fixkategori an-, jfr nedan II, 41) bancechu (vencejo) samt

der ra n au (derreng.), der kanske vokalharmoni, såsom väl

äfven i ramati (om e här urspr.?) och talaraha (Vi.; i

Po. hörde jag te la d'arana, som pg. tea d'aranha), hvar-

vid dock äfven anslutning till andra ord möjlig. \\ BL
har jag funnit ofkiu (J. Aceb. -^ gal. berc. pg. or. our.)

hortelaua (= pg.), men annars här andra ex. på den be-

kanta öfvergången er-ar såsom darrar, SJ ariciu, gal. mir.

vulgpg. nihiiaro; vidare SJ ancina, berc. derra)i(jåo, mir.

ancontrar, men mir. har genomgående am för em (jfr äf-

ven Schuchardts anmälan af Leites bok Lit.Bl. 1883).]

4. u för ei med angränsande labial : bulorta bur-

dugu bispuras purmeiru (dock äfven prim.) puruchu
(äfven per., vildt päron) fulguera (filicaria)' funochu
(hinojo) furmientu munin (menino) mus (jämte mis,

lystringsord till kattor; jfr it. muci ! 'missl' micio 'misse')

a s u m e c h a r ( semej .) t s um i å u (1 imazo) r um i e n d u um -

biar (env.), dertill moudia {—^ meu dia under en accent);

nublina snarare anslutning till nublu. [Så äfven ofta

hos FL: n's2>in-<i iinDuuJu nmrlnza asinnei/ar sufruniése.

Denna tendens till labialisei'ing af intresse, då ganska säll-

synt kast., men allmän gal. pg. (jfr Cornn i Romania X,

p. 366 f., äfven Leite de. V.: O dial. ntlr. p. 27 och Bevista

de esfndos Ii rres 1883 ff. passim i hans dialektologiska upp-

satser der), hvaremot åter vida sällsyntare i Ast:s center

och öster: BL forinienfu (men så allm.: gs]). hor in. yt^^. forin.

it. form.) nmhiar, men deremot bilJorfu vispera (dock ett

vispora i Teresina del Rosals bref) prinieru peruija fenoijn

F.-G. mcddolado gast. handlingarna har jag blott för den sista och yngsta

antecknat ett ex. på denna öfvergång: yeren (hvartill dies jämte dias).
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aseniri/dr Uimiagu remendln meudia, SJ unviar men helortu

Jenoi/u manin etc; härtill dock i af Nuhez anförda ast.

ordspråk colorto och folecho (hvilket senare åtminstone icke

b()r vara vestligt, men BL annars fel., jfr III s. v. ful-

guera).]

5. Andra öfvergångar : c a t a c i smu m i n a 1 (för man
.)

cunecer cnnecemus (men cunozn) chiculati (choc.)

Ulaya (Enlalia) o. a. väl oftast beroende på anslutning

till andra ord som catacismu till kategorien cata-, cu-
necer till verb på -ecer, jfr äfven II 41, 42. [Formen
cklcukitc äfven Fl. SJ och gal. (i Pcr(>< BaUo^feros Canc);

BL O/alla Vsehia mont. 0<je)tio, allmän form, jfr bogot.
')

Ugenio Usebio etc. äfven Buen. Air. Vropa, andal. Gröpa
(jfr Schnch. Zs. V); gal. har Baija, som väl står för Uaya
Ulaya.]

6. Aferes af a som ofta: bena guichada guichon
gucha t sam era (jfr III), väl enligt formeln Tagucha un'

agucha = la gucha una gucha, liksom omvändt protesen i

amora; vidare buelu buela marietsu (amarillo) mor
(i uttrycket pur mor de som flerestädes); frånvaro af den

kast. protesen i bedul briespa (avispa). För protes af

a hos vb jfr nedan II 41. [BL (julada guixo)i (formen sy-

nes vara mindre korrekt) gilelu-a nior, men aniariellK, SJ

bliga guiada gilelu niarieUu mor, men avihpara; gal. mareJo

mor bedul vespa; jfr föröfrigt C. Michaclis: Stud. z. rom.

Wortsch. p. 74].

Aferes af e i nu (nel) na nus nas (= en lo etc.)

och i fall som n'estu n'un; ofta i former af ichar:

cha'si (= acostarse) chaba chandu; väl äfven i tsa-

beiron (jfr TIT). [BL i regeln en el ena enas enas, mer
sällan nel etc. (dock Bonap. så ofta), SJ nel na, gast. enno

enna och blott i ett par texter från vestern no nas jämte

eno ena, gal. pg. no etc. ant. äfven e)io, gleon. båda for-

') R. J. Ctierro: Apuntaciones crtficas- sohre el lengitaji' hogotano, 4:ta

ed., fhartres 1885.
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merna jfr Gessn. p. 12; vidare BL n'aquel o. cL, äfven afe-

res i former af echar.]

7. Protesen af e före s impurum torde knapt kunna

anses tillhöra målet, åtminstone oftast frånvaro: spinu^)
streitu scalera stämplar etc; dertill ofta anal. aferes

i ord som scuru spreza'se t. o. m. sfundäu (trasig i

botten, om en korg). [Fl. har dock e (utom efter vok.)

liksom också BL SJ, hvarvid dock anmärkningsvärdt att

Giner Ariraic efter sin meddelerska från trakten af Oviedo

har scoH.nirdn. I Canc. pop. (/all. I p. 164 börjar en rad

State quedo, hvilket i betraktande af utgifvarens not ib.

synes tyda på att protesen kan saknas gal. ; föröfrigt sak-

nas denna protes i mir. och äfven i minhotiska mål (jfr O
dia/, når. p. 15); dertill anför Srhuch. Zs. V p. 313 ett par

enstaka and. sta stås och i Maruts Cantos (2053, 3887) lins

äfven stoi/ i versens början.]

8. Förtonisk synkop: ablana gabluchu fracu

(och fur.) dim, fraquin flanduneiru {^^ filande n jfr

III) pregueiru (för *pegreiru pg. pegur.) spreza'se (des-

perez.) dreitu zreiza zreizal bistor (visit.); motsva-

rande epentes i peregachera peregulera (vid sidan

af preganza piérgula) calabicha (jämte vanligare

clab.), vidare i ord som faragucha garabatu jfr III.

[BL SJ ablana (hvartill Alex. aulana) och jfr särskildt tal-

rika gal. former som dreito vrån Cruna etc.
;
gal. äfven

carabilla.]^

9. z — ci: gonzu (kast. f/once) quizxi {kust. quicio)

arizu corzu beza comparanza o. a. (^= kast.), men
deremot cruciar esfurciar, vidare estöncias estön-
cianas (jfr härtill nedan II 39). [BL gynnar gifvet ci

:

fjoncios orlclu corciii corcia cumparancia (och za, Bon.) fol-

(/anria, alcanciar cruciar esforciar (men fuerza) fjociar o. a..

') Att spinu i själfva verket af språkmedvetandet uppfattas som

tvåstafvigt visas deraf, att det behåller sitt -u i likhet med vinu tsinu, då

annars flerstafviga på -inu regelbundet förlora det, ex. camin padrin etc,

jfr nedan 12.
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entoncies, SJ ariciu juercla (men comparanza) entonclas;

jfr gleon. forcla esforclar matancia etc. Gessn. p. 19.]

10. (c, g)a för (c, g)ua i cadril gadana incla

(om för *inca jfr nedan ;^8), men deremot under tonen

:

cuandu cuartii cuasi. [BL cadril (/aduuo, jfr gal. ca-

dril cadrar (jadaha m. fl., men äfven cal cando etc. (dock

caasi) och jfr Car. Michaclis: Ziir hisp. Wortdeutung^) t^i. IS6,

der det framhålles, att 'a fiir na geliört dem westl. Sprach-

gebiete an'.]

11. Apokop af -c regelbundet i 3 sing. pres. ind. och

imperat. efter 1 n r z: bal ti en quier parez, jfr nedan

II 16, vidare i omi etc. (för umen(e) etc), jfr nedan 41;

deremot icke apokop i red i se di, hvartill äfven rumpedi
etc. (jfr nedan II 9), vidare lirbuli. [BL val etc, home

etc. ; äfven rcde sede, hvartill äfven vide fjäéspede, men århol
;

jfr föröfrigt gal. pg.]

12. Apokop af -u regelbundet i flerstafviga paroxi-

tona på -inu: c amin toucin subrin munin perrin
piquinin etc (obs. plur. -iniis jfr nedan II 3), deremot

rudédinu t si nu. Här naturligen ett fall af analogi och

måhända närmast anslutning till kategorien -oii -ana

(perrin(u) perrina som perron perrona). [Denna form -in

(plur. inos) är nu allmänasturisk, men gast. finnei' man
fulla former: camino sobritio uezino. Den stående gal. pg.

formen som bekant iho inho liksom kast. ino -')
: i berc. sy-

') I III AI''inur, di Nupolcoiie Caix etc, Firuiizo 1886.

-) Dock finna äfven un dol kast. fornior på -i» (för -ino), hvilka P.

Foerster, Spän. Sprachicfire p. 211, anser hafva anslutit sig till dom af for-

men -o -inis, livarniud han väl menar den lilla gruppen liollin ruMn etc;

men den ofvan antydda analogien vore kanske att taga i betraktande äfven

för desaa kast. former (en del dock lånord i denna form): jfr t. ox. calce-

tin espadin peluquin chiquitin -a parlanchin -a med calceton espadon pelu-

con grandillon -a pobreton -a, äfven ord som bailarin -a cantarin -a med ord

som lameron -a temeron -a dormilon -a, äfven personnamn som Fermin Mar-

tin Quintin Valentin (andra dock med fulla former som Celestino Ceferino,

några väl äfven med båda formerna som Crispino Crispin) med namn som

Ramon Simon Anton och Juanon Felipon etc. (obs. äfven den korrekta for-

men Joaquin, som möjligen kan. ha inverkat).



25

nes det väga mellan den galiciska och vår form: camino

xahariho pohriho descalcwo vid sidan af (i Ensayos vanli-

gare) camin xabarhi sobrin gotin papaicui jjobrin pouquin

(plur. alltid inos). — I Besullo och Pola de A. fann jag

apokop äfven i det tvåstafviga tjln och i ett par likstälda

på -eiiu: centen chen (men deremot chanu; i vårt mål cen-

tenu chenu).]

13. Epitesen i namnet Vitaru natm-lig, då annars

obet. -ar (eller -or) sällsynt (jfr äfven namnet Läzaro).

För formen Manulu (äfven annorstädes Manolo) har man

väl utgått från formerna Manulin Manulon och deraf

gjort ett kvasi primitiv, liksom man rimligen af det såsom

diminutiv uppfattade Xuaquin på liknande sätt bildat

Xuacu.
Betonade vokaler:

14. e för a i mafiena. [Enl. Leife (Rev. 1884— 5)

är mcmhé 'vulgär na Beira-alta'.J

15. e mot kast. i i fégadu nenu -a mesmu. [BL

fégadu, gal. id. (jämte figado ^^ pg.), hvartill Alex. fegado;

BL SJ neuH a, gal. neno, kat. nen och äfven Sp. Ak. upp-

tar ett nenc a; BL mesnio =^ gal. pg. äfven and. och ofta

gsp. ännu sent.]

16. / mot kast. e i tsingua, didu (jämte déu)

dida(tå). [BL llingmi och lleug., gal. pg. Ung.; den in-

tressanta formen didu har jag annars icke funnit på halfön

(BL deu deda) utom kat, dit, hvars berättigande jag icke

känner, jfr det oförklarade it. dito.]

Diftonger:
17. a i för a- i genom 'attraktion' i äiguila naidi.

[BL SJ gal. bero. mir. naide, föröfrigt allmänt: and. naidie,

naide, bogot. naide, vidare t. ex. Sta Teresa och Lucas

Fernandez naide.']

18. ci för ai i beitsar beitson och esqueicer (ae).

[Fl. beichar, gal. beihir i visor från pr. Lugo och

Coruna i Ballesteros' Canc. (ex. I p. 43, 54, 199, II 75,

III 67) annars äfven gal, bdilar som också BL (föröfrigt



26

synes ei-ai gärna vexla i gal. mål) ; vidare BL escaecer

gal. esquecer.]

ei i regeln kvar der kast. koiitr. : beisii queisu
tseiti teixii (taxiis, trädet) queixar faley sey etc.

[BL SJ har e som kast.: diftongen tillhör vestern (Bes.

Pola de A. Villapedre Fl. ^- gal. berc. pg.); dock har Gi-

ner Arivau (Folkl. de Proaza p. 252) i en copla vmreij.
|

eiru =^ arius: baqueiru sulteiru etc, men deremot

ger aria (eria) era (med öppet e): baquera sultera ma-
de ra etc.

I

Samma former Pola de A. (scalera innera och

ferreiru carphdeiru); Fl. skrifver dock både era och eira,

men alltid eiru; i Villapedre har man enligt uppgift zapa-

feiro raqueiro, men zapatiera vaquiera! '). BL och SJ all-

tid eru era, hvarvid dock anmärkningsvärdt, att Giner Ari-

rau efter sin aldeana från Proaza har formen niihclro, hvil-

ken jämte det nyss anmärkta vivirey syns antyda, att dift.

ei icke är alldeles främmande för centern.

]

19. oiru a = orius a: abintadoiru culadoiru
debagadoiru paradoira (^= kast. paradera) taladoira
treitoiru Xugadoiru (proprium vid Vi.): deremot hörde

jag tiseras. [Center och öster synas här hafva den icke

'attraherade' formen oriu a: BL estandoriu fesorla inesoria

tortorlu, likaså Jovellanos (Apunt.) esfadorin tortoria trerJio-

ria secJioria, SJ mesorla salinoria serhoriu snmkloriu trerho-

ria trechoriu. Den allmänna gal. formen, som bekant, oövm^

(=: vår) ex. salnioira Hatnldoiro (pg. salnwura sionidouro,

kast. salmnera sianidero); gal. har enligt Cuveiro äfven fi-

geira, men för Pesoz har man meddelat mig den korrek-

tare formen fisoiras (^= pg. fesunr.), som säkerligen också

förefins i det egentliga Galic.J

20. ni står som resultat dels af konsonantupplösning

i muitu etc. (jfr nedan 84), dels af 'attraktion' i atsui-

räu. [Fl. har likaledes arrirhtieirdu, deremot BL i enlig-

het med de i föreg. § anförda formerna alloriadii.^

') I Menendfz PldaJs romanasamling, p. 96 not., anföres en kopia '(le

los vaquciros de alzada', bvari förekommer formen caquieras.
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21. au för a-u genom 'attraktion' i aiigua st au ta

Panda ('San Antonio de P.'). [Fl. har aucjua, likaså

min meddelare från Pola de A.; BL arjua, men gal. augua

aurja och i pg. mål (enl. Leite) extr. auga (Lisboa augua)

euga leuga reuga mir. iuga, dertill Alex. 1323 augua. BL
vidare estautes^ hvartill andal. estauta och äfven Pauda
{El Folk-lore andaluz. p. 41).]

22. ou kvarstår i regeln okontraheradt : cousa Pou-
sada roucu 3 perf. falöu etc, couz fouz foucina

toupu toupinera, roubar roupa azoutar o. a.;

man hör dock stundom äfven o (så föreföll o r u vara kon-

stant). Vidare ou i dous ton sou miöu') (jämte min)

you adiöus, slutligen fou tsou (focum locum, jfr nedan

25 och 37). [BL SJ här o (en stående form i BL är utru a):

ou tillhör vestern (= gal. berc. pg.). I mir. förekomma

äfven formerna fou sou gon.]

23. ié i några fall der icke riksspråket (särskildt

= lat. e i pos.): mierma (kast. merla och mirla) piér-

tiga piértigu tabierna furmientu outramienti
(men äfven t. ex. mesmamenti) tiez (Vi., 'skinn på
gröt') briespa (kast.-/-) piescu (kast. -e- och -/-) mierra
(myrrha, i en kast. julvisa från Po.) ändeisen i etsu -a (kast.

-/-): tsubietsu (ovillo) purtietsa etc, verbalformerna

rumpiemus rumpiestes etc. (jfr nedan II 11) och specielt

yié (es) yiera"-), dié (dé) estié samt konjunktionen ya
(et). [BL prrtiga (Jovell. Apunt. pértega) tabierna fonnientu

piezcu -ieliu, SJ picrfiga aviéspjara piescu -ieUu; härtill gsp.

former: mierJa (Libr. de 1. Enx.) pierfega'^) (Berceo) adv.

på -niienfe ahiespa (Alex.) och allmänt -iello (hvartill äfven

mir. -ielho -ielha). Vidare BL ges (eres, i vårt mål sos)

ge (es) getui (äfven ehuru mer sällan es e era, men så fak-

tiskt i Colunga enl. meddelande af B. Vigon), deremot al-

') Accentframflyttningen (äfven BL mio) som i sp. dioa yo, jfr äfven

and. quiö (för quiéo qniero).

^) Jag tyckte mig i dessa ord uppfatta diftong och en förslagen frika-

tiva; Florez skrifver dock alltid ye yera liksom BL.

^) Jfr Cornii i Romania XIII, hvaremot W. Meycr i Zs. IX p. 225 ff.
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drig dio estié (jfr nedan II 22) och konjunktionen et är e

eller >j; SJ t'.y c era och synes här öfverhufvud diftongen

undvikas i uddljud: edva crhn (äfven BL crlxt, jämte ijcrbn,

eriHu) samt elu enni jfr nedan 33. Formen i/e (är) äfven

allmän i de gast. texterna hos F.-G. (nemligen i de egent-

ligen asturiska bland dessa, jfr ofvan p. 11), liksom äfven

gleon. (dock icke alltid och icke Alex. jfr Gei^sn. p. 27),

vidare gast. i/eni i/erainos i/frcn, hvilka Gessner anför jämte

ett yera hos Alex., men förbiser de många exempel på

denna^ som han kallar 'seltene Diphtongierung', hvilka före-

komma gleon. i Esjh Sm/r. (se t. ex. de två concilierna

T. 36 p. 229 ff'. och p. 249 ft'.). Konjunktionen et, som

sagdt, aldrig diftongerad i BL, men deremot i/e hie — et

allmänt gast. liksom äfven gleon. [Gcssn. p. 34); vår form

ya äfven stående hos FL, och vokalen väl föröfrigt att

förklara ur tonlösheten (jfr dock följande g). — Hvad våra

dié estié angår, torde diftongeringen här vara blott sken-

bar och ié utveckladt ur la i de också förefintliga formerna

dia estia, jfr nedan II 22.]

24. För ie' i ultima presenterar sig en fallande dif-

tong, hvars andra komponent klingar som a, i pia pias ')

(konstant för pié piés) diaz (jämte diéz) yia (jämte yié).

Åtminstone vexlingen yié-yia torde bero på satstonen:

jag hörde den stigande diftongen företrädesvis under star-

kare, den fallande blott under relativt svag satston t. ex.

'yié, yié!' (= si si! vid ifrig affirmation) 'å que ora yia?'

'yia muitu guapu' (svagare) 'yié guapu, yié' (efter-

') Jfr löljaiide rader ur en kast. sång till 'el ramo de S. Antonio'

från Yi.

:

Su ninu rusas sieniaba,

Cuatru cincii en cada palnia,

Su ninu rosas p i d i a
,

Cuatru cincu en cada pia....

I förbigående sagdt förekommer samma passage (ehuru irko alldeles iden-

tisk och med rimmen traia — llevaba — pina — cana i. s. f. våra) i den

bekanta ast. sången 'Ay un galan d"esta villa', se t. ex. Menriidcz 1'idals

eamling p. 150 eller Jiburtn Juhrbuch 1861, p. 290.
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tryckligt); föröfrigt naturligtvis aldrig yiara etc. i penul-

tima (jfr nedan II 22: dia estia, men diémi estiénius). San-

nolikt samma förhållande med diéz-diaz: jag hörde 'a las

diaz', men förmodligen säger man t. ex. 'son diéz' (och

icke nio eller elfva) med stark ton på räkneordet. For-

men pia pias (som öfverhufvud knapt kan förekomma un-

der starkare satston i samma mening som de förra) hörde

jag, som sagdt, konstant. För dessa former synes man nu

få antaga antingen rent af ett bevarande i detta speciella

fall af diftongens ursprungligare fallande betoning med öf-

vergång af det tonlösa e till a (jfr sp. dia) eller också ett

sekundärt tillbakadragande af accenten med samma öfver-

gång af e till a. Måhända kunde också det i föreg. § an-

förda ya(et) höra hit och stå för ett *ia. [Alla tre dessa

former med la konstaterade jag för Pola de A., men an-

nars förekomma de hvarken hos Fl. eller i BL; deremot

anför Gessn. p. 32 ett gleon. pia ^). I BL förekommer,

men, som jag tror, uteslutande hos lieguera och det nästan

konstant, formen qnian för quien (se t. ex. Colecc. pp. 25,

30, 32, 43, 45 etc), hvilken måhända vore att jämföra med
våra,]

25. vf (mindre exakt beteckning, jfr ofvan p. 15)

mot o i riksspråket (särskildt = lat. o i pos.) i fuecha
(höja) giiechu (ojo) giielpi giiey fhoy) nueiti, suétanu,
presentia afuega cuechi (coje) muechu. Deremot odif-

tongerade ofta bon bo nu, konstant fonti ponti, hvartill

fou (fuego) tsou (jämte tsuéu, luego). |BL /Wp//(/ yiieiiu

nuechi (och noclii), men //o// (dock ett hué i Ter. del. Ko-
sals bref och rKdnfngue i Ratos Carta), presentia ofta:

citfjjp ruerrc respiifox/c o. a.; SJ juei/a (/iiei/H'^). Härtill

gleon. former som iiut^ijo nueche (Gessn. p. 5) pres. riwifa

{Mnhoz p. 217), hvartill Alex. Jiue miedia. Vidare BL hon

') Hvad iir eKtMitli^^cn det sp. hfi-rojn-n ' Konipos. af feniini och

pes säger DUz EW II b, men fomieii förklaras icke. Detta föröfrigt feme-

ninnm, vårt ord mask.

-') Alla dessa diflongerade former ett NB till Coniiis sammanställning

i Kom. XIII.
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ho)iu (jämte dift.) fuente och fo?ife puente [Caveda uppger i

sin diskurs hotni fonte ponte, men har i sina egna poesier

huenu fuente), hvartill hos Bonap. morfe itiorfos (men niiiertii)

porta; deremot SJ (jiif')iu Jiienfi '). För focum locum finner

man i BL fue(/ii fuehu etc. ocli fuén (så den faktiska for-

men i Colunga enl. B. Vigon) JlKeyo och lliiéo, för HJ juéu;

våra former fou tsou äfven Pola de A., men i Villapedre

har man enligt uppgift foitgo, hvartill jfr mir. Ihoiujo, for-

mer, hvarur måhända äfven våra utgått.]

26. Diftongen kvar i culuebra (jfr III), hvartill

afruenta i en kast. jul visa från Po.

Konsonanter:
27. Medior mot tenues i kast. visa manteiga pi-

bida sabugu (saiico); tvärtom muhica (bo niga). [BL.

ni(tHfr(/a (r^ gast.) pjehttex (Cuesta), hoTiira (och -ga), S.J nuui-

te(/a pehida ^ahuyu, numica, gal. pg. maiiteiij. pirid. s(thug.

(pg. hotiiros jfr III mun.).]

28. b för m synes föreligga i blénguna (Po., väl

för "breng. bureng., då samma växt (Echium) i \i. kalla-

des murénguna) g u sära na (väl närmast för bus. — mus.)

sannolikt äfven i blindal (jfr III). [För vexlingen m-b
jfr C. Michaelh: Stud. p. 234 och Wortdeut. p. 118 ('unge-

mein häufig gal. pg.'), på hvilket senare ställe bl. a. an-

föres ett vulgpg. busanodia (jfr äfven muhica och nedan

III mitichu, murzacu).]
29. h (i vexling med g jfr nedan 37) vid hiatus a-u:

(la) b ur t i ga babul (Vi., baiil) abuey (hoy).

