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Författaren vill hafva anmärkt, att han vid utarbetandet af denna 
uppsats i följd af sin vistelse i en aflägsen landsortsstad ej haft tillgång 
till andra trykta källor än STYFFE, Skandinavien under unionstiden, Sthm 
1867; två häften af Svenskt diplomatarium; samt RYDBERG,. Sveriges 
traktater 1, II: 1. Först under korrekturläsningen har han under vistelse 
i Stockholm kommit i tillfälle att göra några tillägg efter andra arbeten. 
Då fornformer anförts af norrländska namn utan angifvande af någon 
källa, äro de hämtade ur jordeboksutdrag, som genom kompetent person 
blifvit ur kammararkivet anskaffade. Särskildt märkes en s. k. hjälp 
skattelängd af år 1535, som är af stor vikt för kännedom om de norr 
ländska ortnamnen. 



Om SIL ock SEL i norrländska ortnamn. 

Ett ord, som i äldre tider skrifvits sil, men nu oftast skrif-
ves sel, råkas som bekant ganska ofta uti norrländska ortnamn 
ock har äfven varit föremål för forskares uppmärksamhet. 
Senast har dr H1LDEBRAND uti Sveriges medeltid omnämt 
dessa namn, men därvid gifvit dem en betydelse, som svårli-
gen lär kunna vara den rätta. Sedan han (I, s. 51) på tal 
om odlingens utbredning nämt, att ordet torp var ett all-
mänt namn på nyodlingar fjärran från gården, säger han: »An-
dra namn äro boda, bråten, böle, säter ock sel. Det 
första, såsom i våra ortnamn ofta händer, är en genitiv plu-
ralis af ordet bodar skjul, ock menades ursprungligen där--\  
med hvad vi nu kalla fäbodar. Säter har som bekant samma 
betydelse; likaså sel, som förekommer i Dalarne (ock Väst-
manland?) samt Norrland, likasom i vissa delar af Norge». 
Å följande sida yttrar förf. vidare: »Vid torpen tänker man 
sig åkerbruk, vid säter ock sel däremot hufvudsakligen betes-
mark»; på samma sätt sammanställas s. 55 »sel ock fäbo d ar». 

Det är mot denna tydning af det i ortnamnen ingående 
ordet sil eller sel, som vi på grund af forskningar i Gästrik-
lands, Helsinglands, Medelpads, Ångermanlands ock Jämtlands 
ortnamn här vilja inlägga gensaga, underställande det resultat, 
hvartill vi kommit, dr HILDEBRANDs ock andra vetenskaps-
mäns pröfning. 

Dr HILDEBRAND har tydligen härledt dessa namn från det 
is!. sel n., enligt CLEASBY-VIGFUSSONs ordbok i släkt med salr 
ock betydande »a shed on a mountain pasture». Ordet är spe- 
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cielt isländskt; många isländska ortnamn uppgifvas af Cl.-Vigf. 
såsom bildade af detta ord, t. ex. sel, Seljar, Sel-ä. Enligt 
Cl.-Vigf. motsvaras ordet i norskan till betydelsen af s e t r. 
AMEN upptager dock i sin ordbok ett subst. neutr. sel (med 
öppen vokal)'i betydelsen sxterhuus. För Sverge uppgifver 
RIETZ ordet sel fäbodar endast för Dalarne. Vi hafva ej häl-
ler funnit det i de norrländska landsmål, som vi varit i till-
fälle att taga kännedom om. Då så är, tyckes riktigheten af dr 
HILDEBRANDS förklaring med skäl kunna ifrågasättas, i all 
synnerhet då i Norrland, där sel-namnen oftast förekomma, 
finnes ett annat ord, hvartill man vid tolkningen af dessa namn 
måste taga hänsyn. Detta är subst. neutr. sil I. Bilder, en-
ligt Rz 1  s. 564 = »lugnvatten mellan forsar i en älf; sel-vatten 
lugnvatten i en ström». Ordet återfinnes äfven i norska allmoge-
mål, där adj. sel (slutet vokalljud) betyder »stille, sagte rin-
dende» (om bäck eller älf,, Aas. s. 642; sildra vb. n. rinna sakta, 
ock sildra f. en mycket liten bäck, Aas. s. 650. Vida vanligare 
är detta ord i svenskt landsmål, än man af Rz föranledes att 
antaga. Subst. silder eller sälder utmärker ännu i Härjeda-
lens folkspråk ett spakvatten ofvan eller nedanför en fors, 
ett stråk eller ett fall, ock verbet saet betyder där rinna sakta 
(om vatten); jfr vb. sila ock silka, Rz s. 564. I Älfros socken af 
,detta landskap har jag ock upptecknat namn på dylika ställen, så-
som Grensildre, Lillsildre, Storsildre. Det härjedalska socken-
namnet Linsen. (på WESTRELLS karta öfver Jämtlands län skrif-
vet Linsän) kunna vi, ehuru i saknad af äldre bevisformer, 
tämmeligen säkert föra hit. På förfrågan har rotskolmästaren 
P. ERIKSSON ifrån denna socken meddelat följande: »I Ljus-
nan, som har sitt lopp genom Linsells by, utmynnar en liten 
biflod, kallad Linan (på Westrells karta: Lina elf), ock vid 
dennas mynningar bildar Ljusnan en liten utvidgning. Som nu 
vattnet därstädes sakta afrinner, har utvidgningen fått namnet 
lyiseldre, d. v. s. ett sc'eldr af Linan. Sedan har namnet 
öfverförts till byn, som åter i sin ordning gifvit namn åt sock-
nen». Samme ERIKSSON säger vidare: »I Lofsån finnas flera 
sälder, däribland wayfiQueldre, som fått sitt namn af en ört-
växt, hos oss bekant under namn af way 2; ock i Glötån finnes 

Rz utmärker J. E. RIETZ, Svenskt dialektlexikon, Lund 1867. 
Lär vara Angelica archangelica L. 
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Björhus-säldre, som fått namn däraf, att vid dess stränder 
fordom funnits bäfrar med sina bäfverhus (bj ö r hus).» 

Såsom appellativ finnes ordet äfven i jämtländskan ock 
ingår i ortnamn. Det har i Räfsunds socken formen seZ, ock 
i Hackås, där ett ställe Siljebodarne (uttaladt [i] saZebuom) 
förekommer, finnes verbet sil& rinna sakta, såsom i en något 
uttorkad ström. Vidare har man inom Jämtland en by Svan-
sele i Ströms socken, ett torp Säfsel i Hammerdal, uttaladt 
sc'efscel, ock i Fånån, som utrinner i Flåsjön, finnas utvidgnin-
gar af ån, där vattnet följaktligen är spakt, som bära namnen 
Långsele, Storsele, Klingersele ock Amyrsele. I södra Ånger-
manlands nedre del börjar ordets betydelse nu vara förgäten, 
men i den öfre delen är hon i friskt minne. För norra Ånger-
manland upptages sel såsom appellativ af SIDENBLADH i hans 
ordbok öfver allmogemålet därstädes. 

Frågan gäller nu, hvilketdera af de båda orden sel ingår 
i de norrländska ortnamnen. Dr HILDEBRAND anser det vara 
sel fäbodar; vi vilja däremot göra gällande, att det är sel 
lugnvatten. 

Mycket är ej gjordt åt tydningen af våra ortnamn; Men 
våra norrländska namn på sel eller sele hafva dock ofta varit 
föremål för språkmäns ock topografers uppmärksamhet. Vi 
börja med att här anföra någras yttranden. 

RIETZ säger i sitt dialektlexikon (s. 564), att sil lugnvatten 
ingår i namnet på sjön Siljan i Dalarne ock i många ortnamn, 
t. ex. Edsele, Junsele, Långsele, Ramsele, Resele i Ånger-
manland, Selånger i Medelpad, Arsele, Lycksele, Sorsele, Sten-
sele m. fl. i Västerbotten. FALKMAN, Ortnamnen i Skåne (s. 85), 
uppvisar ock ortnamn, som äro bildade af detta sel. DJURKLOU 
anför i sin uppsats Om svenska ortnamn, intagen i denna tid-
skrift (I, s. 551), från Närike ett bynamn Sellvalla, hvars äldre 
form Selwuda han säger angifva, »att här varit ett vad öfver 
ett sel (lugnvatten mellan tvänne forsar)» 1. ABRAH. ABR:SON 

1) BERGSTRÖM, Bidrag till en etymologisk granskning af Söderman-
lands ortnamn, vill också hit föra de södermanländska namnen Silla ock 
Sillen (en sjö) samt Sela-ön, ehuru han anser, att de för betydelsens 
skull lämpligen kunna härledas från finska ordet salo, som skall betyda 
ö. Han håller äfven för troligt, att detta salo uppenbarar sig i flera 
norrländska namn på -sele. Dock hvarför gå öfver ån efter vatten? 
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HELPHERS, Som i slutet på 1700-talet utarbetade sina innehålls-
rika Samlingar till en beskrifning öfver Norrland, ock flera 
andra topografer äro ock ense om de ifrågavarande namnens 
härledning från detta ord. Så säger t. ex. FICAPHERS i sin 
beskrifning öfver Ångermanland, att Långsele socken »har sitt 
namn af belägenheten mellan flere forsar, ty sel kallas här 
allmänt ett lugnt ock stilla flytande vatten. Sel», säger han 
vidare, »betyder eljest efter gamla språket fäbodar. Många 
orter gifvas, hvilkas namn, ehuru nog lika

' 
 dock liafva sitt 

ursprung från särskildte anledningar. Att Asele, Ramsele, 
Stensele, Reselo ock Junsele i grannskapet jämte Lycksele 
ock Sörseie med flere i Norrland hafva enahanda bemärkelse 
med Långsele, visar deras belägenhet». 

Så förklaras också dessa namn i EHRENMALMS Resa genom 
Västernorrland till Åsehle Lappmark (Stockholm 1743). S. 72 
heter det där: »Sehle kallas i Norrland det uti strömmarne emellan 
forsar varande spaka vatten»; ock om Junsele socken säger han: 
»Sådana små sehlen öfverforo vi sex stycken uppå desse 4 
mil, ett bredvid Junsila byen, som kallas Junsila sehlet». 
Sedan möttes Jfthlsehlet1, Kortingsehlet, Guhlsehlet 2, Alfvets-
sehlet ock Flellansehlet, som ligger på gränsen mot Åsele ock 
har namn efter en by Behan. Motsatsen mot sel utmärkes af 
ordet stråk strömdrag. 

Rörande EHRENMALMS resa från Åsele kyrka uppför Ån-
germanälfven göra vi, med uteslutande af uppgifterna om for-
sars ock sels längd, följande utdrag: 

»Vi passerade: Åsehle forsen — Prästsehlet — Torfsehle-
forsen — Torfsehle — Storforsen — Stensehle — Brattforsen 

Stensehlstråken — Krokforsen 	Kalfsehle 	Almsehle 
forsen — Almsehle». Vidare genom: »Råseble 	Mesehls forsen 

Mesehle — Alblåsehlforsen — Alblåsehle — Stensehlsforsen». 
Längre fram nämner samme förf. Bresehlet med det därpå 

följande Warsehls-stråk et. 
Om nu dessa namn på -sele skulle utmärka i forna 

eller senare tider förefintliga fäbodar, så måste det medgifvas 
såsom en underlig slump, att dessas lägen på ett så regelbundet 
sätt kommit att omväxla med forsar. Fattar man åter namnen 

Eller Jä121sehlet: trycket otydligt. 
Uttalas 0.93'1 (af goZ gul). 
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som bildade af sel lugnvatten, så är läget just det naturliga; 
ty ofvan ock nedanför hvarje fors brukar det finnas ett sådant. 

Uti Resa genom Sweriges och Norriges Lappmarker af J. 
W. ZETTERSTEDT (Lund 1822) förekomma flerstädes uppgifter 
om sel eller lugnvatten. Han nämner exempelvis s. 135, att 
ofvan en fors i Alten älf »är ett sele eller spakvatten, på hvil-
ket en myckenhet sjöfogel nu syntes». I en not förklarar han 
ordet sele sålunda: »Sele kallar man här i allmänhet lugn-
vatten eller ett sådant, som i en älf framrinner omärkligt ock 
med jämn yta». S. 164 talar han om en på de flesta ställen 
ovanligt smal ock hopträngd älf, som »här utvidgar sig ock 
bildar ett spakvatten så grundt, att man endast midt uti detta 
sele finner en möjlighet att kunna framstaka båten». Längre 
ned på samma sida heter det härom: »Detta spakvatten, som 
heter Kuosu-suando, förer» o. s. v. S. 159 säger han: »Suando 

(suwando) betyder sele eller spakvatten». Af detta ord suando 
äro en stor mängd orter uppkallade i de till Norrland hörande 
finska trakterna; vi nämna exempelvis det -bekanta socken-
namnet Karesuando. 

Uti L. L. LIESTADII bok Om uppodlingar i Lappmarken 
(Stockholm 1824) heter det s. 36: »Allvar, åar, bäckar, ränni-
lar, forsar, strömmar, sel m. m. finnas i stor myckenhet i Lapp-
marken»; ock efter en närmare beskrifning af älfvarne heter 
det å följande sida: »Hit höra såsom synonyma strömmar, 
for sar, s el. Sel säges i Norrland om sådana ställen, där vatt-
net under en trög, knapt märkbar rörelse likasom öfvergår till 
hvila på ett horisontelt plenum mellan 2:ne forsar. Därifrån 
härleda namnen Lycksele, Åseie m. fl. sitt ursprung». Hos 
brodern PETRUS L/ESTADIUS heter det i hans Yournal(Stockhohn 
1836) s. 148: »Sel, på lap3ka sauvon eller soen, en mindre 
sjö eller spak älf mellan tvänne forsar». 

v. DCBEN, Lappland och Lapparne (s. 93), öfversätter or-
det sel med »ställen i floderna, där dessa vidga sig ock vatt- 
net rinner mera sakta. Af sådana sel», säger han vidare, 
»hafva en mängd platser i Norrland sina namn, t. ex. Åsele, 
Lycksele, Gransele, Sorsele m. fl.» — F. SVENONIUS, Bidrag till 
Norrbottens geologi (Stockholm 1880), upptager (s. 90, 91) några 
lapska ock finska ord, som ingå i norra Sverges ortnamn. 
Bland ord af det förra språket upptager han subst. sauvon 
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ock öfversätter det med »ett stort sel eller spakvatten». 
Uti LINDAHLS ock ÖHRLINGs Lexicon lapponicum (1780) s. 
397 finnes ordet sauwon öfversatt med »ett stillvatten eller 
liten sjö emellan tvänne forsar i en älf. Norrlandice sol». 
Detta »sol» kan svårligen vara annat än SVENONH sel, ehuru 
vanstäldt genom tryckfel. 

Efter att hafva anfört dessa tidigare tolkningar öfvergå 
vi till en redogörelse för enskilda namn, hvari sil eller någon 
annan form af detta ord enligt vårt förmenande ingår. sil, 
sel ni. fl. former bilda ortnamn dels ensamma, dels i samman-
sättning med andra ord. Exempel på det förra slaget äro: 

Ängermanisad : 
Sehl, by i Nätra: Sellsb3rh 1646, Seen 1580, Sijlldh 1535. 
Sehl, by vid kyrkan i Ramsele vid älfven: sel]. 1646, Seel 

1569, Still 1535; uttalas sa. 
Yttersehl, Öfversehl, byar i Resele vid älfven: Seel 1646, 

Öffuersell, Yttersell 1569, Sijil 1535. 
Sihl, by i Fjällsjö vid älfven: sill 1646, Still 1569, 1535; uttalas sd. 
&hl, by i Ytterlännäs mellan tvänne sjöar: Sell 1646, 1569, 

Sehl 1429; uttalas se/. 
Sehla, by i Högsjö vid ett långt, spakt vattendrag, saknas i de 

af mig nyttjade jordeboksutdragen, uttalas slå; i samma 
socken finnes också en by Lill-sela: uttalet lilsela. 

Sil, en inom Multrå liggande skogsslåtter eller myrodling, som 
genomflytes af en större bäck; uttalas st/. 

Medelpad: 
Silje, by i Selånger: Sillie 1646, Sijllije 1535; uttalas sik. 
silke, by i Liden vid Indalsälfven, som inom byns område är 

ömsom strid, ömsom spak: Sillre 1646, Sillerby 1547, Sij1.- 
bero 1535. Inom byn ligger silar-forsen. 

Silke, by i Borgsjö: sillråm 1646, Sike 1547, skillere 1535. 
Härjämte upptagas 1547 en by sula för Sköns socken 

ock en by Sillie för Njurunda. 

1) I afseende på namnens nuvarande skrifsätt följa vi Adressbok 
för Vesternorrlands län, Hernösand 1875, då i hänne finnas upplysande 
oegentligheter, som — icke till vår fördel — blifvit afhulpna uti A. 
ARLBOMS Adress- och annonskalender för Vesternorrlands län, Hernö-
sand 1880. 
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Helsingland: 
Silja, by i Tuna: Sina 1543, 1535. 
Sildra, en utvidgning i Färila af Ängraån. 

Västerbotten ock Norrbotten: 
Selet vid Vindelälfven., Selet ett bruk vid Aleån. Selet vid 

Byske älf. 
De med här ifrågavarande ord sammansatta namnen äro 

talrikare. Vi känna från 
Ångermanland: 

Ramsele, socken i södra Ångermanland vid Faxe älf, är det 
älsta hithörande namn, som är oss bekant; det skrifves 
Rafnasill 1273 (Rydb. Trakt. s. 273), Rannasild 1314, Ram-
nasyl 1316 (Sv. dipl.), Rampnasil 1319 (Styffe, Skand.), Rams-
sijldh 1535; men redan 1569 Ramsell, fast formen Ramsill 
möter ännu 1646 ock senare. Uttalet är retmscel. Förra 
leden är tydligen fsv. ramn, isl. hr a fn korp 1. — Inom 
denna socken förekomma flera af sel bildade namn, nämligen: 

Stamsele, by: Stamsill 1646, Stamsell 1569, Sttampssijll 1535; 
uttalas ståntscel; 

Eldselet, nybygge; uttalas ce/scie (subst. eld har i målet for-
merna Gl ock cel); 

Harrselet, nybygge; uttala A hgjele (subst. harr, fisken, heter i 
målet hep- ock tyckes ingå i namnet); 

Gårdsejet (eller Orrsjöhöjden), likaledes ett krononybygge i 
Ramsele; uttalas gagle af gtu  gård. 

Edsele är namnet på, den nedanför Ramsele liggande socknen; 
det plägar härledas från sel lugnvatten. Dess betydelse 
säger HCLPHERS vara klar, »ty många ed, uddar ock land 
vid forsarne, emellan älfvens sel (lugnvatten), gifva därtill nog 
anledning. Socknen kallas mest genom förkortning Edsle ock 
af några Edsiii». Namnet skrifves mellertid Essxledh 1535, 
Eeslee 1569, Edhsle 1646, Edslö 1727, hvarmed jfr Ramsilla, 
Långsil (nuvarande Ramsele, Långsele); ock likaledes Edslö 

1) Om namnets uppkomst vet allmogen omtala en hel historia, 
hvars innehåll i korthet är följande: Några personer hade gillrat en björn, 
i slagjärn. Björnen drog detta med sig från skogen ock lyckades på 
isen komma lös, men med uppoffring af den tass, ram, som fastnat i 
järnet. När sommaren kom, fann man järnet ock ramen i ett sel, 
ock däraf vardt det ran,istel. 
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1747 i motsats till Resela, som möter i handlingar af samma 
hand. Då härtill kommer, att Edsele uttalas &,2,é, men Hsce'l, 
rdonscel, letesce'l o. s, v., vill jag i detta namn se en folk-
etymologisk ombildning till öfverensstämmelse med de många 
i närheten förekommande namn, hvari sel värkligen ingår. 

Resele socken uppträder under formen Resild 1314, Rasyl 
1316, Reell 1319, Ressijldh 1535, Reesell 1569, men ännu 
år 1743 visar sig i tryck Reella, så väl som ock Junsila 
ni. fl. dylika namn; uttalet är rt5sce'l. HeLPHERS härleder 
namnet från sel lugnvatten, på grund af sådanas förekomst 
inom socknen, men tänker ock på möjligheten att, i rikhet 
med förf. till en akademisk disputation från 1700-talets början 
ock geografen TUNELD, härleda det från rese jätte'. Inom 
Resele socken vid detta sel ligger en by, hvars namn nu 
skrifves ock uttalas Rå, 1646 Råå, 1535 Raadh. Då nu sock-
nen jämte resild 1314 skrifves rasyl 1316, är jag böjd att 
taga den senare formen för äldre, då han ursprungligen har 
utmärkt selet vid Ra (Rå), hvarefter namnet öfvergått till 
hela socknen. 

Långsele, by- ock sockennamn, skrifves Langasild 1314, Langa-
syl 1316, Langasil 1346, Langhssyldh 1535, Långsell 1569, 
1646; uttalas Wiesce'l (af adj. lag lång). Uti en Beskrifningäfver 
Långsele socken af COLLEEN, Hernösand 1862, säges, att namnet 
anses hafva kommit däraf, att Ångermanälfven, som genom-
skär socknen, vid ortens hufvudpunkt under en sträcka af 
en half mil mellan Forse ock Långsele forsar sakta fram-
flyter ock bildar s. k. »sel» 2. 

Långsele, by i Anundsjö: Långsehl 1646, Langsijldh 1535. 

Allmogen talar emellanåt om en sagan tillhörig drottning Gunnilla, 
som skall hafva färdats uppefter Ångermanälfven ock gifvit flera socknar, 
däribland denna, namn. Nu sträcker sig ett sel från Edsforsen genom 
Resele ock ett stycke in i Lidens socken. Detta sel var grundt, så att 
drottning Gunnilla kunde rida däröfver, ock därutaf vardt namnet Re(d)-
sele. I ett tillägg efter denna uppsats finnes en närmare redogörelse 
för sägnen om denna Gunnilla. 

»Några hafva väl äfven», säger han vidare, »velat härleda dess 
benämning från ordet »sil», emedan älfven under den nämda sträckan 
likasom silar sitt nästan spaka vatten fram öfver den fordom af ris 
ock vindfällen uppfylda jämsluttande flodbädden; men denna derivation 
är dock mindre antaglig», 
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Junsele socken skrifves Jönssijldh 1535, Judensell 1569, 1646, 
(se vidare ofvan under Resele s. 10); uttalet inom socknen är 
jön,scesi, längre ned i landet (Multrå)Onscesl. HOLPHERS säger 
i sin beskrifning (1780), att suckneboarne kalla socknen Jön-
sele. Anledningen till namnet säger han vara osäker; senare 
leden vill han härleda från sel lugnvatten. »Af hvad skäl», 
säger han vidare, »en del skrifva Junsilla, är obekant; giss-
ningar gifvas flere. Några föregifva, att socknen blifvit 
kallad Junsele efter den förste, som här satte sig neder ock 
varit från Norge, haft namn af Juback; andre, att Jufvan 
ån, som från Anundsjö hitrinner, därtill gifvit anledning». 
Förra leden torde kunna sammanställas med det söderman-
ländska Junaker, nu Jönåker, ock stadsnamnet Junaköpung, 
nu Jönköping, samt med det därmed sammanhängande nam-
net Junabäck. Formerna Judensell bero väl på någon folk-
etymologisk förklaring. — Till de ofvan efter EHRENMALM 
anförda selen i Junsele äro följande namn att tillägga: 

Gåreleselet, by (en annan heter .Gårelehöjden, uttalas orcel-
hogda); 

Tarselet, Norra ock Södra, det förra by, det senare nybygge; 
uttalas kjol°, sammanhänger med Tarsjön ock Tarån, vid 
hvilken senare byn Tara (uttalas tcra) ligger. Jfr Tarasjönäs 
ock Tarån i Ramsele; 

Osele by uttalas 0866'1, ligger vid Ångermanälfven ; torde vara 
att härleda från det i ångermanländska ortnamn välbekanta 
ordet os (Qs mynning) ock sel; 

Lillselet, by likaledes i Junsele. 
Storselet, by i Tåsjö socken. 
Besele, utgods i Bodum vid Råströms- eller Besele-ån. 
Sikselet, by i Fjällsjö socken. 
Silsjönäs, by i Fjällsjö, ligger på västra sidan om Faxe-

älfven midt emot den ofvan s. 8 omnäruda byn Sihl. Älfven 
bildar här en utvidgning eller vik, som å STIERNSTRÖMS 
länskarta nämnes Sil sjön; På ett näs i denna sjö ligger byn 
Silsjönäs. 