30. f kvarstår: fålar fierru filu afugar mofu
etc. Dock hörde jag alltid armosu (men en äng vid Vi.

') Härtill kan crinraH om en del något liosjnnerliga i BL och före-

tiäileavis hos Begufra förekommande former som fiiibo llwigo agiiilo cuiro

peseuizo cuirpo mnirtu cninten (jämte fuebo lluego agiielo piscuezo cnerpo

muerte ciienta och annars blott fiierte puerta respuenden fnelgo etc. etc),

hvilka jag ej rätt vet, hur man skall fatta: eniro kunde väl vara att läsa

cuiro och vore då förklarligt, men deremot kunna cuirpo muirtu ej gerna

läsas annat än som cuirpo muirtu. Härtill har jag äfven hos Iiu>iiij>. funnit

cuiru nuira (men fuehu cuerpu suegra etc).



31

kallades 'L'outeirii furmosu') hebilla (der 11 också

inkorrekt för målet) o. a. [BL äfven f utom hos tre för-

fattare, af hvilka två, 'El aJdeano de Mieres' och I). Juan

Acehal, i uddljud framför diftongen ué ha j för f: juem

juerte juerza juenfe, men annars f : facer fégadu etc. ; den

tredje, 'El ciego de Sohreacobio' ^), har i den enda korta so-

nett, jag af honom varit i tillfälle att se, jizo jazaha jé-

gadu ju I/e. SJ har genomgående j för f : jaba jembra jilu

jore juenti etc. (hvilken form också synes vara allmän mont.:

j(dja jelecho njogar juenfi etc.) och Don B. Vigo/i har med-

delat mig, att så är förhållandet äfven kring Ribadesella

Parres och Cangas de Onis (J(irer), under det de närlig-

gande men mer centrala Pilona Villavieiosa Colunga be-

vara f (farcrj. Vidare känner man i Pola de Lena, enligt

mig meddelad uppgift, icke alls j för f. Öfvergången fué

— jué- i Mierestrakten (hvarifrän Acebal hemtat sitt j,

är svårt att veta) visar sålunda första steget till den all-

männa öfvergången f— j i öster, hvilken i södra delen

synes sträcka sig längre åt vester (åtminstone till Sobresco-

biotrakten) än förhållandet är i den norra, der den upphör

med Kibadesella-trakten. Föröfrigt visar denna karaktär,

jämte andra, hos de östra målen deras närmare anslutning

till central- och sydspanskan, hvilken senare, som bekant,

allmänt har j
(enl. Srhuch. Zs. V p. Bl-t är and. j för f

blott ^ ty. h (y) ; livad det ast. j har för värde känner jag

icke), under det riksspråket ännu på 1500-talet ägde åtm.

tydlig aspiration, och enligt mig meddelad upplysning af

en Avilabo har man ännu i dag jonio jerren {och detta

'starkare än i Andalusien) i bergsbygden vid Åvila, för-

öfrigt sannolikt icke ett isoleradt fall.]

82. d utfaller gerna intervokalt, regel åtminstone i

ändelserna adu edu: faläu canåutsåu castanaléu nu-

céu céu déu (och di du di da), vidare vanligen mou tuu

toa nä naciu escribiu entuabia alantri etc. (A an-

') -= IJ. Jifiiilo ('((nclld, enligt pseiidoiiynien från Pola de Sobreaeobio

vid fludeii Nalon c. 10 km. veHter nt från Pula de Labiana.



dra sidan kan man med falsk korrekthet få höra former

som curredu todabida')). Deremot redi sedi, hvar-

till vbformer rumpedis etc. jfr nedan II 9. | Detta ut-

fall (föröfrigt, som bekant, allmänt i sp. folk- och umgän-
gesspråk specielt andal. och extr., deremot icke gal. pg.,

dock berc, former som (lerranf/äo) äfven ofta BL och för

SJ uppges särskildt au aos.|

d apokoperas regelbundet i b er dä salu etc. [Likaså

BL SJ etc]

d protetiskt i gruppen dalgun etc, jfr nedan II 7.

32. s för rs assimilatoriskt i cha'si tene'si ri'si

o, d. [Likaså BL SJ; jfr vidare nedan 38, 39.]

s impurum faller ofta i former af (e)star: tar ton
ta taba etc; vidare hörde jag carpinus jämte scarpi-

nus (väl lus scarp. = lus carp.). [Äfven BL stundom

aferes af s i former af estar, samma fenomen i pg. mål

(extr., jfr Leite i Rev. 1884—85 p. 543).]

33, X motsvarar kast. / (g y h, s) ^= lat. j g x etc:

xantar xineiru xugu (yugo) xienru dixi teixu baxu
caxa (jag tyckte mig ibland också höra baixu caixa
såsom gifvet teixu deixar) xabon xabaril etc, xastri

xordu xiplar Xepi. Deremot hörde jag siniestra

(jämte xi., ginst); vidare ensugar ensuitu tiseras

(i hvilka kast. j, dock t. ex. D. Juan Manuel tisera, Sem
Tob tesera och så ännu s i Villaviciosas Mosquea). Ya
(jam) syntes vara stående; likaså i c har, som äfven an-

nars är mindre korrekt för målet. Slutligen naturligen

lånade former med mer eller mindre lyckligt efterbildadt j,

ex. Jesiis jobin (vanl. nuebu). [Samma allmänna ge-

staltning hos Fl. samt BL SJ, hvarvid dock för det senare

må observeras formerna eh( mui lu/u med bortfallet g j

(jfr kast. former som cnero oicia Jiiél.o etc, hvartill acer

hos Alex.), hvai-jämte dock xinldr Xtiaru ; BL SJ vidare

') Jfr t. ex. Mfirin: Cdiilos pop. fsp. IV p. 383 not. ocli coplan 7447,

bogot. gi'nti(lo tardido etc. hos Cuerco p. 473 — 4.
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xastre ^) xibhir, ensuchu; BL ija liksom äfveu gast., men

Fl. korrektare xa = gal.; Fl. och BL echar, men gast.

korrektare getår (gleon. ietar). Jfr föröfrigt i det hela gal.,

der äfven xastre xordo Xepe, men enxugar enxoito tigelra

(dock, som ofvan nämts, i Pesoz tisoiras = pg. tesom-.].]

34. rh står som regelbundet resultat l:o af udd-

ljudande cl pl (i regeln -- kast. 11, gal. pg. ch): chamar
chabi chanu chenu c hur ar etc. 2:o af inljudaude cl

ti gl pl och li + vok. (i regeln = kast. j, gal. pg. 11, Ih):

giiechu biechu techa manochu fichu mucher etc.

Deremot stanna (3:o) grupperna et (u)lt (= kast. ch) vid

stadiet it (= gal. pg.): tseiti feitu teitu dreitu

streitu nueiti truita '-) muitu ascuitar cuitu

(jfr III); dock hörde jag alltid cuchietsu ochu samt

ichar (jfr ofvan). [Fallet l:o (chamar) synes tillhöra hela

vestern (Bes. Pola de A. Yillap. Fl.) med en östlig ut-

sträckning i söder ända t. o. m. Pola de Lena-trakten licke

i Aller, Langreo) enligt meddelande af derv. kyrkoherde

;

BL och SJ alltid 11 = kast. ; för vår form i gleon. jfr

Gessn. p. 8 ff. Fallet 2:o (giiechu mucher) synes vara

exklusivt sydvesLligt : upphör omedelbart norr om våra

byar, sträcker sig i söder åtm. upp mot leon. gränsen (dock

') Jfr föröfrigt det bekanta stället i El Diälogu de his- lengiias: 'en

muchas partes de Castilla convierten la s en x y por saatre dizen xastre'.

'') Gruppen et, liksom cc pc ps [m. fl.], i en del yngre ord (der

riksspråket åtm. i den modernare ski'iften bibehåller dem, ehuini en del

dylika grupper sällan uttalas korrekt ens af de mest bildade spanjorer, och

med afaeende på hvilkas uttal jag i Madrid särskildt lade märke till, att

den mediopalatala exploaivan gärna ersät-ter den labiala såsom första ele-

ment, i det man ofta hör former som descriccion acsohito ocservar con-

cecto ocjeto agnegacion ja t. o. m. occéano eccena af bildadt folk) reduce-

ras alltid på ett eller annat sätt. Jag har antecknat för et: ar chi teitu,

Perfeuta pautu, Vitaru dutor dutrina (= äldre sp. och ännu vulg.);

för cc; afeicionada refleicion; iör pc: Cuiicei ci o n; för jd.*: cau-

sula. I fall som Perfeuta (ofta gal.: reuto perfeuto etc. jfr D'Ori(Jio p. 52)

får förutsättas ett utbyte af c(t) mot p(t), under det i ett fall .som Cuncei-

cion ett motsatt utbyte af p mot c (g) bör ha egt rum {= den antydda

tendensen hos riksspråket: descriccion concecto etc). Jfr för öfrigt t. ex.

Citerro: Apinil. pp. 448, 472, 48C.

3
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antagligen icke i Ibiasdalen), når i öster åtm. till San Mar-
tin de la Plaza-trakton (om affrikatan öfverallt har alldeles

samma valör lämnas derhän), men företinnes icke i Pola de

Lena; i BL SJ och livad jag känner af den återstående

vestern (d. v. s. sannolikt i hela öfriga Ast.) har man här

formen ij: gUeyu oreya vieyu muyer etc, en form,

som äfven når vester om Navia (Pesoz: oyo oreya mu-
yer ^); härtill anmärkes, att jag i Besullo för -eya obser-

verade den reducerade formen -ea med starkt öppet e

:

nreo vn-a hU-a (men annars gileyu hieyu niHijei' etc, hvar-

till kanske att jämföra de ofvan anförda baqueiru — ba-

quera etc), hvilken form enligt uppgift äfven annars skulle

föreligga i trakten kring Cangas upp emot Posada. Gast.

har för detta fall ännu 11 (= gal.): uidlo coUev mellor mu-
ller Diiiller ptlo filio ronrcUo (i/leiia; för gleon. jfr Gessn. p.

6 ff. Hvad slutligen formen (3:o) angår (feitu), så tillhör

den vestern (Bes. Pola Villap. Fl.j; BL SJ alltid ch r- kast.:

fecJiH manrliH etc, likaså gast. fecJio ijeche lecho o. a. (men

cutelleros).]

35. Affrikatan ts står som regelbundet resultat af

l:o initialt 1: tsana tsebar tsinu tsondriga tsuz etc.

2:o intervok. 11: batsi etsu Bitsauril botsu atsi etc,

hvartill b e i t s a r , samt b u r t s a b u r t s a r
(
jfr SJ biirUa

perlld). Dock bibehålies initialt 1 i lu la lus las artikel

och pron., men dat. alltid t se t ses (jfr nedan II 4); vi-

dare i mer främmande ord som liqui (lichen) Lion, och

på samma sätt hör man äfven interv. 11 som i gursella

hebilla siguidilla surtill a (obs. att här formen ^= gal.

pg., kast. sortija). [Denna karaktäristiska affrikata (eller

åtm. en liknande med angifna ursprung) tillhör vestern med
ungefär samma utbredning som det i förra ij anförda ch

l:o (måhända dock med undantag för pron. tse tses , som

Florez, tecknadt che ches, använder om hvartannat med

') Florez använder båda formerna om livarandra påtagligcn derfiir,

att lian (som ar född i Gängas) af folk från olika håll hört dem båda, men

icke observerat eller brytt sig om att hålla jiå den lokalt bestämda skil-

naden.



den centrala formen i is); åt söder synes vidare karaktären

nå öfver leon. gränsen att döma af följande ordstäf, som

jag hörde både i Gängas och Vi.: 'Qulen mm diga tsnmi

tsitiu tseiti Uana nun yié de Tmciana' (Laciana på leon.

sidan om Cantabrerbergens kam); deremot torde den knap-

past gå öfver Navia (icke i Pesoz, der fullt gal. form:

U'u( levar all (då). I BL, som bekant, och SJ har man

för initialt 1 regelbundet 11') (så äfven mir., O. Dial. p.

15; jfr äfven Gefisner p, 17), och interv. 11 står kvar,

dock BL äfven y, men hur detta 11 (resp. y) egentligen

uttalas i centern känner jag icke; föröfrigt BL Jtailar

men Fl. heichar och dertill finner man här ett muljeradt 1 i

gal. visor från prov. Orense : haiUar hailJador (Bibi. de Jos

Träd. pop. esp. T. IV, p. 76— 77), vidare SJ ett mot vår

form svarande hifrUa. För vår aflfrikata har man väl annars

äfven att utgå från en form som centerns: 1- till 11- och

detta, liksom -11- till medial frikativa och affrikata (jfr det

andal. affrikativa y i reyes enl. Srhiirh. Zs. V, p. 311; och

så väl äfven and. y af 11?), som omsider apikaliserats.]

36. // (knappast affrikativt, så vidt jag rätt uppfat-

tade) förslaget för ié i: yiendu-) yir yimus yidi yiba

yié yia yiera; vidare vid hiatus före é i efter hård vokal

:

trayer trayemus cayer Refayel trayia (la) yina

(jfr III) ruyer uyidu buyina (Vi., boiiia). [BL aldrig

protes af y i former af ir men väl icke sällan af (/; dir

diha diendu jfr Sckiich. 1. c. p. 311; för vårt yié yiéra (Fl.

och BL skrifs alltid ye yera) jfr mir. (/hir.^ gJiiP, O l)i<d. p.

23 och not, der dock gh icke fullt bestämdt; BL vidare

traer och trayer caer och cayer Bifarla frät» (^= traien), jfr

vidare mir, traiémus gal. Bafayel.
\

37. ^(u) för och jämte b{u): gli en u buenu glielu

buelu giielta buelta regustu rebustu (formerna syntes

') Lii la etc. också BL vaiil. med enkelt 1-, dock äfven stundom 11-

(aldiig Bonap.): så börja t. ex. i Cavedas Colecc. p. 30 fyra vei-ser i samma
strof med Lla ropa — Les foles — Lies fuerces — La mano! Gleon. skrifs

här ofta 11-, se Ofsstn. p. 16 och jfr Morel-Fafio i Rom. 1875.

^J Icke yendn, nå vidt jag uppfattade riktigt, jfr noten 2 p. 27.
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mig användas alldeles promiscue) samt gusarana (för *bus.,

der dock lika väl omtydning); vidare //(r) för b{r) i groma
gruesa (Po., Bes. hniesa, Vi. annat ord); vidare (/ försla-

get för ué u: gliechu guebu giierta giiesu guesca
giiey giiel guler. [Vexlingen g-h och förslaget af g äfven

allmänt BL: giienii hiiotu yiielu hue/n fueyu fuehu (jontlhtr

groma engromar, gäevu giiestia goler galor etc, för öfrigt,

som bekant, allmänsp. (jfr t. ex. C. Mirhaelis: Stud. p. 237,

SchucJi. i Zs. V, Ciiervo: Äpunt. pp. 440 och 483.)]

g (i vexling med b jfr ofvan 29) vidare inskjutet vid

hiatus a— u: (la) gurtiga bagul (Po.) agii (Po. — ä u,

ubi, annars och Vi. öu aöu) a giiey (öfverhufvud syntes g
vid denna hiatus gynnas i Po., b i Vi.); härtill agora (allm.

form).

g vid hiatus u--a i almugada, samt i rugan (kast.

ruano) ju gal (kast. ajuar ant. axovar pg. enxoval) båda ur

kast. romanser från Po. och väl annars icke tillhörande

målet (det förra representeras i motsvarande romans från

Vi. af ruldan). ^)

g{\\) utfallet efter accentuerad vokal i fou (fagum jfr

III), fou (focum) tsou tsuéu (locum), tsäu (jämte tsagu,

lacum), väl äfven tsumiäu (jfr III). [BL furu (och fuegu

fuebu) lluéo (och lluego) hvartill äfven xum men llimiagu

(Cuesta). (Observera skilnaden mellan fou fagum, der ett

primärt, och tsäu lacum, der ett sekundärt g utfallet; för

fou tsou jfr äfven ofvan.)]

38. (b)/ för (b)r i bl en gu na (jfr ofvan 28) blincar

blincu (1 hopp 2 örring), jfr äfven blimba, der ett 1

synes vara inskjutet efter b, och bl inga (mot gal. hrhtga

8J brenga jfr III); dock å andra sidan abrunu b r ni ti

briespa. [Åtminstone i blénguna torde verklig öfvergång

föreligga; i blincar l)lincu (så äfven BL) är bl möjligen

') I iial)if(n (navio) \\y en kast. roiiians fr. Po. och rosa tardiga

(tanlia) ur en kast. copla fr. Vi. har man vill snft'ixanshit,niiig eller kanske

blott ett aftekteradt inskott af g (om föröfrif^t orden (ifverhnfvnd här fått

denna form), då annars -iu -ia ofta i målet. Jfr vulgpg. fatiga cit. C. MiVAtté-

lis: IVottdeiit. p. 148 not. 3.
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det primära (?) jfr Schuchardt Zs. VI p. 424 (man kunde

för öfrigt också tänka på inflytande af ett dissimileradt

reblincar, jfr nedan). Om blimba verkligen utvecklats

ur den för målet korrekta formen *bima *bime (BL har ett

hlima, Cuesta), skulle man också få ett inskott af b; tänk-

bart vore äfven lån af ett kast. bimbre (bimbra) med om-

kastning af likvidan (SJ har himhrid som tydligen står för

bimbra bimbre — den kast. formen, men också korrekt för SJ

jfr nedan 41). I alla händelser äro dessa former af intresse,

då, som bekant, gal. pg. specielt gynna gruppen br. (Jfr

för öfrigt äfven en del gsp. former med bl för br t. ex.

hos Juan Buiz: blavo nomblado bletador ableviado poble

poblesa pobledat.)]

/ för )• dissimilatoriskt i al a dr u flairi och måhända
reblincar (jfr ofvan; man har äfven formen rebincar).

[SJ aJddni (äfven aimorstädes) flaijre (^^ gal. och äfven gsp.

i El libro de I. Ehx.) BL reblincar och äfven gal. reblincar

(men naturligen gal. brincar brinco).]

I för bl i fålar subst. fala [BL SJ id. (-^ gal. pg.);

jfr äfven Fola i ast. ortnamn, hvartill Alex. har jjolar (^=

poblar).]

/ för rl i pul pula pulus pulas, chama'lus dice'lu

o, d. äfven 'fe' la cania'. [BL SJ ^;o/ ^jo/a etc. 2)el pela

etc, gast. pol pel (och por la), gleon. polio pello (Gessn. p.

14), gal. pg. pelo polo etc. Vidare har BL querélu arroxäla

etc. men också icke sällan llevållo volvélla etc. (dock Bonap.

blott 1), och äfven Fl. har jämte muchåhi impriståJu etc.

former som culgåchu stdtåchas (jag observerade icke några

sådana), hvaremot för SJ blott ~ uppges 1: matålu vendélu

etc; gsp. som bekant här ofta assimilation: acogello etc'),

och gal. pg. så regel alltjämt: ama-lo .sabe-lo etc.J

l{å) för /:>(d) : coldu tsildar (leudar) subst. tsieldu

(jfr III). [Fenomenet synes vara allmänasturiskt : BL

') I Didlogo de las lengiias anmärkes om dezirlo dezillo etc: 'Lo imo

y lo otro se puede dezir. Yo giiardo siempre la r . . . Es bien verdad qite

en metro estä bien muchaa veces el convertir la r en 1 por cauaa de la

conaonancia.'
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(Bonap.) arrcrah/äi (tagen er i akt, gsp. rerabrfar etc), för

Colunga (enl. B. Vkjöh) dieldu, SJ dieldar dielda coldiria

(dertill caltener calteitencia), gast. delda {= deuda), hvartill,

som bekant, gleon. och Alex. roldo delda didda emheldar

o. a., Gessn. p, 10; för gal. ger Cuveiro ant. emheldar

(jämte embeudar) och roJdo (mod. cövado) och i en gast.

handling från Oscos (jfr ofvan p. 11) finner man dolda, men
rimligen sä blott på denna kant af Galicien, då annars gal.

pg. osynkoperade former cövado duvida lévedo etc; öfver-

gången finnes icke kast., der som heki\\\i-A\\i. dahda cohdo^)

etc. (hvartill mir. ännu rohdo).]

I epentetiskt i blimba (jfr ofvan), anclas (länd) incla

(städ jfr III) xunclu (jämte xuncu). [BL (Colec p. 142)

xunclera (gal. xunqueint).]

I epitetiskt i xabaril (jfr III).

39. ;• intervokalt för d: säkra exempel blott (enligt

Antonia Coques uttal) altragerias (jfr III) och antroiru;

för Vi. har jag antecknat antroi^/u, men jag är ej viss på,

att detta är exakt, dä det ofta var mig ytterst svårt att

skilja de båda ljuden (dock hörde jag i Cangas gifvet an-

troir/u, liksom äfven altrage^/ias, men detta af mer bildade

personer); vidare har jag för både Vi. och Po. antecknat

caga/ietsas (dimin. till ett cagada, som jag annars icke

hörde); men å andra sidan och likaledes för båda byarna

furca^i^ietsa (dim. till furcada), och då det ej är sannolikt,

att man här i fullt likstälda fall skulle ha olika former,

torde endera vara mindre riktigt hörd. Jfr för öfrigt andal.

och SrJiiichardf Zs. V p. 315,

/• för / i xabaril kan vara dissimilatoriskt; i rebincar

m()jligen utfall af /• af samma orsak (eller också utfall af /,

jfr ofvan).

/• 'attraheradt' (till labial): bruiti freba (hebra) fre-

beiru probi; för presiguir presona (men perguntar =

') Didl, de 1. leng.: '.
. . . en algunus vocablos poneys b donde utros

no la ponen y assi dezis cobdiciar cohdo diibda siihdito ....?' V.: Torque a

mi ver los vocabloB eatån mas llenos y mejorcs con la 1) y ponjuc toda

mi vida lo he esciito y pronunciado con b.
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gal. pg.), liksom å andra sidan för perdicar purcision
purnieiru, har man väl snarare analogisk inrangering i

prefixkategorier (jfr nedan II, 41); härtill curciar (jämte

cruciar) gursella. [BL SJ liknande fall: freha frehero

prohe presigKir presona o. a., gal. freha freheiro prohe o. a.,

jfr ScliHch. om andal. 1. c.]. — {N. B. tienru xienru [BL
fienru vienres men xernu, hvartill porné terné o. d. (former

som jag aldrig hörde), SJ tienru men emu; gal. tenro genro

pg. id. och äfven fer)to].)

r utfaller ofta i paez (och parez) quies (och quieres)

pa (och para); vidare päi måi (om för pare mare, h vilka

dock, sä vidt jag vet, icke finnas i närheten, utom ett en-

staka gpg. mare; båda annars som bekant and.). [Afven

BL paez paerl(( qiiies pa (para), SJ ptaecer pja, gal. p<(zqHe

ques (äfven gpg.), hvartill de bekanta and. paéce qulés »ifa

etc, och (enligt Cuerros uppgift) qides quien t. o. m. ofta i

sp. klassiker; vidare BL på ind gal. qxti/ nuiij (naij) mir.

pai indi pg. pae pai mde mai andal. pae pa comae coniä,

men för dessa ord har man väl dock snarare en 'reflekterad'

än en strikt mekanisk ljudförändring.]

r i infinitivändelsen assimileras, som ofvan anmärkts,

med s- 1- i ett följande enklitiskt pronomen (t ene' si que-
re'lu), och genom analogi härmed utfaller infinitivens r

regelbundet framför hvarje enklitiskt pronomen: chama'ti
dice'mi pega'bus o. s. v. [Likaså BL SJ: tiråme perdéte

etc]

/• epentetiskt i briespa, retrama (i kast. visor, må-
lets glosa är annars följande ord) xiniestra (jämte -ta)

alantri debaldri, urlanda (i kast. visor, holanda).

rr för sr i Irrael (i en kast. visa fr. Po.; jfr Schnch.

Zs. V p. 320).

40. m för / i mierma.
in för nni i cumigu Sa-Martin [Fl. BL coniigo, likaså

gsp.. Fl. Samarfhi]. — (N. B. Gruppen wb assimileras ej:

tsamber tsombu palombuetc. [Likaså BL SJ = gal. pg.])
41. H för m dissimilatoriskt i niembru esnimbrar.

[Gal. nemhro äfven gpg., gleon. neinbro niemhro, Alex. nemhro
(lesnembrar.1
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n för nn: cabana cana (trädgren) canäu canada
cänamu enguanu (ogafio) pann pena piqiienu pistana:
jag hörde dock alltid afiu (men Fl. har ann och jfr enguanu).

Vidare

n för inn: scanu munin munina ncnu (cuhina). [I

båda dessa fall har BL, i enlighet med kast., i regeln h:

raiiaes cånamo atujuaho pann pena pequenn (dock äfven pi-

quinu pequenin i Olla) nehu, likaså SJ aguaho pehe inaiiin

nehu; dock har man faktiskt i Colunga cabana cahanu escanu

ne)V( enligt B. Vigön ^), som vidare uppger » såsom 'muy

usada' i Parres och Cangas de Onis, 'menos comun' i Ki-

badesella och Yillaviciosa, der det dock skulle finnas i de

nyss anförda orden. -)]

n för ni: nu na niis nas cunu cuna cunus cunas
(för en lo etc); deremot hörde jag nu lu etc. för och jämte

nun lu etc. [BL ena eno (neutr.) enos etc. jfr ofvan; vi-

dare BL SJ col cola colos coles colas, hvaremot gast. conna

liksom gleon. conno etc. äfven gpg. coni no. (För öfrigt

^) Cit. af Canella i hans uppsats El Bable.

-) Hvad angår det bekanta initiala n, så är det ingalunda så allmänt

ens i Asturiens center, som man vanligen brukat taga för godt. I vårt mål

fins det icke alls, lika litet hos FL, och säkerligen öfverhufvud icke i vestern.

Hvad beträffar BL, finner man det i Cavedas Colecc. användt i snart sagdt

alla ord och godtyckligt vexlande med n ; Olla har det temligen regelbundet

i en del ord som iiaz fiaci nabu narices nube nuez negrea (och negrea negros),

men också regelbundet icke i andra, som nenu nena nochi nuestru nåda

nunca non; J. Acebal tyckes knappast alls, och det utan tvifvel på gnrnd af

verklig iakttagelse, kanna n (utom i ord som neve nebla; men naz nube etc),

och äfven hos Cuesta träffas det blott mycket sparsamt; hos Bonap. har jag

funnit nales nudu, men nenu nacer nuestru non etc. ; för SJ uppges (utom

rieru netova) blott nata iiatar nxtdu (annars nenu nublina nozal etc). Slut-

ligen meddelar mig D. Branlio Vigån, att detta initiala n mer allmänt före-

kommer endast i los concejos de Cangas de Onis, Parres, Ponga y Amieva,

i hvilka trakter också enligt hans uppgift förekommer följande ordstäf:

El que iion diga iion iiabos y nabaya

.\ miö tierra que iion vaya —
men i andra concejos förekommer det blott sporadiskt i enstaka aubstantiver

eller icke alls aåsom i Colunga. Det torde sålunda vara gifvet, att d tilde

af en del af BL:s förff. och särskildt i Cavedas Colecc. här användts helt

godtyckligt.
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äfven hos Berceo i dessa fall liknande assimilation jfr Gessner

p. 13 not.).]

n för gn (i yngre ord): inurancia p ersin ar (^= äldre

sp. ') och ännu vulg.)

u apokoperadt i gruppen t.sunii fanii furami nom i

omi (hvarefter fema sannolikt analogice bildadt), vidare

birxi (åtminstone vid utrop som 'ay birxi!') Carmi (dimin.

Carmina) imaxi ('tales imaxis' i en kast. romans fr. Po.)

liqui. Deremot n i regeln kvar i nun (non), hvartill nin.

[BL i regeln llume faine nome home, hvaremot SJ den syn-

koperade formen Uunihre onibre som kast. ; BL äfven fema
— SJ Jenibra — men gal. pg. regelb. femea (äfven våra

atsumar semar, BL aUuniar seinar, böra vara analogice

ombildade; gal. pg. korrektare ulnmear semear); vidare gal.

vlrxe Carme Ima.re, jfr äfven andal. hinge. BL SJ non nin

som gsp. etc, Tivartill BL äfven mm = gal. pg.]

n profetiskt i naspar (inn.) naspa.

n epentetiskt i tsöndriga (jfr III), embaranzar.
Deremot mazana roucu. [BL folganzan trompenzar o. a.,

men vanl. mazana {^^ gal. pg.), SJ llondriga niaz.; (dertill

BL SJ nmnchii jfr pg. inulto mnto äfven and. muncho och

så äfven vulg. kast. enligt Knust: Mitt. aiis cl. Eskiirial p.

595, jfr BL min).]

II. Morfologiska anteckningar.')

Artikel och nomen.
1. Jag hörde Touteiru Tamu Taugua Talma jämte

') Jfr t. ex. El Ditil. de 1. L: 'sitTnprc quito la g, y digo sinificar

. . . manifico . . . dino . . . porque la lengua castellana no conoce de ninguna

manera aquella pronunciacion de la g con la n . .
.'

^ Det må anmärkas, hvilket föröfrigt läsaren redan torde ha funnit,

att materialet, af en eller annan anledning, icke alltid är fullt strikt inran-

geradt under de olika afdelningarna af Anteckningarna. Särskildt torde

obaerveras, att en del syntaktiska drag, för hvilka någon särskild rubrik icke

uppsatts, förefinnas kringspridda här och der under de öfriga.
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el amu el alma etc. — Prepositionerna en cun pur') para
(pa) kontraheras med artikeln: nu och nel na etc. cunu
cuna pul pula pal påla etc. [För motsvarande kontr.

former i BL etc. jfr I, 38 och 41'-).J

2. Mask. äro substantiverna tseiti tsumi samt träbi,

fem. culor och en gång hörde jag äfven la calor. [BL
Ileche llume fem. men gast. 'luinnie nenguno' (F.-G.), gal. pg.

mask.; BL el trahe (kast. pg. fem.), la color =^ gsp. och gal.

pg. a cor, gal. äfven a calor.

\

Till a-deklinationen ha slutit sig blimba incla peiia

(kam), hvartill, såsom en egendomlig pendant till la manu,

också el pia. [BL hlinia, Colunga ijuHca men ix-Tie, SJ

bhiihria.
]

Adjektivet mun tes fem. -a ('ful gu era mun te sa') och

likaså fem. cortesa i en kast. romans från Vi.; härtill vi-

dare ruin ruinu (jfr nedan) fem. ruina ("una cousa ruina').

[I Sp, Akademiens Lex. (1884) upptages fem. ntontesa såsom

poetisk form'^).]

3. Flerstafviga paroxitona på hio visa i sing. regel-

bundet ill: camin mulin padrin subrin piquinin etc.

(jfr ofvan I, 12), men plur. alltid -Iniis: caminus niulinus

piquinin US etc. (som fem. perrina piquinina etc), och

observera scarpin us (kast. escarpin es) ruinu jämte ruin

a us as (kast. ndn es). — Buey rey plur. bueys reys

(= gsp.)-

') I vår trakt hörde jag aldrig per, och Fl. har blott por, liksom

Cuveiro för gal. icke uppger per; deremot BL oftare per än por, och för SJ

uppges per por. Att vårt mål genomgående har por förefaller naturligt i

betraktande af den utpräglade labialiseringstendcnsen (jfr ofvan I, 4); men

dermed dock icke sagdt att por = per (jfr Coniu i Rom. XI, p. 91 ff. och

Baists anmärkningar i Zs. VII, p. 631).

-') I sammansättningarna med en förekomma spår af artikelns fullare

form sporadiskt i BL (hos B. de Quirös): nela nelo nelos neles, h\a.rti\l G iner

Arirau i en kast. romans från Proaza har formen 'en el la' (jfr gast. och

gleon.).

^) Icke uppmärksammad af K. Xijrup: Adjehlirernes konsh(\jnl»g i de

rvm. xprog (Kbhn 1886) i Kap. 3, III, liksom å andra sidan icke heller sp.

pg. ruin.
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Pronomen.
4. you mi me (-i) nös niis

tii ti te (-i) bos bus

e'l lu| , , , , . etsus lus) -.
, , , .

,

, J dat. tse (-1) ;• , Jdat. tses(-is)
etsa laj •• ^ ' etsas lasj

cumigu.

[För BL observeras ini och inin (Bonap, regelb. så) om
hvartannat, nos och mos (som äfven annorstädes), él elU

(Bonap. regelb. så) illi promiscue, 3:dje pers. dat. m. och f,

/ (enstaka i/e, 011a), plur. m. o. f. i/os (enstaka is, J. Aceb.),

hvartill må anmärkas, att i is sannolikt äfven förekomma

i vestern, då Fl. använder dem om hvartannat med che cJtes

(dock uppger min meddelare i Villapedre dacJie -- dale och

förmodligen denna form hela vägen vestligast): SJ elli, dat.

i yos. — Våra former tse tses, liksom de central-östra /,

för ett yi {ije i 011a) lli etc. (gast. 'Ui disso'), och i/os anal.

för ett yis (hvarur det korrektare is hos J. Aceb. och Fl.)

llis etc. (gast. 'les ye dada), sluta sig å ena sidan till de

gal. berc. pg. formerna Ihe Ihes och å den andra till de-

gsp., specielt leon. (jfr Gessn. p. 20), ge ie ye ges ies yes. —
BL roniigo (=~^ gsp.), men hos Bonap. finner man också den

egendomliga formen ro'ini6 (jämte roniigo) med possesift i. s. f.

pers. pronomen och på samma sätt med andra prepositioner

de miö contra miö en niiö (jämte dr min etc.).]

5.

el(lus) miu(s) miöu(si tou(s) sou(s) nuesu(s) buesu(s)

la(s) mia(s) tua(s) sua(s) nuesa(s) buesa(s)

med samma form förenade och själfständiga och artikeln

vanligen äfven i förra fallet; man hör föröfrigt äfven de

(kast.) förkortade formerna mi, el la mi etc. [BL (rJ hi)

miö tö SÖ (los las) niiös tös sös med samma form för mask.

och fem. = SJ, hvaremot man i l;3:de seklet icke synes

känna denna enaherrskande mask. form: F.-G. har mio mia

so SOS SKOS sua suas soas — detta i texterna från centern,

under det de från Oscos naturligen visa gal. former: meu
mia seus sko, men dertill dock äfven och oftare de med våra

öfverensstämmande maskulinformerna son sons (snos sos),
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hvarjemte slutligen erinras om de niir. ton sou; BL vidare

)iif('f<frn ruesfrK äfven nosfr. r(fsfr. cestr., gast. centr. nostr.

tiHcstr. HHcsfr. vestr. men Oscos nosso uosso (^^ gal. pg.).

Hos Bonap. förekommer såsom själfständig den analogiska

formen miih/u a (också tuyu suyu), hvilken jag annars icke

antecknat ur BL.J

6. Fem. cuäla |BL cKula fala, hvartill äfven tahi;

Alex. 442 åtalas.]

7, Af intresse är gruppen dalgun daquien daque
(aliquid; men dock oftare algu) dengun (oftare nen g.)

hvartill adv. dacuandu') (aliquando). [BL dahjun (an;/.)

(latxj. daquien daqiié (jag hörde aldrig den accenten) de)iynn

drhj. (oftare neng.) dacuando (annars alguandre i P. del C.

^^ aliquando enligt Cornu i Romania X), hvartill äfven adv.

daijure da i/kres endaijure (aliorsum ^^- pg. alknres) och efter

detta denyure -s (pg. nenhures), hvilket senare jag äfven för

vårt mål antecknade under den regelbundna formen nichu-

ris, hvaremot jag icke hörde ett dock säkerligen förefintligt

achuris eller dachuris: SJ daqué dacuando (men blott nengun);

vidare mont. daque adjektiviskt: en daque calleja' daque

cargo' (accenten synes här vara som i vårt ord), detiguuo;

för gast. finner man hos F.-G. dalquien dalguien (hvartill

M.-F. dalgtni d(dguien): för gleon. anmärker Gessner icke

någon hithörande form, men åtminstone fins Esp. Sagr.

XXXVI p. 242 dalguua och p. 243 dalguno; hela gruppen

synes vara okänd gal. pg.; deremot andal. dengunu, och J)irz

citerar ett i/.egun ur Fuero Juzgo, hvartill i kat. ordböcker

dengii degii (och ningii) samt i Bertran g Bros' Cansons p.

187 dingun, prov. degun. Schur/iardf, Zs. V, antar nu för

det and. (gsp. prov.) deuguno dissimilation af nenguno, hvil-

ket också synes rimligt. Men vore så alla våra öfriga

former analogibildningar till ett dissimileradt denguno?

Knappast. Härvid må föröfrigt erinras, att i de gast. tex-

terna hos F.-G. visserligen ofta träffas dalquien men blott

') 'Puxulaa daciiandu mas?' (näml. las madienas) frågade mig en

gumma i Vi.
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vid undersökning af blott några få texter) dalguno men

blott och ofta nenguno.]

8. Dous fem. duas [= gal. pg., äfven gast. gleon.

duas (hvartill P. del C. och Berceo dues), men i BL har jag

icke återfunnit den fem. formen.]

Intrambus (entr.) och intrambus ya dous. [Fl.

har intrambus lus dous (= pg. amhos os d.; pg. äfven a. de

d.), kast. amhos eller entram. ä dos men gsp. äfven amos y dos

(i Llhro de 1. En.r. ') och i Esp. Sagr. XXXVI 244 (leon.)

amhos et dos, hvartill gsp. också ambosdos.^

Verber.

9. Den osynkoperade personaländelsen -des -de hörde

jag i pres. ind. och imperat. af 2 och 8 konjugg. : bulbedis

bulbedi salidis salidi alltid yidis yidi (jämte bulbeis

bulbey sali); om d kan kvarstå i öfriga former efter e

känner jag icke, men hörde dock för fut. blott -éis. Efter

a synes d regelbundet falla: jag hörde blott falais imperat.

falay etc. [Fl. har dock äfven former som cunvidadesitte

catadelu jämte ricurdais ameråila, vidare quiredes vidvede

traédeme och qvireis rireis rhegaseis, ide och dirli; i BL synas

inga former med d förekomma : conoceis quereis facél obederél

tomaréis hvartill temblés tené decéme, valiis venis vivii ii abri,

amais jMdnis perdoiud quitniuie hvartill caUd dexåvos, sois;

deremot uppges för SJ husquede.s traeredes eller inandés serés,

llamdes amdbaes eraes soes, men för imperat. dade tniede oide

eller hitseai po)iel veni.]

10. Perf. 2 pl. visar det ursprungligare -es i-is); 3

pl. den karaktäristiska ändeisen -^«//< .• falanun rumpiénun
etc. [BL 2 pl. i regeln -gs- {^= gal. pg. och gsp.) dock

Bonap. regelb. -eis. Våra 3 pl,-former med -n- sluta sig

till de gal. på -no; i BL förekomma de blott hos lieguera

(stundom äfven apokoperade: rnatauo) och enligt uppgift

förefinnas de ännu i Krs hemort (Logrenzana) ; Caredas an-

') Måhända iifven aiinorHtädeM, men det ITirtjiinar påpekas, att den

nänida samlingen år rekopilerad af en leonca, jfr Mon-J-Fatiu i I{iim. VII,

p. 481 ff.
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märkning om dessa former (Colecc. p. 1), att de ingen

annanstans i Ast. skulle förekomma, är alldeles oriktig, då

de tvärtom hafva en stor utltredning i vestern: i dess södra

del åtminstone så långt öster ut som till S. Martin de la

Plaza, vidare från våra byar söder ut åtminstone till leon.

gränsen och norr ut rimligen ända ner till kusten (Bes.

Pola de A, och konstant hos Fl.).|

11. Perf. af l:sta konj. med bevarad dift. i 1 ^ sing.:

faley falou; 2 sing på eisfi est i: faleisti fal est i, och

äfven.2 pl. hörde jag någon gång esfis dock vanl. ast is.

Perf. af 2:dra och ^:dje konjugg. 3 sing. båda vanligen ui :

rumpiu partiu, dock hörde jag äfven för 2:dra det regel-

bundnare -éic murréu, enstaka äfven -Iok -hl och naturli-

gen också den kast. formen -iö; i båda vidare diftongen ié

i hela plur. : rumpiemus rumpiestis saliemus etc, och

äfven 2 sing. hörde jag enstaka gånger diftong (dixiesti

biéstilu).
I

Afven BL förekommer 2 sing. -este ( - gsp.,

äfven mir. jfr O Dhd. p. 21)') men ingalunda regelbundet

(011a i regeln este, Bonap. alltid aste), hvartill må anmärkas

att i Logrenzana enligt uppgift faktiskt este men i Colunga

(B. V.) faktiskt blott (tste; föröfrigt i vester e>^te för Bes.

Pola de A. och regelbundet Fl. {eisti och esti], hvaremot

min meddelare i Villap. uppger nste och derjemte äfven den

rent gal. formen ache. Fl. har hiljin rum/u mit/u Jika väl

som arrerihiu snltu sirviu etc, men dertill äfven och ofta

former som behéu cumhi niefrN niorrni rulvén; BL genom-

gående io med ett anmärkningsvärdt undantag: i ett af

Hegueras stycken (f*iramo // Tisve) förekomma nämligen en

del former som nacégo ronipéf/o sentlgo rigo (men också for-

mer på i6), hvilka nu uppenbarligen stå för éo lo med in-

skjutet g, men de förefinnas, som sagdt, blott i detta enda

stycke. De diftongerade icinos iestes (äfven gsp.) förekomma

tendigen regelbundet i BL, hvartill faktiskt i Logrenzana

och Colunga; föröfrigt allmänt i vestern, äfven Villap. ; BL

') Jfr föröfrigt Schiichnrfll i Lit. Blått 1883, p. 111, Conui i Rom.

XIII och W. Meyer i Zs. IX p. 234 och 237.
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äfven sporadiskt former som riesti vlniesfl jämte ridi vinlsti,

Fl. diprindiesfe men fixisfi.]

12. Fut. ind. 1 sing. med diftong: falare}' etc; i

pl. hörde jag enstaka en analogiform på -amus (jfr ne-

dan 23).

13. Infinitiverna dicer firver murrer tusir visa

en ursprungligare ändelse (med. pg. mot kast.), deremot

uyer (jfr nedan). [BL ofta, dicermorrer Mwenferver (Tere-

sina d. R.), oi/er (Cuesta, Bonap.), SJ tusir men morrise,

härtill Alex. dizer morrer jfr Gessn. p. 25.]

14. Diftongering af stammens o i pres. stundom der

icke kast.: muechu cuechu afuegu. [Så ofta BL: rueije

enerre arrespyende m. fl.; gleon. («?//« (Muhoz p. 217).]

15. Diftongen ie intränger stundom i obetonad staf-

velse: cierrar cierräu siemaba pierdidu. [BL ofta:

darrar entierro tiemhlarån o. a., härtill Alex. traviessö arrie-

dro o. a. jfr Gessn. p. 22.]

16. Andeisen e bortfaller regelbundet i pres. ind. och

imperat. efter / r n z: sal giiel quier tien pon diz

parez etc. [Denna apokop (regel pg., visserligen äfven

förekommande allmänsp. men spec. leon. jfr Gessn. p. 23)

äfven regelb. i BL.
|

17. Verben på (sjcer aflägsna analogice c framför

hård vok. i pres.: cunozu merezu pareza favureza
naza. |BL cohozo conozan atarrezas mereza nnzaii m. fl.,

SJ ft^rrezo. Draget med gal. pg. mot kast.]

18. Icke kontraherade hörde jag i regeln futurfor-

merna habirå habiria sabirey tinirey punirey vinirå

viniria (och vinria). |F1. Jiahrrd, tenria viiiria; BL i re-

geln kontr. : Ii(djrd rendria och med omkastning pornå ferué

rcnié dock äfven saberä (Col.) vetiirän (Teres. d. Ii.) och

dortill i kast. romanser (Men. Pid.) poderenios (Coaha)

h((c('ri(i ((iradoj; kast. här kontr. och gsp. i ännu större

utsträckning') (dock äfven gsp. former som arcrä haieria

') Jfr Conni : Htcherrliex ,v. /. ro>iJii(/(iiso>i fsji., i In nieni. di N. Caix

etc, p. 217 tt'.
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saherenios salira ^), hvaremot, som bekant, gal. pg. haverei

saherei jjoderei etc]

19. En (

är i

snhetlig grnpp bildas af presensstani

fayer trayer c a y e r

pr. ind. faigu traigu caigu
fais trais —
fay tray cay
fayemus trayenius —
fayedis — —
fay in fäin t r å i n —

pr. konj. faiga traiga caiga
iinp. ind. fayia trayia cayia

fut. fayirey trayire y —
part. pres. fa y i e n d u trayieridu —

Härtill slnta sig också ruyer (roar), pr. 3 roy iniperf.

ruyia, och uyer, pr. oigu o is oy imperf. uyia. — Jämte
fayer hörde jag äfven infinitiven fer (som det tycktes i

mera stående nttryck: 'fer baili' 'fe'la cama'). [BL har

inllniterna farer och fer (fer äfven gsp. och desher'^), licr

vulg. enl. Cobarruvias), hvilket senare kan utgå från ett

faer (så enligt uppgift faktiskt i Pesoz), hvartill också när-

mast vårt fayer, vidare traer traijer och trer^ caer rat/er;

pr. ind. 1 fago faigo 2 facefi faes fas 3 faz oftare fal

5 faceis feis 6 facen faen fain fan, 1 trayo 3 fral, 1 caijo

calyo 3 cal 6 caen cayen; imperat. pl. facc i fel, frei; pr konj.

f(t(/a faiga, fråga traiga, caya caiga; imperf. facia fa (=^

*fei'a) farin fin fin (= *feien), triin; fut. fairé faré; part.

faciendo fiendo; vidare pr. rogeti konj. royan, oger pr. ogo

oge)HOS ogeis imperat. pl. ogéi. Jfr härtill gal. farer fer,

fago fas- f((i facetnos fan, berc. fago fais fag farenios fain,

'j I Didl. (1. 1. 1. förekommer saliré, och jm frågan 'por qué eserivia

saliré \)0V saldré que cscriven otroa?' svarar V. kort och godt: 'porque vieiie

de Halir'.

^J l>ii'il. (1. 1. L: 'desher por deshazer hallareia algunas vezes en

metro, pero guardäoa nolo digaya ni liablaixlo ni eacriviendo en proaaa

porcjue no se uaa.'
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mir. fago faix fal fazenms fåiå (Gil. Vicente har faes, äfven

annars gsp. fai), gal. trajer, traijo tros fnn fnoi, mir, trayo

traix trai fraiéniKS traieis traid etc]

20. Enhetlig form har åvägabragts i den starka per-

fektgruppen dixi fixi quixi truxi (troxi reciterade en

flicka i Vi. i en kast. romans) puxi. [Likaså BL i regeln

dixi fixi quixi truxi (äfven trixi trixcroH, likaså mont. ftrjo

frijo) puxi (ofta med från presensstammen inkommet n

:

ponxi ponxo punxo etc), dertill gast. centr. quigerenf men

annars quisier quisies fizi fezier och Oscos fiye puge poge

jämte fiz fezer pus puys quiser quiseren ; formen quige äfven

annars icke okänd gsp. ^) och fxo fexieron i El Lihro d. 1.