Storsele, by i Anundsjö, i närheten af sjön Storselet. 
Westersehl, by i Anundsjö: Wästersäll 1569, Öffärssijldh 1535. 
Mellansel, by i Anundsjö: Mellansell 1569, Mellenssijldh 1535. 
Yttersehl, by i Anundsjö: Yiresell 1569, Wttherstessijlldh 1535. 
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Sels-sjöarne i Anundsjö efter Kubbe-ån. Längre ned efter samma 
å ligger 

Seltjern med Selsmo nybygge. 
Aspsele, by i Björna. " 

Medelpad: 
Selånger, socken: Silanger 1314, 1316, 1374, Silangger 1314, 

Sillanger ock Silangr Hels. L., Sijllangher 1535, Sälånger 
1646, ligger vid den s. k. Selångersån ock Selångersfjärden. 
HOLPHERS är villrådig, om namnet skall härledas från sel, 
som »i gamla språket betyder fäbodar», eller af sel stilla-
rinnande vatten. »Andra påstå», säger han vidare, »att det bör 
härledas af sill ock därföre skrifvas Sillånger, anförande till 
skäl, att socknesigillet ännu visar en sill, ock att en dylik med 
öfverskrift Sillanger funnits på gamla storklockan sedan 1672». 
GEIJER omnämner i sin Svenska folkets historia, att socknen 
förer två sillar i sitt sigill, ock att namnet fordom, enligt en 
dissertation af år 1734, skrifvits Sillånger. Härd* låter nu 
GEIJER förleda sig till det påståendet, att »sill- eller ström-
mingsfisket är i Medelpad så gammalt som, Silångers namn». 
Trots de två sillarne i sockenvapnet ock den på kyrkklockan, 
trots också folksägnen om en genom det ymniga sillfisket 
härstädes rik p.rest, som af snålhet nekade en fattig men 
trollkunnig lapp litet sill till föda ock därför af denne vardt 
hotad att blifva lika fattig på sill som lappen själf, en spå-
dom som ock gick i fullbordan med den värkan, att presten 
fick — sill-ånger, hvilket sedan blef socknens namn; i 
trots af alt detta lernna fornformerna Silanger ock det nu-
varande uttalet sa.ånger intet rum för gissningar på sillen 
såsom etymon 1. Därmed vederlägges ock den förmodan, att 
socknens namn skulle komma af sel fäbodar. 

Horsilje, by i Timrå socken, skrifves så äfven i Ahlboms Adress-
kalender; men medelpadingar, som jag frågat, vilja ej god-
känna denna form, utan säga byn heta 09i1 eller Orsil, ock byn 
skrifves också Orsill, såsom Man sagt mig — af blygsamhets- 

1) För kuriositetens skull må nämnas, att författare ock härledt namnet 
från adj. säll salig ock här funnit »beatorum insulas». En kung Godmund 
skall i forna tider haft sin gård vid »Selångers eller det Sälla Häradets sund». 
Se äfven art. Selänger uti Hist.-geogr. samt stat. lexikon öfver Sverige 
af TaomtE m. fl. 



II. 6 	 NAMNLISTA: SAMMANS. MEDP., JÄMTL. 	 13 

skäl. Namnet har formen Ordsill 1646, Orsill! 1758, Horssijll 
1535. Jfr Ordsiell s. 14. 

Kölsillre, by i Hafverö, plägar ock skrifvas Kjölsillre: Kiörs-
silder 1646, KolssUller 1535. »Den betydligaste höjdsträck-
ningen inom denna del af socknen är Kjölsillreåsen», heter 
det i den af kommissionslandtmätaren A. BRANDELL upp-
rättade beskrifningen öfver Hafverö socken, Han nämner 
ock, att med tjälar menas bär granskogar med torr, fast 
mark, ock med sur tj äl ar vattendr:sinkt mark beväxt med 
gran; jfr fsv. kjol, no. kiöl. Förra leden af namnet kunde 
kanske härledas från detta ord. 

Sillermyran, myr i Hafverö. 
Sillerflo, stor myr i Hafverö, med tolf tjärnar enligt BRANDELLS 

nyss nämda beskrifning. 
Ens illre, by i Borgsjö: Ensillere 1646, Errenssiiner 1535. 

Jämtland: 
Finnasil 1346 (Sv. dipl. »i finnasili») ett fiske i Fors. 
Mörsill socken skrifves (enligt Styffe) Inrest" 1413, Mörsild 

1575 (uti ERASM. LUDVIKSSONS Yämtlands beskrifning-  till 
sine Tingslag, Socknar och Kungsgårdar), Mörsell 1646; DYBECK 
i Runa Mörsele. HeLPHERS, som i beskrifningen nämner 
socknen Mörsil, men å kartan Mörsill, säger: »Namnet här-
ledes gissningsvis af de många Mör- eller Myrstackar, som 
funnits vid de sel eller lugnvatten af älfven, som här löper ur 
On Liten, hvarvid kyrkan ock de fleste byar äro? belägne». 

MILLRATHS karta finnes här en utvidgning af älfven utmärkt. 
Namnet uttalas mksi,/, nbitsU ock äfven på flera sätt på olika 
ställen. Billigtvis kan ifrågasättas, om de af HeLPHERS om-
talade mör- eller myrstackarne kunnat vara af så hög ålder 
ock stor betydenhet, att socknen däraf kunnat få namn. 

Sellssiöö 1646, by i Mörsill. 
Selsådalen i Ragunda vid Am mer. 
Rotsele i Hällesjö. 
Digersel med Digerselsbärget ock 
Storsele, lugnvatten i Settån i Stugun. 
Sandselet (sco2,sele) ock meskoksele (d. v. s. Midskogsselet) uti 

Indalsälfven mellan Stugun ock Lit; båda mellan fall ock 
forsar. 
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Helsingland: 
Malungsil 1273 (Rydb. Trakt.) på gränsen mellan Härjedalen 

ock Helsingland. Inom det senare landskapet: 
Sillerbo, by i Ljusdal strax nedanför Leåns utlopp ur Letsjön: 

Sillerboo 1631, Sellerboda 1543. 
Säljestad, by i Järfsö vid Ljusnan: Säliestadh 1631, Selesta 

1543. 
Ordsiell upptages 1535 som gård i Njutånger (Helsingland). 

Förra leden tör vara att sammanställa med isl. ur5 »a heap 
of stones» C1.-Vigf. s. 657, urd f. »steengrund, steenbanke. 
Hertil mange stedsnavne» Aas. 8..881. Ordet saknas i Ord-
bok öfver allmogeord i Helsingland, men i ångermanländskan 
betyder siggcl4 just en stenhop i en bäck, där jorden förts 
undan af vattnet. Fattar man nu den senare leden såsom 
sil lugnvatten, så blifver ju namnets betydelse den bästa 
möjliga. Med detta namn skulle man vilja jämföra byn-
namnet Horsilje eller Orsill i Timrå, Medelpad; se här 
ofvan s. 12. 

Skälstugan, en by i Skogs socken vid vägskälet där den 
söderifrån kommande landsvägen delar sig i två grenar, af 
hvilka den ena går i nordväst till Skogs kyrka, den andra 
i öster mot hafskanten. Namnet skrifves på detta sätt 
å VIDMARK8 karta öfver Helsingland, men Styffe, Skand. 
s. 293 har formen Själatugan.. Det skrifves Siälstufban 
1631, Silestwgwn 1535. På grund af denna senare form 
upptages här ordet, ehuru dess samband med vårt sil torde 
vara mycket osäkert. Namnet, som ursprungligen tillkom det 
här uppförda sälo h uset, skall finnas upptaget uti Registrum 
Upsaliense, hvartill vi beklagligtvis ej hat va tillgång. Byn 
ligger på Ödmorden invid S k älstugu Sjöarne. 

Gästrikland: 
Säljemar, by i lille socken vid hafvet, med en sjö Säljemar 

Sjön: Sälliemar 1634. 
Sälliebäek 1634, by i Torsåker; namnet synes af läget hänga 

samman med sälgsjön; en sjö med detta namn upptages 
äfven för Valbo socken. 

»Fans- eller Bresilje Ån» i norra Gästrikland. 
Säljansö, en by i 06anåker på en i Storsjön utskjutande 

halfö. 
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Västerbottens län: 
För detta område hafva vi redan ofvan s. 6 f. anfört flera 

exempel, men vi tillfoga här ännu några andra: 
Åsele socken skrifves af EHRENMALM Åsehle, uttalas eijce'/, 

längre ned i Ångermanland giscesl. Om namnet säger Hi5L-
PHERS, att det härledes »rån många sel ock lugnvatten uti 
vattuleden». På samma sätt förklaras det af J. ENGSTRÖM 
(Resa genom Norrland och Lappland, Stockholm 1834, s. 
128) af sel eller sele, som betyder lugnvatten mellan 2:ne 
forsar. J'-ljudet uti det DU brukliga uttalet är tydligen att 
förklara ur en äldre form *ar-sele; jfr det ofvan s. 5 efter 
Ra anförda namnet Ar-sele, där förra leden ingenting annat 
är än gen. sing. af  fsv. subst. a å, hvilken genitiv också ingår 
i det ångermanländska sockennamnet Arnäs: Arnäs 1569, 
Arnes 1535; bynamnet Arklo (Indal, Medelpad): Arkloo 1535; 
jfr för öfrigt de kända namnen Ar-os, Arbogha, Arbugha, nu-
varande Arboga, Aarsunda socken i Gästrikland, nu Årsunda. 

Gafsele, by i Åsele på gränsen mot Ångermanland; lär uttalas 
Olsen 

Ormsele (V., Ö.), Långsele, Bredsele, Tvärsele (de två senare 
bresele, tvareele) i Dorotea. 

Stensele, Storsele, Råsele, Vålgsele i Åsele lappmark. 
Långsele, by vid Öre älf. 

Efter Umeåälf finnas följande namn å Millraths karta: 
Tuggensele, Lycksele, Betsele, Rusele, Åselet, Barrsele. 

Efter Vindelälfven har man: 
Stryksele (uttalas strjksce'l) nedanför Strykfors, livilket namn 

kommer af strykka f. strömdrag; vidare: 
Ekorsele, Mårdsele (uttalas md,sele), Mack., B,asksele, Vorm-

sell, Björksele, Gransele, Thorviksele, Sandsele, Blattnick-
sele, Sandsele, Kradsele (af lapparne uttaladt Gräddsele); 
slutligen 

Sorsele. Enligt kvad en därstädes född lapsktalande elev vid 
Hernösands seminarium meddelat mig, är den nu vanliga 
formen Sorsele oriktig ock borde vara Sörsele. På lapska 
heter namnet Orjel-sovon, hvilket just betyder det södra 
selet. Samme man viste ock anföra ett annat lapskt namn 
stuorsovon d. v. s. stor-selet. --- Efter Byske älf har 
man: 



16 	NORDLAND" SIL OCK SEL I NORRL. ORTNAMN. 	II. 6 

Bjursele, Blanksele, Boksel. Dessutom finnas inom länet: 
Bursele, Vigsele, Omsele; 
Bursilja i Burträsk med Bure älf; 
Bygdsiljom vid Rickle-ån; 
Lomselnäs, uttaladt lomscelnas, viol en å ej långt från Stensele. 

1 Norrbottens län förekomma dessa namn lika ofta, dock ej 
i den nordligaste delen, där ortnamnen äro finska. I Råneå 
älf har man: 
Degerselet, det är: det breda selet; kartan utvisar ock, att 

detta epitet är befogadt '• 
Ekonomiska kartvärkets karta öfver Neder-Kalix härad 

utvisar efter Töre-ån följande sel: 
Långselet, en lång utvidgning af ån; 
Vinikselet, en dylik bildning, med en by som skrifves Viniksel; 
Smågrundselet, 
Granholmselet, 

' Morajärvselet; 
Småselet, med en odling (by?) Småsel; slutligen åter ett 
Långsel. Dessutom ha vi på kartan funnit namnen: 
Homselet, en myr, ock 
Damsel, i Mo ån; 
Muskossel, by långt upp vid Piteå älf vid sjön Muskosselet; 
Grundselån, en biflod till Piteå älf; men Grundselet; 
Rätsel längre upp. 

Såsom redan förut är nämdt, inskränka sig ej de här 
ifrågavarande namnen till Norrland. Till de af FALKMAN, 
DJURKLOU ock BERGSTRÖM anförda skulle jag vilja lägga 
sådana namn som 
Sihl, sockennamn i Västergötland: sill 1397 (Styffe), uttaladt sz . 
Silbodal, sockennamn i Värmland: Silbyrdheedal 1396, Silbo-

dal 1540 (Styffe), med sjöarne V. ock Ö. Sillen. 
K. RYGE, Helg-elands Stedsnavne 2, nämner ej några ort-

namn, hvari han finner detta ord sel; men med tämmelig stor 

Förra sammansättningsleden är adj. diger, som mycket ofta 
ingår i namn på sjöar. I Ångermanland är det fyra byar, som hafva 
namnet Degersjö. I Helsingland ock Gästrikland uppträder ordet under 
formen diger. Jfr FREIIDENTHAL, Om svenska ortnamn i Egentliga Fin-
land, 5. 13. 

Aftryck ur [norsk] Historisk 7'idsskr0 I. Kristiania 1870, 
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säkerhet kan man antaga, att det dock ingår i några i hans 
arbete upptagna namn. S. 121 yttrar han: »Bjurs elm o en 
(i matrikelen Bjorselmoen) skulde vd l vxre Bjurselvmoen 
af Bjura, en bielv som munder ud lige ovenfor (maaské af 
björr bsaver). Strax ovenfor er Krokselmoen». Afgjordt 
företräde framför denna RYGIIS tydning måste man lemna här-
ledningen från sel lugnvatten. Bjur a bildar Bjursel på samma 
sätt som Lina älf (se ofvan s. 4) bildar Linsel ock Tara-ån Tar-
sele. Krokselmoen är icke något annat än m on vid det 
krokiga selet. Vidare torde bland andra namn det af RYGH 
s. 127 nämda Silaamoen vara att föra hit, äfvensom Trysilds-
älfvens namn (1403 »a Trysilivm» i Dipl. norv. V.). 

Den nu lemnade förteckningen öfver de med sil, sel, siller, 
silje o. s. v. bildade norrländska ortnamnen torde, ehuru på 
långt när ej fullständig, vara tillräcklig för att med visshet 
kunna sluta sig till dessa namns härledning ock betydelse. 
För att till en början finna de olika gifna formernas inbördes 
sammanhang skola vi först på följande sätt ordna sammansätt-
ningarne med sil, sel som senare led: 

Nuv. skrift t. o. m. 1535 	1569 	1646 	Nuv. uttal 
Ramsele Rafnasill Ramsell Ramsill ramscel 
Stamsele 	Sttampasij11 Stamsell 	Stamsill 	stamsel 
Resele 	Resild 	Reesell 	(Resila) 	rescel 
Långsele Langasild Långsell Långsell laescel 
Långsele by Langsijldh 	 Långsehl 	/asel 
Junsele Jönssijldh Judensell Judensell yeecel 

Öffärssijldh Wästersäll 
Horsilje 	Horssijll 	 Ordsill 

Finnasil 
(Mörsele) 	Möresil 	 Mörsell 	rnøsil, -el 

Malungsil 
Ordsiell 

1 andra kolumnen är upptagen den älsta kända skrift-
formen. Under antagande af sil = syl = si.j1 = sill = still = 
Bild 	stud = sijldh — ock riktigheten af ett sådant anta- 
gande torde lätt framgå ur de ofvan i själfva förteckningen 

. gifna formerna — finner man, att alla dessa namn t. o. m. 
Sv. landsm. II. 6. 	 2 
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1535 hade formen -sil (jfr ))a Trysilivm» i det norska diplomet). 
1 jordeboken af 1569 äro alla skrifna med -sell (-säll), d. v. s. 
kort i före kort kons. har blifvit e som i bit-bett, skip-skepp, 
vit-vett o. s. v.; medan skrifvaren från 1646 vacklar mellan 
-sill ock -sell (-sehl). Det nuvarande uttalet har i allmänhet 
-sce/, som kan anses identiskt med -sen från 1569. De nya 
formerna med -sele måste anses som artificiella (införda af 
prester ock häradsskrifvare), eller rättare som ursprungligen 
tillhörande vattendraget, d. v. s. best. sing. neutr., efter den 
allmänna, nedan vidare omtalade regel, att vattnet står i best. 
form, men orten i obest. Bland de öfriga namnen, af hvilka 
ej äldre skriftformer äro kända ock som nu tecknas -sele eller 
-selet, hafva Osele, Äsele, Gafsele, Stryksele uttalsformer 
på -ml (hvarförutom Linsell äfven är skriftform); men Eldselet, 
Flarrselet, Gårdselet, Tarselet, Sandselet, Bredsele, Tvär-
sele, Midskogsselet, Mårdsele dylika på -sele, som öfverens-
stämma med motsvarande moderna skriftformer ock äro att 
förklara som dessa. Blott i Vbott. ock Nbott. uppträda äfven 
som skrifformer några namn på (regelrätt) -sel. Enkelt sel 
förhåller sig som i nyss behandlade sammansättningar, så till 
vida som vi t. o. m. 1535 träffa blott -sil eller därmed ekvi-
valenta former (utom Sehl i Ytterlännäs 1429), senare mest 
sel, men äfven sil; i uttalet båda. Mot det nya selet best. 
sing. i Vbott. svarar sehla i Högsjö som best. plur. Man har 
slutligen Siianger t. o. m. 1535, sedan Säl- ock Sel-; för öf'rigt 
numera Silsjönäs, men Seltjärn, Selsmo, Selsjöarne (Sellssiöö 
1646) ock Selså. Silja ock Silje (Bresilje. Bursilja, Siljebodarne) 
kunna godt vara gen. plur. (af sil som JA-stam) såsom ofta i 
ortnamn; ock så kunde äfven Säljestad, Säljemar, Sälliebäek 
ock Säijansö (alla i Helsingland ock Gästrikland) förklaras 1; 
Bygdsiljom är dat. plur. Siller (Kolssijller, Errensijller, Siller-
myran, Sillerflo, Sillerbo-Sellerboda) ock Sillre (med gen. 
pl. Sildra 2, dat. pl. Sillråm) äro afiedningar med -r- ock 
förhålla sig väl till hvarandra som fsv. lsegher till lffighri, 
gilder till gildri o. s. v. (Rydqv. V, s. 39). I de nutida subst. 
silder, sälder från Härjedalen (med verbet sildra) skulle d då 
vara sekundärt som vanligen i f'sv. (ock norrl. mål) mellan 1 

I) Sälgsjön kan bero på en etymologiserande skrifvare. 
2) Kunde äfven vara en ny best. plur. nom. 
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ock r. Grensildr.  e, Lillsildre, Storsildre o. d. kunna betraktas 
som best. sing. neutr.; men de båda namnen Silke från 1535 
torde ej så böra anses, då ej för öfrigt några bestämda former 
visa sig i detta års hjälpskattelängd eller äldre handlingar'. 

Har SIDENBLADll rätt, när han (Allmogemålet i N. Angx. 
s. 68) sammanställer sel n. lugnt vatten i en älf emellan 
strömmande med sv. verbet sila, så är i också den vokal, 
som man här väntar att finna ock äfven funnit enrådande. 
En annan härledning af ordet har dock fallit oss in. Vi 
halva funnit ock äfven här omnämt, att sel allmänt öfver-
sättes med lugnvatten, ett sakta flytande vatten, ofta ofvan 
eller nedanför forsar. Häraf torde kunna antagas, att bety-
delsen egentligen är: tyst flytande vatten, i motsats mot den 
brusande forsen eller stråken, strömdraget. Ordet sil vore då 
att sammanställa med Ysir, i gotiskans ana-sil-an vara tyst, 
tiga, lat. sil-eo, sil-entium o. s. v. Måhända blir i själfva 
värket denna härledning den samma som SIDENBLADHS; vi 
sakna nödiga källor för att förvissa oss därom. Uti rotvokalen 
i, hon må nu förklaras på ett eller annat sätt, hafva vi emeller-
tid ett kraftigt bevis emot riktigheten af den tydning, som riks-
antikvarien HILDEBRAND gifvit dessa namn. Ty hölle hans tolk-
ning streck, skulle man vänta att i dessa namn öfver alt finna 
vokalljudet ä, då ju säl fäbodar enligt Cl.-Vigf. är en genom 
i-omljud uppkommen afledning af subst. sal. Att åter sälens 
by i Dalarne har betydelsen af fäbo dar, därutinnan kunna 
vi ställa oss på hans sida; ock vi äro färdiga att tro ett annat 
namn (men dock blott ett), som nrfött oss uti de här ifråga-
varande landskapen, nämligen byn Gammelsäll (Gammelssäll 
1634) uti Hedesunda i Gästrikland, med en sjö Gammelsälls 
Sjön invid en annan sjö Gammelvalls Sjön, bildadt med detta 
sel. Med afseende på Sälen i Dalarne må man ihågkomma, 
att det ligger nära norska gränsen, hvarför namnet sannolikt 
är mer norskt än svenskt. 

För den mening vi här framhålla finna vi vidare, såsom 
redan i inledningen är antydt, ett stöd just i själfva bety-
delsen af de ortnamn, hvari sil ingår. Så betyder namnet 
Åsele (eg. *År-sele se ofvan s. 15) ett sel af ån ock icke 

1) För denna utredning af de särskilda formernas ställning till 
hvarandra stannar förf. i tacksamhet till denna tidskrifts hufvudredaktör. 
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åns fäbodar. Svårligen lära ock sådana namn som de, 
såsom vi sett, flerstädes förekommande namnen Långsele, stor-
sele, Lillsele ock framför alt Grensildre, Klingersele ock 
Digersele, Lemsele, Svansele, Harrsele ock Siksele hafva afse-
ende på fäbodar. Lika onaturlig som en sådan tydning vore, lika 
naturligt är det att tolka dessa namn såsom det länga, stora, 
lilla, »kringliga» ock digra lugnvattnet, ock det sel där lom-
men eller svanen pläga uppehålla sig, eller harr ock sik finnas. 

Vi påminna härjämte om det obestridliga förhållandet, att 
lugnvatten alltid finnas på de ställen, hvilkas namn innehålla 
ordet sel, ock att lugnvatten med sel-namn ofta uppträda, 
utan att någon fäbodplats eller odling där kan hafva funnits. 
Då nu till dessa skäl kommer den omständigheten, att ordet sel 
lugnvatten är kändt så godt som öfver hela Norrland, under 
det att säl, isl. sel fäbodar, så vidt man hittils vet, är helt ock 
hållet obekant, så måste riktigheten af dessa namns gamla här-
ledning få anses vara härmed bevisad. 

Oss återstår slutligen blott en anmärkning att göra. 
Flera af de ofvan anförda namnen, hvari vi anse sel 

lugnvatten ingå, ändas i de i skrift brukliga formerna på 
-sele. Till förklaring af denna form hafva några af de ofvan 
nämda reseskildrarne anfört en afledd form sele med samma 
betydelse som sil, sel. Vi hafva mellertid ej funnit någon 
dylik form af ordet, ehuru vi varit i tillfälle att därom spörja 
personer från nästan alla trakter af det svensktalande Norrland. 
Resenärerna -- i allmäghet synas dessa vara mycket svaga 
för att inlåta sig på tydningen af ortnamn, fast de just ej alltid 
äro de därtill kompetentaste — resenärerna hafva fattat -sele i 
Ramsele, Reselo o. s. v. såsom obestämd form, under det 
formen i själfva värket är bestämd. När åter allmogen säger 
Ramsäl, Resäl, Langsäl o. s. v., är detta obestämd form. 
ramscel o. s. v. utmärker byn vid vattnet, selet; Barnsele 
o. s. v. utmärker åter själfva selet med den därvid liggande 
byn: vid den förra formen faller uppmärksamheten hufvudsak-
ligen på bostäderna, vid den senare på vattnet. Att så är, kan 
styrkas med många exempel: 
Herte, by i Bollnäs i fels.: Härtte 1543, ligger vid sjön Horton; 
Fjäle, by i samma socken: Efiäle 1543, vid sjön Fjälen; 
Angersjö, kapell i Hels., vid Ängersjön; 
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Abosjö, by i Anundsjö i Ångm., vid sjön Abosjön; 
Leding eller Ledinge, by i Björna i Ångm., vid sjön Ledingen; 
Bysjö, by i Junsele i Angm., vid Bysjön. 