Ex. ed. Morel-Fatio, men detta arbetes kompilator är leones,

jfr noten p. 45, (gsp. äfven truxe troxe)'). Men sina

gifna motsvarigheter ha våra attraherade former i de gal.

fixcn quixen pntxen, äfven berc. fixo qiiixo puxo, mir. qnix

(men fiz), hvaremot pg. genomgående fiz etc. som kast.

liice etc]

2L Perfektformerna andebu (e)stebu hörde jag

enstaka jämte andub. stub. \^\j (Oidelw edero {]å.mie -u-),

gal. andircH (jämte andei, pg. blott så men pr. beir. aiidPce

enl. Leite) estiven pg. estirc äfven gleon. estero; härtill BL
också tevi tevo, heho neutr. och (Bonap.) sepo.~\

TI. Dar pres. don das etc, (e)star tar pres.

(e)stou tou (e)stås tas etc. (hvarvid perf. (s)tubi kan

sammanfalla med tubi af te ner). Till dessa verb de ofvan

1 23 omnämda pres. konj.-formerna, hvaraf jag antecknat:

2 dias 3 dia dié och 3 (e)stia (e)stié 4 (e)stiemus.

[BL estö to ta>i etc, do dai^ etc. Yidare BL dean estea (dock

') Om quige-quise säger V. i Didh d. 1. !.: 'yo por muy mejor tengo

la s y creo que la g no la havois oido iiaar a muchas peraonas discretas,

nacidaa y criadas en el reyno de Toledo si ya no fuesse por descuido'. Hos

Liicaa Fernand(?z förekomma ett par (iiiijo, och Cnerro (Apnnt. p. 482) citerar

ett quijd nr Tirso de Moliiias La villana de Vallecas.

^) Dill/, ii. I. L: 'ponpié escrivis truxo pseriviendo otros traxo?' V.:

'l)orque assi lo pronunoio desde (pie naei'. Formen upptas föröfrigt ännu

af Sp. Ak. SS. vnlgiir.

4



blott ett par ex., hos J. Aceb. och 011a, annars dé esté),

hvartill esfciai i en kast, romans från Grado (M. P.) och

faktiskt i Colunga (le(( esfea (meddel. af B. Vigön), gast. (/i((

(ilades dian e.stien (väl = estien som facien o. d.), gleon.

dia die c^tla estie (delvis och icke Alex. jfr (Jessn. p. 28,

der ock citeras ett gpg. dia; G:s antagande p. ;{2 att man
bör läsa dia estiä nog mindre riktigt), gal. dra dia esfea

esfia (dertill sea sia, äfven BL sea sia), berc. dia eslia.

Dessa former synas vara inskränkta till den nordvestra delen

af det sp.-pg. språkområdet; föröfrigt torde de vara urganda,

åtminstone dea dia '), men sannolikt också estea estia (jfr

kat. estigne estiga prov. estia). — Hvad åter beträffar våra

diftongerade former dié estié (som jag icke återfunnit BL),

så torde diftongering i egentlig mening här knappast före-

ligga, utan hafva de snarare framgått ur dia estia genom
die estie"-), och då rimligen accentframflyttningen först i

penultima (vid uppbärande af ändelse eller„enklitiskt pron.),

såsom jag också i själfva verket alltid hörde d i ém i d i é -

milu dié n US (e)stiémus, aldrig diami estiamus etc. , men
väl annars dia estia, och jfr ofvan I 24^].]

23. Haber: i förbindelsen haber (ä, de) med inf.

hörde jag analogiformerna pres. 1 h a och 4 h am u s , hvilka

också förekomma som hjälpverb i kast. visor, jag uppteck-

') Jfr G. Gröher: Gnin<?riss d. rom. Philuloffif (Strasnb. 1886) p. 3G7.

-) Jfr rair. punién rimmande med bién (O Dial. p. 22). Diez, Gronnii.

(5) p. 526, citerar ur Bölils Flor. ponien hacien servieii rimmande m. bien

Belen.

•*) I afseende på de gleon. formerna må anmiirkax, att i Concilbe-

stämmelserna hos Miinoz p. 73 ff. och 213 fl", af 25 fall för dar 18 utan

enkl. pron. eller ändelse visa 7 dia och 11 die om hvartannat, hvaremot de

öfriga 7 med enklit. pron. alla visa -ie (non lo dian, non die nåda etc. —
men dienlo a so senior, dielos duas vezea etc.), och att likaledes i de båda

akterna i K.^p. Sagr. XXXVI j). 229 ff. och 249 ff. af 12 fall förekomma 8

dia dian och 1 dien utan enkl. pron., hvaremot de öfriga 3 med pron. visa

-ie ('non dian los sos diezmos . . . nias dienlos'). Detta synes niistan antyda,

att man äfven här haft en sådan distinktion, som den ofvan för vårt mål

anmärkta d. v. s. före enklit. pron. (eller ändelse) haft uttalet dié-, annars

rimligen dia die.
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nade^); neutr. liay ha i ga habia hoiibu ha b i ra. [Fl.

har ha liamus ('ha cheväi' = he de llevarle, 'hamus ä fer

lina boda'), BL (Bonap.) ]i((h, hvilken form jag icke iakttog,

gal. liaiHos h(«I('s (jämte, habemos hedes); BL vidare /?(^/^(( ^
gal. bero. mont. and. bogot. (BL äfven hehia).~\

24. Fayer fer jfr ofvan 19.

25. Ser: pres. ind. soy sos yié yia somus son
konj. se a imperf. yiera yieras etc. perf. foi fosti foi

fomus fostis fonun pluskv. fora. [BL pres. 1 soy so

2 i/es 3 i/e hé 4 äfven semos (som annorstädes), sea sia, der-

till i (]olunga (B. V.) so es e, och för SJ den intressanta

formen 1 ero (jfr kast. eres) 2 es 3 e; vår form 2 sos, stå-

ende hos FL, har jag icke fmmet i BL, hvaremot den före-

kommer mir. och andal.; vidare BL imperf. ijera, perf. ftd

fuisfi fustl fot fo filé fomos fuémos fosfeis fonon (Keg.), SJ
jui josfi joi jomos jöstes joren; BL fora och fuera, SJ juent

jöras jora etc. (och likaså juese jöses José etc.).]

26. Binir: perf. bieni binisti bienu biniemus
biniestis binienun och binun — den enda af dessa

bekanta korta perfektformer, jag hörde ^); (observera för-

öfrigt att binun och icke bienun d. v. s. åtminstone icke

bildadt på det anförda 3 bienu). [BL i regeln rleno men
vine, dock Bonap. vieui, gleon. och Alex. vieno.]

27. Yir: pres. bon beis bei yimus och bamus
yidis b an, imperat. bei yidi, imperf. yiba, part.

yiendu, yidu. [Pres. som pg., dock äfven gsp. imos ijdes

och vår imperat. vei = kast. ve; deremot BL vo ras etc.

som kast.]

Partiklar.

29. Jag hörde alltid aco atso acutscj och ofta för-

') Annars har jag icke i mina anteckningar något fall af haber ss.

hjälpverb: man använde nämligen nästan uteslutande de enkla tempora,

enkelt perf. der annars kast. sammansatt, enkelt plnskv. fijr sammansatt och

t. o. m. för perf. {= pg.).

'') Enligt Harfzenhusch (hos Ciiervo: ÄpiDil. p. XXVIII) sknlle dessa

former (hubon estuvon snpon dijon träjon trujnn vinön qnisonj vara ytterst

vanliga i Extremadura, Salamanca, Soria och Santander, jfr Cuervos not ibid.

och Diez: Gratinti. f5) p. 530.
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dubbladt atsi-acutso der borta, hvaremot forniorna pä
-ä syntes så godt som okända. ( Dessa med hoc illoc bil-

dade former äfven Bes. Villap. och FL, men icke BL; der-

emot gaL berc. ac6 aJo, äfven gpg. acö.
|

30. Adverben på -iiienfe tycktes förekomma temligen

sparsamt: jag antecknade: cnasimenti mes manien ti

sol amen ti, outramienti -tri. [BL r(tsimenie (annars

dock ciKisl) gal. cnatiinieHfe.]

lU. Tidsadverb sammansättas gerna med oi-; anan-

tias' enestoncias nes t. nestoncianas (jämte eston-

cias ent.) enguanu entuabia; dertill agliey abuey
jämte giiey. [Fl. )i<isf6nrias enguanu ntihiria (väl anal.

unda), BL (tnyuaJio oi ogaho entnavia enlorlti, mont. fuforln

enestouces, gal. enautes (och den.) liksom gsp. t. ex. P. del

C, ännn vnlg. och t. o. m. literärt hos F. J. Reinoso i vår

tid (cit. ('u<'rro: Apmit. p. 253), hvartill bogot. enenantes

(och enden.), vidare vulg. sp. (hos Trueba, cit. ibid.) och

cub. entuavid andal. entoahia.\

32. Ett par af fraser bildade adverb äro seiqui (jag

vet, tror (att), ofta ^=-^ väl nog kanske): 'seiqui bien' han

kommer nog, och acuantagiiey (längesedan): 'trnxilu

acuantagiiey' äfven med konjunktion a. que In truxi'.

[Fl. Hcique ascuanfaf/iieij ('a. que aguardaba'), Kato (Carta

etc.) cudufdf/iié ('entamo cuätagiie fazer'), gal. schjuc scira

berc. st'iqui'.\

33. Prepositionen escontra descontra hörde jag

alltid så sannnansatt; prep. su iakttog jag blott samman-

satt med ä och i det enda uttrycket 'å su teitu' under

tak, hvartill 'Su- 1 a-cabana' propr. vid Vi. |F1. BL
esroifru, äfven gsp. gal. (och ^/^^sr.); BL 'so la manta', 'so

los balcones' etc, som också gsp. ').]

En del andra partiklar under IIL

') Bonap. har ett annat so med bet. på: 'nin se'neien(lc la lluz pa

metéla debaxo un zalamin, sinon pa ponéla so un eandeleru', 'un home

cnerdo qne fexo so casa so piedra' etc. ; detta ao -= gal. (Cuv.) sö 'sobre

encima', jfr gpg. sobolo etf. (I vårt ofvan anfijrda Su-la-cabana" kan fur-

ofritt också detta an inneliållaa.)
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Till ordbildningen:
34. Genom genusdifferentiering bildas talrika dublet-

ter: bintana -u (mindrej botsu -a (större) tsoureiru

-a (mindre) xugu -a mesu -a etc. jfr III (som också ofta

kast.: pozo -a etc).

34 a. Det stående, flitigt använda dirainutivsuffixet

är in ina, dertill med något despektiv anstrykning ucn <i,

rent desp. eller klandrande (ach a acJiu a, augm. on ona:

perrin rapacin bichin (viejecito) (e)spacin (despacito)

mucina rapazucu "ta granduca ya' (om en ko) 'yia

piquinacu' (om en visa: liten, usel) rapazachu 'ca sta

-

nacus ruinus' 'castanonis grandis' cancitson (stor

grind, cancietsa), med utvidgad ändelse probicin tsam-
bionzacu (glupsk, till t sam b er) chucarin (jfr III).

Deremot synes itu ico, för så vidt produktiva, knappast fö-

rekomma i målet utom kanske såsom första element vid

fördubbling: chiquitin (e)spaciquin (men enkelt espa-
cin, och äfven annars vid fördubbling un pouquinin
o. d.); föröfrigt med valör af afledningsändelsei : furnica
(kast. hornlUa) Funtanica propr. vid Vi. [BL likaså in

gifvet den allmännaste dim. ändeisen, men äfven icke säl-

lan ico dels ensamt (mocica tempranicii), dels vid fördubbl.

(veriqiiina suaviquin), vidare ncu ani, äfven utan egentligt

despektiv bet., och (iyn; Jovellanos, som (Corr. p. 216j ger

ett skema för dessa bildningar, upptar in ucu acu ayn, för-

dubblingen iquin (icke ico) samt ete, hvilket äfven mer säl-

lan BL ; för SJ uppges såsom vanligaste dim. suffix. in ucu,

desp. acu; äfven mont. synes ucu vara mycket vanligt. —
Som bekant är nu det stående allmänast. dim. suffixet in

under formen iho äfven det gal. pg. vanliga och enda lif-

aktiga, hvaremot det är mera sällsynt kast. och andal.,

men åter allmänt extrem, (närhet till pg.)-]

35. Suffixen (// (fem.) och eiru. era stående för träd-

namn, det förra specielt för fruktträd: la castahal fi-

gal guindal mazanal p esc al puruchal zreizal,
t s a m e r a (alm ( o u m e i r u (al) tsoureiru -era s a 1 g u e i r u

-era blimbeiru. — Det fem. genus hos dem på -al väl
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att hänföra till ärbiili, hvilket dock nu synes vara mask.

(pg. åfvore fem,). [BL: la fiyal (Bonap.) la fiyar (passim)

la cerezal (Cuesta) la piescal och el ceruyal (Ter. d. R.) el

moral el hozal (Reguera) cl peral (Olla) ; för SJ uppges ce-

rezal guindal himhrial ciruelar uttryckligen såsom fem. samt
lllmonal mazanal nozal jhjar piescal pumar m. fl. utan sär-

skildt angifvet genus, men förmodligen äfven de fem. Det

kast. suffixet al har, som bekant, nästan uteslutande bet.

af samling, plantering: castahal cerezal mauzanal etc. (så

äfven alltid pg.), sällan af träd: moral uogal peral, under

det fruktträden annars vanligen afledas med -o; castaho ce-

rezo manzano (juIik/o etc, en form som knappast synes

förekomma i värt mål och heller icke förefinnes pg. ; det

kast. pg. suffixet al är föröfrigt alltid mask. Det allmänna

suffixet för samling i vårt mål är - é u ^= etum (äfven van-

ligt kast. pg.); castafialéu syn. 'soutu de castanalis'

(kast. castaheda -al pg. castanhal) fayéu (kast. haijedo -al

pg. faial) freisnéu (kast. frcsiicda pg. freiral) zreicéu
(kast. cereceda -zal pg. cerejal); dertill enstaka nucéu
^-= trädet {uogal -itera pg. nogucira). Hvad slutligen angår

vårt suffix -elru (för BL SJ har jag icke antecknat något

träd med detta suffix: våra tsoureiru blimbleiru äro

i SJ allom himhrial), så förefinnes det väl också kast. med
bet. af träd (Jiiguera lintonero iiiciidjrillcro iniinhrcra), men
framför allt pg., der det är så godt som exklusift: castan-

heiro cerejeira fyiieira. gingeira niaceira loHrciro etc, etc]

36. Suffixen a.ni oxu nxu (hvaraf här x?): picaxa
arcoxu pitoxa muruxa (jfr III).

37. Suffixet -auu: baldiéganu (kaprifolium) mur-
ciéganu (kast. -galo -lago) muruéganu (jfr III s. v.

rebichon) truébanu (bistock), dertill -iitu -inui: pé-
t i n a Yi. — p i é t a n a Po. (jfr III) m u r é n g u n a Vi. = b 1 é n -

guna Po.

38. Egendomlig är suffixgestaltningen i rédinu ru-

dédinu. [Fullkomligt motsvarande dessa former, ehuru

visande ett sekundärare stadium, har man i Colunga (B. V.)

rendu rodendu (med omkastning édnu till endu som sp.
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rienda), hvartill BL på samma sätt torrendu; deremot har

man kast. rezno rodezno pg. rodizio, livilka regelbundet ut-

gått ur grundformerna ricinum *roticiimm. Det vill synas,

som hade man för de ast. formerna ett gammalt utbyte af

-cino mot -dino (men väl icke tilläfventyrs fonetisk öfver-

gång af c till d ^),]

39. Utom anförda fall visar sig en viss benägenhet

för proparoxitoner i former som ärbuli piérgula piér-

tiga piértigu, b ref i tes (jfr III) ciicara tsondriga
Vitaru estöncianas miänicas; dertill också ändeisen

-ia för -a: tsanternia estoncias anåntias. [I BL
förekomma mycket ofta -ia -in för -a -u i nomina: bardia

giiestia tundia hJandiii curtiu mundin nuiriii, likaså SJ him-

bria mundiu niuriu (härtill BL också ofta ia för a i pres.

konj. : cöinia dörniia Jiebia pödia sejjia volvia t. o. m. ind.

völvio; jfr äfven ofvan I 9).]

40. Verbalsnffixet -ixar: bar i x ar bocixar. [S.J

bocexar, pg. barejar bocejar, men kast. barear bocear (-cezar

-stezar); jfr äfven mixar III.]

41. Prefixer:
a- ofta hos verber specielt före r: arrascar arre-

cibir arretsuz arrendararrezararrebintar arru-
xar acumparar amin ar (jfr III s. v. minada) amirar
asp er ar atupar"-); (för subst. jfr I 6). [Afven all-

mänt BL.]

en- fritt : e n c u m e n z a r e m p r i n c i p i a r (jfr empezar)

;

för tidsadverb jfr ofvan 39.
|
BL enromeuzar (äfven gsp.),

Fl. impyincipiar inipirc.\

en- för an- al- um-: enguila empotsa entanueiti
enfiler embligu (deremot umbiar jfr I 4). [BL har

anfiler (äfven mont.), embliyu =^ gal. pg. enibigo, bogot. em-

pol/a.
]

') Dock må erinras om, att lat. c i denna ställning icke blott pg.,

såsom ännu visar sig i rodizio, utan också sp. regelbundet bör ha blifvit

tonande (aflfrikata och) frikativa (jfr A. Hornituj: Zur Gesch. d. lot. c. etc,

Halle 1883, p. 85), hvilken i allt fall icke låg mycket långt från interv. d.

^) Jfr Cornu i Rom. XI och Baists anmärkningar häremot Ze. VII.
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an- al- mot en-: anantias ancina ancuntrar
jämte a le. (jfr I 3). [BL SJ alcontr. (så äfven mont., som
dertill alconlar, men acanzar), jfr kast. alcanzar och t. ex.

Berceo encalzar.^

de- mot a-: deprinder. [Fl. (/iprinder, BL dejjrend.

adepr. gal. depr. äfven and. och gsp.J

des- mot es-: de sam i nar. |Mont. id., äfven bogot.]

es- mot des-: esnimbrar (desm.) esfutsår (BL gast.

esfollar gal. pg. esfolar) espirtar estruzar espaciuo.a.
som ofta.

cs- för as- 0S-: estil escuru esganu (jfr III). [Fl.

BL SJ escuru = gal. pg. gsp. etc, andra ex. äro BL estu-

riatm hespiciu.^

re- för ra- ro-: recimu Re fa y el restiet.su (hvar-

emot rama t i jfr I 3) Redolfu (mitt eget namn, som man
aldrig hade hört, men genast ombildade) re bus tu (hvar-

emot rumiendu jfr I 4). [BL SJ recinm äfven gal., BL
Bifaela, SJ restiellu äfven gal. pg. rest., berc. rebiisto äfven

and. och mont.]

För analogisk inrangering i prefixkategorier jfr äfven

I 39, tredje stycket.

42. Folkety mologisk ombildning: altafarra
(kast. atdharre gsp. aiafarra) till al tu, gusaraha (genom

*bus., kast. inns.) till gusanu, nublina (nebJ.) till nublu,
pantasma (= BL gal. arag. and al. ^ för fant.) till espan-
tar, tsinguaniza (k-Ånt. longaii.) till tsingua, trabuna
(irih.) till träbi, väl äfven sacretu (serr.) till sagradu
etc, liksom något heligt ').

') Föröfrigt förekomma i kast. visor ofta aiibildnin<<ar, förvrängningar

och förvexlingar: så t. ex. i en sång till Jumfrun från Po.:

Quién 68 aquella sinora

Qne estå naquella uperianaV
der uperiana för peana, jfr upar lyfta upp. I den redan förut citerade sån-

gen till 8. Antonio från Vi. förekommer:

Ya S. Antoniu de Panda

Sea el i m p i d r a d u nuestru etc.

der impidradu rimligen atår för apodirado och jfr härtill följande Ijörjan af

en romana från Po.:
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III. Lcxikologiska anteckningar,

Abesiu: 'pr au a.' Po. utan sol. [Formen som pg,

ant. cun^sio (subst. aves!<i(() mod. avesso = kast. aåeso äldre

aveso, jfr kast. adj. travieso (subst. trav^esia) adj. travesio.]

acaxar (turronis) slå sönder (jordklimpar). [På-

tagligen till quassare; men kast. pg. annars blott cansar

(cascar), då kast. casar pg. cassar väl äro lånord.]

acunar vagga [Arag. [Borao: JJiccionario de voces

aragonesas, Zarag. 1859) cn}iar id.]

achisbar lura på [kast. afishar.]

atsuiräu atolondrado atontado. [Fl. (irrirlnifiraK BL
alloriadu allorluse aUoriainieittu. Annars har jag icke åter-

funnit ordet. (Måhända dock sammanhang med gal. lon-ar

vrida sig, slå sig, om trä, hvilket synes höra till loro skinn-

rem, jfr sv. 'vriden' — ?)

ah ideligen användt lystringsord omedelbart framför

namn eller tilltalsord: 'Ah Xuan, bi st i la b a ca?' 'Ah

måi, dami una pouca d'augua!' [Likaså BL: 'Äh

Mateo, qnlés qtie mos casemos'f (011a) 'A Sehor, si tii qidés

puedes lUinplåme' (Bonap.) etc; jfr för öfrigt t. ex. början

af Mingo Revulgo : 'A Mingo Revulgo, Mingo — A Mingo

Revulgo, hao' etc, 'Ha Lucas! qué nos quieres?' [GU VI-

cente i ett Auto pastoril); gal. användes på samma sätt A o«

(Cuv.) och pg. o; 'O abbade, tu näo sabes . . .', 'O Joanna,

vocé irå casar-se . .
.' (Jidio Ditiiz: As pupdas do sJir.

ffeitor).]

aflanar Vi. pusta flåsa (syn Po. asutsar).

El impidriadu de lloma

Tinia una hija bastarda etc.

der åter impidriadu skall föreställa empmador. Längre ner i samma romans

förekommer:

Para el dumingu que biene

Armarän fuegu de c an a etc.

för juego de cauas! o. 8. v.
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aladru plog. [Det vanliga ast. ordet synes annars

vara Uah\c(ju (så vanl. BL) {sahlcfju (Besullo), dock SJ

:

(ilddni samt Uahiefju 'cierta clase de arado'; jfr för öfrigt

gal. (Betanzos) labega pg. ant. labrego lamego.]

alicornu: 'quita d'alii, a.!' Po. 'otäcking', [Som

pg. ant, aliconiio -^^ unicornio.]

al t afar ra se ofvan II, 42.

altragerias mödor besvärligheter. I en kast. jul-

visa från Po. säger S. José till Jumfrun

:

'Yo si te Imbiera dijadu

jQué altragerias me binieran!

Esposa del alma mia

Ya tan rigalada prenda.'

[I Cangas hörde jag formen ((Ifrar/edias.']

andulina svala. [BL SJ (inddrimi, gal. pg. <nii/orinlia.\

anque fastän [= BL äfven gal. berc. mir., synes för-

öfrigt vara allniänsp. äfven gsp.]

antroiru Po. (Vi. -du? jfr ofvan I 39) karnaval

[BL SJ antroxu som kast. antna-jo, men gsp. (intniido cn-

froido gal. (odroido berc. gpg. ndroido pg. etdrudo.]

asina så [BL vanl. atisina SJ gal. aö-<7i« som gsp. och

ännu vulg. ansina asina.]

anueiti i går.

entanueiti i förgår. [Så äfven Bes. och Pola de

A. ; heri tycktes icke användas. Deremot BL ayer ayeri

SJ ayeri. — Våra former bekräfta Cornxs tydning af pg.

hontem i Rom. XI, p. 91.]

apurrir räcka, gifva.

espurrir utsträcka. [Båda BL SJ, berc. espurrir,

Ak. {— Spanska Akademiens lexikon, 12:te uppl., Madr.

1884) uppger båda för pr. Santander, Diez, EW II b, har

blott espurrir med trång bet.]

arcu 1. halsring af trä, vide för koskällan. 2. cl a.

de la biecha regnbågen (i Vi. hörde jag äfven el a. de

las biechas, samt vidare vid dubbelbåge el a. de las

mozas — den starkare, den svagare som förut). [2. gal.

pg. arco da veJha id.]
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ar CO XII stark träring, fäst med en rem vid oket,

hvari skackeln sticks in. [Påtagligen till arcu, men suffixet?

jfr ofvan II 36.]

arizu kastanjens skal, jfr ofvan I 3.

arrincar rycka (lös). [BL SJ id. liksom gal. pg.

(äfven arranc. = kast.) och gsp.
;
jfr EW I ranco och II b

rincon.]

arruxar forsa (om regn).

arroxu störtregn. [Jfr arag. riijlada rujiazo 'golpe

de lluvia' etc. jfr EW I ros.
]

artu(s) björnbärsbuske (syn. spinu). [Ak. artos

'nombre que se da ä varias plantas espinosas' arag. arta

'espino' (hagtorn) artos 'cambronera'. — Jfr arctum friiti-

cetum, Hor. (arctus 'constrictus').]

artulana krusmynta. [BL hortelana ipg.hortclä; kast.

syn. hierba buena.]

asutsar Po. flämta (syn. Vi. aflanar), äfven snyfta

(hvartill sutsosu 'sollozo' jfr Baist i Rom. Forsch. I, 115).

[Till gsp. soUar kast. resoliar.]

azucri socker [Fl. zuqulri BL (011a) azncre g?d. zucre

(kat. sHcre etc), berc. ziicaro mont. aziicara kast. azucar

pg. arucar.]

baga = kast.

debagar befria linet från la baga.

debagadoiru kamformigt verktyg härför.

bågar nita. [Jag har annars icke återfunnit detta

ord. Kast. synonymer: robotar redoblar remachar roblar

pg. rebitar revirar.]

baldiéganu kaprifolium.

baraza strumpeband. [Bes. haranza id., gal. berc.

baraza 'liga cordon' pg. harara -o id.
|

barixar slå ner kastanjer e. d. med spö jfr ofvan

II 40.

barraza en umbellat, sium. [Kast. berraza herrera

herra, förmodligen samma ord med omkastning pg. rahaca

id., gal. herrofemia, jfr EW II b berro {herro: en annan

växt, crucifär = pg. mastru(;o, nasturtium) och II c berle
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(som Diez mindre riktigt öfversätter med 'bachbunge', bör

vara 'merk' -— vårt ord).|

bascachu kvast (förmodligen egentligen en växt som

ofta; samma suffix i växtnamnet catachu nedan).

beitsar dansa, jfr ofvan I 18 och 35.

beitson snurra (görs af ciicaras).

beiru: 'pune'si ä beiru' i skydd, då det regnar

(syn. pune'si ä su teitu, hvartill SJ atechar id.) och

abeira'si id. [BL (Col. p. 177) 'averéine hacia les

pipes' med bet. närma sig. Till kast. bera gal. pg. beira

etc. (jfr pg. beira do telhado 'avant-toit') — men äro dessa

verkligen -^-^ ribera ribeira? I det pg. uttrycket 'näo ter

leira nem beira' synes i beira också ligga bet. af skydd.

Ett berc. beiron betyder 'cerca de heredad formada de

zarzales'.]

b er Cl a solrök.

biba gnet. [SJ viva id.j

bitsåus råmjölk (syn. Po. cul i estrus). [Bes. id.

(Måhända föreligger sammanhang mod vitellus, jfr kat. ve-

deliar etc.).]

bidacha tinning [BL vhlaija. Bokstafligen till lat.

vitalia (jfr vitalia capitis, Flin. för cerebrum).]

bidru glas [= gal. pg. äfven gsp. (ännu hos Löpe

och Tirso) och bogot.J

bierzu vagga (syn. ron). [Bes. id. Ak, ger gsp.

bjezo brizo (brezo) samt pr. Gal. berzo, men Cuv, har gal.

blott bersa berce (pg. beiro ant. brero), hvartill gleon, blerzo

och Alex. breriielo. — BL syn. trubiecu, hvilket B. V. äfven

uppger för Colunga men för Llanes escaniellu.]

bin t ana fönster, hvartill

bintanu mindre fönsteröppning, glugg. [Arag. ven-

tano id.]

birbitsu hålet i en nyckel.

bistor ordningsman, alcalde de barrio. [Ak. ant.

visitor i liknande bet. ('veedor'), pg. ant. vidor.]

blimba vidja [BL (Cuesta) bliina SJ binibria, gal. viina

-ia viinbia minvia minibra pg. vime -em, jfr ofvan I 38.]
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blimbeiru vide [SJ hiinhrlaJ gal. viniifiro etc]

blincar hoppa.

reblincar rebincar retozar (jfr I 38).

blincu 1. hopp. 2. örring (liten trind : de större

platta örringarna kallades are ti; större örhänge prin-

denga).

b lin ga del af en korgs material (jag saknar utförlig

anteckning, men förmodl. som gal.) [Gal. bringa 'vara que

atraviesa las costillas de las cestas', SJ hrenga 'fibra retor-

cida y dura en la madera'.]

b lin dal behållaren, der mjölet faller från kvarnste-

narna. [Syn. gal. triminado trib. pg. tremonhado (jfr nedan

muxega), kast.? — Vårt ord torde ingenting annat vara

än ett *molendal jfr ofvan I 28.]

bucixar gäspa, jfr ofvan II 40.

bolsu ficka. [BL id. pg. bolso äfven ficka, kast. syn.

holslllo.^

bréfitis 'lus fucicus del ganäu'. [F\. bréfites. —
Måhända till kast. befo (EW I beffa, hvartill jfr Baisfs et.

i Kom. Forsch. I 111)?]

brixel stort fisknät. [Gal. ban/el 'red de tres

panos'.]

buetsouru (i. e. buey tsouru) Vi. syrsa. [Jfr gal.

pg. vacalonra ekoxe.]

burdugu berd. smal järnten, som baktill stöder

bladet på lian. [Till sp. pg. verdmjo.]

b u r r u - a. Den vanliga benämningen på häst (åsnan

kallas i regeln putsin = pollino). Härtill fig. 'burras

prietas' små svarta moln på himlen.

butietsu korf [BL bofieJlii tarm SJ id. tjocktarm och

korf deraf, berc. bof('lo korf. Annars har jag icke funnit

ordet sp. pg. utom gsp. budel (Alex.) och gal. ant. id. 'in-

testinos', som väl äro lånord (kat. biulell etc.).]

ca})atseti trefot med ett långt bei>, som står utom
elden. [För bilden jfr gal. asnelo burro id.[

cacechu nötternas foderhylsa. [ Pola de A. cacegu id.
[

cachaparra fästing. [Syn. Colunga (B. V.) ca-
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barra arag. caparra kat. paparra, gal, carracha kast. ga-

rrapata.]

cachas pl. nålsöga. [Till kast. nirha(s). — Med sam-

ma bild heter saken i Colunga (B. V.) culu; syn. kast. ojo,

pg. fundo, gal. fiestra (fönster).]

eadril lår. [Colunga (B. V.) id. id., men SJ rudril

höft = gal. eadril kast. cuadril, jfr nedan mazanas.]
cagachina spillning af höns (syn. gatsinaza som

sp. pg.).

cagachon(is) id. af svin (häst).

cagadura id. af häst åsna (syn. skämts, 'castahas
de burru).

cagarietsas (jfr I 39) id. af får. [Till de förra pri-

märare form gal. ragdlla (får o. d.), hvartill augm. som
ofvan gal. caguUoti (svin) pg. ragalhno kast. ragajon (båda

häst åsna, hvilket gal. är eagalleira) och dimin. som ofvan

pg. ragadella (flugor), dertill pg. caganitas (får o. d.).]

calabazu Po. urholkadt trästycke fyldt med vatten,

der brynstenen till lian bärs och som hänges vid midjan

(syn. Vi. c an au jfr d. o.).

calabornu stort hål i ett träd.

escalaburniäu ihålig (om ett träd).

caldeiron aquilegia. [Väl till caldeiru af blom-

mornas form.]

calechu vargfälia. [Bes. caJfgu.]

campanu större koskälla. [Berc. campann 'esquila'

;

annars känner jag icke hvarken denna form eller bet.]

cana (de årbuli) trädgren. [Fl. id.
|

canåu Vi. (syn. Po. calabazu). [Bes. id.; syn. SJ

cachapa lika beskaffad,]

c an a da kärl af urholkadt trä att mjölka i. [Ak.

uppger niriada för prov. Ast. och Arag. i bet. vinmått,

hvartill Juan Ruiz 1149 cannada ett kökskärl; gal. catiada

mått för våtvaror af urholkadt trä canado vinmått, pg.

canada våtvarumått; äfven kast. raha betyder vinmått.

(Måhända vid utvecklandet af dessa betydelser germ. in-

verkan, got. *kannö).]
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canietsa handlofve. [Bes. id. smalben; ka,st. cuh illa

gal. pg. canela benpipa i allm.]

canil tand bete. [BL id. (liksom ett 'dens canilis');

kast. canil betyder hundbröd.]

canxilon skopa med långt skaft, [Kast. cancjilon

kruka, cäntaro och äfven hvart och ett af kärlen i en noria
;

skopa annars kast. cazo cacillo jfr nedan cazu.]

capietsas skinnremmar, hvarmed ändarna af slagans

två halfvor omlindas vid leden. [Till kast. capilla liksom

'små hufvor' ; syn. gal. med liknande bild casuleira till

casula.]

capudri rönn. [Ordet erinrar om det bot. namnet

(sorbus) aucuparia.]

cargadeiru öfverträet på dörr- eller fönsteröppning

(dertill sidträna marcus, tröskelstycket sulera).

carreirii stig. [Gal. berc. pg. carreiro 'senda'; kast.

synes icke känna denna form och bet.]

cascarietsa snäcka caracol. [Till råscara.]

catachu fingerborgsblomma, digitalis. Blommorna,
som bruka blåsas upp och smällas sönder mot handen, kallas

stamp lon is och statson is.

catasol gullhöna, coccinella. Dithörande formel var

i Vi.:

Catasol catasol,

beiti para tou sinor

que mahena traiga el sol.

[I Cangas hörde jag: 'Mariquita de Dias — abre las ålas

y bete con Dios' och 'M. de Diös — cuenta lus déus y bete

con Dios', hvarvid man låter djuret, som der äfven kallades

cuenfadrKs, gå öfver fingrarna. För Asturien har jag vidare

varit i tillfälle anteckna, för Pola de Lena: Terrin de Dios

— abre les nales y vete con Dios' ; Oviedo : 'Anina de Dios';

Candäs: 'Anina de San Anton — abre las ålas y vete con

Dios' ; Colunga (B. V.) ; Perrina de Diös — abri les ales y
vete con Dios'; SJ: 'Perriii dr S((h Jioqae'. Ak. har, så

vidt jag funnit, blott vaca de San Anton, hvartill Salva

sansanita och coquita de S. Anton; deremot bestännner Ak.
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7ii(iriqiuf(( såsom en helt annan insekt '), men ordet torde

dock, åtminstone derjänite, äfven kast. betyda gullliöna

såsom faktiskt enligt mig meddelad uppgift i själfva prov.

Madrid liksom i La Manclia, der formeln är 'MarujuUa

Mariqintd — pönte el manto y vete å misa'. Vidare har

jag från andra håll fått mig meddeladt, för Soria: 'Sapito

(le S. Juan — cuéntame los dedos y escapate å volar'

;

Aragon : 'Purpurita, marcha ä Koma — por un manto y
una corona' ; Segovia: 'Fasforrifo pastorcita — cuéntame

los dedos y vete å misa'; Leon: ' Sananica San Anton —
cuéntame los dedos que cinco son'. Det pg. namnet är,

som bekant, joanninJio och för dithörande formler se Leife

de Vase: Träd. pop. de Poytug<d, p. 136 och A. Coelho:

Joyos e rima.^ infantis, p. 35. Vår glosa och formel äro

onekligen karaktäristiska och liksom en smula hedniska i

jämförelse med de öfriga.]

cazacabatsu smörblomma, ranunculus lingua. Upp-

gafs vara skadlig för hästar, hvaraf namnet.

cazu L platt stekpanna med långt skaft. 2. 'el cazu
de las papas' käpp att röra om gröten i kitteln. [Vår

bet. L har det gal. razohi 'en algunas partes'; bet. 2. när-

mast till sp. pg. cazo -CO skopa slef, under det dessa annars

betyda djupare panna, poélon.]

caxa som kast.

caxina skida på bönor etc.

caxietsa byk-kar: cylinder utan botten, gjord af

bark- eller näfverlagret på en tjock trästam i ett stycke;

den lösa träbotten, hvarpå det ställs, kallas intrimisu.

[BL caxiella betyder bikupa (lika beskaffad, jfr nedan trué-

banu), SJ cubu. L byk-kar. 2. bikupcylinder.
|

céu tidigt, snart. [BL reo, gal. pg. redo, föråldradtkast.J

') På. samma satt definierar (!uv. gal. marujuuia och jitdvino, livilka

emellertid båda, åtminstone derjiimte, betyda gullh. (i La lyle.s-iu: Kl Idiomii

gullego, Coruna 1885, T. III p. 237 anföras löröfrigt för gullhönan samma

formel som den första inom klammern ofvan citerade). I kat. lexika sättes

nun-ieta (som dock vill iifven betyder g.) = panarola sji. mariquita, och

panarola öfversätts med sp. cochinilla puerca.
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clabunar slå egg på en lia 'en frio' med hammare

mot städ eller sten. [BL SJ vahndiar gal. crahuhar.']

cirigiieiia chelidonimn. [Ak. har celidonia ant. ceJi-

dueha, gal. ciridonia.]

cl is solformörkelse eller i allm. märkligt naturfeno-

men. (Midsommardagen 1886 väntades i Po. en stor clis

med anledning af, att San Juan och Corpus det året råkade

falla in på samma dag.) [Gal. pg. cris förmörkelse af sol

eller måne.
|

c or ti stall för boskapen, utgörande en afdelning af

själfva boningshuset. [Gal. rorie "establo'.]

curtin bigård (i skogen).

coucichon starkt trästycke undertill vid hvardera

sidan af bottnen på el carru (oxkärran) och med en ur-

holkning nedåt, der den vid hjulen fastsittande axeln vrider

sig. [Gal. (nära Coruna, jfr Canc. III p. 220 not., der en

del gal. benämningar på delarna af o carro anföres) rouseUon.

Ordet väl till couz.]

cubaracha bakhufvudet. [Till cuha (jfr it. coppa);

berc. cocaracha id. (jfr kast. cogote) visar samma suffix.]

ciicara galläpple (torrt; färska kallades de ma z an as

<le cuquietsu).

cuchar fem. 1. sked. 2. las c-es smala träkilar

midt igenom el coucichon, omslutande och stödjande

axeln. [1. SJ berc. gsp. cuchar gpg. colkar, npg. colher

gal. cnUer hvartill Canc. III 277 cnllera och Cuv. äfven

/-ucheira, kast. cuchara, kat. cullera (hvilket jämte de anförda

cuchar colhar kan anses för regelbundet, hvaremot de öfriga

formerna äro kontaminerade).]

cucharina grodlarf klumpmask. [Gal. ciiUer kat. cul-

Je)'ef((. id. — E. Holland [Fawie pop. de la France, III 65)

anför flera identiska eller liknande namn : goullheret (Suisse

rom.), queillerotte (Morvan), it. cazzuola etc]

cuetsu sköte knä. [Gal, pg. colo med samma utvid-

gade betydelse af kast. regazo (ex. gal. 'sentadiha no meu
colo' o. d.), men icke så kast. cuello, så vidt jag vet.]



66

cuelmu halm. [Gal. berc. pg. cohno id.; Ak. cudmo
= tea, hvartill]

culmietsu halmfackla.

c ui trål a 'baca mayor'. [Fl. id., SJ mtral (jfr SJ
butre) 'vaca hecha, apropösito para el matadero'; kast. ndrat

cofral adj. 'del buey cansado y viejo ö de la vaca que ha
dejado de parir, que se destinan a la carniceria'. — Liksom
ett *eultralis, passande för slagtarknifven ('emere boves ad

cultrum').]

cuitu gödsel. [BL SJ cucliu id. — Bokstafligen till

lat. ciiltus (jfr rätor. cultém gödsel). — Samma ord väl

Berceo Duel. 197:

Non valien sendos rabos de malos gavilanes,

Menos valien que rurhoi^ los bocudos alanes.

Culäs -a Nicolas. [Gal. Co/a.s-.]

culapada fall 'rofva'. [Kast. cnhula; jfr nedan cu-
stapada.]

culi estrus Po. råmjölk. [Caveda (Disc.) har cidle-

atru, B. V. meddelar mig för Ribadesella cidiestros, kast.

cdlosfro (så Ak., dock väl vanl. plur. såsom också Mariti^

Cantos 4648, har calostros) pg. ra/ostro kat. rolosfre cal.

;

synonymer, utom det ofvan anförda bitsäus, äro Colunga

puchigos Llanes gochigos (B. V.), gal. formigos. (För for-

men ciiliestr. får väl antagas anslutning till andra ord på

-iestr., såvida icke ie rent af ett diftongeradt e af ue jfr

formerna culiebre ciliebra nedan).]

culuebra orm. [Jfr gsp. nduehro (Fern, Gonz.);

BL SJ visa den något egendomliga formen culiebre, hvartill

äfven ciiélehre 'culebron imaginario' (så förklara Rato och

Laverde, men hos Bon. tycks curlehre betyda orm rätt och

slätt) ; i La picam Justina (Ed. Rivadeneyra p. 56) före-

kommer formen ciliebra (jfr cilantro culantro): kuriöst är

också berc. crioba (pg. regelb. cobra och gal. med påhängdt

suffix cobrcrja).]

cunqueiru hylla för las scudietsas, små träskålar

att äta ur (syn. scudetseiru). [Egendomligt nog hörde

jag annars icke conca cunca eller cuenca såsom syn. till
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scudietsa eller öfverhufvud alls, hvaremot gal. conca cunccr-

(som också kast. cuenca ant. conca) och äfven gal. cunqueiro

i vår bet.]

cuquietsu gök. [BL SJ cuquiellu, kast. vanl. ciidiUo

(så D. Juan Manuel cudicUo) men Ak. dock äfven cnro

ciiqniUo, gal. pg. cuco.^^

curbalis mask. pl. remmarna i las abarcas.

currietsu svinhus. [Till sp. corro, jfr corral.^

curripa liten inhägnad på marken af lösa stenar

Cpiedra seca') der kastanjerna läggas att mjukna. [BL (Col.

p. 204) corrqmi slags inhägnad, hvartill SJ corrqjiar 'aco-

rralar' och BL (Bon.) aron-ipiar omgifva, vidare BL passim

escorripiar åtskilja sönderslita e. d.
;

gal. (Canc. II p. 192

och III p. 227) esgurripado och e^c. "demacrado estenuado'

(men Cuv. har blott ett escurripar = escupir, som väl knapt

hör hit); jfr kast. pg. rlpio stenbitar kast. rlplar fylla en

mur med piedra seca, etc. — Syn. med vårt ord äro BL
(J. Aceb.) cuerra SJ cuerre och Ak. för pr. xist. cuerria,

uppenbarligen skiljeformer till corro.]

curtezu brödskorpa. [Gal. corfezo 'pedazo de la cor-

teza del pan' berc. id. 'rebanada de pan'.]

custapada fall. [Syn. BL rostazada kast. costalada;

jfr culapada ofvan med samma suffix.]

custeirus de lösa sidstyckena på el carru. j^Syn.

Somiedo tsadrales, som BL SJ lladrales kast. adrales, hvar-

till gal. ladrairos och ladranas.]

chapacuhu stensättning (i en hålig bergsväg) af kilade

flata stenar,

chiculati chokolad; skämts, 'ch. de ca 1 dera' =
papas gröt. (Jfr I 5.)

chisca grand: 'aspera un chisquin'. [(ial. rliisra

'gota' rJnsro 'trago de vino, borrachera", kast. chlsguete

'trago de vino' och chispa 1. gnista (pg. cliUpd blott så).

2 gota migaja. 3. borrachera.]

choscu slags korf.

chueca mindre koskälla, dim. chucarin. {^hJUieca

gal. berc. pg. rhom 'cencerro'. Till EW II c cloche.J
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tsabeiron prustiot. (Ak. eléhoro gal. heJehro, och

äfven vårt ord helt säkert af det lat. med aferes af e- och

anslutning till andra ord (jfr växtnamnet caldeiron).
|

tsacon svinbog. [FL cIkicoh BL (Rato) Uacon, gal.

hicon pg. lacao; dertill gal. laroeiro 'perezoso, gloton' och

väl äfven berc. lacazo 'gloton'.]

tsagu tsäu grop eller pöl der linet l)lötes.

disintsagar (el t si nu).

t sa me ra alm. [Ordet pätagligen = *(a)lamera (som

gal. pg. lameda) ; alm annars kast. olmo, men äfven älamo

(poppel) betyder enl. EW II b 'im gemeinen Leben' alm.

Jfr förö frigt nedan o u m e i r u.
|

tsampu: 'carru ts.' utan järnskoning kring hjulen.

[Gal. kimpo (subst.?) 'carro por herrar'. Månne samma ord

som pg. Janqx) 'précoce' hvartill pg. lamphiho 'imberbe' och

äfven kast. lampifw = harhilampmo (men pg. barbilimpo)?
|

tsar, vanl. tsariega härd (= en stor platt sten eller

fiere midt i det stampade golfvet i stugorna). BL SJ Ilar,

Ak. upptar JUir i eg. bet. äfven för pr. Santander, gal. pg.

lar lareira berc. lareira.]

tsegra smalt, i ändan böjdt tungformigt eggjärn att

urholka träskor. [Ak. Jenni blott 'tre'pano' (kirurg.) pg.

likaså. — Ordet möjligen till lat. ligula : legra lätt dissi-

milatbriskt för legla (jfr föröfrigt Car. Michaelis" sp. dubett-

par landra — gländula samt pg. regra o. a.).J

tsildar jäsa, gå upp (om bröd).

tsieldu subst. jäst (syn. furmientu). [Ribadesella

(B. V.) </irl(/i( (för el *lieldu som sp. dintel, jfr äfven nedan

tsubietsu) och likaså SJ dieldar dicliht; kast. hudar gal.

pg. Jcvedar gal. l<'rei/o 'fermento', men kast. Jeado pg. léredo

uppgången (subst. jäst kast. pg. levadura fermento) så t. ex.

Berceo Jiehdo (Laur. 18) = hhdwio (Sacr. 77); vidare pr.

Extr. (Ak.) ludia 'levadura' ludio adj. 'leudo' Iiidlar.]

t s i n g u a n i z a folket, för Ioti(/(nn2a. \ Äfven i Cangas.
j

tsihuelu rad af slaget gräs, som slatterkarlen läm-

nar, [Väl till kast. lli'io rad af träd, plantor. Syn. SJ

marafm,]
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tsolju varg: 'ma lus tsobus te c o man!' 'scurii

comu la boca del ts.'

tsubercu vargunge. [Syn. kast. lohezuo lohato gal.

lohezno loberno.^

tsöndriga utter. [SJ llöndrUja, gal. londra ludra

lindra nutra pg. loidra (it. lontra), Ak. har nidrid (vanl.)^

Hutnt Jutria och för pr. Arag. liidria (kat. 1Iudrla).\

tsoru Po. skinnrem, hvarmed skackeln fästs vid oket.