På samma sätt göres å den omnämda kartan öfver en del 
af Norrbotten skillnad mellan -sel ock -selet. Den senare 
ändelsen utmärker vattnet, den förra den vid selet liggande 
byn. Byn Småsel ligger vid Småselet, likasom byn Viniksel 
ligger vid Vinikselet (se ofvan s. 16). Att namnen skrifvas 
Ramsele, Resele o. s. v. ock ej Ramselet, Reselet o. S. 
beror tydligen på missförstånd ock eftergift för det vanliga 
bildade uttalet, som är Ramsele, Stensele, Lykksele o. s. v. 

Stundom har det ej varit till fyllest att på detta vis skilja 
emellan' sjön ock den därvid liggande byn, utan till byns 
namn har ytterligare tillagts ordet sjö för att därmed tydligt 
utmärka själfva vattnet. Talrika exempel skulle kunna med-
delas härpå, men vi åtnöja oss för denna gång med några få: 
Wålsjö; by i Järfsö i Hels., vid sjön Wålsjösjön; 
Borgsjö, socken i Medp., har namnet af Borgsjösjön; 
Anundsjö, socken i Ångm., har namn af Anundsjösjön; 
Bondsjö, by i Säbrå i Ångm., vid Bondsjösjön; 
Gissjö, by i Gudmundrå i Ångm., vid Gissjösjön; 
Tjernsjö, by i Häggdånger i Ångm., vid Tjernsjösjön; 
Sjö, by i samma socken, med sjön Sjösjön. 

Gången af betydelseförändringen har härvid varit denna: sj ö 
(lacus) --> sj ön med däromkring uppståndna ny odlingar o d-
lin garn e, gårdarne, som nu vuxit till större betydelse, jämte 
sjön; på detta stadium har för tydlighetens skull namnet på 
-sjö klufvit sig, ock odlingen, bygden såsom hufvudsak har 
fått sjöns namn, hvarefter sjön i sin ordning fått namn af 
odlingarne. På dylikt sätt har man fått de af åtskilliga nyare 
geografer förkättrade namnen Umeå, Umeå älf, Skellefteå, 
Skellefteå älf ni. fl., hvilka als icke tarfva någon rättelse. 

Med dessa exempel för ögonen fattar man den skenbara 
tavtologin uti det ofvan s. 6 efter EHRENMALM anförda namnet 
Ju.nsila sehlet bredvid Junsele by, ock namnet sasele, ett sel 
midt för byn Sehl (se ofvan s. 8) i Ramsele. 
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Sagan om Gunnhild snälla. 

Vi nänide ofvau (s. 10, not 1) på tal om upphofvet till socken-
namnet Resele, att detta efter folksägnen skall vara gifvet sock-
nen af en i folksägnen här ofta förekommande kvinnlig personlig-
het vid namn gunnelis nålle. Hännes namn förekommer under 
växlande former; så talar man i Multrå om a gunnelis nålle, i 
Resele om drottning Gunnilla, i Liden om a gonnelis nålle 
ock i Jämtland (Fors, gränssocken till Ångermanland) om a 
gunnelis snälle ock a gunnelis snille. 

Om Gunnillas rätta hemvist äro uppgifterna olika, I Fors 
har jag hört, att man velat göra gällande, att hon skulle hafva 
haft sin bostad där på östra sidan om Indalsälfven; en åsikt 
som ångermanländingen als icke vill gå in på. Om hännes 
börd äro ock uppgifterna motsägande, i det somliga mena 
häpne hafva varit af vättesläkt, under det andra däremot hålla 
före, att hon varit en människa. Härmed må nu vara hur som 
hälst, säkert är, att hon hade en ovanlig styrka för att vara 
en människa. När hon en gång var på Hammars marknad, 
fann hon där en kyrkklocka till salu ock frågade, hvad »bjäll-
ran» kostade. Hon viste nämligen, att Sånga kyrka var i behof 
af en ringklocka; men Gunnilla tykte klockan vara liten, ock 
därför kallade hon hänne bjällra. Härpå fick hon det svaret, 
att hon skulle få hänne för intet, om hon orkade bära hänne 
till Sånga. Ock det gjorde hon lätt ock ledigt i sitt förkläde 
ock skänkte hänne till Sånga kyrka. Man har trott, att kyr-
kans nuvarande klocka skulle vara den samma; men så tör 
näppeligen vara fallet, ty — om jag ej minnes miste — finner 
man på denna en inskrift, som upplyser, att hon är gjuten 
så sent som år 1735. Somliga veta ock berätta; att Gunnilla 
jämte en annars okänd kvinna vid namn Ella Pikkom eller 
Ella Fikem skulle för 12 öre hafva köpt klockan. 

Såsom en annan drottning var Gunnilla ofta ute ock fär-
dades än hit än dit. Hon färdades ock till trakter, dit — oaktadt 
alla vägförbättringar -- någon annan drottning knappast satt sin 
fot. Så for hon ända till itsele till julottan. Men med kunglig 
fart reste hon, dragen af en älg ock stundom ridande. Då 
hon på denna färd kom till den trakt, gom nu kallas Resele, 
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tykte hon älfven där vara ett långt sel ock red deröfver med 
så häftig fart, att hon vardt ofärdig. Därutaf kallade hon det 
selet för Ridselet, ock utaf det har det nu blifvit Resele. Trak-
ten ofvanför Resele tykte hon, säger man, blott vara en med 
tät löfskog bevuxen' backsluttning ock gaf på- den grund däråt 
namnet Lia, eller Lid en såsom det står i kyrkboken. Äfven 
Junsele socken skall af häpne hafva fått sitt namn, men af 
livad anledning veta vi ej. 

Gunnillas ryktbarhet kommer dock till största del däraf, att 
hon skall hafva gått upp Ångermanlands gränser mot Medelpad, 
Jämtland ock Västerbotten. Sagan härom lyder som följer: 

»Dessa gränser hade af forno varit osäkra, ock man led 
däraf på allehanda sätt. Värst var det med skogsslåttarne, 
ty om deras fördelning kunde jämten ock ångermannen aldrig 
komma öfver ens. Med ett var det tvister ock klater. 

Denna olägenhet ville nu Gunnilla afhjälpa. Men för att 
gå upp rågången måste hon hafva konungens tillåtelse. Hon 
begaf sig därför å stad till honom ock framstälde sin önskan. 

Konungen sade hvarken till eller ifrån, ty ej viste han, 
om hon var skicklig att gå upp en sådan gräns. Detta måste 
han då först få utrönt. Till den ändan förelade han hänne 
följande uppgift. Gunnilla skulle komma till honom, då det ej 
var ny ock ej nedan, ej dag ock ej natt, icke klädd ock ej 
oklädd, ock ej skulle 'hon få rida, men ej häller finge hon gå. 
Äfven tillade han, att hon skulle gifva honom bud, när hon 
komme. 

Nog var detta en svår uppgift, men a gunnelis &die 
hon var ej fölad bakom förstugudörren, hon inte», försäkrade 
min sagesman; »ock han skall full få höra, huru hon bar sig åt: 

Hon passade ett tillfälle, då det just i dagtändningen är 
nytändning ock gjorde sig en klädnad af ett notstycke. Detta 
gick sålunda bra; men värre var det med föreskriften om att 
hon vid sin ankomst finge hvarken gå eller rida. Dock, äfven 
här redde hon sig; ock han skall få höra, huru hon gjorde. 
Hon tog en bock ock lade ena benet på honom, ock med det 
andra gick hon på marken. Så kom hon tagandes till kungens 
vakt; ock utan att hon sade, hvem hon var, fick vakten brådtom 
att skicka bud till konungen: de viste nog, hvad hon var för en. 
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Konungen kom strax hänne till mötes ock tog emot hänne 

ock fägnade hänne på det vänligaste, ty han säg, att hon löst 
sin uppgift bra. Också fick hon genast lof att gå upp gränsen. 

Hon företog nu genast sitt dryga arbete ock började vid 
hafskusten med gränsen mot Medelpad. 'Väl hade hon att 
strida åtskilligt med medelpadingarne, men det gick dock bra 
för hänne, tils hon kom till gränsen mot Jämtland. Då vardt 
det värre. 

Hon tykte det rätt ock billigt, att rålinjen ginge midt 
emellan Ångermanån (Ångertnanälfven) ock Jämtån (Indals-
älfven), ty då skulle hvarken ångermannen eller jämten blifva 
lidande. Jämtarne måste också medgifva, att detta var rätt 
ock skäligt. Men knuten var nu att finna, hvar midten mellan 
åarne ginge. Gunnilla var dock rådig nog att på ett ganska 
gint sätt, om ock ej på det säkraste, lösa frågan. 

Det var nämligen på det sättet, att Gunnilla hade en finne 
till hjälp vid denna förrättning. För att nu få utrönt, hvai• 
gränsen borde gå, skulle denne ock Gunnilla samtidigt ock 
med samma hastighet gå, den förre från Indalsälften, den se-
nare från Ångermanälfven i riktning emot hvarandra, ock där 
de råkades, skulle gränsen gå. 

Men nu var det också så, att jämtarne hade några skogs-
slåttar i den trakt, där gränsen skulle komma att gå fram, 
men närmare den ångermanländska sidan. Det var därigenom 
fara värdt, att dessa slåttar skulle gå ifrån dem ock tillfalla 
ångermanländingen. Detta måste på något sätt förekommas, 
det var en afgjord sak; men huruledes — det var en annan 
fråga. Men jämten är nog illmarig ock klipsk, ock den håtten 
hade han nog också på den tiden. 

Den finne, som Gunnilla hade till hjälp, skulle, som sagdt, 
gå från Indalsälfven. Finge man nu blott denne att påskynda 
sina steg mer än öfverenskommet var mellan honom ock Gun-
nilla, så vore saken ju klar. 

Sveket lyckades, i det finnen mot en penningsumma gick 
så fort han förmådde. Gunnilla ock han möttes pä skogen 
invid en tjärn. Hon insåg genast, att något svek måste vara 
å bane, ock till straff därför dängde hon finn en blodig ock 
blå ock kastade honom ned i tjärnen, som däraf fick namnet 
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Blftfinntjärnen, bZdfinjpana. Så kallas hon än i dag, ock där 
går gränsen ännu» 1. 

Så långt sägnen, som för tre år sedan berättades för mig 
af en gammal man från en skogsby i Edsele socken i öfra 
delen af södra Ångermanland på gränsen mot Jämtland, en 
eller annan mil från den här ifrågavarande tjärnen 2. 

RYDBERGS samling af Sveriges traktater, del. 1, sid. 242 
o. följ., finner man nu ett dokument från år 1273 rörande gränsen 
mellan Sverge ock Norge, hvilket ock innehåller bestämmelser 
om gränsen mellan Jämtland, då hörande till Norge, ock Ån-
germanland 3. Härvid äger det egendomliga förhållandet rum, 

RYDBERGS uppgift om Blåfinntjärnens läge på gränsen »mellan 
Fors i Jämtland ock Långsele i Ångermanland» är ej fult riktig. Lång-
sele socken sträcker sig nämligen ej till landskapsgränsen. Min sages-
man uppgaf hänne ligga på gränsen mellan Fors ock Helgum. 

Det här omnämda sättet att gå upp gränser omtalas äfven annars 
i sagan på grund af svek, som därvid begångits. Från norra Ånger-
manland har jag följande sägen: 

Såsom man på länskartan ser, gränsa byarne Gottne i Mo socken 
ock Hädanbärg i Anundsjö socken till hvarandra genom sina skogs-
marker. Rålinjen går dock icke något så när midt emellan dessa byar, 
utan Gottnes utmark sträcker sig långt in i Anundsjö, så att Gottne- 
boarne hafva stor skogsmark, under det att Hädanbärgsboarnes i jäm-
förelse därmed är ganska obetydlig. Detta förhållande förklarar nu 
folksägnen på följande sätt: Skogarne voro länge gemensamma, men till 
slut hade man behof att dela dem. 'För den saken utvaldes en gubbe 
i hvardera byn. Dessa skulle sedan på samma tid ock med samma hastig- 
het gå från hvar sin by emot hvarandra. Men gubben från Gottne var 
mån om sina grannar. Han stod upp tidigt ock gaf sig af före den 
öfverenskomna tiden, så att han kunde hinna gå en mycket lång sträcka, 
innan de båda gubbarne skulle råkas. Så skedde, ock därigenom 4ck 
Gottne så stor skogsmark på Hädanbärgs bekostnad. 

Förut trykt med öfvers. o. anm. af  WERLAUFF i Ann. f. ,nord. 
oldkynd. 1844-45. Ett utdrag ur samma handling med sägnen om 
Gunnilds ock Arnes tvist i väsentligen samma form, blott med språkliga 
olikheter, är trykt i Handlingar rör. Skandinaviens hist. 29:e delen, s. 
44 if. (»Om Jemtlands gränsor, utdrag ur en bok, kallad Jemtlands 
Landsskrå, bevittnadt af Herr Laurens i Sunne, Lagman Esbjörn in. fl. 
d. 16 Maj 1482»). 

I denna handling — hvaraf vi först vid korrekturläsningen kunnat 
taga del — nämnes tjärnen blafinnes thiorn, Gunnilla gunilla suffix 
ock guniller samt hännes vederdeloman arne illa. Då Gunnilla här 
säges hafva bott i solithom, så häfves därmed alt tvifvel om riktig-
heten att sammanställa a solatunum med nuvarande Sollefteå. Senare 
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att man i denna handling finner a gu.nnelis nålle omtalad i 
sammanhang med en sägen, bvilken tydligen är den samma, som 
den vi här ofvan meddelat, ehuru med åtskilliga förändringar. 
Då det ej torde vara så ofta, som man finner en saga upp-
tecknad i samma trakt med 600 års mellanrum, afskrifva vi 
här den fornnorska texten ock bifoga en öfversättning däraf. 
Vi anmärka blott, att dokumentet, som finnes i en norsk lag-
kodex, består af sex hufvuddelar, af hvilka vi här anföra den 
femte: 

Detta landamxre är mellim Ixmtalandz ok Finmarkar ok 
Hxlsingalandz: vestr or Lenglings lidum ok sua nordr till 
Straums. Eigu pa Immtar nordr a Finmork fra Straumi XIX 
rastir at veida dyr ok ikorna, ok gengr sua austr landamffiret 
mota Angrmannalande, txkr til par sem heitir Veimosior; 
predan i Hulsio ok i Kiodsio; I,wdan ok i Randa sio; predan i 
Hoettings sio; pui nest i Hellu sio; Pxdan i Neigar sio; sidan 
i Kixrsio xdr Kiolsio nordan at Rafuundum; pzedan i pelliasen 
nordan at Bilar tiarne ok sua sudr i Tiorsioar holm ok sua i 
Blafinnungs tiorn. par deilldu pau vm i anduerdri kristni Gu-
nilldr snimlla, er bio a Solatunum, en Arne illi het madr, er 
bio i Hizelsio a Rafuundum. Hann var fyrstr madr kristin. 
par volde pat peirra osffltte, at Gunilldr tok fin sin ok setti a 
land Arna vidr Blafinnugs tiorn; tok Arne kan fin ok scekte 
nidr i vatnet. Sidan varo kat saatmwle peirra at Arne gallt 
bonden firir austan tiornena. Pa let Gunnildr en fara i votn 
Arna. En Arne let sua marka votn sin, er han for fra: scekte 
nidr reinshornom heilum ok rak i iarnagla till merkis, ok fan 
Arne med pui agirnd Gunnilldar ok sattrof. En sidan gengo 
kan lond aftr vndir Arna. En finrin het Blafinnr ok var af 
honiin kallat Blafinz tiorn. Ok liggr sua landamxret sudr i 
Tundrasen austan at forsa, en padan o. s. v. 

Öfversättning: — — — — ock så i Blåfinntjärnen. Därom 
tvistade de i kristendomens första dagar, Gunnilla den snälla, 
som bodde i Solatunurn, men Arne Ille het en man som bodde i 
Hällesjö i Ragunda. Han var den förste kristne man. Där vållade 

leden är tydligen tun gård, jfr sockennamnet Tunn i Medelpad. Arnes 
bostad näm'nes i detta dokument hEelsio, hvilket torde vara Hällen», 
en socken hörande till Ragunda pastorat. 
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det deras ofred, att Gunnilla tog' sin finne ock satte honom på 
Arnes land vid BIåfinntjärnen. Den finnen tog Arne ock sänkte 
ned i vattnet. Sedan blef den öfverenskom.melsen dem emellan, 
att Arne betalte landen östanför tjärnen. Då lät Gunnilla 
än [vidare] fara i Arnes vatten [för att fiska]. Men Arne lät 
så [på följande sätt] märka sina vatten, när han for därifrån 
sänkte ned hela renhorn ock vrok [där]i järnnaglar till märke; 
ock fann Arne därmed [på det sättet] Gunnillas snikenhet ock 
fredsbrott. Men sedan gingo de landen åter under Arne. Men 
finnen" het Blåfinn, ock kom af honom namnet Blåfinntjärn. 
Ock ligger så landamäret söderut i Tunderåsen [nuvarande byn 
Tynneråsen i Edsele] o. s. v. 

Att en ock samma saga här föreligger, är påtagligt; ock 
att namnet gunnelis nålle är en genom missförstånd under 
tidernas lopp uppkommen vrångform för Gunnildr anicella torde 
ock lätt kunna förklaras. Svårare kan vara att med någon 
säkerhet säga, hvarest de ställen, där Gunnhild ock hännes 
vederdeloman Arne ille bodde, äro att söka. Troligen är 
dock Gunnillas bostad a solatunum samma ställe som Solatum 
1314, Solathum 1316 (båda hämtade ur Sv. dipl.), Solletth 
1535, Såletha 1646, Soletta 1743 i EFIRENMALMs anförda rese-
skildring, men Sollefteå hos HCLPHERS — i sockensigillet Soleta 
-- d. v. s. nuvarande sockennamnet Sollefteå eller Solefteå. 

Man finner i detta dokument en uppfattning, som väsent-
ligen skiljer sig från den ångermanländska sagans. I den 
senare framställes Gunnilla såsom strängt rättvis ock jämtarne 
såsom ränkfulla; men i den förra är det jämtarnes representant, 
som har rätten på sin sida ock har att strida med den snikna 
ock fredsbrytande Gunnilla. Saken förklaras, då, såsom 'RYD-
BERG säger, de här omnämda gränsuppgifterna »uteslutande 
äro från norsk sida» (d. v. s. från Jämtland). I hvartclera 
landskapet har man sålunda vetat att i sägnen inlägga smä-
delse mot det andra. 

Om den här omtalde Arne ille ha vi ej att från sagans 
område tillägga något vidare, så frarnt han ej döljer sig under 

1) Finne är i sagan att fatta i betydelsen af lapp, då de jämt-
ländska lappmarkerna kallas Fin rna rek (se flandl. rör. Skandinaviens 
hist. 29:e delen, s, 44). 
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ett annat namn, som likaledes är förenadt med Gunnillas. Uti 
HeLPHERS' ännu — hvad Norrland med undantag af Helsing-
land vidkommer —.oöfverträffade Samlingar till en beskrifning 
öfver Norrland, tredje samlingen om Härjedalen (Vesterås 1777), 
förekommer nämligen s. 74 en delvis liknande sägen från Hede 
i Härjedalen. Under öfverskriften Ålder dom s- minnen näm-
ner han, Att »Ljungdals by, 61/2  mil från Hede, som nu bebos 
af fyra grannar, förmenas först blifvit bygd af en Thoril, 
som skall förut bott vid Storsjön, ock hvarefter Thorils-näset 
fått namn. Flere sådane berättelser omtalas ibland gemene 
man». I en not härtill heter det vidare: »Denne Thoril säges 
haft en syster vid namn Gunnilla, som förmenes varit af för-
näm släkt, men för någon missgärning rymt hit ifrån Norge; 
sedan skola desse blifvit oense, då Gunnilla begifvit sig tu l den 
trakt, där Tennäs nu är, att bygga, ock närt sig med djur-
fånge. Hon säges dock omsider därifrån blifvit utdrifven af 
Thoril ock måst flytta till baka åt Norge, där hon sedan blif-
vit boende m. m». Denne Thoril eller, såsom hans namn 
också skrifves, »T h or nie» förekommer äfven annars omtalad. 
Uti Handl. rör. Skandinaviens hist. 17 del. s. 33 fl'. meddelar 
N. J. EKDAHL »K. M:ts fogde Peder Karlsson Skunkes ack 
24 nämdemäns fastställelse af de tre föregående gränsesynerna 
mellan Jämtland ock Härjedalen, hvari Landaskrån åberopas, 
ock det af Härjedölingarna anvista Byrkils bärg ock alla 
märken, som Thore Ilie lät resa, förkastas — — — gifven på 
stora Jämtmarknaden (å Frösön) 1483». Mot slutet heter det 
här som följer: »Item all the merke, som thore ille opresthe, 
dömde wi for:de xxiiii ogild for then skwl konwngs breff finnas 
ey for the merke, wtan» o. s. v. I en not säger EKDAHL: 
»Den här nämde Thore Ille är förmodligen den samme Thorer 
Lagman, som mottog K. Olof den heliges 12 sändebud, hvilkas 
anförare var den öfverdådige Thorodder Snorreson (se Heimskr. 
af  Peringsk. I, 654 a. f.). På ett näs i Storsjön i Härjedalen 
utvisar folket hans grafhög. Han anses först hafva anlagt det 
nybygge vid Storsjön, som nu är utvidgadt till "en hel socken. 
Jämtarne säga, att han fått tillnamnet Ilie i synnerhet för sitt 
våldförande af äganderätten, genom råmärkens flyttning en 
mil eller mera för nära in på Jämtland. Jämtlands bönder i 
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Bergs ock Oviks pastorat veta ännu att utvisa Thor Bles rå-
märken».' 

Om Gunnilla är intet vidare kändt än hvad här ofvan 
är anfördt. WERLAUFF säger uti Annaler f. nord. oldkynd. 
1844-1845, att af det dokument, som vi här ofvan anfört, ej 
framgår, hvad egentliga orsaken var till tvisten mellan Gunnild 
den snälla ock Arne Ilie. »Förmodligen», säger han, »åsyftas här 
någon af de trolldomskonster, som dd gamle stundom trodde 
sig kunna utöfva vid fiske». På detta spörsmål lemnar emeller-
tid den af oss meddelade sägnen ett svar, som i det stora hela 
är ganska antagligt. 

Om man hade något större förråd af sägner om gräns-
regleringar på skilda håll, skulle man måhända finna denna 
sägen lokaliserad på flera andra ställen. Sedan uppmärksam-
heten härmed fästs å dessa sägner, torde, om litet byar drager 
sitt strå till stacken, denna brist snart blifva afhjälpt. 

1) Se vidare min uppsats Minnen af heden tro och kult i norr-
ländska ortnamn, s. 9 not. Intagen i Redogörelsen för allmänna läro-
värket i Hernösand för läsåret 1880-101. 
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Förord. 

Det område, hvarinorn dessa sagor upptecknats, omfattar 
visserligen ej blott själfva Emåns dalgång inom Kalmar län, 
utan länets hela mellersta fastland mellan Tjust i norr ock 
Möre i söder, eller Aspelands, Hambörds, Stranda, Tunaläns 
ock Sevedes härad. Att närmare uppgifva hvarje sagas före-
komst låter sig ej göra, då nästan alla bär meddelade synas 
vara spridda öfver hela området. Dock äro de företrädesvis 
funna inom socknarne Tveta ock Mörlunda (Aspeland), Högsby 
(Ham börd), Ålem (Stranda), Kristdala (Tunalän) ock Hyena 
(Sevede). 

De flesta sagorna äro bevarade i minnet från uppteckna-
rens barndom, mest från tiden 1863-67. Sagornas yttre form 
är därför upptecknarens egen, hvarvid han dock alltid före 
nedskrifvandet af ett uttryck förvissat sig om, att det i folkets 
mun brukas med den betydelse han gifvit däråt. Huru för-
farits, då varianter förelegat, skall för hvarje särskildt fall 
uppgifvas. 

Nr 1 förtäljes äfven om S:ta Birgitta (HORACE MARRYAT, 
Ett år i Sverge). 

Nr 2. Denna egendomliga saga förekommer, så vidt uppteck-
naren känner, blott inom Misterhults socken ock torde således 
möjligen vara att anse som en denna ort uteslutande tillhörig 
lokalsägen. Hvarjehanda föreställningar om andarnes guds-
tjänst, t. ex. om  spökenas julotta, äro eljes som bekant inga-
lunda sällsynta. Sagan har först varit återgifven på högsvenska 
i Oskarshamns Tidning- vid slutet af år 1881 ock är därefter 
af samlaren öfverförd till hans mål. 

Nr 3 synes vara allmänt spridd, ej blott i Sverge, utan 
inom hela den germanska ock slaviska värden. 

Nr 4 har upptecknaren äfven hört delad i två af byar-
andra oberoende sagor. Den första slutar då med pojkens ut-
rättande af sitt ärende i prestgården. Den senare, där detta ej 
beröres, har funnits återgifven i Vimmerby Veckotidning unge-
fär vid tiden 1863-65. 
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Nr 5 är allmänt bekant. I en variant öfvergår berättelsen 
omedelbart från kråksvärmen till brudstassen, som tager åt sig 
pojkens ord: Åt hälsike mä hele skåkken. 

Nr 6 har äfven förekommit i tryck, om upptecknaren rätt 
minnes, i Aftonbladet före eller omkring 18701. 

Nr 7 är en variant af en allmänt känd, äfven i visform 
förekommande saga. Att de tre frågorna här ställas till en 
berömd kyrkans man, är så vidt upptecknaren vet enstaka, 
men ett märkligt bevis på folkets intresse för sina andliga 
vältalare. 

Nr 8 motsvarar Motvalls käring (Västergötland) ock S:t 
Pers hustru (Värend); förekommer äfven utan de två första 
yttrandena om grafvarne. 

Nr 9 är ett af upptecknarens älsta, men bäst bevarade 
barndomsminnen; sammanhänger möjligen med Eddasägnen om 
Oden såsom Bölverk, hvilken hos jätten gör nio trälars tjänst, 
sedan han retat dem att döda hvarandra. 

5 Uti ett kvarttryck med titeln: »Några lustiga Anmärkningar.•  För- 
wett, Wanan, Olyckan gifter Jungfrun, Ånkian, Kiäringen. Naturen lockar 
Man- och Qwinno-Kön til giftermål; Upstälte af den semper lustige 
Clarimond. Stockholm 0. J. Nyström 1758», på hvilket docenten Lundell 
fäst uppmärksamhet, förekommer samma saga: 

En Fader frestad på en gång Naturen twinga, 
Och tänkte at sin Son från kiärlek aldel's bringa, 

Tilfälle intet gafs nå'n Jungfru skåda få, 
Tils han blef gammal; ty han wardt dem warse då. 

Han tå en trängtan fick af Astrilds ljufwa låga 
Til thet okiända folk, och oförmärkt en plåga; 

Men wiste icke hwad för djur som detta war, 
Förrän han detta had' förfrågat af sin Far. 

Det wore et slags Gäss, straxt Fadren förewände, 
Då Sonen sade straxt, o at en gång det hände, 

At jag med desse Gäss fick ha mitt fria spel; 
Nog är jag wiss, at jag i nöje finge del! 

Et sådant Sonens spel wil Fadren ej tilstädja, 
Men sade: Kiära Son, du dig må lycklig glädja, 

At du kan wara fri från dessa skadedjur; 
Ty tu l at gjöra ondt är desse djurs natur. 

Då gaf han sig tilfrids med det som Fadren lärde, 
Tils Lyckan honom sjelf den förmån sidst beskärde, 

At han i fönstret sitt, der han förweten står, 
En däjlig Jungfru, som sig badad', skåda får. 

Då halp ej Fadrens dicht; han kund' ej längre dröja, 
Han slet sig äntlig lös sin längtan at förnöja; 

Hos denna Jungfru han sig straxt instälte då, 
Och bad med henne at sin kjärlek dela få — o. s. v. 
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Nr 10 sammanhänger troligen med Kvarnen som staar paa 
havsens bund og maler salt (AssJöRNsEN); påminner om 
Kalevalas Sampo ock Eddans Grotti, hvilka ju båda med våld 
bortfördes. Tuppens rop kan äfven lyda: Harre lille, få ja 
mi kvarn! (»mi kvarn» 3 ggr), eller: Tjäre harre, je mä mi 
kvarn! (»mi kvarn)) 3 ggr). 

I nr 11-13 ha som prof på de talrika knallhistorierna ut-
valts de som synas för orten mest egendomliga. 

»Lemjuk kom ifrå Roa å spragg i Gläjen» skulle 
i knallens afskedsord gifva bättre mening; men upptecknaren 
bar ej ansett sig utan stöd i den muntliga berättelsen böra 
vidtaga denna ändring, hvilken dock här gissningsvis föreslås. 

Om orsaken till knallens iråkade belägenhet finnes 
en särskild variant, som dock ej kan här återgifvas. 

Nr 14 företer intet egendomligt, hvadan upptecknaren 
tvekat, om han bort medtaga den; men han har dock ansett 
sig i tvifvelaktiga fall hällre böra upptaga än utesluta. 

Nr 15 är ytterst allmän; förekommer äfven utan draget 
om »den unge påfven». 

Nr 16 ock 17 äro från Högsby. Den senare finnes hos 
ASBJORNSEN ock från Värmland i NOREEN, Fryksdalsmålets 
ljudlära s. 89 f.; men förväxlingen gäller hos båda Ri n gerik e 
ock Himmelrike. 



Ljudbeteckningen är samma »grofva», som i sagor, sägner 
o. s. v. i tredje bandet af denna tidskrift användes ock för 
hvilken tidskriftens utgifvare i inledningen till nämda samling 
redogjort. Skriften är sålunda fonetisk, så vidt förenligt är med 
bruket af det vanliga alfabetet ökadt med g som tecken för 
ng, j för sj, stj, sk, o för slutet o. Närmare upplysningar 
om målets fonetik kunna sökas i språkprofvet Sv. landsm. I, 
s. 636-640 fr, /, 	ock beroende supradentaler som vanligt; 
o = e; kort a före k 1. g = a; ukk, ugge, fluj, frusen, förhadat 
m. m. dyl.). 



• 

1. Bonden som gick åt kyrkan. 

Dä va en OH för logge sena en bonne, som - mogge ä la 
dä; män si dän här dä va en redit alvarstadi å gudeli bonne, 
sa en vete; så dä va iggin sönda, som han va fresk å för å 
hadde non vurn te komme sta, som han inte va åt tjörka å 
hörde på Guss or. En sönda, som han satt i sin bägk å lyddes 
på prästen som allre andäktierst å rässom prästen hölls mä å 
Utse opp vanjelmet, så kom bonnen te å slo ner öjna; å vem 
fekk an då si sette inunner präddikstolen, om inte falverste 
knös! Å bonnen han bledde fali ille ve, kan en välle be-
gripe, å undrede inte lite, va han, fuler, sulle där å jöre. Å 
hur an då öjneledde 'n, så fekk an si, han satt ä hadde ett 
kalvefinn framför sä på knäna å skrev å ret på mä en pänne. 
Å där skrev an opp alle dom, som satt å jore kap ii hyss 
i tjörka. 

»Dä va fulhet dä där», tykte •bonnen å bynde å titte å 
koje sä ikrigg i tjörka; å där va då än dän ene, än dän andre, 
som satt å jore va di inte hadde lov te. Somme viskede å 
flinede säjj imilla, somme hadde spejle framme å blägkede mä, 
somme satt å nopede å sov; å dä ä inte gutt å vete alt va di 
to sä te. Bonnen han tykte alt, att dä va ille för dom; män 
så tägte han, di va iggi ök varde, nor di va så syndie. »Män 
mäjj sa du inte inre, du lede frestere», ment an på tro. 

Män hur dä va, så bar dä inte bätter te, än han satt å 
rakt sterrbliede på dän illake hele tien å glömde rakt bort bä 
präst å gusstjänst. 

A dän andre han höft på å skrev; å te sist så hadde han 
hele kalvefinnet fult mä namn. Då sulle han i hop mä å 
töje ut at för te å få rum mä fler namn; män dä rådde han 
inte mä, hur an slet å dro, så te sist så fekk han love hugg 
i mä tännera å dra så arjt an orkede. 
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Män då s-prakk Sinnet, så knävvle dro bakläges å do borna 

i, så dä skrall. 
Dä där tykte bonnen va lustit, kan en vete, så dä grinde 

ban åt. 
Män då skrev faen opp honom mä. 

2. Skolmästaren som inte ville bli präst. 

För 	mogge år sena så va dä en gå gg en skolemästere, 
som va si så iver mä te å läse, s' att han allri nonstin jekk 
non stäns ane han hadde nor bok på säjj, te å mä nor an 
va sta på fiske. En söndasmora, som an lå ijämta stranna å 
läste, tykt an dä lät som tjörkeklåkkera ride. Stunntals va 
dä så dust å dänt, som dä hadde vatt lågt borte, män iblann lät dä 
te va nämmer. Han lyddes på ett bete å va rakt förbynned, 
för han veste, dä sto inte te å höre tjörkeklåkkera ände dit, där 
han va; män rässom dä va, så lät dkså när, s' att dä skoggede 
i örena på an. Han solde boka å te å opp. Dä va solfint å 
grant väder, å dä kom en hel rasse mä folk gåenes. Di va 
häldasklädde å hadde salmbökker i näva. 

En bit ifrå där han va, på ett ställ där han allri f'orr 
hadde sitt ant än joggbakke å tallebuske, sto dä e gammel 
trätjörke. Om e liti stunn kom prästen gåenes; män han va si 
så gammel å krabblet, s' att hustra å dotera fekk le an. Nor 
di kom förbi där skoletnästarn sto, stande di å ba an folje 
mä åt tjörka å jalpe te å nasse. Skolemästarn han besinnede 
sä på at ett bete; män så tykt an, dä kunne va rolit å höre, 
hur dom där badd at stält mä si gusstjänst. Å så svard an, 
att han sulle gå mä, äste han inte toe nor skae elle no men 
utå at. 

Nä nor skae sull an inte få ane väl gagn; dä sa bå prästen 
å dotera has. Å då jekk han mä dom. 

I tjörka där jekk dä alt tyst å rejält te. Iggi hunne va 
där, å iggi barnugge som skrek å hölt vässen, mäja gusstjänsta 
sto på. Vakkert lät dä nor di fogde; män era va an inte gu 
för te få om. Nor sen prästen va bleen oppledder på präddik-
stolen, så prädikt an, s' att skolemästarn tykte dä va bå vak-
kert å rörlit. Män dä va alt somt som fölt an lite unnlit för, 
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s' att an kunn inte folje mä redit. »Fader vår» dä läste di 
inte rättless, å »fräls oss ifrån ondo» dä kunne han inte höre 
ane di to förbi. Allri nämde di Jessu namn; å nor prädik-
niga va slut, så bledde inte välsignelsa läst. 

Nor dä va slut, så bledde skolemästarn bjudder mä te prästes. 
Han svarde som förut, att dä sulle jarne va, balerste han tores 
sätte lit på att dä inte sulle händ an no ont. Män prästes 
doter mende på tro, att om han jore dom te veljes, så sulle 
då ble an te gagn å inte te skae. Då fold an mä te prästes; 
å där va all tigg som dä sulle va på ett rejält prästeställ: appler 
å, roselann å ett grant staket ikrigg, å katit på alle visa. Di 
bjudd an äte rnedda; 	dän va väl telajeder, å fint all tigg. 
Han åt okrusenes, å tykte att likere va inte dän krestne maten 
han brukte få iblann näste sin tjörkeharre. 

Ätte maten så jekk prästefrua å dotera in mä an i en an 
kammere. Ä frua ka så för, att hännis harre hadde bynt på 
å ble så svaj å fasket på siste tien, s' att ho trodde allri han 
kunne leve lägge. Sena ,så kom ho fram mä, att skolemästarn 
så ut te å •va fresk å för å va i sin bäste åller; å te sluts så 
sa IA ho å dotera, att di jarne vilde ha an te präst ätte 
gubben, om han hadde non vurn te stanne iblann dom. Skole-
mästarn svarde, att han va inte prästelärd. Män di mende på 
tro, att han va mer lärd än dä behövdes där te gårs, å han 
behövde allri va rädd för å få påhälst utå, prosten älle beskop-
pen, för sånt hadde di allri ont å näste dom. Nor skolemästarn 
fekk höre dä, så svard an, att om han än hadde lärdommen, så 
va han inte diss säker, om han hadde gåvera. Män ätte dä 
va en sak som tolde å grunne på, så trösted an inte ane han 
bejore ett år i betägketi. A dä fekk han. 

Som dä va sakt, så va han på samme ställ, där han hadde 
lakt boka; å han så varsken te tjörkå älle prästes. Å dämmä 
så tänt an inte dä va mer mä at. 

Män nor året va gågget, just så tiss som betägketien 
sulle va slut, hölls han mä å timrede opp e byggni, för sånt 
va han slundi mä, å nor han hadde skolefritt, så brukt an 
anten timre älle fiske. Som han nu satt grensl om en timmer-
bjalke, så fekk an si de samme prästedotera komme imot an, 
som han hadde råkt. Sen ho va kummen ände fram te an, 
så fräjde ho, om han hadde betägt säjj nu. 
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»Jaa», svarde han, »betägt mäjj dä har ja, män ja kan 

inte, för ja står inte te svars mä at för Gu å mett samvete». 
Må dä samme så bledde prästedotera borte; män lite ätte 

så hugde skolemästarn sä i knäet mä yksa, s' att an bledde 
en kröpplig i all sin da. 

3. Pelle som skulle slaktas. 

Dä va en gå gg en henne å has tjarg, som va hemme på 
en gårebit i falve skoksbryna; för si dä va hole skojen in te, 
å där hölls en fali hopper mä trull å ane jäkelskap. Män dän 
här bonnen å de her tjarga di hadde en enderste son, å han 
hetede Pälle. 

Dä va då bale en liten •vratter, te sä,jje, män si så illhar-
melit onati å full tnä kanaljeri, så dä kunne iggin tro en 
tåkken där hattig om. Å dorn gamle di bas å di talede för 
an å ambatedes mä 'n på alle visa; män da jalp inte, för si 
klå 'n dä kom di sä inte te. Dä fekk di då -love te mä ändån, 
för en da hadde Pälle jort ett rejält jynster; va dä vå ä ja 
inte gu för te sä, å dä samme kan dä då va. Då to far has 
sä en svej å mast an rätt äkta, så då bledde Pälle äntlin rädd 
å sprang ut å jömde säjj, å tores inte fram på ett lågt bete. 
Män nor dä bynd å lie åt kväller, då bledd an svulten, å då 
fekk an love fram, förstårs. Hur dä va, så tröstede han inte 
gå in mä ens, ane stälde sä bakom döra te lyss, va dä lät 
inne. Då fekk an höre, hur dom gamle taldes ve si så här: 

»Hör du far», sa mora, »nor sa vi te å slakte vånn fete 
Pälle?» — Nu va dä Pälle som bledde varsk, mon tro, å la 
öret in te e sprygg så nätt an kunne; å då så sa far has: »Ja 
dä kan ja inte sä så rejält; dä ä välle inte så brått,» sa han. 

»Ja, män si du sa vete», sa tjarga, »att nu på en ti ä han 
bleen så illak å onati, så en kan rakt inte ha an lägger, ä 
han ä ve gutt hull, dä har du alt sitt». -- »Ja, dit förstårs», sa 
gubben; »vi sa välle ta an då snart». — »Ja, ja vänne dä 
bledde i mora da)), sa ho; »ja behöve sojel te barjsla, å dä vi 
har ä trot». — »Då sa ja stikk an i mora bittin», sa han. 

»Nä si dä sa di alt fite sä för», sa Pälle där han sto — 
män då sa han tyst, förstärs — »här ä bäst å snoppe sä unna, 



II. 7 	 PELLE SOM SKULLE SLAKTAS. 	11 

ällans så barke dä hunda-i-väll». Å så snarde han sä in i 
tjöket, för där va iggin, å fekk sä en bröfjärig å en ustekant 
å fjolede i fåkken; å så han på döra. 

Nu va dä som sä, att i dän här gåren hadde di en bagge, 
som hetede Pälle han mä. Dän hadde dän andre Pälle lärt 
sloss, å däfför så fekk han inte leve lägger — baggen te säjje. 

Dän rätte Pälle han jekk han, å tykte alt dä va sökket å 
unnlit. Ute på gåren så mötte han katta, å ho strök sä imot 
an å vänskedes ve 'n, som ho va vander te; men dä vånd an 
inte ätte. Katta ho så alt dä va rassene, så ho sa: »Vart sa 
du gå?» sa katta. — »Ja sa gå min väj», sa Pälle. — »Vafför 
så dä då?» sa ho. — »Joo si,» sa Pälle, »far sa slakte alt 
levenes i mora». — »U jea mäjj!» sa katta, »då foljer ja mä däjj». 
Å dä jore ho. 

Nor di kom ut ijönom grinna, så lå där ett par jäss å 
blaskede i en vattenfloe; å så jekk där en båkk löske på 
fäggårn. »Vet i va?» sa .katta. — »Va då då?» sa Pissa. — 
»Joo, vålm sa slakte alt levenes i mora», sa katta. — »Nå, dä 
sa då ble lygn», sa båkken. — »Ja vi sa gå vånn väj vi båe», 
sa Pälle. — »Dä jör vi må>), sa dom andre; å så slo di sällskap. 

Sena så kom di in i en haje; å .där jekk ett par okse i 
bet. »Vart sa I ta väjen alle?» sa oksa. Då talde Pälle om, 
hur dä va. »Ja si, illakhet dä spörs då i, vära», sa oksa; »då 
ä välle så gutt vi går mä då». .Å dä jore di mä. 

Å så kom di in i ville skojen, å rässom di jekk där på 
en tratteväj, så kom där en hare stigkenes, ätte kom en räv 
å jäjde haren. »Då ä bäst I förliks», sa Pälle. Jaa, dä va 
haren nöjder mä; män räven han vild at inte. Män då sa 
Pälle, hur dä va, å då bledde di över ens; å sena så foljde di 
mä dom andre. 

Nor di så hadde gott i skojen ett bete, så bynde dä å 
skumne te. Då sa katta: »Var sa vi va te natta? Ja vill inte 
ligg ute i kålla» — för ho va frusen, fast dä va mitt i som-
marn. Då va dä non som sa: »Om vi går lite te, så kommer 
vi te e stuve, som vi få va i, .för där har iggin vatt hemme på 
mogge år.» — »Ja män där spöks», sa haren; »där håller trulla 
te var eveli natt, så där har allri non kunt vatt». — »Ja dä 
va dä likerste!» sa Pälle; »då kura] en 'likke så jarne ha blett 
åjorder mä hemme, som je sä i laj mä trulla». — »0!» sa oksa, 
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»ä vi så mogge, så sa vi välle kunne fri oss för dom». Dä 
samme tykte båkken; å nor räven hörde dä, så repede han 
mo mä å mende på tro, att han va dän som kunne re å trulla 
esammen, om di nostrede dit. Å så jekk di dit. 

Där va äländit, förstårs, å all tigg sto öe. Inte mer boree 
fans där än e säg å en bägk. Fälle han jekk in å la sä i 
sägga. Jässa di fluj opp på bägken å satt säjj. Katta ho 
hoppe4e opp i spisen å la sä i aska. Å båkken han la sä 
te mitt på golvet imilla räven å haren te akte, för räven va 
iggin kar å tro. Män oksa di va för store, så di kom inte 
ijönom döra; å dä va alt dumt dä, för di va vist dom redierste, 
nor dä kom no på. Män nu så fekk di love stå i farsta, å 

.döra fekk va ippen. 
Rässom dä le på natta, så fekk di höre ett falit allo i 

korsten; å inna di veste oret å, så kom dä e trulltjarg ner-
dåmmenes. Forste dä bledde vässen, så spragg haren på vägge-
ra, å räven smatt in i vrära, så kati han sulle va. Män katta 
ho va inte lessen ho, ane bar på trullbakka te rive si så ill-
battit, s' att ho to ett flöj opp på bägken; män där to jässa an 
na å nöp # slet. Då dägde ho ner på golvet; män där paste 
båkken på å ga na ett skov bakätte, så ho rök ut i farsta te 
oksa. Å di to na på horna å fäkked a bå lägge å väl, å sen 
solde di ut a på bakken. Så nokk fekk ho fuss te sie pose 
dän gåggen; män dä sto inte läge på rosten häller, unna ho 
ga sä å te bakes te sie. 

Nor di fekk si na komme ögkeli å dan, så sa di: »Var i 
alle daje har du vatt? du si ju ut som tåtera hadde tapt däjj». 
— »Ja dä sa I tro», sa ho, »ja har vatt i e fär, som ja välle 
allri glömmer». — »Hur då då?» sa di. — »Vänt, sa I få höre», 
sa ho: »Hele stuva va full mä folk. Nor ja kom in, så satt 
där e gammel unnatajstjarg i spisen å kårdede; å ho rök mä i 
syna mä kårdera te gno iblann öjna, så bloen stagk. Där va 
inte gutt å va, så ja opp på bägken; män där va e varr, för 
där va skommakera, å di nöp mä mä tägger å stakk mä mä 
syle, så ja täte di sulle ta loss. varden finnslans. Så ja fekk 
love ner på golvet mä ens; män dä jalp mä inte mö, för där 
va skräddera; å di slo mä i röva mä parsejarnet, så ja rök ut 
i farsta. Män där va dä som allre varat, för där sto dä ett par 
daksvarkskare, å di to mä på sie fäkketjujer å ristede mä, 
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så ja trodde di sulle ta bå lever å lugge u mäjj. Å ändån va 
där fler: två småjävvle spragg runter i krigg på golvet, å en 
te lå i e sä gg å grinede. Så dä sär ja er, dä ä allri lönt å 
va där mer». 

Å ätte de natta så har dä allri nonstin vatt nore trull 
älle hörs no ane spökelse i de stuva. 

4. Klubbeduns. 
Då va en gågg e tjarg, som bodde för sä falv i e bakke- 

stuve mä sin lille pojk. Folk sa ho va kundi mä te å kuse, 
å iblann hadde ho konster för sä, som inte sulle va lovlie. 
Män prästera dom sto ho inte väl mä, för ho jekk allri åt 
tjörka, å allri vånde ho ätte Guss or. 

En OH så bledde ho så Suk, s' att ho trodde rakt ho 
sulle dö. Män då jalp inte hännis gamle Såser lägger, så te 
sist fekk ho love bynn å grunne på, hur dä sto te mä hännis 
Säl. Då agkede ho på, att ho hadde stält sä osams mä prä-
stera, för nu tykt o ho behövde jalp å dom. Hur dä va en 
da, så to ho å Sikte pojken ätte en präst, som sulle berätte 
na å je na nattvarden. 

Män pojken han va lite tulpet, s' att nor an sulle uträtte 
not arne, motte mor has te å läre 'n utatess, va han sulle sä. 
Dän här gåggen, nor han sulle ätte prästen, hadde tjarga ett 
falit få inna ho kunne trubble i skallen på 'n, hur an sulle tale 
för sä i prästegåren; för dä va nore krokkete or, som han rakt 
inte va kropp te å få om. Dä jalp inte mä minner än dom 
ora fekk an love gå å läse på hele väjen, mä an jekk te 
prästes. 

Bäst han jekk där å muttlede för sä Sak, så kom han te 
e grinn. Män nor an väl va kummen ijönom å sulle stägge 
ijänn ätte sä, så slo grinna honom på basera, s' att han hölt på 
å drose över änne. Då bledde pojken arj å sa åt grinna: 
»Du klubbedunse!» 

Män nu vilde dä sä inte bätter, än nor pojken hadde sakt 
dä, så tapte han rakt bort ora, som han sulle gå å säjje. I 
stället så jekk han hele väjen å sa »klubbeduns, klubbeduns». 

Å dä höll han på mä, ände tess han kom fram. Då jekk 
han in te prosten å sa åt honom: 
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»Ja sulle hälse å be så innlit jarne, att vördi prost vilde 

va så befeli å folje mä hem å klubbedunse mor, för si ho ä 
så fuk si s' att —». 

Män prosten han va inte så illevuern, å för rästen så 
begrep han alt, att dä va stollet rör pojken. Hur han åkte å 
vände, så fekk han fram te sist, va dä va om. 