[(jfal. loro med samma spec. bet., pg. loro skinnrem: syn.

Vi. Cangas SJ subeu Bes. xubeu kast. sobeo.]

t sota mindre stack af kärfvar. [Skform till sp. pg.

tsoureiru lager, -era mindre art. \Giid. -pg. JoHi-eira

louro kast. lain-tl (laiiro) SJ allorit.
|

tsousa flat sten, specielt skiffer, till taktäckning o. d.

tsousäu tak af tsousas.

tsubietsu nystan. [Bes. id. Fl. rhiii-iechn, BL (CoL

p. 82) ducicUu och (ib. p. 169) .ruriUn (hvilket dock knap-

past kan vara riktigt) samt B. V. för Villaviciosa duviellu.

(men för Colunga HDiellu), i hvilka former nu d står för 1

som i dkldn jfr under t si el du ofvan ; det gal. pg. Novelo

torde vidare också stå för ett *lovelo (både un lov. genom

assim. och lo lov. genom dissim. tenderade till nov.): slut-

ligen kan väl ifrågasättas, om icke äfven kast. ori/Io vore

samma ord (med aferes af det med ait. förblandade 1) sna-

rare än dim. till ovum med en något egendomlig bild. Det

åsyftade gemensamma grundordet naturligen globellum (med

1 för gl som kast. pg. lande etc.).]

tsuenxi fjärran. [Bes. tsonxi (hvilken form jag

med bestämdhet vill minnas äfven fans i vårt mål, fast jag

ej fått den antecknad). BL vanl. 1 1on e åock J. Åceh. Uonxe

gal. pg. Jon.re etc]

tsumbriza mask. jKast. loinhriz lambrija gal. pg.

londiriga liunhr.^

tsumiäu tsim. snigel. [BL (Cuesta) Illi)U(i(/i( mont.

Ininiaco men Colunga (B. V.) och SJ lllmnz, kast. liniaza^

gal. pg. lesma; (jfr it. lumaca).]
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tsumosu: 'ta tsuniosu' skumt, 'entri dia ya
iiiieiti'. [Ordet (som icke rimligen kan hänföras till tsumi)

kunde möjligen stå för ett limoso eller lamoso (gyttjig,

slammig, oklar) med en ej oerhörd bild.]

tsuria rep af svinborst |F1. rJtnyia, bero. lio-ta äfven

'generalmente de cerdas de puerco'.]

dendi från (rum) [Gsp. demh' (Dial. d. 1. 1.: 'mejor

desde') och ännu vulg., äfven bogot.|

desqui såsnart [Gsp. desque (D. d. 1. 1.: 'desque vays

por cuando vays es mal hablar') och ännu poet., gal. pg.

desque.
|

d er r anan lytt. äfven lig. = ruin \(jfQ.\. \)g. deyreado,

berc. derraiKjdo kast. derretKiddo (EW I derrengar).]

di du déu finger.

di da tå [Skformen deda tå äfven BL och berc. men
"för Colunga uppger B. Y. deda blott = 'pulgar del pié'.|

doiru vall, jordkant mot vidliggande högre terräng.

[Kunde möjligen ordet, som jag annars icke återfunnit, ha

något sammanhang med namnet Duero DouroP]

embasa(s) (imb.) korfskinn. [Till kast. envas<ir en-

emina sädesmått [Ak. har //i^;>//>/r/ 'cierta medida ant.'

och för pr. Leon fruktmått och åkermått ; dertill synes fin-

nas ett sp. pg. niliui 'demi-setier' ; till EW II c mine.
|

encesu (i ne.) högröd. [BL 'ascua etu-em , kast. pg.

encendido men Berceo e)ireso (kat. enres).^^

endilgar (ind.) urskilja. [Fl. id. id. men äfven med
annan bet. : 'Peru tintöulas el diahu — LiddfjarJies una

copla' etc. och liknande Bon. p. 52 'endUfiöijo^ utra com-

paranza' sade dem en annan liknelse, men också ib. p. 81

^endd(j(jse con elli' han gick; gal. hidUijar 1. 'ver, percibir

con trabajo' (= vår bet.) 2. = kast. enddgar. Till EW

') I en copla frän Ti. heter det:

Del otiu låu del riu

Tengo 8em1jra lu

Siete eminaa de trii

Menos iin srranu.



71

II b (der Diez ger et. delegare, men måhända vore äfven,

med hänsyn till vår bet., att taga i betraktande lat. deli-

care 'indicare explanare aperiri').]

engazu (ing.) räfsa, vb. en ga z ar. [Ak, aufjuzo

'instr, para pescar mariscos' och för pr. Ast. och Sant.

'rastro', SJ anrjaza 'bieldo', gal. angazo pg. engaco räfsa.]

enguanu (ing.) i år [Fl. id., BL miguaho (äfven en

ogano) SJ agnaho, hvartill gast. (F. G.) ogoanno, kat. en-

guang (jfr it. uguanno).]

en sugar torka.

ensuitu (ins.) torr [BL SJ ensuchn (hvarur SJ vb.

•eusKchar jfr arag. jutar) gal. enxoito (enxugar), men med
spårlöst bortfall af c kast. enjuto (enjiigar) och pg. enxuto

(enxugar), kat. regelb. axnt.^

(e)scaiada stege [Likaså gsp., gal. escada 'escalera

de mano' etc]

(e)scarmar escarmentar [SJ berc. id. Denna form

kan vara ursprungligare och derur, eufoniskt för *escar-

3»a?>åento, escarmienio hvaraf åter escarmentar.^

(e)scarpias träkrokar vid takbjälkarna att hänga

korf o. d. på. |
Som kast. escarpia.

|

(e)scarpion fjärillarf med utstående hår [jfr kast.

adv. 'en escarjjiott'
.^

(e)scarpizu grofkam [Syn. kast. escarpidor gal. ^.s-

<-ar}ti idor escarmeador.^

(e)sculanciu kopparorm. [Bes. id. BL (Col. p. 69,

dock framgår ej bet. bestämdt) coJauzu; syn. Colunga (B.

V.j och SJ alaguezu Llanes (B. Y.) alagiiézanu. gal. lisca-

€er liscancre pg. licran^o alican^o. Möjligen förefinnes

sammanhang mellan alla dessa former. ^)

)

esgariu björnunge [Bes. nasgaFm med protet. n, då

ordet rimligen intet annat är än ett *osgaiio med samma
bildning och suffix som kast. musgaho ; kast. annars o.svc^^o.]

(e)sperriar nysa. [Gal. pg. es2>irrar id. (sp. estor-

') Bolland (Faune III p. 17) anför ett par benämningar på samma
djur, som måhända vore att jämföra: lanzer (Vaudoisj lainzer (Suisae rom.).
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med vatten ur mun, hvartill gal. expln-kar 'rociar con la.

boca'. Jfr EW II c esproher (y).
|

{e)spina hagtorn. [Kast. vanl. cxpino pg. e.^plnheiro.^

(e)spinu björnbär (syn. ar tu). [Kast. syn. zarza.

etc. gal. pg, vanl. silva.j

(e)squeicer glömma: 'que nun ti'squeiza!' |BL
escaecer gal. pg. csqnecer (gal. ock esquenrer af subst. es-

quencia).]

(e)stadueiiu Po. hvar och en af stakarna i sidorna,

på el c arm. |BL (Cuesta) esfamloriit Jov. (A]).) estadorlic

SJ ef<f((N<loinu Ak, för pr. Ast. eMt(((/<)iiio -doho -dojo, gaL
berc. pg. edadullo. I Vi. hörde jag blott estacas.

|

(ej st a dun er a hålet der el staduenu sitter (syn.

Vi. furami).

(e) stamp lar springa sönder med knall (syn. (e) sta-

ts ar estailar). [Måhända att närma till sp. pg. esfampido

(dar un estampido -= dar un estallido), jfr EW II c estampie.]

(e)stamplonis 1. (e)statsonis se ofvan catachu.
(e)stauta: 'parez un a stauta' om ett magert nöt.

*(e)stinar taga af, stanna om regn; jag hörde blott

formen 'ya stinöu'.

facecha stensöta, polypodium vulg. | Bokstafligert

fascicula.]

falpachar vaktel. |B. V. för Colunga frai-pnyar

(första delen folketym.) och ijarijayuela (samt för Llanes

pijo-rijo förmodligen onomatop.), gal. paspalläs, hvilka for-

mer visa fullt korrekt y resp. 11 mot vårt ch, (Kast. pg.^

som bekant, codorniz). — Måhända vore att taga i be-

ti'aktande pg. farfalha etc. kast, farfulla farfalloso etc.,,

jfr EW I farfogliare. \)]

familia barn: tien cuatru familias'. [Afvea

Ak. 'en algunas provincias, hijo, singularmente varon',]

fana jordras, 'mubida de ti er ra'. [Fl. id. : 'Asi

M De EW I quaglia anförda wal. formerna pitpelace prepjlitze tyckas

svagt erinra om våra.
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te mate una fana . Annars har jag icke återfunnit ordet.

— Måhända sammanhang (om grundbet. "något afskuref)

med gsp. fånar fånar stubba öronen på djur pg. fånar be-

skära omskära. — För öfrigt synes vårt ord erinra om

det annars enastående it. fräna med samma bet., jfr EW
II a(=fragmina hvaremot W. Meyer Zs. VIII p. 219).]

faragachu trase.

faragacha gammal trasig skjorta.
|
Pg. frarjaUio

fi-antj. trase trasigt plagg, jfr kast. fargaUoa "desalihado

en el aseo" arag. desfargalladoJ]

faragucha smula. [Bes. farar/tnja BL (Ter. d. K.)

fa ra;/ a. ines gal. faragidla fra(j. fa-atif/. frän;/, berc. furar/nlla

id., dertill gal. ant. och gsp. //v/A/r/o/Z^/r "quebrantar el trigo'

kast. framjoUo 'trigo cocido' pg. fran;/oIJto 'blé e'crasé qu'on

fait cuire'. — Ordet påtagligen, liksom de båda föregå-

ende, till stammen frag fi^ang.
]

farietsus kli (syn. sal våus = kast. saJrado). [Gal.

pg. farelos id.
;

jfr äfven kast. harija 'mehlstaub' EW
II b.]

Farrucu Francisco. [Gal. id. (äfven Fanchuco berc.

Fuco) ; Ak. upptar >t»rdet: "en varias provincias gallego 6

asturiano jöven recién venido de su tierra'. — Hos CanelUt,.

Estud. asf. p. 261, meddelas följande former af samma namn

från Colunga: Franché Pache Pachu Xico Quico Lico. hvar-

till dim. och augm. som Pachucu Pachin etc.).]

feisuelu slags pannkaka: äfven fig. om person:

'feisuelu mal feitu'. [Kast. frisuelo id. och "judia'»

hvilken senare bet. jag ej känner, om vårt ord har. —
Vår form återger det lat. phaseolum fullt exakt liksom

gal. feixoo (jämte feixon och freixö; blott för det sista upp-

ger Cuv. ock bet. 'fruta de sartén') mot kast. frlsuelo (som

dock väl är phaseolum och det i betraktande af accenten

egentligen populära ordet, möjl. med inblandning af en

annan stam jfr EW II b) fåsof fr /sol fn'jol (Car. Micha-

elis. Stud. p. 288, äfven frezado) och pg. med suftixbyte

feijao.^
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ferir (el tseiti) tjärna smör (i en o dr i, skinnsäck).

ferrunu rost.

enferi'una'si (inf.) rosta. [Syn. BL (Bon, p. 20)

forohu (en något besynnerlig form, som måhända är konta-

minerad), Colunga (B. Y.) röna adj. ronentu (jfr EW I

rogna); kast. har herrin (^= ferrugine, som örin [ugin] anal.

hollin robin [igin.]) pg. fernit/ent gal. ferntxe (men gal.

feluxe, sot, med motsatt suffixbyte jfr pg. fuligem och

feluxem). — För vår form kan jfras gal. sartana vid sidan

af pg. sartagem sartä kast. sartén (dock kunde vårt ord

direkt hänföras till ett förefintligt lat. adj. ferruginus =
ferrugineus).

]

filandon spinngille |F1. id. berc. fiumlou, BL (J.

Aceb.) fila SJ jUaj men Menendez Fidal har i titeln till sin

romanssamling filandon, gal. fiada.]

flanduneiru som föreg., blott i följande copla fr. Po.:

El pandeiru ta rotu.

Rumpiöulu Pedru

Blincandu cunas mozas

Nu flanduneiru.

flecha trästicka flisa [jfr EW I freccia, II c fieche?)

Fonsu -a Alfonso.

fou fem. bokollon (trädet faya). [Ordet = fagum,

som annars på halfön ersatts af afledningen fagea, hvaraf

kast. ]i((i/((co bokollon, men derjämte äfven direkt af fagum

fahiico. (Kat. fdfj både träd och frukt).]

fouz bred, i ändan något krökt knif att hugga ris etc.

foucina liten skära med tandad egg för gräs, [Gal.

fouce foucina -o stämma till bet, med våra ord; deremot

Ak, lioz = vårt foucina och hocino 'instr, corvo para cortar

lena' syn, podon som vårt fouz.
|

fuchascu en storbladig umbellat. [Till fuecha.j

. ful gu era större ormbunke, specielt Pteris aquilina

(en större Asplenium hörde jag kallas 'fulguera mun-
te sa'), [Man har för halfön två former filic — och filict —

.

Den förra representeras af: berc, fel(jo feUjuitta gsd. fohjoso

'sitio de helechos' filgueira id. vårt fuUjnem kast, (?, icke

hos Ak.) liehjuera 'helechal' kat. faJi/neni falagucnt; den
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ofvan I 4) SJ jeJecho Colunga (B. V.) med epent. n fe-

lenehii gal. berc. pg. (Lamego) feito pg. (Douro) frifo och

(vanL) feto samt med epent. n gaL feufo pg. (Minho) fetifo

fentelha '). Till EW I felce.]

fundeiru adj. underst (möts. cimeiru) [BL fondfru

pg. funtlelro id.
|

fundir (un a pen a) holka hugga ur (för en väg e.

d.)
I

Syn. kast. ahondar.
|

fur ar göra hål borra.

furacu (fracu) hål, -a större hål äfven grop graf.

}BL fnnw fnracn afurdcay SJjHr(fci>aJi(racargSi\.fHrarfi(r<i

-((CO -ac<-if -ado -addr pg. ftinir fitro kast. hovddo -adar

•och ant. horaco liur. Jioracar fur. (Härtill gal. hnraco -a

eshuracar burafo -a berc. huraco ahurarar pg. buraco etc.

i hvilka former b måhända kunde bero på germ. inverkan,

got. *baurön).]

') Följande ortnamn (ni* Macloz: Diccioii. geogr. de B^spaTia) illustrera

jtterligare utbredningen: l:o Hdgiteru -as -o -un pr. Sant., Felguera -as -i»ci

Foh/itero -os -Ina pr. Oviedo (formen folg., som man kunde vänta, i vestra

delen af prov., felg. i centern), för Galicien en mängd namn som Felgtwira

Ftlg. Folg. Fidgueiras Felgoso Folg. (vida talrikare än de med Fifit. etc.)

samt äfven i vestra delen af provv. Leon och Zamora ett par Folgoso (och

•ett isoleradt Holgiiera i pr. Cäceres, som måhända dock ej hör hit) ; 2:o

Ehchal pr. Toledo, Helechar -osa -oso pr. Badajoz, Elechoso pr. Cäceres,

Elecha pr. Palencia, Helechas pr. Santander, Feleches pr. Oviedo, Fehchas

-öres pr. Leon (centr.) samt i Galicien ex. Ficitas (Lugo) Fifitoso (Pontev.)

Fi'tos (Cor.) Fenfal -eira (Lugo). De båda formerna få sålunda en ganska

bestämd utbrednirtg : den förra (felg. helg. plg. folg. fiilg. falg. falag.) upp-

träder i den norra mindre delen af halfön från haf till haf (och väl knapt

med afbrott mellan Kat. och Sant.?), h^arvid de här förefintliga betydligt

talrikare ortnamnen af denna typ, äfven der annars den andra typen i detta

område kan uppträda ensam eller jämte den ifrågavarande, synas tyda på

ett senai-e undanträngande genom denna andra typ, som (med formerna

fdech. felench. jdech. heUch. fieif. feit. fcf. feiit.) tyckes vara enherrskande i

hela den öfriga större delen af halfön. (I El Folklore Andahiz II p. 83

förekommer visserligen en 'Oracion de la flor falagiiera' från Sevillatrakten

efter en zigenerska, men ordet icke l)ckant för meddelaren och säkert icke

alls andalusiskt utan katalanskt jfr visan 'La falagii<'ra' i lierfraii ij Bros'

Cansons ij Follies p. 139.)
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furami fyrkantigt hal (i trä). [Ak. horttiiihre med
ännu inskränktare betydelse.

|

furcäu högaffel. \^i jorråa gal. pg. f'orc<(<lo -a, men
kast. horqidlla.]

af 11 rea dar (la yierba).

furcadietsa 1. tvestjärt 2. kullerbytta: 'dar la f.'

slå k. |1. Syn. kast. tijereta gal. cadela de frade (sic!).

Rolland {FauHc III p. 8(i2) ger ett par med vårt ord öfver-

ensstämmande namn : fourcha (pr. mod.) fourchette (Pays

Messin).]

furmientu jäst (syn. tsieldu se ofvan), äfven lig.:

'anda, bei, furmientu mal tsildäu!' ('de una persona

pesåa" jfr feisuelu ofvan). [BL formientu Colunga (B. V.)

id. kast. pg. fermento pg. ock form. gsp. honn. gal. fornu

jfr för öfrigt synonymen ofvan.]

fusu spindel (tjockare på midten, den spunna träden

nystas af).

fusa id. (jämntjock med knapp i ändan, tråden dras

af SS nystan).

gabinon krok i ändan på skaftet af la garfietsa

se d. o. [Fl. id.; väl sammanhurigt med följande.]

gabitu krokkäpp (att dra ner grenar e. d.) [S.J

ijabltH 'gancho de palo' enyahitar; jfr pg. garinlicts växt-

klängen (javiao id. och hök = sp. garilan (EW I gafa och.

II b gavilan).]

gabluchu roifogel ('dödar höns', väl en hök). [Till

sp. (ja c ilan etc]

gabuzu torr kvist af ganzu eller uz till lyse. [Gal.

gavlzo och (jaHzo id., jfr nedan ganzu. — Måhända sam-

manhörande med föregående ord: krok klyka kvist.]

gamuetu en liliacé, asphodelus; bladen ('gamue tus')

användas till svinmat. [Kast. (jaiiioH pg. (jainao -ocs -onifon

kat. (f((iii(j -ons -o//éf.]

ganzu rödblomstrig erica (syn. uz). [Gal. berc.

(janzo 'palito seco de urce para alumbrarse', till bet. såle-

des = vårt gabuzu (och måhända är i själfva verket

ganzo samma ord som detta : med epent. n som ofta kunde
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Itildats gabunzo gaunzo, hvarur ganzo skulle kunna ha

framgått).]

garabatu jordhacka med tre järntänder. [SJ id. id.,

kast. f/ar((l)((fo pg. i/aravato gravafo järnkrok gal. ant. ga-

nihafd 'trampa'. Dcrtill pg. fiararafos gror. gra refos 'brin-

dilles', hvilka sluta sig till följande ord.]

garabuchu vedpinne. [Bes. g<irahuyu gal. berc. gn-

rabuUo id. gal. carahuJIos 'pedacitos de lena' (jfr pg. garn-

hiilha kast. garapnllo etc. och C. MirJiaeiis, Stic/, p. .51 ff.),

härtill primärare form BL (Col. p. 197) 'garbn de lleha'

och Rato ganios 'ramas delgadas y lenosas con destino

al fuego'.
I

garampiniegu långfingrad. [Jfr pg. gramponäo

'escroc' och ant. engnnnnpoiKir äfven sp. germ. {Hidalgos

Tokabular) garfhar 'hurtar' ; föröfrigt som föreg.
[

garfietsa slef med en krok (gabihon) i ändan på
skaftet. [Fl. garfieclui gal. (Cuv.) garfella id..(man borde

'dock haft ett gal. garfela!); till garfa garfo etc. och jfr

föreg.]

gayuleru: 'perra g-a' löpsk, ock om personer.

[BL (Col. p. 208, dock bet. ej bestämd) gaguleru, Bes. gu-

yuehi id.; jfr sp. germ. (Hidalgo) gagn 'ramera'.]

gochu svin. [Ak. har gocho fam. 'cochino' och. cocho

pr. Ast. y Gal. 'gocho', men BL dock gocltu, SJ cochu

gal. berc. cocho; till EW II c coche.
|

gonzu järnyggla (der en ring fäst i väggen, der en

hasp hakas e. d.)
;

pl. -s gångjärn aftvåygglor. \¥^. gonzo

gal. gonce kast. gonce gozne gångjärn. Måhända vore vår

betydelse af yggla den ursprungliga? (EW I gonzo).]

gruena kärna i stenfrukt.

gruesa Po. yxa (i Vi. hörde jag blott hacha). [Bes.

hniesa.^

giiezca spiralskåra i ändan på spindeln, der tråden

löper. [Gal. osca (honcd ho.^quia) id. kat. oscd etc. till

EW II c osche. {Focr.sters tydning ur absecare, Zs. V,

mindre antaglig i betraktande af vår form).]

in cl a städ. [Colunga (B. V.) yunca kast. gunque etc.
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till EW T incude. — Vår form synes närmast stå för *inca.

med epent. 1 jfr ofvan I 10 och 38.]

macha kädjelänk, maska. |Gal. itudla med samma
bett., kast. pg. icke den förra (föröfrigt vårt ord med
korrektare form än kast. nialUt).

|

malucu böld. [Fl. id.]

man era handtag på lieskaftet (el est il).

manteu bondkvinnornas kjol, rakskuren, utan veck,,

öppen bak, med ena kanten täckande den andra (syn.

rudau). [Kast. pg. manfeo beskrifves såsom ett liknande

plagg men öppen framtill (?)]

manueca den del af slagan, som hålls i handen (jfr

nedan piértigu). [Bes. id.; syn. gal. »iKtif/Hrlra pg.

mataca och mat ar ra (de t sena) fång ved, ris.

[Till sp. iiKda''^]

mazana äple; tig. 1. m-s de cuquietsu galläplen

(jfr ofvan ciicaras) 2. m-s höfterna. |1. jfr gal. uvas

de cuco 2. Fl. id. äfven esmazatidse.']

mianu skinnrem, hvarmed el arcoxu fästs vid oket.

[Gal. »lean rem, hvarmed slagans halfvor förenas (jfr ne-

dan xugu) pg. Dieåo nieiäo hjulnafve. ('Medianum'
;
jfr

det I 4 anförda mou-dia för meu-dia).]

mesa bänk (bord förekommo öfverhufvud ej i stu-

gorna).

mesu liten bänk för en person (syn. tachuelu =
kast. faj.)

ml al ma och m i än i ca s vanliga bedyrande utrop:

min själ! min sann! [BL nilalnia, muhiira nitäniques SJ

nil(hiic<(s. För suftixet i det senare ordet jfr det hos Gil.

Vicente o. a. förekommande sämicas (som C. MichaeUs, Zs.