Salv va han bleen gammel ä krabbiet å orkte inte fare i 
siåknebo lägger. I stället hadde han talt väl ve beskoppen, 
s' att han hadde fott sä en jalpepräst tefikkenes, som sulle 
fare i has ställ. Män nu va dän borte å jajede, för dä jore 
han jämt, nor han hadde ledit. Da dro om ett bra bete, inna 
han kom te rätte, å då fekk han förträt å prosten. »Dä passer 
sä inte för en Harrans tjänere te dägge mä byssa å Jätte folk 
sette å vänte på sä mäja», sa prosten. 

Jalpeprästen han hadde gott å dreve halve daen å iggin 
tigg fott skutet, s' att han va inte so go, nor han kom hem; 
å trott å svulten va han mä förstårs. Inte bätter bledde dä, 
nor an fekk höre, va dä va för ne han sulle jöre sä omak för. 
Män så sa an åkkså ve sä falv, att ho sulle få dä hunna gnäl-
ler för. Han fekk nätt å jämt snarje i sä en matebit, å sen 
va dä te å folje mä pojken, som han jekk å sto. Sokknebo-
stya dom stopte han i futeväska. 

Dä va lägg å illak väj te tjargas, så dä va måst skumt, 
inna di hinde fram. Inne i stuva sto dä en jusedagk ä brann 
på ett bor fram ijämta säga. Pojken han fekk ble utom, 
männa prästen va inne å talede för mor has. 

Å dä bledde e skreftnig, som hördes ijönom alle örena. 
Tjarga ho fekk då vete sie synder bå oppåt å utåt. Ho grät 

gnall, förstårs, å ga sä ämmen ho va mänske te; män prästen 
han höjt i likke förhadat. »Här kommer te stå en stor strid 
imilla vår Harre å satan om di syndie fäl», sa han. 

Män nor han tykte ho hadde fott dä ho behövde, så sa 
an han sulle jätte nåd gå för rätt å je na nattvarden. Ve han 
då famlede i futeväska ätte sokknebostya, så fekk han opp 
kruddhornet; dä for ut å trall på juset. Då kan en vete, hur 
dä jekk: dä bledd en förskräkkeli smäll, prästen dro vioppen 
i golvet å slet boret över säjj. Å sena så bledde dä kolande 
tnorkt 1 stuva. 
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Pojken han sto utom å väntede; män nor han fekk höre 
smällen, så sull an barke å in å höre, va dä kom på. Då 
mötte han tjarga, ho kom utkrelenes på alle fyre. 

»Va i Hundekulle ä dä om?» sa pojken. 
»Jesses för hälvete, tyst mä dä, ugge!» sa tjar0. »Vår 

Harre å satan sloss om mi fattie fäl där inne, så dä ä synn 
å skam åt at. Nu motte ja sta å jömme mä. Tar den illake 
råe, så säjj inte var ja ä; män tar vår Harre råe, så ligger ja 
i Snehornas bås ute i fäjuset». 

Vikken som fekk tjarga te lyktes, '.dä har iggin sport; 
män klubbeduns dä fekk ho då, som pojken ba om. 

5. Pojken som gick åt kvarnen. 

Dä va en gågg e tjarg, som hadde en pojk; å den brukte 
ho fikke mä arne. Män pojken han va inte så slundi, s' att 
tjarga hadde varr å jöre mä te få an te komme ihoj, va han 
badd å uträtte, nor dä va nore fikkebo. 

En da så sull o ha an åt kvarna mä e fäppe sä. Män bo 
va inte rätt säker på att inte rnöllarn sulle lur a på mälda. 
Å så sa o åt pojken, att han sulle sä åt möllarn, att dä va 
så mö som e fäppe sä han hadde mä sä, varsken mer älle 
minner. 

Män då, va pojken inte gu för te å hålle årnig på. Å så 
fekk han love läre sä at utatess, inna han ga sä å sta; å för 
an sulle kom ihoj at bätter, så sull an gå å sä för sä falv 
på väjen: »Varsken mer älle minner». 

Å så ga an sä i väj å jore som mor has hadde lärt an. Bäst 
han jekk, så kom han te e träe, där dä jekk en bonne mä en 
sädig å sådde. 

»Varsken mer älle minner», sa pojken. 
Nor bonnen fekk höre, va han jekk där å muttlede, å nor 

an tjänd ijänn, va dä va för nen, så tät an pojken vilde fämme 
sita för an, s' att dä sulle ble varsken mer älle minner i ärig, 
än han hadde sått. För si tjarga va inte rätt väl tjänder, å 
somme vilde hålle för, att ho hadde lärt pojken en hopper 
fulhet, fast han va dum — för illakhet dä går alt å läre sä. 
Å bonnen han satt sädigen å ga sä opp på väjen ätte pojken 
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å klådd opp an. Pojken ban skrek å gnall, kan en vete, å 
fräjde, va han hadde jort för ont. »Du sa.inte sä så där», sa 
bonnen. »Ja män mr har lärt mä at», sa pojken. »Ja kunne 
välle tro då», sa bonnen å klådd an om ijänn. »Hur sa ja sä 
då?» sa. pojken. »Joo, du sa sä: Tusenfalt ijänn», sa bonnen. 
Ja dä lofte då pojken, å så fekk an gå. 

Nor han hadde gott en bit, så korn han te e an träe. Där 
va säa logge oppkummen; män en kråkemars hadde slajje ner 
där å jore skae; å så va där kummet folk, som hölls mä å 
tjöre bort kråkera, i dä samme pojken kom. 

»Tusenfalt ijänn», sa pojken. 
Nor folket hörde dä, "84 täte di han fikte på dom tusen-

falt ijänn mä kråker, förstårs, så han fekk .smorj där mä. Ju 
mer han ga sä, så mö diss varr slo di. Dä va iggi jalp, ant 
än han löfte te sä: »Åt hälsike mä hele skåkken!» Å så fekk 
han gå. 

Rässom han jekk där mä .sin säpose å 'mässede, så mötte 
han e jorefår. 

»Åt hälsike må bele skåkken!» sa pojken. 
Di trodde.  .ciä va ment åt dom, så di bledde arje, som 

inte unnlit va dä. Di stande mä .likfåra; ett par fekk taj i 
pojken å daljede om an, å dä va redit ändån. »Hur sa ja sä 
nu då?» sa pojken. »Gu fröjde fäla!» sa di. 

så slapp han ifrå dom; å nor dä hadde vatt ett bete, 
så mötte han e tjarg, som dro e tjarre; å i tjarrå lå dä e 
slakted so, som ho sulle åt staen mä å salje. 

»Gu fröjde fäla!» sa pojken. 
»Ukk ukk ukk, en sånn pojk!» sa tjarga; ))dä ä lett å va 

le. Si du inte dä ä ett °fällt krek!» — Ja, pojken han fräjde 
ijänn, hur han sulle sä; män dä vånde inte tjarga ätte, sa ho. 
Män pojken va envis; å te sist sa tjarga: »Du kan säjje: Så 
drar di å mä de tjåkke täva». 

Pojken han lavede å me sin pose å va inte minst gla för 
han hadde sluppe påkefett dän gåggen. Va dä le, så mötte 
han en bruestass; . 4 di blåste klanätt kfogde å hadde rolit. 

»Så drar di å mä de •tjåkke täva», sa pojken. 
Bruefolket .  di trodde dä va åt brua — för ho va välle 

lite för tjåkker; 	å så stande- di; å nu va dä pojkekröpp- 
ligen som fekk raffel ijänn. Sen så vilde-  di tjöre å 'n; män 
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han släpte dom inte, forr än di hadde sakt an, va han sulle 
säjje. »Sånn gläjje i var by», sa di te sluts för te slipp an. 

Nu gne han i väj ijänn; å dän gåsgen hinde han då äntlin 
fram te kvarna å slapp te ble mer blåbösted. Män nor han 
kom fram, så sto kvarna i jusan loje å brann. Män dä jalp 
inte: han sulle tale ve möllarn likke väl. Folket, som va där 
å jajpte te mä å släkke, vilde tjöre unna 'n; män han sto inte te 
å få båkt på. Hur an snodde sä bå lässe å väl, så fekk an då 
rätt på möllarn; å då sa an åt honom: 

»Mor hälste å ba så innlit jarne, att ho sulle få ställe in 
e fäppe sä i kvarna; — å så sulle ja hälse å sä, att dä sulle 
ble sånn gläjje i var by». 

6. Pojken som inte fick se kvinnfolk. 

Dä va en gå gg en hane å has fru, som levde så osams, s' att 
di allri jore ane revs å sloss. Å dä völt frua, för si ho va så 
oförskräkt illak å tierådi, s' att falverste knutte fekk inte makt 
mä na, nor ho bledde ilsk. Harren han to te mä va an kunne 
för te ta kas på na; män nor dä lässe hadde vatt, så sto an 
inte ut mer, ane tjörd a sin väj. 

Ett enderste barn hadde di, å dä behölt harren näste säjj. 
Dä va en liten pojk. Män si nu va harren bleen si så be-
fäst stollet å arj på alte va kvinnfolk va, s' att han tykte, di va 
rota å opphovet te alt ont å alt älände, som fins te i de her 
växa. Å pojken dän ålofte han då, han sulle fri frå dom å 
deres konster: dän sulle han ft opp, sa an, s' att han allri 
nonstin i all sin ti sulle behöve va iblann nor kvinnfolks-
mänske; ja han sulle inte få si så mö som en tjotel en gång. 

Män sånne löfte va dä inte gutt å stå ve, om pojken fekk 
väkse opp iblann anne folk. Harren va tvugsen te å salje sin 
harregår för va han kunne få. Å sen så flöttede han ut på e 

som lå mitt ute i storfönn; å dit to an inte mä sä nore fler 
än balerste pojken å nore stykkne gamle trotjänere, som han 
tores sätte lit på. 

Då lätte han bygge opp åt sä e stor, grann byggni g å 
redde in åt sä dä bäste som sto te. Å sen levde han där 

Sv. landsm. II. 7. 	 2 
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mä pojken, å tolde allri, att nore frömmede kom dit å häl-
ste på. 

Va dä le, så bynde harren å ble gammel; män pojken han 
va bleen fullsruksen å va stor å stark å kati. Han hadd at 
kanjt på alle visa; män si kvinnfolk dä hadd an inte så mö 
som hört tales om en gågp,, möe minner sitt. 

Män hur dä då va fatt, så bynde han å less ve hemme, 
å vilde ut å si säjj om, hur dä sto te i våra. Män dä va inte 
far has nöjder mä, ane han hittede på va han kunne te å 
roe för an mä å vänne bort dom där grillera. 

Imillaåt så rodde harren ut på fönn mä an i en båt för te 
fiske. En da så hadde di jett så å lägger ut, än pojken 
nonstin hadde vatt forr, för an sulle få si sä om, förstårs. 
Män som di sulle te ä vänne om, så fekk di si på lågt håll 
an an båt, som va full mä en hopper grannklädde harskaps-
fruntimmer, som skrattede å flanede å jäledes mä varandre. 

Som harren fekk sekte- på dom, så han te je så i väj dä 
forterste han kunne. Män dä va för sent ändån, för pojken 
hadde alt lånt å få öjna på dom han mä. 

»Hör I far», sa au, »va ä dom där för nendre?» Män gub-
ben han låddes an inte hörde, å tittede åt ane håll å bale 
rodde. 

Då bledde pojken otoli, kan en vete. »Far!» sa an. de! 
Höre I inte!» 

»Va ä dä nu om?» sa gubben, å vrägdes å så arj ut. 
»Va ä dom där för nendre?» sa pojken om ijänn. 
»Va för dom?» sa gubben. 
»Dom där, vet ja», sa pojken å hölt ut näven, »dom där 

granne i båten dänne borte.» 
»Jaså dom», sa gubben, »hm — jaha dom — hm — dä 

ä — jäss.» 
»Åkk jeda må», sa pojken, »då va fali granne jäss! Hör I 

far! Tjöp mä en haltjoj!» 
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7. Det bortlofvade barnet. 

För 	logge sena va dä en gå n ett fattit folk, som hadde 
fu stykkne barn. Män barna va små allihop å kunne inte 
jalpe te mä non tigg stort, ane förällra fekk dra försorj om 
hele husållet. Di bjudde te dä lille di kunne; män dä kan en 
välle begripe, va dä vilde förslo mä så mogge te å fö. Däf-
för så va dä åkkså så usselt för dom, s' att dä knapt orkte 
brinne i spisen; å trasie fekk di gå, s' att dän ene slansen hötede 
å dän andre slo te; å tom va majen som slatra på en gast. 

Hur dä va, så hadde di då sträve mä å dra sä fram på 
arlit vis. Män så bledde hustra mä dä ottene barnet; å si då 
tykte di, där va rakt iggin vurn te å redde sä lägger. 

Då jekk hustra en kväll å satte möte mä dän illake å 
jore opp kontrakt niä honom; å dä skrev ho inunner mä sin 
ejen blo. I kontraktet sto dä, att den illake sulle jalpe dom 
te å få si barjnig, så mö di nonstin behövde; män i stället så 
sulle han få barnet, som ho va mä, nor dä va fylt fu år. 
Män så jores dä dom förbehålla, att di inte fekk läre barnet 
varsken läse älle skrive, å inte häller sulle dä få vete no om 
Guss or, å allri sulle dä få komme åt tjörka. 

Nor dä hadde vatt sin ti, så fekk hustra sä en liten pojk. 
Å ifrå dän tien så bynde dä på å ta opp sä för dom, s' att 
rässom dä va så tjöpte.  di sä går; män iggi mänske begrep, 
var di fekk si välmakt ifrå. 

Män fast di nu sto sä karjt, så va di allri rätt glae te 
sinnes ändån. Sardeles hustra, ho va då rakt över sä jiven, 
så agkede ho på, att ho hadde loft bort barnet. Å mogge 
gågger om så sa bå ho å karen, att di gue jarne te alte di 
äjde å hadde, balerste di kunne åtre kontraktet. Män si dä 
som va jort, dä sto inte te å jöre om. 

Unner tien så väksede pojken te sä å va trevli å verv om 
sä, å va på all tigg å vilde läre sä. 

Nor dom fu åra va gåggne, så kom då glöfar, förstårs, å 
vilde ha si rätt. Här jalp dä varsken te å gråte älle be, för 
han va inte dän som ga å på dä som va honom tesakt. 

Nor dän illake kom in i stuva, så satt pojken på golvet 
å fogde e salm. Då bledde hornpetter arj, sa en tro. 
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»Har I inte stott likere ve dä som va oppjort?» sa an åt 
pojkes förällre. 

»Joo, för . all del», sa di, »vi har inte tors ane stå ve dä som 
va sakt, fast dä har jort oss ont mogge gågger.» 

»Män vem har lärt an dä där då?» sa dän illake; ))sånt 
vill ja inte höre». 

»Salma — de har an satt ihop falv», sa di. 
»Mon tro dä?» sa dän illake; »då har rvrälle lärt anläseändån». 
»Nää, dä har vi vist inte», sa di; »då har an lärt så falv, 

å ig-gin har jalpt an; män dä sto rakt inte i vår makt te å 
håll an ifrå at.)) 

»Då va förjordat så dumt,» sa han; »då vet ja inte, om ja 
kan ta råe på an. Män ja sa då freste. Ja sa ställe på an tri 
fråjer. Kan an svare rätt på dom alle, då har ja ini makt över 
an; män svare han stollet på nor ende, då höre han mäjj te». 

»Hör du», sae han åt pojken, »kan du så mä, va dä ä, som 
sötere än dä söterste?» 

»Ja», sa pojken, »dä va mi mors bröst, nor ja va liten å 
ho ga mä di». 

»Dä va rätt svaret», sa dän illake. »Män kan du så, va dä 
ä, som ä mjukere än dä mjukerste?» 

»Ja», sa pojken, »då va mi mors famrn, nor ja va liten å 
fekk ligge där». 

'»Då ä rätt», sa dän illake. »Män va ä dä, som ä hårdere 
än dä hårderste?» 

»Jo», sa pojken, »då va mi mors jarte, som inte sprakk, 
nor ho lofte bort mä te däjj». 

Då hadde han svare rätt på alle tri fråjera, å sena så badd 
inte dän illake no makt mä an mer. Då for an å sin väj 
ijönom korsten, s' att an to hele stuvetaket mä så, å dä donde 
som dommen hadde kumme; å sen så låktede där svajel i mogge, 
mogge da, s' att dä kunne knapt non va därinne. Män varsken 
pojken älle förällra has hörde nonstin å dän illake mer. 

Män nor pojken va vuksen, .så bledde han likere än alle 
dom andre syskena. Han kom i höj läre, å på gamle daje 
tjänte han opp sä te arkebeskop. Å salma, som an hadde 
jort, nor han va liten, ho står i vår svänske salmbok än i dänne 
da: dä ä nummer 429: »Vak upp min själ, gif ära». A be-
skoppen han hetede Hakvinus Spejel. 
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8. Gubben ock kärngen. 

En gågg så va dä en gubbe å e tjarg, som allri jore ane 
trätte. Gubben han hadde alt vilt va må frea, om han hadde 
kunt fott; män dä sto inte te för tjarga, för si ho tjatede å 
jebbede jämt, änten han tej älle svarede 

En da så va di ute å jekk bägge, vart di då sulle non 
stäns. Tjarga ho jekk på som ho plädde, förstårs, för dä 
va allri ane; å munnen jekk för a som nor e jet fiter på e 
näver. Gubben han låddes i dä lägste som an inte hörde; 
män dä jalp inte dä häller, kan en vete; å nor o lägge hadde 
hulle på å lapre, så bledde han arj te sist, som an då inte 
ane kunne. Så då sa han: 

»Tvy däjj vale, du gamle skrotäske! Nor du ä dö, så 
varden gågg ja kommer in på tjörrgårn, så sa ja då sputte 
på di grav, du!» 

»Sär du dä du, din lusevase!» skrek tjarga, ämmen ho rådde 
må. »Nä si varden gågg ja kommer in på tjörrgårn, nor du 
ä dö, så sa ja fite på di grav, dä kan du stö dä på!» 

I dä samme så kom di te e å; å där sulle di över. 
Som di sulle ner på späggera, så högg gubben taj i tjarga 

sa: 
»Äste du fälle må för lusevase en gågg te, så sa du i åa.» 
Jaa, tjarga ho hölt sett. »Du lusevase!» dro ho på. 
Då to gubben å dopte ner a halve i vattnet; för han nän-

des inte rätt å lätt a gå åt plurren må samme. Å så fräjd 
an, om ho vilde ble befeli än. Män si dä va slut: ho fälde 
»lusevase» likke förhadat. 

Då så stopte han ner a ett stykke te, s' att vattnet räkt 
a te haka. Män dä bledde allri bit bätter, ho hölt i mä 
sett ändån. 

Då lätt an hänne åke ner ändån en bit, så dä sto na över 
munnen. Nu så bale blurrede dä i vattnet, nor ho sulle 
säjje »lusevase»; män si tie dä förmotte ho inte, hur usselt 
dä va. 

Men då bledde gubben lett åt at te sluts, s' att då släpte 
han ner a, så balerste håret nuttede opp i vattenbryna. Å då 
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så dä siste ho jore i de her våra, så tjörde ho opp näven å 
rev sä i huvet mä fira å mente »lusevase» likke väl. Å sen 
så va dä slut mä na. 

9. Drängen som gjorde åtta mans arbete. 

Då va en gå gg en harre som va redit rik, s' att han rådde 
om store, store gåre å mogg ädelie tunner gull. Män han 
hadde ett sånnet svårt sinnelaj, s' att han kunne allri förliks 
mä sie tjänere, ane di jekk sin väj dän ene ätte dän andre, 
fast di fekk bå karjt mä mat å katie löner. 

Han hadde stort gårsbruk, s' att an fekk hålle sä mä otte 
stykkne drägge, å di hadde full jarnig ständit å jämt. Män 
en gågg så va an bleen osams mä dom; å då jekk di sin väj 
ifrå an alle otte mitt i bråerste tien. 

Då sto han där grant å veste rakt inte, va han sulle ta 
sä te. För dä va allri non som tröstede ta sä rå hos an, hur 
store löner han bjudde å hur mogge tjörker han lätte lyse på 
i, att han vilde ha folk. Å mäja så sto alt jöret ojort. 

En vakker da te sist så kom där en drägg å bjudde sä 
te an. Han vilde ta sä å te uträtte samme arbete som alle 
otte dom andre drägga hadde skult hatt förut; män så vilde 
han åkkså ha likke så stor lön, som harren sulle ha jett donå 
allihop, å så sulle han ha likke möe mat esammen, som di 
hadde brukt fott alle otte. 

»Jaha», sa harren, »då va inte lite te likes dä; står du ve 
dä, då ä du godis». Män si dä tykte han då inte va non vurn 
mä, fast dräggen så ut te å va bå stor å stark. Å så tykte 
han alt dä va väl mö, som dräggen vilde ha i mat å lön; dä 
kunne alt en man va förnöjder mä minner, sa harren. 

»Nää», sa dräggen, »sa ja jöre otte mans.jarnig, så vill 
ja ha otte mans mat å lön; dii.  ä inte ohundit bejärt. Män 
äste ja inte kan uträtte dä ja har tajje mä å, så går ja in på 
te tjäne ut hele året för inte.» 

»Då va don i asken å smör på lokket», sa harren. A 
ä,tte han inte hadde nor anner rå i alle fulle fall, så lofte han 
te je dräggen va han bejore. Då to dräggen stäe å jekk i 
tjänsta mä samme. 
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Förste daen han va där, så sa harren åt an, han sulle ut 
å hugge ner e skoksfift. Då va så mö som otte mans jarnig 
för en da, sa barren; å si då tät an han sulle freste, om 
dräggen va or å kar. 

Jaa, dä va inte mer mä da, ane dräggen han to yksa på 
aksla å ga sä å åt skojen. Maten dän sulle di gå te an mä. 
Män nor han kom dit, så dägde han yksa i ett rishaj ä la 
sä te sove, å snark så skojen skarrede. Va dä le, så, kom 
där e gräbbe ma frukkusten; män ho hadde full bör, för dä va 
tetajjet som åt otte man. Som ho kom, så vaknede dräggen 
å satt säjj opp te äte; å dä sto inte på i film röe minuter, inna 
han hadde vräkt i sä altihop. Å som da va uträttet, så 
hävde han sä te ijänn å sov te meddan. Men nor gräbba kom 
ut mä meddan, så va an te ress mä ens te:å balje i sä ijänn; 
å sen han te sove som förut. Å sov jore han ma, nor ho kom 
te an ma aftavären. 

Män nor an hadde fott i sä maktebiten, då reste han sä 
opp å sträkte på sä, å sen så fekk han fatt i yksa å te å 
hugge. Män dä jekk alt lite likere än ane folk pla hugge, 
för si han slo ner en tall i varte hugg. 

Nor gräbba kom te bakes å hadde vatt sta mä aftavåren, 
så tykt o inte ho kunne stå te svars lägger mä å tie, ane ho 
jekk opp te barren å talede om, att dräggen hadde inte jort 
ett koNi på helerste daen. Dä va då harren inte tjänder mä, 
kan en välle begripe, ane han sa, att han sulle välle je sä å 
ut te dräggen å tals ve ma an om bä nytt å nattegammelt. 

Män nor harren kom fram, då satt dräggen på e tuv å 
vilde sä. Män bele skojen va nerslajjen, s' att inte så mö som 
en träpinne sto på rota. Då hadde harren iggin tigg å sä 
dän gåggen. 

Så le dä en ti, som inte va ane småjöre; å dä jekk som 
en hurris förstårs. Män en da så sa barren, att dräggen sulle 
ut å ta å rojen, å binne å jöre bånn sulle han mä, för dä va 
väll iggin som kunne folj an ve lien. Där va e träe, som va 
så stor, s' att dä va otte mans jarnig te ta å rojen å sätte 
opp an i röke. 

Jaa, dräggen han va inte illevuern, ane han jekk mä 
lien. Män nor han kom ut på träa, så la han sä te i en 
skugge å sov te davarsdaks. Å så åt an, å så sov an, å så 
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åt an, å så sov an ijänn, liksom forne gäggen. Män nor an 
hadde fott aftavår, så napte han te lien å te å slo, så då 
vyffede om at. 

Nor då gräbba hadde vatt ute må aftavår å kom hem 
ijänn, så sa ho för barren, att dä va iggin tigg vejort ve rojen. 
Då jekk harren sta å sulle si, hur dä va. Män nor han va 
utkummen, så kom dräggen å sulle gå hem; då va hele träa 
åtajj en. 

Så le dä en ti; män nor allrihop säa va kummen unner 
tak, så sa harren ät drä-ggen en da, att han sulle te å tryske. 
Jaa, dräggen han fekk så e slaje å la å åt boen. 

På hele daen kunne dä iggin höre, att dä trask på boen. 
Män dä vånd inte harren ätte, för nu vest an, hurdan dräggen 
va. Vist tykt an välle, att dä kunne hine å ble jort mer på. 
en da, om drä-ggen hadde iss; män harren tores inte så så mö 
åt an häller. Män nor gräbba hadde vatt mä aftavir, då 
fekk an love fråje, hur dä så ut på ben. 

»Joo», sa ho, »han ligger pa laet å drar säjj, å bele sä-
drosen ä orörd.» 

Då sulle harren sta ä si, hur dä va. Män nor han kom 
opp, så lä dräggen å snark, så dä bratede i knuta; å inte så. 
mö som ett säkorn va utrusket. 

Då sulle harren te å ble ovetti; män dräggen han bale 
sträkte på sä. »Vänt lite», sa an, »te ja få betale en ̂  ölännii 
för e fäppe sä.« 

Mä dä samme hopt an opp på en loebalk å släpte en 
drunt, s' att dä skroede i hele loeräkka, å örena small i lås 
på harren. Män säa for åt ett häll, å halmen åt ett håll, å 
agner å slösä åt ett håll i var sen höj. 

Då hadde harren inte mer å jöre åt an, ane då fekk han 
ut si lön för hele året, å så fekk han gå sin väj. 

10. Torparns kvarn. 
En gå gg i tien så va där en riker harre å en fatti torpere, 

som va hemme näste varandre. Harren hadde e kvarn, som 
välle inte va så liksen, män torparn han hadde de likerste 
kvarn som fans i bele byjda. Dit va e alme där hånnkvarn, 
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som di plädde ha forr i vära; di hadd et la inte annlessere, 
kan en vete. Harren han vilde alt bra jarne ble ve torpars 
kvarn; " män si torparn han fekk allrihop mälda te säjj, å 
dämmä så hölt han sä hörk å vilde inte på villkor släppe te 
kvarna, hur än barren meslede mä an. 

Nor dä då inte sto te på ane vis, så Sikte barren sta sie 
drägge å lätte ta kvarna ifrå torparn å bäre na te harregåren. 

Män si nu va dä på dä viset, att torparn hadde en toppe, 
som kanin tale. Å dän toppen va så vuern, s' att om han 
bledde åjorder mä dän ene daen, så levd an opp ijänn dän 
andre. Nu så hadde torparn honom sta te harregåren, å där 
spragg toppen ätte barren, vart an jekk, å skrek: 

»Tjäre harre lille, få ja mi kvarn, mi kvarn, mi kvarn!» . 
Män dä va barren inte te fress mä, mon tro, ane han 

lätte säjje te om, att di sulle je toppen korn, för han sulle va 
tyst. Å dä jore di mä; män dä jalp inte: toppen han åt opp 
kornet å skrek ändån varr: »Tjäre harre lille, få ja mi kvarn, 
mi kvarn, mi kvarn!» 

Då Jätte harren säjje te, att di sulle släppe lös två arje 
hunne a busse dom i toppen. Män dä bledde allri ett taj 
bätter, för si toppen han hakte å klöste hunna, s' att di spraBg 
lå-gB väj å inte tores så mö som titte åt toppen mer. Män 
toppen han va te ress ijänn å skrek i häla på harren: »Tjäre 
harre lille, få ja mi kvarn, mi kvarn, mi kvarn, mi kvarn!» 

Då lätte harren kaste in toppen te en häst, som va si så 
ilsk, s' att han spjon i häl alt levenes, som kom an för när. 
Män si toppen han va inte sänimer än han flöjde opp på 
ryggen på gagken å hugde ut öjna på an, å sena han ut ijäian 
å skrek: »Tjäre harre lille, få ja mi kvarn, mi kvarn, mi kvarn!» 

Då, mon tro, bledde harren rakt jälet, så an j va han; å så 
befalde han kåkken te å hugge i häl toppen. Jaa, kåkken 
han slakted an å stekt an, å sen så åt harren opp an. Män nor 
dä kom te dän andre daen, så va dä toppen som levde opp 
ijänn. Då bledde dä ett falit allo i skryla på harren, motte 
en begripe; å rässom dä va, så tjörde toppen ut huvet där 
bakte å skrek: »Tjäre harre lille, få ja mi kvarn, mi kvarn, 
mi kvarn!» 

Då veste harren sä iggi levenes rå, ane han satt en 
drägg te passa på mä e yks, nor toppen tittede fram, å hugge 
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blivet å an. Män dä bår inte bätter te, än toppen dro huvet 
te bakes, å dräggen skrädde å ett stort stykke bak för 
harren. 

Nu bledde barren så fuk å dan, så di kunne ha tjöpt an 
för två styver. Nor an då hadde legge å grunne på at lite)  
så hadde han drägga te å bäre hem kvarna te torparn. .  
knapt va dä jort, inna toppen ga sä å sin väj, å sena så hörde 
di allri å an mer ve harregåren. 

11. Den förgjorde kalfven. 

Då va en gågg två knalle, som hadde slajje folje. Männa 
di jekk å vandrede, så bynde dän enes råkk å stövvler på å 
ble trasie. Män si han va så illharmelit snål, s' att han nän-
des inte å tjöpe sä nye, hur billit han än kunne få dom; ane 
han jekk må dä gamle lågt sen dä va omöjlit, å bale grunnede 
på, hur an sulle få sä nytt. 

Bäst di jekk en da, så kom di te en galjebakke, å där 
hagg dä en dö i galjen. Män dän döe hadde ett par nye, katie 
stövvler på sä. Dom tykte knallen kunne passe bra åt honom, 
å så sulle han te å dra å dom. Män dä dojde han inte te, å 
då to han te kniven å skar å båe bena jämt ätte stövvle-
skafta. 

Ben stopte han dom i sin pose, å så jekk båe knalla å 
sulle läne sä hus över natta. Män dä kunne di inte få på 
samme ställ, ane han som hadde stövvlera fekk va i ett torp; 
män stövvlera mä bena i, dom tores han inte lätte non si. 

Nor nu torparn kom hem, så hadde han på sä en ny råkk, 
som va presis likke så dan som knalles gamle. Män torparn 
va en liten gurk, å knallen va stor å grovväksen, så dä va 
allri lönt å tägke på å byte i hop sä. Män sena di väl va 
somnede allihop, så va dä knallen som smuj sä opp å fekk 
sä e saks, å så klipte han u ett häjjdunrane stykke på dän ene 
råkken å stopt at i fåkken på dän andre. Stövvlera dom hadd 
an tatt u posen å satt i e hörne, nor han lette ätte saksa. 

Va dä då kom på, så tores inte knallen ble där te mors, 
ane fram på otta så dägde han posen på ryggen å la i väj. 
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Män han hadde så brått, s' att han hinde inte få mä så 
stövvlera mä bena i, ane di bledde i stuva. 

Nu bar dä så te, att om kvällen förut hadde torpars hustre 
bure in en kalv i stuva, för an inte sulle fryse, utå dä va vin-
ter å kålt ute i fäjuset. Nor nu torpars vaknede fram på staen, 
så sto kalven å slekte på stövvlebenliga i e vrå. 

»Kors i Harrans bykser», skrek hustra, »dett förjordede 
krek, va tar du dä te!» 

»Va kommer dä nu på?» sa torparn. 
»Joo», skrek tjarga, »kalven, dä otäkke livet, har äte 

opp knallen så stor an ä, s' att dä inte fins mer ijänn å an 
än benstumpa mä stövvlera på.» 

Torpars, förstårs, di kunne då rakt inte ane tro, än att 
kalvekreket va förjord å dän illake hadde fare i an. Där va 
inte ane å jöre ve än te å Sikke bo på en präst te komme å 
läse bort dän illake. 

Dä jore di mä, å prästen kom å bynde läse, dä bäste 
han kunne. 

»Ja säjjer däjj, du orene ande, far här ut!» sa an å slo 
kors över kalven. 

sa kalven å to ett anflöj imot prästen. 
Då bledde prästen lett åt at å to bena på ryggen å gne 

i väj, s' att kappa sto rak ätt an. 
Män nor nu båe knalla råkte's fram på stykket, så jore 

dän andre narr å honom, som hadde tatt stövvlera ifrå gasten, 
för an hadde sprugg ifrå dom. 

Nor an lägge hadde bulle på ebbes mä an, så bledde dän 
andre purr te sluts å sa: 

»Ja män så har ja då te minstiga fott mä e bra lappe-
bot te min råkk». 

»Jo i hällbroder lell har du, bror!» sa kammeraten; »bota 
de har du alt klipt u din ejen råkk, som ä så flikaskuren». 

Då hadde knallen i skummet klipt bort bäste biten på 
sin ejen råkk å stopt i fåkken på torpars. Så den gåggen 
hadd an då iggin tigg för han sulle va snål. 
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12. Knallen som ville låna hus. 
Då va en gågg en knalle, som va ute å rände mä sin 

pose, som di plä. En kväll så va han å vilde läne hus te 
natta, män kunne igginstäns få. Så va dä ett ställ han inte 
hadde vatt på, å då vilde han vete, om dä va lönt å gå dit å 
höre sä för. Män då fekk han dä te svar, att dä va allri vart, 
för där va bå gubben å tjuga så på tvara å så illevurne, 
s' att dä rakt inte sto te för non frömmed å få huserum i 
deres stuve för så mö som e natt. 

»0, inte ane», mende knallen på tro; »män si jädderigen 
gor ska 'kke ja bote dom om, dä va en sak dä». Å så dägde 
han å, så posen slo takt på ryggtavla på an. 

Nor an kom fram, så klev an å in i stuva ä hälste: »Gu 
afta här inne!» Män gubben å tjarga di vorede sä mä nätt å 
nö te svare. Män nor an då ba om te få va där om natta, 
så svarde di tvart, att han motte gå, så lågt väjen räkte, å 
vrägdes som ett par arje tjure, s' att en an kunne ha blett jart-
skrämd mogge gågger om. Män knallen han va si så envis, 
s' att dä kunne iggin rå på an; å te sluts så fekk di love mä 
onne älle goe lätt an va. Män iggin fekk å sä tale ett fattit 
or åt an på bele kvällen. 

Va dä le, så bynde knallen å ble tje åt å sette där som 
en dumme; å så sulle han te å slo sä i språk mä dom. 

»I far», sa an »dä va e fali granner stuve I har.» 
»Dä 	iggi stuve», svarde gubben. 
»Ho, va ä dä då då?» tykte knallen å va så unnersam. 
»Dä hete Gläj j en» sa gubben. 
»Ja kan välle tro då», sa knallen; »nokk har bå I å ere 

barn gläjje utå de». 
Nor dä så hadde vatt e stunn, så bynde knallen på ijänn: 

»Dä va en för kati spis I har», sa an. 
»Dä ä iggin spis, dä bete Roa,)) svarde gubben. 
»Häkk ja», sa knallen, ))dä tro ja noj, för dä ä bå gutt å 

rolit å varme sä, nor en frys». 
Rässom dä va, så ba knallen om vatten, å dä kunne di då 

inte nek an, förstårs. »Dä va redit rart vatten i ern brunn, 
far», sa an, nor an hadde drukke. 
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»Dä 	ä iggin brunn», svarde gubben, »dä hete P är-i- 
Vänn e». 

»Kan la tro då», sa knallen, »nor en väl ä kummen te 
brunnen, så vänner en om ijänn». 

Så kom katten in å hopte opp i knäet hos knallen, å 
strök så på an å vänskedes ve an, som katter jör. »Då va 
en för snåller katt I bar, far», sa knallen. 

»Då ä iggin katt», svarde gubben; »han hete Le mj uk». 
»Kan välle tro då», sa knallen; »ju mer en stryker katten 

på ryggen, så mö diss mer sätter ban opp rompa, å dän här 
han ä då bå ledi å mjuk». 

Nor dä hadde vatt ett bete, så jekk gubben ut å sulle si 
om bästa te natta. Nor han kom te bakes in, så hadde han 
en halmsudd i näven; å den solde han i e hörne på golvet å 
sa åt knallen: »Där har du å lägge dä på». 

Sen jekk han å tjarga å la sä. Som gubben sulle te å lägge 
så, så släpt an en drunt å sa åt knallen: »Där har du laka te 
bre inunner däjj». Å nor tjarga kröp ner, så släpte ho en li-
ten, ho må, å sa: »Där har du täkke te hölje på däjj». 

Män knallen han låddes om iggin tigg, fast han inte 
hadde fott no mat, ane han jekk å la så på halmeknippa å 
to posen inunner huvet. 

Män fram på otta, så smöj an så opp å klev opp på bo-
ret å där satt an så te å jöre sie behover. Nor dä va bestält, 
så to an katten å snodde in i halmen; å sen blåste han på 
glöera å tuttede ell på halmen. Nor katten fekk tjänne, att 
dä brann, så stagk han å inunner sägga, där gubben å tjarga 
lå, å va han kom när, så to dä ell. Då så skrek knallen 
åt dom: 

»Lemjuk to Roa å spragg i Gläjjen må; men snoppe er 
snart te Pär-i-Vänne, ållans så tar bele Gläjjen änne. Säg-g-
kläera dom bar ja vept i hop å lakt på boret. Å nu går ja; 
ajjö må er å takk för gutt kvarter». 
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13. Hur haren fick sig namn. 

En gågg så va dä en knalle, som va si så snål å ohåggen 
te äte, s' att dä va rent iggin botten i an. 

Hur dä va en gågg, så badd an lakt i bäkken, s' att han 
fekk bukvark. Dä va då inte no ovant, förstårs; män si dän 
här gåggen räkte dä i mogge da, så te sist så bledde knallen 
ågsen å jekk å sökte klokt för at. Män då trygde di honom 
på, att dä kom sä därutå, att han va bleen mä barn. 

Knallen han bledd ille ve, kan en vete, å kunne rakt inte 
begrip°, hur dä var tekummet. Å bra försmädlit tykt an mä 
dä sulle va, om folk fekk vete, hur dä sto te för an; s' att an 
jekk där å hågglede å nätt å knapt tydde äte en gågg. Män 
bäst han jekk en da å grunnede på, hur an sulle ble å mä at, så sa 
dä en åt an: »Du sa fara illa mä dit». Då vilde knallen vete, hur 
dä sulle tegå; å så sa dän andre, att han kunne hoppe bort at. 

Dit tykte knallen va don å vässen, sa en tro; å dä sulle 
han då freste mä ens. Å så han te skoks å opp i träa te å 
hoppe, s' att dä sa skvakk i bakken. 

Män dä bledde inte no bot för dä, så knallen han klev 
höjere å höjere för vart hopp han sulle ta. Tesist så kom 
han niäst opp i skaten på en stor gran. Män ve skväkken, nor 
han floksede ner, så jekk dä inte likere, än han bröt å sä ene 
benet. Dit jore ont, som dä då inte ane kunne; män dä 
nådde knallen inte tjänne på, för nu trodd an dä va gågget 
ätte uträknig. 

Män inunner graneröttera så lit där en hare inkrupen. Nor 
nu knallen kom nerrykenes, så bledde haren rädd, som inte unnlit 
va dä, å stagk å inåt skojen, så dä sto som e strimme ätt an. 

Då tägte knallen dä va barnet, så han sulle te å harvle 
ätte. Män dä dojde han inte te för benet, förstårs. Å då skrek 
han ätte haren: 

»Ja du, min son, nu få ja allri si dä mer, ätte du ä en 
sånn snäll spriggere. Män kan du inte få no mer å mä, så ska 
ja te minstniga je dä namn; å du sa heta Jössa, Jössa i alla 
dia lefsdaga.» 

Ifrå dän flen så fekk haren hete Jösse; å dä tjäns han 
ve än i dänne da. 
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14. Kungen ock mästertjufven. 
Dä 	va en gå gg en kogg — somme vill hålle för dä va 

Kal dän älte — som hadde fott sport, att dä va kummene 
tjyve å hadde brute sä in å stule i hanses bank. 

Vist sa välle koggen va rik, män inte ä han väl mer 
hojeder än ane folk te å ble å mä sett; så dä där dä vild 
an då inte ve. Män si dä aktede inte tjyva på, ane ci korn 
te bakes bå en å fler gågger; å dä sto inte te å få taj i dom. 

Nor då koggen lägge hadde grunne, hur an sulle bäre sä 
åt, så to an te sist å klädde ut sä falv te tjyv. Å så ga an 
sä in på alle dom varste tjyvehol han veste, å jore sä bekant 
mä alle dom rätte mästertjyva. 

Sardeles va dä en, som han hadde fott öjet på. Å dän 
jekk an då ikri-gg mä på varde supekro, som fans i Ståkkolm 
sta. Te sist en kväll, nor di hadde tatt sä en knöppel, så talde 
dän andre om, att dä va han som brukte fåle i kogges bagk. 

Dä tykte koggen han vilde ble mä om, kan en tro; män 
dä va tjyven likke nöjder mä. Män koggen han sto i mä an 
på alle de sätt å vis å va si så ille envis, s' att te sist motte 
tjyven je mä sä å love, att koggen fekk folje mä an e natt, 
ätt an ändån veste om at. Koggen han va iver å vilde, di 
sulle je sä sta samme natt; män dä bledde då inte å. 

Män om ett par nätter så ga di säjj i väj båe kammeratera, 
koggen å den rätte tjyven. Forst så kom di ner i en lägg 
gågg, som va gräven inunner jora. Å nor di hadde gott där 
ett bete, så kom di te en stor, stor tjällere. 

»Nu ä vi framme», sa tjyven; »dä här ä mitt inunner banken». 
Å nor di så bynde titte sä om, si så lå där gulldokater å 

selverdalre i store, förskräkkelie drose, så dä bale glosede om 
dom. Tjyven han to sä en näve full mä selverpägge å stopte 
te sä,..å sen så vilde han vänne om. 

»A du dum du?» sa.  koggen; »ä vi hit kumne, så sa vi 
ville försi oss». Å så han te rafse te sä dän ene grabbenäven 
mä gulldokater ätte dän andre. 

Män si då fekk an sä en örefil utå tjyven, s' att an sto 
på huvet i e hörne. 

»Ramme du lajom, å vet va du jör!» sa tjyven. »Här ä 
dä alt te å ta vakkert; si du koggen har mogge tjyv.  e han». 

1 
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15. Lutherns ock påfven. 

Vår lärofader Lutrus sulle en gå gg te Rom. Då va som 
så, att han va stämder te rätte inför påven, å Bulle stå te svars 
för an hadde satt sä opp imot an. Da va då inte Lut&us så 
gla åt, förstårs; män han fekk välle love sta ändån. 

Så läge dän gamle påven levde, hadde han inte tors sta 
ändån; för si dän han va så an j på Lutrus, s' att han hadde 
jett sä hunda på, att han sulle ta kas på an. Män nu så va 
han bleen dö; å då så tägte Lutörus, °att dän ug-ge påven sulle 
va bätter å förliks mä än far has. A så to an Gu i hojen å 
massäkken på ryggen å ga sä i väj. 

Nor han kom fram, så bledde han släpt in te påven. 
Då satt påven där på en selverstol å hadde föttera på en fote-
pall. Män nor Lutkrus bynde å si te, va dä va han hadde 
inunner föttera, så va dä bibblen. 

Då bledde Lutrus arj å slet unna bibblen, s' att påven 
hölt på å trille å stolen. 

Nor en kommer te påven, så ä dä bruklit, att en faller.på 
knä å tjysser has toffel. Dä va LuWrus mä tesajder om, 
män si falle på knä dä fekk han inte å sä, ane ve han sulle 
sta å tjysse, så napte han i foten på påven å slet opp an, 
s' att påven drosede vioppen över änne å dro mä sä bå stol 
å alt i hop. 

Då vilde di åt Lutrus dom som va näste påven, för an 
hadde fare så ille mä an. 'Å då, förstårs, tykte inte Lut6ms, 
att han sto sä mär 'n jämt. 

Män si nu va dä på dä viset, att Lutrus hadde en bror, 
som hetede Faktus; å dän han va alt lite tusenkonsti. 

Rässom dä va nu, unna Lut6-us veste (aret' å, så. sto Fak-
tus bakom an. Män si dä va iggin, som kunne si an, mär 'n 
Lut&us, för si dän andre han hadde.  makt te å jöre sä osynli, 
nor han vilde. Å så viskede han i öret på LuWus: 

»Nu tro ja alt dit sulle tykke dä vure bra, äste du vure 
hemme i Vittenbarj ijänn.» 

»Jaa», mente Lutrus på tro, »då vure välle inte så 
stollet». 
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»Hur fort vill du fare då?» sa Faktus. »Så fort, som en 
häst orke sprigge?» 

»Nää», tykte Lut&us, »då förslor, inte.» 
»Så fort, som en fojel hine flye då?» sa Faktus ijänn. 
,»Nää», svarde Lutrus, »då räkker inte bi dä häller». 
»Vill du så fort som tagken då?» fråjede Faktus. 
»Jaa», sa Lut&us, »då ble bra». 
Då to Faktus å bredde ut ett .hånnekläe, å där stoj di på 

,båe. Å så sa Faktus: »Tvätte i Rom å torke i Vittenbarj». 
knapt va dä sakt, inna di va te bakes i Vittenbarj ijänn. 

Män sen så va dä allri lönt han grunnede på å förliks må 
påven mer. 

16. Guds ords makt. 

Dä va en gågg en torpere, som jekk te prästen å .klajede 
på si tjarg, för ho va så illak ve an. 

»Bruk dett hosponnevälde», sa prästen. 
»Ja dä va vuert då», mente torparn på tro. »Nor tjarga 

mi bynne på, å male ettergryn, så ä dä så gutt forst som sist, 
att ja kryper i en vantetumme. Su gågger stryk få ja om 
daen, å en gå gg mat.» 

»Jaså», sa prästen, »då vet ja inte mär 'n e rå.» 
»Va sulle dä va då?» sa torparn. 
»Slo na må Guss or», sa prästen. 
»Då va då betydlit oj,» sa torparn å to sä bakom öret.. 

»Sa dä jöre så mö ?» 
»Ja vest du då,» sa prästen; »ordets makt dän ä underbar.» 
»Ja dä va tjänn då», sa torparn. »Takk å mogge tjoj 

takker». Ä så jekk han. 
Nor torparn kom hem te sett, så låddes han inte om, var 

han hadde vatt, .förstårs, å inte sa an rnogge or ällans 
Män si nu va dä som så, att dä här folket hadde en gam-

rnel bibbel, som va si så stor å tugg, s' att dä va fult häv i an, 
tnä haltumstjåkke parmer å mässi-gsfödylder i hörnera å store 
spänne på. Dän jekk torparn å tjände på imillaåt om kvällen, 
där han lå på drajtjista. »Dän dojer», ,tykte han för sä falv 
å så hörk ut. 

Sv. landsm. 11. 7. 	 3 



34 	 svENsKy, SAGOR FRIN EMIDALEN. 	 II. 7 

Män nor dä va bleet läggedaks å tjarga va väl tesomne-
der, då va dä torparn som lävede å sta så tyst som en katt, 
å vepte in bibblen i ett hånnekläe ä drämde tjarga i skallutten 
mä, s' att ho allri stej opp mer. 

17. Karlen som. hade varit i paradis. 
Dä va en gå gg en strykere, som jekk i bya å tigde. Som me-

stäns fekk han no å sommestäns inte; män kom han non stäns, 
där dä bale va hemme ett kvinnfolk, då va han hörk förstårs, 
för dä 31 allti sånne där slase, nor di vet, att iggin tör ränne 
på dom. 

Män si så badd an kumme unner funn mä, att kvinnfolk 
31 forvetne; å däfför så förslo dä allti bäst för an i stuvera, 
nor han hadde no nytt å tal om. 

En gå gg så kom han te e tjarg, som va hemme enderste 
esammen i e bakkestuve. Ho hadde hatt en son, män dän va 
dö; å nu va ho bleen bå gammel å döv. 

De tjarga slo bystrykarn sä i språk mä å tald om för a, 
bå va han veste å inte veste, å la ut bå oppåt å utåt om alle 
länner i vära han hadde vatt i. Te sist så sa an, att han 
hadde vatt en gå gg i ett lann utrikes, som hetede Paris. 