IV p. 602, sätter = soncas = si non que) och det af Lelte

de Vase. för ett Beira-mål anförda arrémicas ("Arrémicas!

vaise embora'). Föröfrigt synes miånicas vara en slags

eufemism för mi änima = mialma.]

milan dr u gräfling [Jov. (Corr.) och SJ inclandru id.
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Till lat. meles? Men berc. melandro betyder 'pedazo de

trapo' och csmdandrar 'hacer girones', jfr äfven följande.]

milandreras garntofsar i en frans framför ögonen

på dragnöt (för flugorna). [Måhända äfven gjorda af den

yfviga gräfsvinsfällen ? Eller kanske att närma till kast.

ni ilaHO fllano (villus) tistelblomma fjuntofs på frön?
|

minada hjord.

es min a da'se skilja sig från hjorden.

amin ar (las bacas) drifva samman. [Ordet med
ursprunglig bet. : annars gsp. (Berceo, Alex.) som kat. pr.

etc. Hit påtagligeu äfven minada liksom väl också kast.

pg. kat. nianada id., hvilket Diez vill sammanföra med
magione etc. EW I.]

minal Vi. slaga [Bes. nuuiar BL nianal pg. nianr/oal

id., men Ak. niangtial blott ^= stridskolf (slagor torde icke

användas i Kästilien): syn. gal. berc. mallo. — För vår

form jfr kast. menear för man.; -al för -ual väl analogisk

nybildning.]

miotsa märg [Kast. gal. pg. mask. form.|

mitichu Po. slags munkorg på kalfven för att hin-

dra honom dia. [I Cangas hörde jag af en individ på ox-

torget bitichn id., hvartill gal. vitiUo liknande inrättning på
oxar att hindra dem äta.]

mixar pissa [BL SJ niexar gal. pg. nwjar mij. kast.

mear\

muezcu hugg i en knifsegg e. d. [BL (Cuesta) nmczca

id. kast. nuiesca skåra fog (EW II b 'unbekannter herkunffj.

Ordet hör väl samman med gal. mosegar moscar (skära eller

bita i kastanjerna för att hindra sprickning vid stekandet)

bokstafligen ett morsicare (jfr kat. niosser/ar 'morder' mos
'bocado' mossa 'muezca' ; för vår form jfr äfven nedan

piescu piezcu =^ persicoj.]

muhica spillning af nötkreatur [BL (Reg.) bohira SJ
mohica kast. bo7ii(ja id. och hit väl äfven pg. bonicos 'ex-

cremento de burro, camelo' ; det kat. ordet är biij/na, men
om de nämda orden sammanhänga med detta synes vara

osäkert (jfr it. bovina buina boaccia etc, påtagligeu till
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bos; för vårt ord och de anfiirda dermed identiska vore

måhända, i betraktande af ett icke ovanligt sätt att fatta

>5aken, jfr EW II c bouse, att tänka på stammen i munon
muhecay). Syn. gal. pg. bosta gal. äfven bosteira (jfr sp.

bostar pg. bostal oxstall), vidare gal. också boga och gasto.
|

munietsa vessla [Syn. SJ rataliya arag. paniquesa

kast. comadreja gal. donosiha denos. dunicela garridiha pg.
(loninha toiiråo. (Vårt ord kan stå för mihietsa — n för n

lätt genom anslutning till följande ord — och detta med
aferes för arminietsa till sp. pg. armiho; de båda djuren

förblandas ofta).]

munin syn, piquinin, samt 'el didu m.' 'la dida
m-a' lillfinger -tå [SJ mahin 'mehique' gal. nieiHiito lufniho

'el dedo mehique' tnenilua 'la costilla m.' pg. dedo nif^iniiitJio

kast. mehique, dertill pg. rneiii)to etc. EW I mina.]

muhir mjölka [Gal. pg. n/ot/(jer mungir muytr (pg.

ock ordenhar = kast.) berc. muxir kat. »iinn/ir etc. EW I

mungere; vidare syn. Bes. mucer Jov (Corr.) och Cav. (Disc.)

mucir SJ mecer och så äfven Ak. för pr. Ast., väl icke

identiska med de föregående ; slutligen Jov. (Corr.) äfven

€atar.]

murar lura på råttor (om katt): 'ta mur an du' [Berc.

'jHtirar ratos.' Till gsp. mur.]

murgazu basura, äfven om person: 'anda, mur-
gazu, bei!' [BL (Col. p. 251, men bet. icke fullt bestämd)

monjazu, (J. Aceb.) morgazu i bet. ogräs, hvartill (Bon. p.

42) 'esmorgar granos' som tycks betyda rensa; jfr gal.

inurf/tieiro 'monton de paja de mijo menudo äntes de ma-

jaria'.]

muruxa bot. anagallis [Gal. y>/#</vuY(.s åtsk. alsinacéer

med hvita blommor pg. munujem id., gal. kast. ittuntjes

anagallis pg. ntorriao ninrr. id. kat. ntorronx murr. id. (jfr

fr. mouron rouge anagallis, mouron des oiseaux hvit alsine).
|

murzacu Po. burzacu bruz. Vi, en roffogel ('dödar

höns').

muscanciu slags korf [Fl. id. Till gal. moscar etc.

(jfr ofvan muezcu)?]
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muxega kvarntratt. [Colunga (B. \ .) monxega; syw.

gal. pg. moega (som torde vara ett molega), pg. äfven

treinonlia kat. tramuja (EW I tramoggia) och härtill Llanes

(B. V.) tremoa, kast. tolva, arag. gruenza (jfr kat. gronxar

'mecer'), extr. (Ak.) cibera.]

naspa garnvinda, vb. n asp ar. [Kast. pg. ry.sy;r/ -ar

gsp. niaspar EW I aspo.]

nisu plommon. | BL iihii h/sk id.
|

noyu knut. [Bes. och Pola de A. id. (egendomlig

form, som bokstafligen kan vara ett nodium), BL vanl.

fm du liksom SJ mont. och äfven gsp., Colunga (B. \.)

ntwdn, hvartill ett gsp. inicdo i Canc. de Baena, kast. /uKhj

men pg. no.]

nuyietsu fotknölen. [Kast. nndiUo gal. iKxhlo lin-

gerknoge.]

nucéu valnötsträd (jfr II o.')).

nuebu äfven ung, i öfverensstämmelse med det gal.

pg. språkbruket.

o (möjligen något nasaliseradt) mycket använd inter-

jektion afslutande tillrop eller fråga etc: 'ond i beis, o?'

distitsilu, o?' 'b ax a pa baxu, o!' [Ordet rimligen

en försvagad form af onie (hombre homem, som bekant,

oupphörligt interjektionelt använda i det sp. pg. samtals-

språket); samma form gal. Jio jämte J/om (lasca de aqui

ho!' 'vay acö bom!'), BL berc. ofta Jioin BL äfven hon.]

orriu fyrkantig sades- och visthusbod af korsfogade

bjälkar, hvilande på fyra stenpelare (då pelarna flera, kal-

las byggnaden p an era). Man går upp till dörren på en

stege.
I

BL SJ orru så ock Nufiez i ett ast. ordspråk orro

kast. horreo.']

6u aou, Po. hörde jag äfven agii (syn. (3ndi aöndij
livar, livart: "6u ta el farol?' '6u beis?" |F1. ok BL
i'i au au </'t'i etc. äfven 6 tiö (Bon.), för SJ uppges w

blott 'preguntando y antepuesto ä los pron. lu la etc.', li-

kaså gal. nio -la och berc, aalo -In, gsp. o Iiu gpg. on.
|

oumeiru al. [Berc. lnonfiro 'aliso". Ordet rimligen

till alnus : almo för alno som gal. ant. aliito ahio 'ålamo negro'

G
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(jfr EW II b alamo och Baist i Rom. Forsell, I p. 132).

Det ofvan anförda t same ra då en dublett härtill men
säkerligen en införd kast. form (trädet också sparsamt i

trakten). — Gal. har också ett (nncnciro ahoi. ainiciro pg.

(iiiiiciro 'aliso 6 ålamo negro", hvars bildning synes något

dunkel (såvida icke rent af utgående frän en form almeno

almno för alno?).]

o ur i tsar (el granu) syn. refrescar abintar.

[Till kast. (tfUht 'vientecillo", annars kast. orcar 'refrescar'

(men måhända hör också kast. orillar 'arreglar desenredar'

likaväl hit som till ora, hvaraf det annars härledes).]

pachizu halmfackla (pacha; syn. culmietsu of-

van).

papon otäck insekt e. d. [Gal. pai>(»i 'insecto cual-

guiera que no se le sabe el nombre 6 causa repugnancia'

äfven 'tragon, papanatas' pg. jxtpao buse kat. papo 'coco'

(jfr äfven kat. paparra 'garrapata' och gal. papulo 'cual-

quier insecto"). Antingen till lat. pappus "in atellaneis

aliquot" (jfr kast. papo 'flor del cardo' ==^ lat. pappus)

eller till sp. papo papar etc. (jfr EW I under mascliera).j

paraza bark.

parazu skal af frukt o. d. [Till gal. jnintx {=^ pe-

las 'mondadura de fruta') och detta väl till ett p((y<ir med

bet. tillreda rensa som pela till pelar (jfr äfven ofvan

murgazu vid sidan af BL esniorc/ar och nedan pulgaza
till pulgar med samma suffix).]

pataca potata. [BL gal. berc. id.. Ak. har ett pa-

taca = aguaturma (patata de caha, de Malaga) och dess

knölar, annars kast. p<if<if(i.
\

petsa skofvel i el rudédinu. |Ga]. jh'ii<i (ile ro-

dicio) pg. pemui id. (lat. pinna i samma bet.); vidare gal.

pela 'påla pequeha' hvartill Guv. äfven en biform peula,

uppenbarligen samma ord som vårt (ett pinnula jfr pg.

lula = lunula) liksom också med annan behandling Golunga

(B. V.) péndola 'paleta del i-odezno'.|

pen a kam, vb. pina'se.
|
BL (Olla) pcnar, Golunga

(B. V.) subst. jjf//é'.
j



pétina Vi. piétana Po. de koniska utsprången på
en skinnsäck (efter djurets ben) [Colunga (B. V.) piétana

(för Llanes uppger B. V. pinfanu). Till stammen pet pit

och jfr t. ex. gal. peta hacka 'näbb' peteiro fogelnäbb kast.

j>ito)i utskjutande del af något och spec. den lilla koniska

truten på en botijo (till formen just som en piétana). Det

kast. ordet är annars pielgo piezgo, förklaradt såsom ett

pedicum.]

pial pelare, hvarpå el orriu hvilar med mellanlag

af en rund platt sten (muela). |Ett pedale. SJ syn. pe-

gollu.]

picatuerus hackspett [Kast. pir<inia(Jfrof; pico gal.

pieapäus p)eto pg. ptcapäo pucanco peto.
j

picaxa jordhacka med bred näbb. [Till kast. pico

etc. jfr pr. Murc. piraza 'azada'.]

piechu 1. lås 2. fig. : 'ta scuru piechu" "de nueiti

piechu' kolmörkt. [Jfr kast. noche cerrada pg. noite fe-

chada etc]

pichar låsa
|
BL SJ picsllu 'pestillo' pri^llar jiiesll.

'cerrar con llave' gal. peclio -ar -adara hevc. perJiar. Orden

påtagligen till pessulum postulum (med suffixbyte ock =
kast. ppxtitto) jfr Car MicJniclis^ Jl^ortdrat. p. VMJ, och san-

nolikt är väl, som der också antydes, att gal. ferJiar -intara

pg. fevho -ar etc. är just samma ord. — Diez' etym. af de

senare (EW II b) åtminstone icke rätt sannolik.
|

piérgula (och peregul era, måhända med någon

skilnad i bet.) brädverk eller golf uppe vid kökstaket, der

veden läggs att torka (i det hus, der jag bodde i Vi.,

sträckande sig öfver den yttre af det gemensamma skiffer-

taket täckta delen af husets fähusafdelning, 'el pur tal de

la corti'). [Ordet, som jag annars icke återfunnit på

halfön, är bokstafligen det lat. pergula (it. pergola spjäl-

verk för vin).]

piértiga skackeln på el carru.

piértigu den kortare delen af slagan (jfr ofvan ma-
nueca) |SJ piértixia ga], pértoija kant. pt'rti(/a 'vara larga' och

i stället de mask. formerna =-- 'lanza del carro' dock Jov.
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(Corr.) pértega skackel, vidare pg. pertega pirt. 'vara' och

pr. Beir. pirfigo 'a vara mais pequena do mangoal' =^ vårt.]

piescu persika, p esc al fem. trädet. [BL piezcu

piescal SJ ^j/^sr?^ -(d (jfr II 35), pg. pécego kast. pérslgo

prisen etc]

piltraza trase.

(e)spiltrazäu söndertrasad. [Jfr kast. piltrara pil-

trafa 'carne fiaca que casi no tiene nias que el pellejo.]

pingar droppa {'ta pingandu' om vått grönfoder),

småregna.

pingn droppe, skvätt: 'dam i un pingnin de

tseiti'. [BL pingar droppa, äfven "estar colgando' gal.

berc. pg. pingar droppa pg. äfven akt. hälla droppe för

droppe och 'flamber avec de Ihnile, du lärd' = kast. prin-

gar, hvartill gal. gsp. inipingar smörja med fett, också =
kast. pringår jfr EW II b pringue ').]

pita -as höna höns. [BL SJ ^^//// -a 'polio -a' gal.

pifo -(( id. berc. pita 'gallina' pg. pito (pinto) liten kyck-

ling. Ak. har pAta 'voz para llamar ä las galliuas' och för

pr. Gal. 'gallina'. Enligt Bolland kallas i Morvan den

unga hönan pite.]

p i t o X a den höga raka blomstängeln på e 1 g a m u e t u

.

[Stammen pit pet.]

pitunu syn. manochu (ex. de floris). [Bes. id.

jfr gal. petada mata de hierba, pelo etc' pg. pitada 'pin-

cée' och EW I pito pizza.]

preganza (och peregachera, dock måhända nå-

gon skilnad i bet.) järnkedja, som kitteln hänger i öfver

la tsariega. [Berc. preganza id. Ordet kanske att

') Men hela gruppen synes ingalunda obelingadt vara att hänföra

till pinguis ; i pg. lexika uppges viaserligen, att pingar betyder droppa

specielt om fett, men gal. berc. ast. pingar är droppa utan vidare (gal.

pinga 'gota de cualquier liquido' pingiieira 'gotera' etc); det anförda j)in-

gar i BL (Cuesta, 011a) med betydelsen hänga (hvartill jfr äfven kast. pin-

gajo berc. pingallo 'colgajo'j leder ofrivilligt tanken på ett *pendicare,

hvfirur också betydelsen droppa utan stor svårighet kunde tänkas utveck-

lad: sammanblandning med atleduingar af pinguis kan sedan ha tillkommit.
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närma till pg. prego -ar äfven gsp. priefjo (EW II b) ? Syn.

kast. Hares, gal. gi-amalleira garm. Bes. gamayera BL
calamieres SJ clamiyera pr. Sant. (Ak.) caramilleras arag.

cremallos kat. clamallers clamalls cremallers {EA¥ II c

crémaillon).]

peregacheiru stänger 1. träverk upp under taket

der la preganza fäst.

p r i g u e i r u herde [Gal. pegueiro pecoreiro pg. pegureiro

peenr. (it. pecorajo).
]

prindenga större örhänge. [Kast. perendengue kat.

pcle)i</eiiga.]

pri fl au lig. "botsu prifiäu" fyld med fläsk e. d, [SJ

horo)K( preuada; syn. kast. empanada.]

pulgaza skal af frukt e. d., äfven bark.

pulgar ap. skala [BL pnJgdr (castafies) SJ pjulgar

mondar'. (Måhända att sammanföra med EW I pilucare ?).]

pumarina fjäril [Syn. SJ caparina, i Cangas hörde

jag päjara pajarina (jfr gal. palomina äfven Ak. palomilla).

(Vårt ord erinrar svagt om ett af Bolland anfördt baskiskt

pimpirina).
|

puntigu liten bro [Gal. jioiifigo id.
[

puntinal planka bro" framför dörren till el orriu,

stödd på de korsfogade basbjälkarnas ändar.

quizabis kanske [Bes. id. och qiikiahis BL quiciaves

quiciås gal. quizaves quizaes qitisais quizayes zecais gsp. qni-

zahes qidsah etc]

rabanu hjord, rabanada id. (äfven om personer)

I

BL rabaJm rahahåa gal. rabaho pg, rahanho vanl. reh. kast.

rehaho men ant. äfven rab. (i El diål. d. 1. 1. frågas hvar-

för V. skrifver renaruajo för van. och rehaho för rid)., hvarpå

V. svarar: 'ä esto no os sabré dar otra razon sino porque

assi me suena mejor') ; men hvilket är här det ursprungliga?]

rapiega räf, hvartill rueca de rapiega bot. oro-

banche. [Väl samma ord som kast. adj. rapicgo (ave ra-

piega), men å andra sidan näppeligen att skilja från sp. pg.

raposa räf, som Diez EW II b vill föra till rabo.
[

rebezu art stenbock [Fl. rdtezu BL (Col. p. 157)
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rohfzif och (Rato) revero SJ rohccn Ak. rohczo kat. reheeo

reberJi (vexlingen -co -zo är påfallande).

J

rebichoii(is) smultron [Bes. rebi/fonis. Ordet, som
jag annars icke återfunnit, kunde måhända stå för rub. och

vara att föra till lat. rubus "niora rubi". Synn. äro BL
(Col. p. 161) och Colunga (B. V.) mirandanu Kato meruén-

danu SJ marganétanu Llanes (B. V.) miraguétanu, hvilka

väl alla sammanhöra och torde vara att föra samman med
den gal. pg. gruppen morodo -ote -ogo -ango -eco bero.

merodo (med betydelsen smultron och arbutusbär jfr Cttr.

Micharlis Worfd. p. 139), hvartill äfven Ak. ett morojo "nia-

drono' och slutligen ett muruéganu, som jag hörde i

Po., men hvars bet. jag ej säkert känner (form. rlui mnus-

bär).]

reburdiar böla, äfven surra om Hugor ('guårdalu
pa cuandu re bur di en las moscas' Po.). [Jfr kast.

rebndiar 'roncar el jabali".]

recender i en copla fr. Po.:

La rosa en el mes de mayo
Toda la giierta reciende —
Non hay cosa mås humilde

Que el hombre cuando pretende.

[BL recender urr. lukta på (akt.) gal. pg. recender dofta

(neutr.).]

retsampu blixt, vb. arretsampa [Bes. id., kast.

pg. poet. Jampo annars relänipago men pg. äfven rehanpo

hvartill Alex. relatnpo, vb. sp. pg. relanqHUjuear pg. äfven

rekinipear Alex. relainpur.]

rechu rep, recheiru repslagare [Bes. reim Jov.

(Corr.) reijit rei/eru BL (Bon.) <(rreij<u- binda gal. rello 'cor-

del cinta lazo' pg. relho 1. 'cinto matronal' 2. 'a90ute de

tira de coiro torcida'.]

rédinu fästing [Colunga (B. V.) reiidu kast. rezno

jfr II 38].

regueiro -era bäck (jag hörde aldrig arroyo). [Nu-

nez anmärker vid ett ast. ordspråk : "el asturiano llama

regnero al arroyo que passa por valle entré dos montes';
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gal. regueiro bäck synes också vara allmänt (se t. ex. Canc.

I p. 1(31 II 18 III 232), dertill gal. äfven rego bäck (Canc.

III 211 227 241) och SJ riega 'torrente'; Ak. reguero öf-

versätts med 1. bevattningskanal 2. 'pequeno arroyo de una

cosa liquida' (t. ex. reguero de sangre), pg. regueiro 'sulco,

rego prolongado para regar, arroio'
;
jfr nedan riegu.]

renazii ryggrad. [Bes. id. BL renaz rehaz Colunga

(B. V.) yeiKil. Orden höra påtagligen till lat. ren (renes

lumbus"), hvarvid måhända den sista formen primärare

(renale) ; för de förras suftix jfr sp. espinazo och BL ros-

renubleiru naturmytisk varelse, som håller till i

molnen och bl. a. ofog nappar håret af getter etc, hvil-

ket bevisas af, att man stundom finner hårstrån o. d. i

hagel. [Gitier Ativan (Proaza) nnbleini SJ nublerx (jfr

Leife de Vasc.^ Träd. pop. de Port., p. 48 och 291).]

rescacheiru (i Vi. hörde jag också en gång rusc.)

igelkott (syn. Po. äfven purcuspin). [Bes. resgageiru

id. Djuret heter gal. ourizii carheiro, o. carho pg. ouriro

carheiro (gal. cacheiro annars 'cachiporra' pg. cacheira id.,

gal. cacho pedazo' = sp., pg. cacho klase), hvarmed vårt

ord nu påtagligen sammanhänger ^). Syn. för centern

(Kato) ijxerciicspui C^olunga (B. \
.)
pcrrK-ciispiti, med folket.,

SJ med karaktäristisk assimilation curcHspiH.]

resclabu hästens spår. [Måhända för *rescrabo

rescarbo till sp. pg. esrtirhar ("o cavallo escarva a terra'

Barros. ).J

') Emellertid borde man, i Ijetraktande af vexlingen ch — y i våra

former, kiiiiDa vänta sig besläktade kast. med j, gal. pg. med mulj. 1 (och

icke cli som ofvan), hvarvid i själfva verket erbjuder sig en del ord, som
böra beaktas: kast. gajo 'rama de ärbol' pg. galho id. esgalho kvist skott,

bit som sitter kvar efter en afhuggen gren, esgalhado betäckt med kvistar

skott, hvartill vidai*e BL escayu törne SJ escayu 'punta ö aguijon de är-

goma' m. fl., hvilkas betydelse nu rätt väl kunde passa till det med tag-

gar betäckta djuret, ehuru som sagdt å, andra sidan sammanhang mellan

vårt ord och gal. pg. oiirii;u cacheiro synes gifvet. För öfrigt är, som be-

kant, hela den vidrörda ordgrnppen mycket svår och ännu icke säkert

utredd.
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resgar slita sönder. [Kast, pg. rasf/ur jfr EW I

rascar.]

resplan der glänsa (i visor). [BL id. kast. pg. res-

plandeccr kat. rc^plandlr.\

riegu plogfåra, bena, rad af plantor. [Ak. yvV/yo

blott 'acto de regar' men gal, (Canc.) rc(jo äfven plogfåra

(vi). r('(i((r 'abrir surcos') och likaså pg. /tc/o plogfåra och

hjulspår (vb. rcijoar 'abrir sulcos), hvartill gal. rc(jo också

bäck SJ ri€(j<( 'torrente' jfr ofvan regueiro. (Det synes

nästan, som hade man i dessa ord utom stammen i sp. pg.

regar äfven inblandning af en annan och denna möjligen

till EW II c rigole jfr också EW II a riga.]

riola rad (syn. filera). |Gal. riola 'reata fila serie

procesion', kast. rloladu "atluencia de muchas cosas å un

tiempo' jfr EW II c riolé.]

rinchar gnägga. [BL gal. berc. pg. id., pg. äfven

relinc/uir = kast., gsp. reinchar.]

rodabiel sädesraka. [Syn. gal. pg, rodo; arag. re-

taviUo synes vara samma redskap och erinrar om vårt nå-

got egendomliga ord.
|

ron vagga. [Bes, id. Väl till det bekanta sp. ro ro,

dock h()rde jag annars af detta formen ru (gal. pg. ru

och rou) i en vaggvisa från Po. med refrängen 'ya a la

ru ru ru — duerme, nenu, duerme tii' ; i en vaggvisa från

Salamanca (hos Marin: Caiifos V p. 11) förekomma for-

merna ridi och ron; jfr föröfrigt äfven det sp. rorro 'niho

de pecho' som också synes bildadt af ro.]

roucu hes. [Som gal. pg.]

rudåu syn. mantéu ofvan. yEotUulo hörde jag äf-

ven i Leon om samma plagg.]

rudédinu vattenhjulet som drifvcr kvarnstenen.