»Elåkk Harri Gu», sa tjarga, »har an vatt i paradis!» 
»Jaa, dä har ja vist dä», mende dän andre på tro. 
»Jeda mä!» sa tjarga; »då har an välle räkt min son 

där då?): 
»Ja dä har ja mä jort», sa han å hölt sä alvarsam. 
»Ja va dä no dä!» tykte tjarga; »tjäre, tal om för mä, hur 

an har at där». 
Män dä vild an inte te börje mä, för dä hadd an inte lov 

te, sa an. Män si tjarga lä ätte 'n å va si så envis, s' att ho 
vilde rakt inte släpp an, mä minner han ga befe. A te sluts 
så sa an: »Ja si han har at inte så likset, sa I tro, mor; män 
dä vild an inte, I sulle få vete». 

»Kors», sa tjarga, »allri trodde ja, ane di fekk at katit, 
nor di väl va kummene te paradis.» 

»Dä tyks välle dä», sa han; »män si I sa vete, där bynne 
ble ont om trotet nu för tien, för dä ä alt mogge om smulera 
där mä.» 
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»Ja dä ä då iggin unner», sa ho; »män säjj må då, va ä dä 
som fele för an?» 

»Ätte dä så ä, så kan ja välle så at,)) sa han. »Si han 
har alt ont ve å få no te å leve ve; å så va han rakt opp-
sleten på bå forter å strumper; å täna tittede ut i stövvlenäsera, 
dä så då ja, fast ja inte sulle få tal om at.)) 

»Si dä kunne ja tro,» sa tjarga. »Håkk åkk åkk, han 
va allti så ösleten, å si så vinni om föa, s' att an allri jore 
ane åt opp dä han sulle leve ve. — Hör an — han tägker sä 
väll allri dit te bakes snart ijänn?» 

»Nää,» sa dän andre, »inte nu på ett bete. Då ende kunne 
va för te å få råks må ern son, för si vi va så gutt bekante, 
han å ja». 

»Då vure alt redit bra dä», tykte tjarga; »si då kunne ja 
få fikke mä lite åt pojkestakkarn. Ja tröste väll allri få be 
om dä? Här ligger lite gammen ätt au, som han jarne kunne 
behöve». 

Joo, dä fekk ho då lov på; å så jekk ho i drajtjista å 
fekk fram alte som va i behåll ätte pojken. Å sen så kom 
ho kagkenes mä en fläskeföve å nore kaker å va ane som ho 
hadde drajj i hop te föa åt så för en ti. 

»Ojj!» sa dän andre, »då ble rakt för nokk ; — män dä 
förstårs, dä går alt åt på lägda. Män dä ble alt tunt te å 
bäre; å si så ä dä bra lån väj, så ja sulle alt be om lite 
tärepägge. Å så vure dä alt bra, äste ja fege  no skreftelit, 
s' att an kan si, att dä ä redit». 

»Nä si skrive dä kan ja inte,» sa ho; »män karen ä ville 
betrodd, vet ja? Å pägge dä sa an få dä lille Så har, fast inte 
ii dä mär 'n nore daler å ett par battige. Män häls nu pojken 
så gutt ifrå må, nor I kommer ihop, å be an, att ban inte glöm-
mer å si gamle mor.» 

»Ja dit sa jarne va,» sa bystrykarn; å så sa han ajö å 
jekk. Män om tjarga har hört å no mer ifrå paradis, da har 
ja allri fott nore spordaje på. 
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Ordförklaringar. 

få-om tr. fatta. 
fåkk, -en ficka. 
förbynned förvånad. 

gak, -en hästkrake. 
' glose, -ede glimma. 

glöfar hin onde. 
gne pret. af  gnie springa. 
gu för pred. i stånd till (att). 
gue (tt) gåfve, pret. konj. af  je. 
gurk m. om en liten person. 

harvle, -ede linka. 
hole skojen ihåliga, täta skogen. 
hunda svordom; däraf för hunda-

i-våll ock 
hundekulla hälvete. 
håle, -ede gå hängfärdig. 
häkken skämts. om  magen. 
hällbroder hälvete. 
häv n. så mycket man kan lyfta. 
hörk styf, modig. 

aftavår m. aftonvard, mål mellan 
middag ock kvällsvard (kl. 5-6 
e. m.). 

allo n. larm. 
ambates, -edes sträfva. 
ane annat; utan; utan att. 
anflöj n. ansprång, sats. 
agke, -ede ångra. 

balerste »baraste», om blott. 
barjsel, -sia sädesbärgning. 
bark e, -ede rusa (»bär det för hin 

i våld» s. 11). 
battig m. byting; styfver banko. 
bejore pret. af  bejäre. 
berätte, -ede tr. gifva nattvarden. 
bete n. stund. 
ble-ve tr. komma öfver, få i sitt 

våld. 
boree n. bohag. 
bote-om tr. bota. 
bynn, -de begynna. 
bäre-på, bar-på kasta sig öfver. 

dalje, -ede piska upp. 
dan (a) ömklig. 
davarsdaks tiden för »dagvarden», 

andra målet (kl. 8 f. m.). 
diss därom. 
drose m. hög. 
drose, -ede störta. 
don å vässen pred. rart, bra. 
dust å dånt pred. svagt. 

e alt (»e varr»). 
ebbes, -edes retas. 

fjole, -ede stoppa. 
flane, -ede flina. 
fläskeföve in. fläskstycke. 
forveten nyfiken. 

iss, iddes, iss idas. 

jebbe, -ede bjäbba. 
jynster ii. spratt. 
jädderigen gor mild svordom. 
jäles, -edes galnas, skämta. 
jälet galen, ursinnig. 

kagke, pres.parte.kagkenes, släpa. 
karj duktig. 
kas: ta k. på få makt med. 
knutte 	hin onde. knävvle 
knöppel m. sup. 
knös hin onde. 
koKn n. grand. 
koje, -ede koxa. 
krabblet skröplig. 
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kråkemars m. kråksvärm. 
kuse, .ede trolla. 
kålle, -a köld. 
kårde, -ede karda. 

lapre, -ede sladdra 
lett pred. led -(vid). 
likerst superi. likast, bäst. 
liksen, -et duktig. 
luSevaSe okvädinsord (lus +). 
läve, -ede smyga (i strumplästen). 
löske pred. lös. 

mesle, ede underhandla. 
muttle, -ede mumla. 
mä 
mäja 	medan. 
männa 

ne, nen, nendre efter rör: för en, 
för ena. 

nope, -ede halfsofva. 
nostre, -ede nosa. 
nutte, -ede sticka (upp). 
näste hos. 

oj också. 

ohåggen omåttlig. 
onati okynnig. 

parsejarn n. pressjärn. 

raffel stryk. 
ramme, -ede taga för sig, gripa. 
rasse m. hop. 
redde sä reda sig. 
vet pret. af  rite. 
risbaj D. rishög. 
rosten: dä sto inte lägge på r. 

det varade ej länge. 
rå f. råd, tjänst. 

sa pres. skall. 
skate, -en topp. 
skov n. stöt, skjuts. 

skogge, -ede ljuda, gifva genljud. 
skrotäske okväd.; eg. låda med 

järnskräp. 
skryle, -a mage (skämts.). 
slase, -en trashank. 
slatre, -a mage. 
slundi slug, kunnig. 
slöSä f. slösäd, den lättare, med 

agnar blandade säden. 
smatt pret. af smite kila. 
snoppe sä, -ede skynda sig. 
sole, -de kasta, slänga. 
sokknebostya best. pl. sockenbuds- 

tygen (kalk ock paten). 
spjon pret. af  spjane. 
spordaje pl. kunskap. 
staen: fram på s. fram på mor- 

gonen. 
stigke, stagk fara i väg; stig- 

kenes sättandes. 
storfönn best. hafvet. 
stykket: fram på s. fram på 

dagen. 
Stå-i mä (sto) vara envis. 
sulle pret. skulle. 
svej f. spö. 
sädig m. såll med tät botten, hvari 

den som sår bär säden. 
sädrose, -en hög af tröskad säd 
sökken, -et dyster. 

fusket skröplig. 
få n. besvär. 
fåser pl. konster. 
fäkke, -ede skaka. 
fäkketjuje f. tjuga att skaka halm 

med. 

tjate, -ede kälta. 
tratteväj rn. stig. 
trevli som trifves. 
trot n. slut. Ont om trotet nära 

slut. 
trullbakke, -a trollpacka. 
tröste, -ede våga. 
tåtera best. pl. tattarne. 
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täve, -a eg. hynda; äfven om lös-
aktigt kvinnfolk. 

vanjelmet best. n. evangeliet. 
varden, varde, varte hvarje. 
varsk uppmärksam. 
vepe, -te svepa. 
verv närig. 
vinni närig, snål efter. 
vioppen pred. baklänges. 
vratter m. pys. 
vr4-ges, -des se sur ut. 

vyffe, -ede susa. 
vånn vår; husbonden. 
vänskes, -edes visa sig vänlig. 
Völt pret. af  vålle. 

ålove, -fte lofva (sig själf). 
åtre, -ede taga till baka, ändra. 

ämmen alt hvad. 
äste om. 

ösleten som sliter mycket kläder. 
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Den anspråkslösa samling, som här meddelas, är ett urval 
från ett större material, hopletadt i Värends skogsbygd under 
utgifvarens första ynglingaår. En sträng sofring af detta mate-
rial har varit desto mera nödig, som knappast någon art af 
svensk folktradition blifvit till samma grad som gåtorna öfver-
slammad af yngre lager, antingen hitförda genom danska ock 
tyska spörsmålsböcker eller upprunna ur egen inhemsk obild-
ning. Under alt detta slam har den vittra tankelek, som 
fordom lifvade våra fäders glada skämtan, efter hand sjunkit 
i glömska ock dess traditioner blifvit halft oigenkännliga. Det 
är ock blott genom jämförande granskning af ett stort antal 
uppteckningar, som vi numer blifva i stånd att urskilja den 
nötta prägeln af vår äkta ock ursprungligen svenska gåta. 

Huruvida nu utgifvaren vid detta granskningsarbete gått 
till väga med all nödig omsikt, vågar han icke sjäIf döma, 
knappast hoppas. Men det må tils vidare göra fyllest, om vi 
öfvertyga Q£35, att dock flertalet af de gåtor, som här meddelas, 
sprungit upp ur nationell rot. Ock vi tro oss kunna sluta här-
till dels af deras mytiskt-poetiska innehåll (gåt. 1), dels af 
deras identitet eller nära öfverensstämmelse med fornnordiska 
gåtor ur Hervarasagan (gåt. 2-6), eller med medeltidsgåtor ur 
folkvisan om Sven Svane (gåt. 64-67), känd ock sjungen i 
Värend ännu så sent som år 1839. Till ock med de bibliska 
gåtorna (gåt. 117-124) hafva sin hedniska förebild i Edda-
sången om Vaftrudner. Andra kriterier för de här meddelade 
gåtornas äkthet finna vi i deras ofta bibehållna rytmiska form, 
delvis med spår af stafrim (gåt. 1, 2, 4, 9-12, 14, 16, 17, 19-
23, 26, 29-31, 35, 36, 41, 46, 48, 50, 56, 64, 65, 72) ock blott 
långsamt öfvergående till rena ändrim; i deras fasthållande af 
vissa forntida, nu nästan utdöda ord ur folkmålet (gåt. 7, 11, 
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81, 105, 109); äfvensom i deras allmänna öfverensstämmelse med 
våra förfäders seder (gåt. 69, 70 87, 88, 92, 94), byggnadsskick 
(gåt. 46-49) ock hela öfriga odling. Till ock med uttryckets 
råa oskuld har sin åldriga tidsfärg, medan ordlekarne (gåt. 68, 
71-76), de poetiska omskrifningarne (gåt. 89, 92-94), ock 
framför alt den först nu uppträdande gruppen af gåtlika 
meddelanden (gåt. 90-94), i allo röja medeltidens smak ock 
anda. Efter vår mening har således denna art af svensk vitterlek 
sin rot i den gråa forntiden ock blommade som rikast under 
medeltiden. Ty, för att döma efter gåt. 86, måste äften de till 
formen yngsta bland här införda gåtor i allmänhet hänföras till 
ett tidskifte som ligger bortom reformationen. 

• Sunnanvik d. 18 april 1882. 



Hvad är det? 

En svart, kullig ko 
kommer mötandes på en bro; 
hela värden kan inte gena hänne? 

Ett regnmoln. 

Sex ben i backen, 
bäranet på nacken, 
hornen i röfven 
ock pattarne på ryggen? 

eller 
Sex ben i backen, 
hufvud före ock hufvud bak 
ock röf på nacken? 

Kvinna som mjölkar en get: 
hon står därvid grensle 
öfver getens hals. 

Fyra gångande, 
fyra hängande, 
en slängande; 
två stä upp åt sky, 
två visa väg till by? 

eller 
Två rödja väg, 
två visa väg, 
fyra gånga, 
fyra hänga; 
en tick efter? 

En ko. 
Till jämförelse anföra vi här denna 

gåtas form i Hervarasagan: 

Fyra gånga, 
fyra hänga, 
två vägen visa 
ock för hundar värja; 
en hänger efter? 

Rotar, men inte ryter; 
har tio fötter, 
åtta öron, 
sex ögon, 
tre röfvår 
ock två rumpor? 

En karl som ärjer med ett 
par oxar. Märk, att årdret 
har två s. k. öron. 

Två hufvud, 
två armar, 
sex fötter, 
tio tår? 

En man till häst. 
Lyder i Dalarne så: 

Tu skrof ock en skranka, 
sex fötter ock en rumpa? 

Jfr Hervarasagans gåta om Oden 
ock Sleipner. 

Fem hufvud 
ock fjorton fötter; 
är dödt inuti 
ock lefvandes i bägge ändar? 

En likfärd (fyra män bära 
en död på en likbår). Båren 
har fyra fötter. 
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Rätt vuxet, 
krokot taldt, 
önadt i fårahus, 
fåladt i stall, 
ligger i bondens knä ock sjun- 

ger lekar? 
En fela (fiol) med strängar 
af fårtarinar ock stråke af 
hästtagel. 

Öna i Värendsmålet = föda (om 
getter ock får). 

Af denna gåta kan slutas, att den 
gamla felan i Värend spelats uppå 
felekarlens knä. Hon har således 
antagligen varit 'Samma tonredskap 
som öfra Sverges nyckelharpa. 

I Södermanland ha vi upptecknat 
samma gåta under nedanstående märk-
liga form: 
Hugget af stubbe ock klufvet af tall, 
lamniadt i fårhus ock fåladt i stall; 
hästen rider fåret, så granskogen 

skriker? 

Krokot vuxet, 
krokot taldt, 
sytt i stugan, 
smidt i smedjan; 
ludet ini som en gris, 
halt utanpå som en is? 

En sadel. 
Lyder i Uppland sålunda: 

Hugget ur stubben, 
taldt på stabben, 
smidt i smedjan, 
grisadt i stigan, 
fåladt i stallet? 

Två galtar grå 
grymta, när de få; 
tiga, när de inte få? 

En hemkvarn. 

Stabbe står, 
mjölle går; 
tio draga fyra? 

Kvinna som mjölkar. 
Stabbe i Värendsmålet = en af-

huggen stockända; betecknar här 
mjölkpallen. 

Hvitt som en svan, 
svart som en ramn, 
hoppar som en hare, 
går som en man? 

En skata. 
Ramn = korp. 

Lilla lätta 
hoppar öfver stätta; 
luden som ett får, 
men har aldrig ett hår? 

En skata. 

Litet som en lus, 
brunt som en mus, 
grönt som en äng, 
blått som en dufva, 
hvitt som en svan? 

Hören (linet) såsom frö, stjälk, 
blomma ock tågor. 

Styft, när. det står; 
fagert, när det uppgår; 
ock aldrig är så fager en jungfru, 
som icke har det om sina lår? 

Hör (lin). 

Rak som en stång, 
med hufvuden mång; 
hvitt som en svan, 
bäddar mång säng? 

Ängsdun (till bolstrar). 
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Svarte sven 
kom till mig i säng; 
han bad, 
jag nekade; 
han stack, 
jag tekade? 

En loppa. 
Teka = gnida, skubba. Äfven 

skaka, rista (gåt. 73). 

Kringlot som solen, 
svart som jorden; 
drar en lång rumpa efter sig? 

Ett stenkakejärn. 
Kringlot = rund. 

Lille bulle 
trillar ned af skulle; 
ingen man 
i detta land 
lille bulle 
böta kan? 

Ett ägg. 

Lapp under lapp, 
lapp öfver lapp, 
lapp, lapp, lapp? 

eller 
Lapp på lapp, 
men ingen söm? 

Ett kålbufvud. 

Lilla lod 
ligger på golfvet ock glor, 
tittar med ett öga? 

En nål. 

Vimpot ock vumpot, 
ändalöst ock gumpot; 
slipper det, så löper det? 

Ett nystan. 

Styft ståndandes, 
slakt hängandes; 
pigorna vilja så gärna som drän- 

garne? 
En nötbuske. 

Styft ståndandes, 
slakt hängandes 
emellan två ludna bukar? 

ÅrderStången ock tömmen, 
när man ärjer. 

In gick han grön, 
ut gick han röd; 
nicka på nacken, 
ock strax var han död? 

Ugnskvasten. 

Högt öfver jorden, 
lågt under himlen, 
underliga fatt; 
den som denna gåtan gissar, 

skall sofva hos mig i natt? 
Regnbågen. 

Har lår, men inte ben, 
bak, men inte buk, 
ägg, men inga ungar? 

En skära. 

Grönt som en äng, 
rödt som en ros, 
bvitt som en ost? 

En rofva. 

Röd kropp, 
svart topp, 
trädben att stå på? 

eller 
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Röd nacke 
står i backe, 
har korn i kräfvan, 
kan inte hacka? 

Ett nypon. 

Står på sten, 
klöfjer ben, 
ropar om uppståndelse? 

Tuppen. 

Högt hängdt, 
svedt ock svängdt, 
ropar till Vår Herre? 

Kyrkoklockan. 

Trindt ock trångt, 
kvarterslångt; 
duger till att pynta pigor? 

En lusaborste 

Roten upp, 
toppen ned; 
ser sol ock måne, 
men aldrig sommar? 

En takis. 

Före som ett nystan, 
midt på som en säck, 
efter som en silfvakäpp? 

En katt. 

Före som en pära, 
midt på som en säck, 
efter som en skära? 

En tupp. 

Högre än ett hus, 
mindre än en mus, 
brinner som ett vaxljus? 

En stjärna. 

Lilla lurka 
sitter ock purkar, 
har en trädpinne i ändan? 

Ett päron. 

Går uppför backe 
ock utför backe, 
bär tolf tänder i nacken? 

En Irädpinnaharf. 

Går uppför backe 
ock utför backe, 
bär en riddaresäng på nacken? 

En gås. 

Fyra ock tjugu systrar . 
tvätta sig i ett vatten 
ock torka sig på ett hängkläde? 

Skoflarne i hjulet på en 
skvaltkvarn. 

Fadren gör dag, 
sonen göl: natt; 
äro alltid i följe? 

Eld ock rök. 

Sonen går åt skogen, 
innan fadren blifvit född? 

Röken ock elden. 
I Roslagen lyder denna gåta så: 

Sonen seglar, 
innan fadren blifvit till? 

Vi se, att hon här lefver i ett kust-
land. 

Ett hus fullt med rödt fä, 
svartako kör ut dem alla? 

Ugn med glöder, som föras 
ut med ugnsrakan. 
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Ett hus fullt med hvitt fä, 
en röd ko dansar midt på floen? 

Munnen med tänderna ock 
tungan. 

Flo, floe i Värendsmålet = golf 
i ett fähus. 

Kringlot som ett ägg, 
långt som en kyrkovägg? 

Ett trådnystan. 

Litet som en lus, 
kläder hela kungens hus? 

Ett hörfrö (linfrö). Af linet väf-
vas hängkläden ock bonader. 

Hästen står i stugan, 
lägger rumpan på•taket? 

Ugnen i en gammaldags rök-
stuga, med takläm eller tak-
spjäll utvändigt. 

Går upp ock ned, 
strör svarta gryn.  efter sig? 

Ett gammaldags takspjäll, 
som fäller sot, när det drages 
upp eller lägges ned. 

Pick, pack, pinne, 
hälften ute ock hälften inne? 

Skottlucka för gluggen eller 
vindögat i en forntida stuga. 
Nu: fönsterbågen. 

Lilla grå skinn, 
hälften ut ock hälften in? 

Forntida takfönster af ut-
spänd hinna. 
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Fubbot ock fabbot 
med fyratio ändar? 

En borste. 

Har flera sår, 
än som hunden har hår? 

Huggekubben. 

Baktill luden, 
framman skallot? 

En hasselnöt. 

Ett hus fullt med mat 
ock två trädlåsar före? 

En kort sammanhållen af 
två korfvaspetor. 

Hundra år gammal kropp 
ock nattgammalt hufvud ? 

Stubbe med nyfallen snö uppå. 

Ingen kan bära det i en 
gryta, 

men jag kan hålla det i min 
nypa? 

En loppa. 

Går ock går, 
orkar aldrig fram till gallbänken? 

En dörr. 

Springer kring 
ock sankar bördor? 

En slända. Nu: rulle på en 
spinnrock. 

Går till sjön ock tvättar sig, 
men lemnar magen hemma? 

Ett dynevar (örngåttsvar.) 
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Går i skogen 
ock ser bakom sig? 

En yxa på bondens axel. 

Gapar öfver vattnet, 
men dricker inte? 

En koskälla. 

61. Fyra jungfrur löpa efter 
hvarann, 

aldrig hinna de hvarann ? 
Hjulen på en vagn. 

Fyra jungfrur bädda en 
säng; 

få hänne aldrig bäddad? 
Sängstolparne. 

Fyra ock tjugu jungfrur 
gingo genom ett led, 

alla så vände de hufvena ned? 
Sömmen i hästkorna. 

Hvad är sötare än sött? 
Hvad är lättare än lätt? 
Hvad är fetare än fett? 

Sömnen, människotanken, 
jorden ock dess frukter. 

Hvem bygger den bre-
daste bro? 

Hvem bor i den djupaste flod? 
Isen, fisken. 

Hvad ropar högre än 
tranan? 

Hvilka äro hvitare än svanan ? 
Åskan, änglarne. 

Hvar är vägen som bredast? 
Hvar ligger människan som 

ledast? 
Syndens väg; i helvetet. 

En ihålig mor 
ock en krokryggoter far? 

Grytan ock grytkroken. 

En rättfärdiger far, 
en kringelkrokot mor, 
en blackoter bror 
ock en piggot syster? 

eller 
En långskrankoter far, 
en krokryggot mor, 
en kringkrusad dotter 
ock en stackrumpoter son? 

eller 
En lång far, 
en kringelkrokot mor, 
en slifs slafs till dotter 
ock en hopp te kopp till son? 

Humlen med stång, refva, 
blad ock knopp. 

Odling af humle påbjöds i Värend 
genom Växjö stadga af år 1414. 

Hvern är det, som går 
längre, än vägen räcker? 

Humlerefvan ; ty hon växer 
längre än humlestören. 

Två skärablinker, 
fyra pippelink er, 
hösen ock pösen 
ock läderskaftet? 

En katt: ögonen, tassarne, 
hufvudet, bålen, svansen. 
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Fyra limp lamp, 
åtta trimp tramp, 
påtryckarn ock dankpungen? 

En vagn: hjulen, hästhof-
varne, korgen, smörjburken; 

eller 
Fyra hverf om hvarf, 
åtta slör om slarf; 
fyra visa väg till by; 
fyra stä rätt uppåt sky? 

En förspänd vagn: hjulen,häst- 
hofvarne med hofskägg, hä- 
starnes ögon ock öron. 

Min mor bad mig be dina 
mor, 

att hon får låna din mors tek- 
veka 1, 

mens hon dunfnåkar 2  sitt lilla 3? 
1Sikt, 2  sikta, skräda, 3  mjöl. 

Teka rista, skaka. 

Bonden stod på sin lunka-
punka' 

ock fick höra sin pipengälla 2 ; 
strax tog han sin rödkulla3  
ock red till Bokulla 4 ; 
ock när han kom till Bokulla. 
så var halfva inne ock halfva ute? 

1  Loge, 2  get, 3  röd märr, 
4  räfvahidet. 

Käringen stod i sin dörra-
dörr ' 

ock skådade sina fibbelura 2. 
Så kom der en karl från Östra 

härad 
ock körde ett lass läppatär 3. 
»Ock hade jag det lasset med 

läppatär, 
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så skulle jag ge minafibbelura det. 
Sedan skulle jag köra fubbet 4  

i fibbet5»? 
1  Förstugudörr, 2  får, 3  täring 
för fårens läppar = löf-
kärfvar, 4  saxen, 5  ullen. 

Förstugudörren var förr alltid dub-
bel, med två lämna?. 

Jungfrun satt på renen. 
Kom der en ungersven ridandes, 
han stack det röda' mellan benen2. 
Tack! sad hon. 
Gud signe! sad' han. 
Jag borde väl- ge dig något 

igen, sad' hon. 
Ock då gaf hon honom en gen-

glim 3, en hårsmyg 4  ock ett par 
smedglippor5? 

1  Ett körsbär, 2  tänderna, 
3 spegel, 4  kam, 5  sporrar. 

En fogel kom flygandes 
utan vingar; 

en jungfru kom gåendes utan 
fötter; 

hon tog fågeln utan händer 
ock åt upp honom utan mun? 

En snöflinga, som smältes af 
solen; 

eller 
Det kom en fogel flygandes 

fjäderlös 
ock satte sig på trädet grenalöst; 
så kom jungfru munnalös 
ock åt upp liten fogel fjäderlös? 

En snöflinga på en gärdes- 
stör, när hon smältes af 
solen. 
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Det kom en tunna från 
Åland 

ock till Småland, 
med tu slags dricka, 
men hvarken tapp eller svicka? 

Ett ägg. 

Det kom en herre ifrån 
inland 

ock for till utland; 
han hade en kappa 
med tusen lappar? 

En tupp. 

Kärasten 'skickar 
till kärestan sin 
ett bottenlöst kar 
öfver villande haf: 
det brygger hon med, 
det bakar hon med 
ock gör alla sina sysslor med? 

En fästering. 

På vår gata 
stå två plator; 
på de plator 
stä två pipor, 
på de pipor 
en ödelada; 
på ödeladan 
står en knapp; 
på den knappen växer en skog, 
i den skogen äro mång hundra 

djur? 
eller 

På vår gata 
stå två platar; 
på platarne stä två stolpar, 
på stolparne en foderlada. 

Från foderladan till gångande 
, kvarn, 

från gångande kvarn till brin- 
nande ljus, 

från brinnande ljus till det lilla 
landet, 

där hedningarne slås med de 
kristne? 

En människa. 
Plata f., plate m. eg. plåt (i an- 

ledning af fötternas platta form). 

Jag gick på en väg, 
det var ingen väg'; 
jag hitte en ting, 
det var ingen ting 2 ; 
jag tog det jag hitte 
ock gaf den„jag, mötte; 
han tackade, 
men fick inte att tacka före3? 

1  En skogsstig, 2  en nöt. 
3  Nöten var utan kärna. 

Där satt en tvåfot' 
på en trefot 2  
ock åt på en enfot3; 
så kom en fyrfot4  
ock tog enfoten 
från tvåfoten; 
så tog tvåfoten trefoten 
ock slog fyrfoten, 
tils han fick enfoten igen? 

1  En pilt, 2  en trebent stol, 
3  en syltfot, 4  en hund. 

Luden var min far 
ock luden var min mor, 
ock luden var jag själf, när jag 

var liten.. 
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Så tappa de bort mig, 
så hitta de upp mig, 
så togo de själen ur mig; 
så satte de mig i ett mörkt hål 
ock hade mig inför rätten att tala ? 

En gåspenna. 

Hviter sten 
på åkerren; 
mycket dödt, 
intet födt; 
mycket folk, 
men ingen hemma? 

En kyrka. 
Lyder i en yngre uppteckning från 

Värend 
Det står en sten 
uppå vår ren; 
där är brud, men inte bröllop; 
där är spel, men inte dans; 
där är bröd, men inte bakt; 
där är barn, men inte födt ; 
där är lik, men inte dödt? 

Den leffande tog den döde 
i håret', 

ock den döde 2  till att skrikas, 

ock folket till att springa. 
Då kom en man gångandes4, 
han gick på sin moder', 
gick in i sin hustrus, 
hade sin fader i munnen' 
ock talade med hela sin släkts? 

' Klockaren fattade klack- 
strängen, 2  klockan, 3  ringa, 
4  presten, 5 jorden, 6  kyrkan, 
7  talade om Gud, 8  hela 
socknen; 

eller 
Den döde väkte den lefvande2. 
Den lefvande steg upp ock gick 

i modren 3  
ock ur modren i dottren 4  
ock ur dottren i modren igen, 
ock började så skråla mellan 

tu kalfskinn5? 
1  Klockan, 2 presten, 3  kyrkan, 
4  sakristian, 5  mess boken. • 

Gåtan härrör från katolska tiden, 
då presterna ej fingo gifta sig. Det 
satiriska uttrycket om, huru presten 
»skrålar mellan tu kalfskinn», häntyder 
på tiden närmast före reformationen. 

88. En man var dömd till döden, men skulle få behålla 
lifvet, om han kunde sätta fram en gåta, som ingen visste gåta. 
Han gick så ut, ock när han kom till baka, lydde hans gåta så: 

Den liflöse åt upp den ofödde, 
under jord ock under sol, 
under rinnande vatten, 
högt upp i träd? 

Tolkningen af gåtan är denna: Han själf var den liflöse, 
efter som han var dömd från lifvet. När han gått ut, 
mötte han en dräktig sugga; hänne slaktade han ock tog 
från hänne en ofödd gris-. Sedan gick han ut i regnet, 
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lade en jordtoifva på sitt hufvud, klef upp i ett högt träd 
ock åf upp grisen. 
Att få lösa sitt lif med en gåta, som ingen kunde gäta, är ett 

uråldrigt sagodrag, lånadt från de forntida täflingarne i vittra idrotter. 

En annan man, som likaledes var saker på sitt lif, 
men skulle få lösa det med en gåta, gick rådvill ut för att 
grunda sig om. När han kom igen, sade han: 

Oråd fann god råd: 
sju sjungande tungor 
i en kroppalös hufvudskalle? 

Lösning: När han gick rådlös omkring, hittade han en 
gammal hästhös, hvari en fogel bygt sitt bo. I boet lågo 
sju pipande ungar. 

En herreman kom till gäst hos en bonde, som alltid 
var ordkarg ock tvärgäen. Så frågade herremannen: Hvad 
heter din hustru? 

Bonden svarade: 
Såsom högst i stugan. 

Om en stund frågade herremannen äter: Hvad heter din son? 
Bonden svarade: 

Såsom änden på repet. 
Slutligen frågade herremannen: Hvad heter .din dotter? 
Bonden svarade: 

Såsom vackraste tiden på året. 
Hvad hette de? 

Hustrun het Åsa, sonen het Knut ock dottern Valborg. 

En ungersven mötte tio jungfrur på en väg ock hälsade: 
God dag jungfrur tio, 
en ifrån de tio! 

Den ena jungfrun svarade: 
Min herre har tappat sitt äpple i grön äng; 
äpplet är funnet ock borta igen. 
Hvad var det? sad' han. 
Som ni, sad' hon. 
Farväl! sad' han. 
Gud signe! sad' hon. 

eller 
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En ungersven kom i ett gästabud, där många jungfrur 
voro samlade. Så sporde han: 

Jag gick här fram för sju år sen, 
jag tappa mitt äpple i grön äng; 
är någon här i detta lag, 
som detta äpplet hittat har? 
Ja, sad' hon. 
Som du? sad' han. 
Som du, sad' hon. 
På jord? sad' han. 
Under jord, sad' hon. 

Han hade haft älskog med den ena jungfrun, ock hon 
lät honom så med förtäkta ord veta, att hon fått barn, att 
det var en gosse, ock att barnet var dödt. 

En ungersven ock en gift kvinna råkades i ett sam- 
kväm. Han såg spörjande på hänne, ock hon svarade: 

Du ser på mig, det ser jag väl, 
din mening vet jag väl. 
När jag ville, så ville inte du. 
Men kom till mig, när jag inte har 
ock du inte har fått, 
så skall du få. 

Hon hade fordom älskat honom ock lofvade honom nu 
sin kärlek, ifall hon framdeles blefve enka, medan han 
vore ogift. 

En konungason var på jakt, ock när han återkom till 
sin faders gård, hade han med sig en ung flicka af stor skönhet. 
Han ville så taga hänne till gemål, men den gamle konungen 
gaf icke sitt samtycke, innan hon gjort reda för sin ätt ock 
härkomst. Då kvad hon: 

En fisk var min far, 
en man var min mor. 
En ko födde mig, 
en ek klädde mig, 
en häst friade till mig 
ock en kungason fick mig. 

Lösning: En man vid namn Fisk fick en dotter, som han 
lät bära ut (utsätta) i skogen. Men flickan hittades af en 



16 	 HYLTÅN-CAVALLIUS, GlToR 	 II. 8 

herde, som upptog hänne, födde hänne med komjölk ock 
gömde hänne i en ihålig ek. När så konungasonen red i 
skogen på jakt, stack flickan fram sitt hufvud ur eken. Då 
skrämdes prinsens häst ock tvärstannade ock begjrnte ylma 
(starrbliga). Men konungasonen varseblef flickan, förde 
hänne till sin gård ock tog hänne sedan till sin drottning. 
Den råa fornseden att utbära barn till skogen förbjöds på Island 

redan år 1000. I vissa svenska skogsbygder har den bibehållit sig 
längre, men tillhör dock hednatiden ock medeltidens älsta skeden. 

En man hade farit i främmande land ock kommit hem. 
Så ville han hemligen råka sin käresta; men hon var borta i 
julagille. Då bad han sin fosterbroder fara dit ock med förtäkta 
ord gifva hänne underrättelse. Ja, vännen for, ock när han 
kom in i gillestugan hälsade han: 

Jag skulle helsa från Eder vän ock min frände. 
Han tillade: 

Frost är ute. 
Gästerna svarade på hälsningen ock sade: Ja, vi veta att 

det är kallt ock fruset att färdas ute. 
Men vännens käresta förstod ordens dolda mening ock 

tillade: 
Hälsa du min vän ock eder frände, 
att när birken blottas 
ock enen torkas 
ock träden falla i skogen 
ock den döde•vakar öfver den lefvande 
ock hornet klöfjes i lilländan, 
då skall jag knäppa mitt bälte om hans länder 
med en knut ock tio ändar. 

Lösning: Mannen hette Frosten. Hans käresta ville möta 
honom, sedan maten på björkediskarne var uppäten, ene-
stopen tömda på öl, ock gillesfolket fallit i sömn. När så 
elden brunnit ned i askan ock tuppen gol första hanegället, 
ville hon komma ock omfamna honom. 

En riddare skulle fara i gille, ock när han ridit bart, 
föll hans käresta i barnsäng. Riddaren hade mycket önskat sig 
en son, men det blef en dotter. Då visste de inte, om riddaren 
ville, att barnet skulle upptagas eller bäras ut i skogen. Käre- 
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stan sände så sin fränka för att hemligen förspörja sig, ock 
när denna trädt in i gillessalen, hälsade hon: 

God dag, högste riddare vid bordet sitter! 
Er vän ock min frände 
låter Eder de buden sända: 
Som vi, ock inte som Ni; 
skall vi, eller skall vi inte? 
Nej, svarar han. — 
När kommer Ni då? 
Jo, när björken blir bar ock enen blir torr 
ock de dö, som nu lefva, 
ock den döde vakar öfver den lefvande 
ock vattnet går öfver hela landet 
ock hornet klöfjes i lilländan; 
då kommer jag. 

Genom fränkans hälsning fick riddaren veta, att barnet 
vår ett flickebarn, med förfrågan om det skulle utbäras 
eller icke. Hans svar meddelar, att barnet fick lefva ock -
att han själf skulle komma hem, när gillet var till ända, 
då gästerna sofvo, elden var utbrunnen, daggen föll ock 
tuppen begynte gala. 

En faders barn 
ock en moders barn, 
men ingen människas son? 

En flicka. 

Min fader det var, 
hans moder jag blef; 	 • 
det barnet, jag födde, 
var min moders man? 

En dotter, som uppehöll lifvet på sin fader i fängelset 
genom att gifva honom di. 

Presten ock prestens dotter, klockarn ock klockarns 
hustru funno fyra ägg; de togo hvar sitt, men ändock blef ett 
ägg öfver? 	

Klockarn var gift med prestens dotter. 
landsm. II. 8. 	 2 
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En man låg med hufvudet på en kvinnas knä, ock 
hon löskade honom. Så gick en prest förbi ock frågade, om 
de voro släkt, efter hon tillät en så nära förtrolighet. Ja, 
svarade kvinnan; denne mannens far var min farfar. Red 
ock räkna! 

Dottern löskade sin fader. 
Att en kvinna löskar en man, betraktas ännu i Värend såsom en 

ohöfvisk förtrolighet, så vida personerna ej äro närmaste anhöriga. 

En kvinna satt vid ett led med ett barn på armen. 
Så kom en man gåendes ock frågade, hvem som rådde om 
barnet. — Jo, svarade kvinnan, detta barnets mor har legat i 
mina moders sköte. 

Det var hännes eget barn. 

En man kom ridandes på vägen ock mötte ett litet 
barn, som grät så bitterligen. — Hvarför gråter du? frågade 
mannen. — Jo, sade barnet, jag gråter för att ni är väl min 
far, men se jag är inte er son. 

Barnet var hans dotter. 

En kvinna satt hos en ung karl ock löskade honom. 
Så kom där en annan kvinna ock frågade, huru hon kunde 
göra så. — Jo, svarade hon, vi äro släkt. — Huru nära släkt 
åren 1? frågade hon som koni. — Jo, svarade kvinnan, hans 
mor var mina rnoders enda dotter. 

Han ,var hännes egen son. 

En fru satt i en trädgård med sina gäster. Så kom 
där en ung man, som gick fram ock kyste hänne. Häröfver 
blef en stor undran. Men frun sade: Undren inte på det; för 
se hans farfar var min svärfar. 

De voro moder ock son. 

Två fäder ock två söner gingo på jakt, ock jakten 
lyktade så, att de fingo tre harar; när de kommo hem hade 
de byar sin hare? 

De 'vom farfar, fader ock son. 
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104. Två hjonelag voro ute på fältet. När de skulle hvila, 
satte kvinnorna sig på gräset, ock hvar tog den andras man 
på sitt knä ock löskade honom. Så kom där en gåendes ock 
sade: Ni måtte säkert vara släkt, efter ni liggen så? — Ja, 
svarade den ena kvinnan; de äro bägges våra fäder, bägges 
våra mödrars män ock bägges våra äkta makar. 

Två enkemän hade gift sig med hvarandras döttrar. 

105. Bäringar tre ock trettan, 
tössa attan; 
en tjog redo, 
en tjog gingo, 
ock - tolf trafva efter? 

De voro 52, af hvilka 20 redo, 20 gingo ock 12 sprungo 
efter. 
Tössa är en pluralform som betyder två, i två omgångar, t. ex. 

»det var tössa böner för honom i kyrkan»; i gamla svenskan tösvar. 
Trafve in. är i Värendsmålet äfven ett räkneord. En trafve betyder vid 
sädesräkning 24 necker. 

106. Fyra käringar i fyra hörn, ock livar käring hade tre 
att se på. Huru många Voro_de? 

Fyra. 

107. En gås gick före två gäss; 
en gås gick mellan två gäss; 
en gås gick efter två gäss. 
Huru många voro de? Tre.  

En half kalf halt; ock en 'fjärdedel därifrån — huru 
mycket är igen? 	

Ingenting. 

Huru många ögon är det på två olar ock en sill? 
Sex. 

Dubbelmeningen ligger här i ordet olar. 01 är i Värendsmålet = 
en val om 24 sillar. Ola är ett mansnamn. 
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- 110. Bonden dref fyra grisar åt skogen; han miste de 
tre, men når de koturn° hem, hade han sju kvar? 

Den fjärde grisen var en dräktig sugga, som grisat sex 
smågrisar. 

En man hade fyra äpplen, ock dem skulle han skifta 
mellan sina tre döttrar, så att ingen fick mer än den andra. 
Men han fick inte stycka sönder något äpple. Huru gjorde 
han då? 

Jo, han gaf sin andra dotter två äpplen, ock åt hännes 
systrar hvar sitt. 

Två herar möttes. åt, ock bägge hade de ägg att bära. 
Så begynte de räknas vid, ock den ene sade: Gif du mig ett 
ägg, så bar jag dubbelt så. många som du! -- Nej, svarade hin, 
gif du mig ett, så få vi lika många. 

Den ene hade sju ägg, den andre fem. 
Here = pojke; hin = den andre. 

En räf fick se en flock gäss, som summo, i ån. Så 
hälsade han: God dag, I hundra gäss! — Men gåsbonden sva-
rade: Ja, vore vi dubbelt så många som vi äro, ock hälften 
så många, ock fjärdedelen så. många, ock så dig därtill, så vore 
vi hundra. — Huru Många voro gässen? 

Trettiosex. 

En fiskare skulle föra en varg, en get ock ett kål-
hufvud öfver sjön; men hans båt var så liten, att han icke kunde 
taga mer än en i sänder. Tog han nu vargen, så åt geten upp 
kålhufvudet. Tog han kålhufvudet, så åt vargen upp geten. 
Huru skulle han då bära sig till? 

Jo, han tog först geten. Sedan tog han kålhufvudet, 
men förde geten till baka igen. I tredje resan tog han 
vargen, ock i fjärde resan öfverförde han geten. 

Ett hushåll skulle färdas öfver sjön, men båten var 
liten ock orkade ej bära mer än tolf pund. Men nu vägde 
gubben ensam tolf pund ock käringen likaledes tolf pund ock 
deras två söner hvardera sex pund. Hvad togo de nu för råd? 
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Jo, först rodde sönerna •öfver, ock den älste stannade 
kvar, .medan den yngre rodde båten hem igen. Så rodde 
gubben öfver, ock den älste sonen for hem med båten. 
Så rodde åter bägge sönerna öfver, ock den äldre stannade 
hos fadren, medan den yngre förde hem båten. Så for 
käringen öfver, ock den älste sonen förde hem båten. Sist 
rodde bägge sönerna till sammans. 

Två käringar hade åtta kannor mjölk i en bytta, 
ock den mjölken skulle de dela, så att de fingo fyra kannor 
hvar. Men utom åttakannebyttan, som mjölken var i, hade de 
inga andra målkärl än en femkannebytta ock en trekanne-
bytta. Huru gingo de nu till väga? 

De slogo mjölken: a) ur 8-k.-byttan i 5 k.-byttan, b) 
ur 5-k.-byttan i 3-k.-byttan, c) ur 3-k.-byttan i 8-k.-byttan, 
d) ur 5-k.-byttan i 3-k.-byttan, e) ur 8-k.-byttan i 5-k.-
byttan, ock f) ur 5-k.-byttan i 3-k.-byttan. Då återstodo i 
5-k.-byttan fyra kannor mjölk; samt i 8-k.-byttan 1 kanna 
ock i 3-k.-byttan 3 kannor, hvilka _ sammanslagna också 
bli fyra kannor. 

Två systrar kommo till en graf, ock den ena sade 
till den andra: 

Här ligger din far ock min far, 
din man ock min man, 
bägges våra söners far 
ock bägges våra söners morfar? 

Lots döttrar. 

Lås af vatten, 
nyckel af träd; 
djuren gingo fram, 
men skyttarne fingo skam? 

Röda hafvet, som delade sig, när Moses slog med sin 
staf, så att Israels barn kommo igenom, men Faraos bär 
drunknade. 

Ett lefvande lik, 
en lefvande graf; 



22 	 HYLTÅN-CAVALLIUS, GÅTOR. 	 II. 8 

liket gick bort, 
men grafven blek kvar? 

Jona i hvalfiskens buk. 

Hvarken Guds ord, 
eller människas ord, 
eller hin ondes ord; 
står ändock i bibeln? 

Bileams åsna talar. 

En vagn utan tyg? 
En galge utan tjuf? 
En kyss utan kärlek? 

Elie himmelsfärd; Kristus på korset; Judas' kyss. 

Ett barn utan man? 
En väg utan sand? 
En kyss utan kärlek? 

Jungfru Marie son; vägen till himlen; Judas' kyss. 

När tröttnade vägen? 
När törstade vattnet? 
När hungrade brödet? 

Då Kristus, lifsens väg, bar sitt kors; 
då Kristus, lifsens vatten, hängde på korset; 
då Kristus, lifsens bröd, fastade i öknen. 

Två rättfärdiga gingo till en orättfärdig ock bådo 
om det eviga lifvet, ock det fingo de? 

Nikodemus ock Josef gingo till Pilatus ock bådo oii 
Kristi lekamen. 

a 

Ock nu sätter jag- min gåta på en slicka 
ock skickar hänne till den, som bättre kan dikta. 
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botten), Docenten A. SCHAGERSTRÖM (Vätömålet i Roslagen), Doktor 
F. IINANDER (Ordbok för västerbottniskan ; Bomärken), Docenten H. 
A. VENDELL (Runömålets ljud- ock formlära samt ordbok; Sagor, visor, 
gåtor m. m. från Estland; Ordlista öfver Nargömålet), Med. kand. V. 
VENNSTRÖM (Upplandshistorier); hvarförutom skola lemnas Redogörelser för 
de svenska landsmålsföreningarnes värksamhet, Visor, sagor, sägner, ord-
språk, gåtor, o. d. ur föreningarnes samlingar, Förteckning öfver den sven-
ska landsmålsliteraturen, Bröllops- ock andra kväden på folkmål från 
1600- ock 1700-talen otntrykta med kommentarier. I en särskild serie 
skola som bihang till tidskriften lemnas äldre blott i handskrift eller 
sällsyntare tryck tillgängliga arbeten på eller om folkmål, ock skola vi 
under år 1882 göra början med PRYTZ' komedi Gustaf Vasa från 1622, 
i hvilken dalkarlarne tala dalmål. 

I språkläror •ock ordböcker brukas för dialektorden det af landsmåls-
föreningarne antagna gemensamma alfabetet; sagor, visor o. d. meddelas 
på högsvenska eller i landsmålsalfabetet med motstående högsvensk om-
skrifning. I den publikation af sagor, sägner ock folklifsskildringar på 
landsmål, ur Föreningarnes samlingar, som börjar i årgången 1881, an-
vändes ett lättare beteckningssätt, i hvilket utom det vanliga alfa-
betets bokstäfver ur landsmålsalfabetet blott tecknen B, f ock @ intagas. 
Samma s. k. grofva beteckning kommer äfven annars, till utgifvares ock 
läsares bekvämlighet, att i vidsträkt mon användas för sammanhängande 
texter på landsmål. Genom dessa olika åtgärder torde hvarje farhåga 
för att tidskriftens innehåll skall vara för den olärde mindre njutbart, 
vara förebygd. 

Från ock med 1881 utlemnas de större uppsatserna byar för sig, 
i den mon de blifva från tryckeriet färdiga. Smärre meddelanden ut-
gifvas tid efter annan i mindre häften. Priset för årgång är, då sub-
skription sker hos utgifvaren, 3 kronor med tillägg af postporto, ock 
betalningen sker genom postförskott vid mottagande af årets första nummer. 
Prenumeration kan ske genom närmaste postanstalt, hvarvid tillkommer 
postarvode. Till förhöjdt pris är tidskriften äfven tillgänglig i bokhandeln. 

Tidskriften kan icke fylla sin uppgift utan deltagande ock under-
stöd i mycket stort omfång af hela svenska folket. Äfven med det 
understöd, som från statsvärket beviljats ock framdeles kan komma 
att beviljas, måste tidskriften söka få. en vidsträkt spridning både 
för att kunna betäcka de betydliga utgifningskostnaderna ock för att 
utbreda intresset för sin sak. Priset är därför satt mycket lågt. Vi 
måste göra alt hvad göras kan för att åt den fosterländska odlingen 
ock vetenskapen rädda de skatter, som gömmas i våra folkmål, folk-
visor, folksagor ock folklifvets öfriga sidor, innan det är för sent. 

Uppsala, Helsingfors, Lund. 
Utgifvarne. 

Stockholm, 1882. Kongl. Boktryckeriet. 