[Colunga rodcndn etc. jfr ofvan II 38,]

sabugu fläder.
|
SJ id. gal. pg. f<((hn(/o -iiciro kast.

vanl. sanro men Ak. ger dock äfven saburjo -co.\

sacabera art ödla. [SJ id. 'salamandra' gal. ^aea-

veira id.
]

salgueiru -era sälg. [Gal. berc. pg. soh/iiciro -a
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kast. vanl. sauce (sauz saz salce) men Ak. äfven salgite-

sardon bot. ilex aquifolium, sardunietsa mindre

art. [Bes. xardon id., Ak. fur pr. Leon sanlon 'mata acha-

parrada de encina' jfr arag. sarda 'ramaje bajo en el monte,

tomillos, asnallos etc' Syn. kast. acebo pg. azevinho.j

sulanu: "präu s.' Po. solig äng (motsats abesiu).

[Jfr kast. siibst. solana solbelyst plats (syn. solejar) pr.

Arag. sohuiar id. gal. soleiro 'terreno soleado".]

asulichar sola, soltorka (t. ex. el pan (säden) la

yierba och "quedöu b i en asulicliäu" Vi. om en äng

efter solsken). [SJ soleijäac "tornar sol" gsp. asolejar =
värt, kast. solear rts.]

sulombra skugga (men sumbreiru). [Bes. id. Jov.

(Ap.) soloinbra och solonibrcra, till EW II b sombra ').]

sup lon långt rör af trä eller järn att blåsa under

elden. [Jfr det likformiga it. sofiione med samma bet.]

tabanu broms. [Sp. lexika betona tdbano gal. taban

taban pg. tavåo, till EW I tafäno och jfr V/. Meyer Zs.

VIII p. 239.]

taladoira kvarnklapp, äfven tig. om pladdrande per-

son : 'catsa la boca, taladoira!' [Syn. Colunga (B.

V.) och troligen äfven annorstädes i Ast. tarabica (hvartill

fig. om person Colunga tarabicu -a del mulin och BL sol-

tar la tarabica) kast. taravWa (äfven fig. och soltar la ta-

ravilla hablar mucho y de prisa'), pg, faraniela fram. (fig.

och dar å t. samt vb. taramelear), gal. tangedoiro; jfr

nedan.
|

tarabica dörrvred (af trä, roterande kring en spik).

[BL id. id. (som ofvan sades äfven kvarnklapp), syn. kast.

faravilla (äfven kvariiklapp) gal. fara relä -o pg. farainela

fram. (äfven kvarnkl.). Det ast. larablca och det kast.

>) Äfven i en pg. besvärjelse från början af 1600-talet (hos Braga.

O poio poitugiKZ, Lisboa 1886, T. II p. 95) återfinnes formen solombra:

af tre systrar, heter det, Huma é a sombra — Outra a solombra — E

oiitra Martha a nao dina'.
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fararilld gal. taravela pg, taramela med sina korresponde-

rande betydelser synas nu gifvet sammanhöra ; Cay. Mi-

r/i((('/is-, Stud. p. 242, sätter taravUla såsom en skiljeform

till frabilla, och hela gruppen kan väl också formelt föras

till sp. trabar traba etc, men det kan dock icke nekas,

att man både för den skramlande kvarnklappen (traquet

claquet) och för det snurrande dörrvredet (birloir tourni-

quet) kunde väntat sig mer betecknande benämningar. Och
hvad är föröfrigt vårt tal adoira? ')

|

techa lind. [Kast. vanl. tilo Ak. dock äfven det kor-

rektare teja pg. telJia (til tilha -ola.).]

t i nr al a ung kokalf, 'xatina nueba'. [Fl. id. BL
tenral jfr gal. tenreiro etc. och för ändeisen ofvan cuitrala.]

toucin fläsk, (e)stoucinar stycka sönder (icke blott

svin), [Fl. 'estouclnan gachus chiebres' BL 'rsfoiiciiKiiise los

llombos' (i ett slagsmål) SJ rsfoiiclitnr Mescuartizar un ani-

mal', men kast. atoriiiar 'partir el inicrro en canal'. "')]

trapa snara. [Som gal. pg. irapa, kast. fnniipa.]

treitoiru Vi . (för Po . har jag antecknat t r u i t o i r u ?)

rak väg eller ränna utför en bergssluttning, der veden asas

ned.
I

SJ frevhonu id. Ordet bokstafligen ett tractorium,]

truébanu bistock (till barken urholkadt stycke trä-

stam). [Härtill blott berc. frobo id. Till lat. tubus? —
Syn. SJ cubu och jfr äfven ofvan caxietsa, kast. corcho pg.

corti90 gal. cortizeira, arag. kat. arna (hvilket ord, i för-

bigående sagdt, enligt min meddelare från Pola de A. der

i trakten förekommer i bet. bark, till EW I arnia).]

'J Påfallande, ehuru måhända blott en tillfällighet, är, att å ena si-

dan vårt taladoira formelt kunde höra till taratrum etc. borr, som också

annars visar suffixet -tor ex. pr. faradoiiiro (kast. taladro etc), och å den

andra äfven kast. tararilla kunde föras till terebellum borr (pr. tararel

pg. fraroela äfven gal. fernrela mött).

-) Måhända vore bet. af vårt verb ursprungligare och grundbet. af

det annars oförklarade tocino blott stycke afhuggen del, sedan spec. om
fläsk (jfr fr. fléche de lärd) ? Härvid kunde då vara att taga i betraktande

sp. toza gal. touza 'pedazo de corteza' (hvarvid jfr för betydelsen gal. toro

'pedazo de carne' se nedan tueru) arag. toza pg. tou(^-a stubbe etc, jfr

EW II b tozo och Schelers Anhang samt Bai.st i Zs. V p. 560.
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tiicu knoge. [SJ tiicK "parte lenosa de la mazorca del

maiz', jfr kast. tocon pg. toco stubbe (EW I tocca).]

tueru trädstam. [SJ id. som ock pg. toro, gal. toro

'pedazo de pescado o de carne' och torada 'trozo de ärbol',

kast. tucro förklaras af Ak. med 'lena meniida' (EW II b

tueroj.J

turnar (las moscas) vifta bort. [Gal. fornar id.]

tur ron hård jordklump [BL (Cuesta) inrrlon SJ tarron

gal. torron pg. torråo (sällan ferr.) kast. terron. (Antingen

har man nu här för formerna med o u inblandning af ett

annat ord t. ex. torrar turrar, eller också rent af ursprung-

ligen för olika betydelser två ord, som på olika sätt trängt

ut hvarandra i de olika områdena.) — Syn. arag. tormo

'terron de tierra y aziicar' (sp. kat. tormo annars 'pehasco

suelto').]

t US q Ull ar klippa (hår) [BL SJ tos(piil((r pg. tosquiar

trosq. trusq. kast. trasq. och esq. ant. äfven tresq. trisq.

(båda t. ex. hos Lucas Fern.; i El Diål. d. 1. 1. säger sig

V. föredraga trasq.) och dcsq. kat. trasquilar tresq. esq. och

tosquirar.]

unda (i kast. visor, jag upptecknade, men nog äfven

annars i målet) ännu: 'unda niäs' 'unda ai/er' [Fl. anda

aunda id., men Cuv. ger ett gal. unda med bet. 'dönde'

(interr.) och "junto ä', hvartill äfven onda (jämte onde)

'donde' och 'junto a' — en något besynnerlig distinktion;

annars hörde jag i vår bet. Bes. inda = gal. pg., hvilket

äfven förekommer Fl. BL.|

u hinns lättklöfvar.

urbachu -a da fint regn 1. dimma, vb. urbachar
[BL SJ orbaiju BL orbetjada SJ orbai/ada, orljai/ar gal. or-

ndlo etc. Ak. orvallo 'en algunas partes' (obs. formen

icke normalt kast.).]

uz vanl. pl. uces erica (syn. det vanligare ganzu se

d. o.) [jfr Baist Zs. V 5-^6 och C. Mkhaetis Worfdent. 161.]

xabaril vildsvin
|
BL xabalin gal. .uihalln berc. .r(d)arin

-ifio pg. jandl fem. -ina och ant. jarard kast. jatxd! ant.

-in och fem. ännu -ina.\
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xana pöl (syn. poza). (I BL är xana blott ett na-

turiiiytibkt väsen och sa äfven 8J .rand 'ninfa'. I vår trakt

återfann jag icke dessa varelser, men de båda orden äro

väl identiska.
|

xantar äta middag. |BL SJ xiiifur gast. [F.-ii.) (jen-

fi(r gal. berc. .ranf<ir pg. jdiilar (men eidigt Lclte de V. i

folkets mun jcnt. Jint.) gsp, ijantar (D. d. 1. 1. : 'entré

gente vulgär se dize ijioitar, en la eorte se dize comer').^

Xepi dim. Xipin Pepe |Gal. Xepe kat. Jep.\

xiplar vissla, xipla slags flöjt |F1. .riphn- BL .TihI(lr

SJ xiblidii "silbido' xiblato "silbato' berc. xihntr kast. chlfiar

silhar etc, till EW I ciufolo II c siffler.]

xiringa'si ax. vagga gunga (t. ex. om ett träd).

[Fl. Bes. xiringäse id. ; härtill Bl. xbujar svänga berc. acin-

(jar 'mecer columpiar' samt med samma bet. ett kast. jinglar,

hvilka torde sammanhöra med vårt ord, som föröfrigt synes

ha förblandats med kast. jerinr/ar. — Hvad xlringar i föl-

jande visa från Po. egentligen betyder, är något osäkert:

Xiringuey la mucher de Bartolu;

Fixi muy bien que soy para todu

:

Si me buelbi å fastidiar

Se la buelbu a xi ringar,

(jfr kast. jeringar i bet. 'molestar enfadar').]

xugu 1. ok 2. skinnrem, trädd genom las capietsas,
hvarmed slagans halfvor förenas. [2. Gal. xmjo id. jämte

mcan se ofvan mianu).]

xuga (de bueys) par. [Ak. syn. gugada 'en algunas

partes' annars yunta.]

yiérgula näfver.

yina litet järnstycke hvarmed axeln på el rudedinu
är fästad ofvantill vid den roterande kvarnstenen. [Syn.

gal. soborella.]

zalamatu trase, äfven stor snöflinga.

zarapicar välta, zarapica: dar la z.' id. [BL
zaraptcdi- (011a) 'caer trompicando'.

]



Slutord.

Redan flera gånger har i det föregående antydts, att

målen i den vester om floden Navia belägna delen af Astu-

rien icke torde vara att betrakta såsom asturiska utan så-

som galiciska. De fakta, jag från detta område känner,

äro visserligen få, men talande: l:o kyrkoherden i Pesoz

(strax vester om Navia, nära Grandas de Salime) har för

denna ort i bref meddelat mig några ord och former, af

hvilka framgår, att e och o icke diftongeras (ben sempre

e abola costa sono), att intervokalt n
|
och förmodligen äf-

ven 1 1 synkoperas (boas hirmao låa temos), att n i ändei-

sen ino muljeras (viho), att ursprungligt 11 icke muljeras

(all alö), att initialt 1 bibehålles (låa lama lebar) — allt i

öfverensstämmelse med gal. •— hvartill slutligen följande

enstaka gal. former: as å (a la) eu che (te) teho; 2:o i

kast. romanser (Men. Pid.) från Boal (äfvenledes omedel-

bart vester om Navia, norr om Pesoz) återfinnas följande

gal. former: dente che dormindo teho tehoche teis (tienes)

puxiche (pusiste) ; '-\:o i andra dylika från ('ouha (sti-ax ve-

ster om Navia, nära kusten) : quén vira (viera) vir (venir)

vide (venid) ; slutligen 4:o visa de af Fernandez-Guerra

upptagna medeltidstexterna från Vilhniurra de Oscos (syd-

vest om Pesoz), i bestämd mol;sats mot de centralasturiska,

ett afgjordt galiciskt språk med former som ben medo rego

sempre, bon fogo, doente saida taega, nomeada viir (venir),

cavaleiro, preito, amigavelmente, art. o a os do ao, cu

men seus nossa uossos, dermos dardes etc. A andra sidan

har man dock här utan tvifvel äfven en del icke allnuln-

galiciska former, som sluta sig till de asturiska, så y fiir

inljud. pl cl etc. (Pesoz: oreya oyo veyo nniyer), pron. sou

(i romanser fr. Ooafia, äfven i de ganda texterna från
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Villamieva jämte det allmängal. seu). På samma sätt sä-

kerligen galicierande former i de annars asturiska målen

öster om Navia, så falaclie i Villapedre jämte falaste (och

måhända öfverhufvud mera blandning i målen närmast kn-

sten, der sjövägen ökar samfärdseln). Huruvida nu själfva

flodfåran bildar språkgränsen, lämnas derhän: afgjordt är,

att målen omedelbart vester om Navia (Pesoz, Boal) äro

väsendtligen galiciska, under det i trakter c. 15— 10 km.

öster om floden (Besullo Villapedre) målet är väsentligen

asturiskt, och att sålunda i det hela Naviadalen får anses

bilda vestra gränsen för de ast. målen. I betraktande af

de chorograliska förhållandena är det icke osannolikt, att

Ibiasdalen i norr bildar en liknande gräns.

Med stöd af de i det föregående meddelade anteck-

ningarna torde nu om det dervid närmast behandlade må-

let och om de asturiska målen öfverhufvud följande all-

männa, ehuru i afseende på målens gränser temligen obe-

stämda, kortfattade anmärkningar kunna framställas. Det

förra eller rättare den grupp af (sydvestra) asturiska mål

hvartill det hör, erbjuder åtminstone ett karaktäristiskt

fonetiskt moment, hvarigenom den skiljer sig från öfriga

ast. mål, nämligen formen ch för inljudande pl cl etc. (mot

y i de senare, resp. gast. 11, gal. pg. muljeradt 1, kast. j),

en karaktär, som åt öster sträcker sig åtm. till 8. Martin

de la Plaza, åt norr förmodligen icke mycket längre än

denna by och vestligare faktiskt knappast längre än våra

byar Villaoril de Bemeda och Posada de liengos, åt vester

sannolikt icke mycket längre än den senare byn, åt söder

upp mot leonesiska gränsen (kanske dock Ibiasdalen undan-

tagen). — Såsom integrerande i den större vestra gruppen

af ast. mål, erbjuder vidare denna sydvestra, inklusive vårt

miil, en del med den förra gemensamma karaktärer i mot-

sats mot den central-östra gruppen, hvaraf må påpekas:

l:o uddljudande 1 blir ts eller liknande affrikata (mot centr.

öst. 11- = mir. och å andra sidan äfven =^ kat., men
kast. gal. pg. 1) 2:o intervokalt 11 blir också ts (mot centr,

öst. nmljeradt 1 =:rr kast. och äfven mir., men gal. pg. 1)
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3:o uddljudande pl cl blir cli (= gal. berc. pg. mir., mot

centr. öst. mulj. 1 = kast.), livilka tre karaktärer synas i

öster sydligast nå ända till Pola de Lena, livarifrän dock

sannolikt den östra gränsen tar en rätt sned riktning åt

nordvest till kusten, som bildar den norra gränsen; den

östra är för 1 och 2 Naviadalen, under det 3 -^ gal. pg.,

den södra ungefär leon. gränsen (3 dock delvis i angrän-

sande del af Leon, och för 1 och 2 jfr ofvan I 35, obs. äf-

ven Ibiasdalen); vidare 4:o interv. et (ujlt blir it (:= gal.

berc. pg., mot centr. iist. ch = kast.) 5:o interv. nn nni

blir n (= gal. berc. pg., mot centr. öst. h, jfr dock ofvan

I 41, = kast. och äfven mir.) G:o diftongerna ei (obs. dock

aria =- era) ou kontraheras ej {= gal. berc. pg., mot centr.

öst. e o = kast.) 7:o labial konsonant tenderar starkt att

labialisera angränsande tonlös vok. (=^ gal. pg., mer säll-

synt centr. öst. = kast.) 8:o suffixet -orio ger -oiru (=
gal., mot centr. öst. oriu) 9:o det possessiva pronominet

miu tou sou har femeninformerna mia tua sua (mot centr.

öst. mask. form för båda genera, dock gast. centr. mia

sua) 10:o 3 pl. perf. på -non -nun {=^ gal. -no, mot centr.

öst. -ron, dock -non -no sporadiskt äfven centr. i Carreho

jfr ofvan II 10) ll:o de med hoc illoc sammansatta orts-

adverben acö atso acutsö {= gal. berc, mot centr. öst.

acä alla = kast.), — Slutligen förenar sig denna vestra

grupp med den centrala och mot de östra målen åtmin-

stone i ett fall nämligen i behandlingen af urspr. f, som
vestr. centr. kvarstår (= gal. pg., obs. dock jué delvis i

östra centern jfr ofyan I 30) men i öster representeras af

j (= mont. och med anslutning till central- och sydspan-

skan), hvartill kanske också kan läggas behandlingen af

gruppen homine etc, som vest, centr, genom successiv

apokop af e och n ger ome etc. (= gal.) men i öster (åtm.

S.J.) synes äga den synkoperade formen ombre etc (=
kast.). - Såsom karaktäristika för de asturiska målen
betiaktade mera såsom enhet kan (utom det redan anförda)

vidare påpekas: A) gont emot kastiljanskan l:o det pre-

palatala tonlösa x (jfr gal. pg. och äfven kat., mot kast. j)
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2:0 bevarandet af ruppen mb (— gal. pg. mot kast. m)
3:o speciell mot contralspanskaii, den gutturalnasala karak-

tären hos utljiidande n (— gal. berc. mont. etc. jfr ofvan

p. 17) 4:o en viss tendens till utsträcktare diftongering af e

och o (hvartill dock å andra sidan, åtm. vest. centr., in-

skränktai-e diftongering i vissa fall, jfr ofvan 1 25) 5:o

böjelse att låta tonlöst (a) e och o öfvergå till (e) i och u

specielt utljndande, jfr dock ofvan T 1 och noten i slutet

af 2 (jfr gal. pg. och äfveii kat.) 0:o de attraherade for-

merna merezo mereza etc, (=^ gal. pg., mot kast. -zco

-zca) 7:o konjuntivformerna dea dia estea estia (-— gal.

berc. gleon.. knappast pg. icke kast.) 8:o perfektgruppen

fixi puxi quixi dixi truxi (= gal.) 9:o den stående diminu-

tivändelsen -in -ina (— gal. pg. och äfven sp. -extr.): B)

gent emot gal. pg. framför allt l:o obefintligheten af det

för den galicisk-portugisiska gruppen så karaktäristiska

utfallet af interv. 1 n (hvaremot d gärna utfaller) och 2:o

diftongeringen af e och o. -- Vanskligare är att angifva

någon karaktär, som mera absolut skulle tillhöra de astu-

riska målen såsom enhet; dock må härvid erinras om l:o

öfvergången bd— Id (dock åtm. äfven gleon.) 2:o den re-

gelbundna apokopen af o i flerstafviga paroxitoner på -ino,

men plur. -inos fdock så delvis äfven berc.) .S:o gruppen

dalgun etc. (dock delvis äfven annorstädes jfr ofvan 11 7)

4:o den utsträckta användningen af diminutivsuffixet -ucu

-uca (dock äfven allm. mont.) 5:o det femenina trädsuffixet

-al f):o den egendomliga suftixformen -édinu -endu (mot

kast. -ezno jfr ofvan II 88) ; deremot torde det mycket

citerade initiala u här icke kunna komma i betraktande.
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Rättelser och tillägg.

Till p. 11, slutet af första stycket. Några notiser

om astiiriskan (efter BL) ger Ä. Morel-Fatio i sin artikel

om spanska språket i Eiiri/rlopa'dia BritcuDiira Vol. 22 (1887)

p. 350—51.

Till p. 16 not 1. I det lilla häftet Flores Mirandezas

af J. Lette de Vaf;ro)tceIlos (Porto 1884), som jag först un-

der afhandlingens tryckning haft tillfälle taga kännedom

om, förekomma flera ex. på dift no, och i Notas anmärkes,

att i mirandesiskan alternera u6 ('com um u rapido') 6 ('cor-

responde ao k ingles de full' och anses af L. såsom resultat

af i'(ö), 6 (slutet port.) och v.

Till p. 28, början. Enligt Morel-Fatio, 1. c, före-

komma yes (est) och ijercoi också på navarrisk-aragoniskt

område, som i allmänhet 'adheres more strictly to the diph-

tongs ie ue than normal Cast.'

Till p. 29, slutet af första stycket. Ett par quian

förekomma äfven i ett bref från M. Marfinez Marina till

Jovell., af samma art som Teresina d. R:s bref och aftryckt

tillsammans med dessa i Somozas bok. (I samma bref fins

också ett par ex. på den annars likaledes blott hos Re-

guera förekommande 6 perf. formen på -non.)

Till p. 29, r. 5 nfr. Det anförda Jnié står icke i Te-

resinas bref utan i det nyss näinda från Marina. Föröfrigt

fins, enligt Morel-Fatio, hnei/ äfven navarr.-arag.

Pag. 29, r. 4 nfr. står cuantayue^ läs: cuantayiié.

Pag. 31, r. 3 nfr. står canåutsåu läs: canåu tsåu.

Till p. 37, början. I mir. har man hrime, hvilken

form också bör observeras under III Idimba.

Till p. 40, r. 2 nfr. Äfven mir har formen nil cula

som BL.

Till p. 41, r, 13 ufr. Äfven berc. ala)H((r.
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Till p. 42, fjärde stycket. Här kunde också lia erin-

rats om det II 6 anförda cuala och de under III upptagna

cuitrala tinral a.

Till p. 48, slutet. Hos Fl. finner nian äfven former

som de centrala. Han har: ni. itiiu niiöii f. mia, m. ton f.

to, m. $on so f. sin( so samt äfven ett par .sYf (= kat.).

Till p. 44, r. 12 ufr. Fl. har betoningen i/dqne.

Till p. 44 r. K) nfr. Dertill citerar B. J. Cuervo (Dlc-

clonario de ro)istn(criÖH y réi/iniéti de l(( hiiyutt rdsfe/lana, T. I,

Paris 1886, s. v. alguno) ur Fuero Juzgo dalyunos och

daUjiotit.

Till p. 45, midten. Imperativens skenia blir således:

fala falay, buelbi bulbedi och bnlbey, parti par-

ti di och parti.

Till p. 47, r. G nfr. Fl. äfven saVirun.

Till p. 48, r. 2 nfr. Gal. har också inf. far.

Pag. 51 r. 4 ufr. står habemos hedes, bör vara: ha-

bemos -edes.

Till p. 54, r. 3 ufr. De anförda la pieseal el ceruyal

förekomma i Marinas ofvannänida bref, icke i Teresinas.

Till p. 55, r. 6 ufr. Äfven berc. encoineuzar.

Till p. 57 aflånar. Måhända till sp. pg. afa tiar etc.

EW I affanno.

Till p. 58 (dicornu. Fl. har aliconiiu i bet. af en

amulett (som jag tror ekoxen eller dess horn).

Till p. 00. Fl. har rinfanu. — Fl. likaledes ristor.

Till p. 02 canietsa. Antonia Coque gaf mig den an-

förda bet.; annars väl närmast underarm. För öfrigt be-

tyder kast. catiH/a underarm och skenben, gal. berc. pg.

canela särskildt skenben (som Bes.).

Till p. 70 endilgar. Äfven berc. endilyar 'ver ape-

nas una cosa'.

Till p. 96, r. 14 ufr. Här kunde också ha erinrats

om suffixet oriu oiru (jfr gal. oiro, mot kast. uero ero).
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