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Inledning. 

Den samling av norska stev, som härmed framlägges, för 
skriversig från sommaren 1890, då jag såsom innehavare av 
Fjärde-November-stipendiet vistades i Norge i ock för studier 
av norsk folkdiktning. 

Uppteckningarna gjordes på en säx veckors resa i södra 
delarna av landet, men på slutet av densamma vanns intet ut-
byte, så att hela den tid, insamlandet av dikterna i närvarande 
publikation krävt, kan anslås till en dryg månad. 

Mina undersökningar togo sin början i Hitterdal i Tele-
marken ock fortsattes under en tämligen hastig marsch åt väster, 
dalen uppför genom Sauland till Hjertdal; därifrån åt söder 
genom Flatdal, Siljord ock över Brunkeberg till Hvitesejd. Under 
denna korta resa upptecknades en del visor ock stev, vilka utan 
tvivel skulle kunnat bli vida talrikare, om min plan tillåtit mig 
att stanna längre i dessa trakter. 

Färden gick sedan med ångbåt över sjön Bandak till dess 
västligaste ända, varifrån jag ämnade mig den nära säx mil 
länga vägen över fjällen till Valle socken i Smtersdalen, mitt egent- 
liga mål. På vägen, fyra mil från Bandak, låg en »turisthytte» 
vid Store Björnevand, ock som jag redan där fick tillräcklig 
sysselsättning, stannade jag på detta ställe något över åtta 
dagar, under vilka den stora huvudmassan av här publicerade 
stev insamlades. 

Därifrån fortsatte jag västerut till Bykle, allra längst upp i 
Sxtersdalen, där också några uppteckningar gjordes, samt vidare 
den säx mil långa vägen över fjällen till Suldal i Ryfylke. 
Här, i gårdarna Roulkvum (Roalkvam) ock N2s, erhöllos ock 
en del stev. 
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Jag begav mig så vidare åt norr, till Röldal, där det endast 
med rätt stor svårighet lyckades mig att göra några förvärv. 
Ock dessa voro också de sista på hela resan. Under den tid 
jag ägnade åt delvis nog rätt flyktiga undersökningar i Har-
danger, Voss, Sogn ock Hallingdal lyckades det mig ej att få 
ett enda stev. På vissa ställen voro mina efterforskningar dock 
rätt livliga, såsom allra högst uppe i Hallingdal, på gränsen 
till Sogn, där jag hyste förhoppningar om något utbyte, allden-
stund denna del av västlandet är jämförelsevis mindre berörd av 
den här annars synnerligen starka främlingsströmmen. Emel-
lertid kom jag till det resultat, att stevdiktningen, om den 
någon gång funnits i dessa näjder, nu helt ock hållet dött ut. 
Man kände varken saken eller namnet. Att stevdiktning åtmin-
stone längre ned i Hallingdal förekommit, bevisas av det fåtal 
sådana dikter, som återfinnas i samlingens slut ock som med-
delades mig i Kristiania. 

Största delen av samlingen, så gott som alla Saatersdals-
steven, upptecknades sålunda på ett enda ställe, nämligen under 
vistelsen på turisthytten vid Store Björnevand i Valle socken 
i Sxtersdalen. Omkring den nämnda fjällsjön voro en mängd 
säterstugor belägna, ock som vanligt på högsommaren hade da-
lens befolkning i stort antal begivit sig dit upp med boskapen 
för det kraftiga fjällbetets skull. Det folk, som man här lärde 
känna, var i mångt ock mycket synnerligen intressant. 

Översta delen av S2etersdalen hade dittils varit så gott som 
skild från närmare beröring med den övriga världen. Höga fjäll 
ock milsvida ödemarker hade stängt förbindelsen med Tele-
marken ock Suldal, ock innan den omnämnda turisthytten upp-
fördes på vägen mellan Valle ock Bandak, hade en resande, 
som färdades Sxtersdalen uppföre den långa vägen från Kristian-
sand, knappast något annat val än att vända om samma väg, 
som han kommit. Få voro också de som förirrade sig upp 
till dessa näj der. Detta hade gjort, att folket i Valle ännu 
1890 hade bibehållit sina bygdeegendomligheter i avseende på 
yttre uppträdande. I början värkade de också mycket främ-
mande i sina karakteristiska nationaldräkter med de många 
silverprydnaderna, den fullständiga obekantskapen med allt slags 
komfort ock den ganska svårförståeliga dialekten. Vid närmare 
bekantskap fann man dock hos detta folk både järtlig välvilja 
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ock en intelligens, som visade sig på ett överraskande sätt hava 
följt med tidens andliga strävanden. 

Ock här var dikten ännu en källa till glädje, ett naturbehov 
i den avlägsna bygdens enslighet ock den långa vinterns ledsnad. 
Att sjunga visor ock stev var för dessa människor lika natur-
ligt som för oss att läsa en tidningsartikel. Ock det var ingen 
svårighet att få dem till det. Männen brukade komma in till 
mig, då jag var ensam i turisthytten, ock sätta sig på bänkarna. 
Snart tog en av dem upp första strofen av en visa, ock då de 
andra känt igän den, så stämde de in med allesammans, takt-
fast, entonigt ock allvarsamt. Ock jag skrev upp stev, timme 
efter timme, tils handen höll på att domna. Men steven sj ön g o s 
aldrig för mig av karlarna, vare sig nu att detta berodde på 
någon tillfällighet eller på att de ansåg° dessa smådikters ve-
kare innehåll mindre lämpligt för män. Ty när de sjöngo sina 
längre berättande visor, var det ej blott för att göra mig till 
viljes, utan jag kunde förstå, att detta ansågs som ett både 
vanligt ock lämpligt sällskapsnöje för män. Steven däremot 
sjöngos av kvinnorna, i tur ock ordning växelvis av två eller 
flere. 

Att stev likväl diktades även av männen, är otvivelaktigt. 
Detta framgår dels av stevens innehåll ock dels av många andra 
omständigheter. Mina fiästa Sffltersdalsstev har jag fått av män, 
huvudsakligen genom de stora, av stersdalingarna själva gjorda 
samlingar, som jag hade till avskrivning ock som lemnat mig 
det övervägande antalet dikter. De stevböcker, som jag sålunda 
excerperat, voro gjorda av 

KNUT KNUTSEN LÖILAND, 
NILS OLAVSEN LÖILAND ock 
EYVIND KNUTSEN FLATELAND, alla yngre män. 
Men dessutom fick jag stev av en mängd personer, vilkas 

namn det delvis är omöjligt att angiva, då jag vanligen tecknade 
upp steven ej efter uppgifter av en person i sänder utan i säll-
skaper, där dessa dikter kommo massvis från alla håll ock 
kanter, då det sålunda var lönlöst att söka anteckna, varifrån 
vart ock ett härrörde. 

Soetersdalssteven skilja sig till sin karakter i det stora hela 
rätt mycket från de stev, som jag insamlade på andra orter. 
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En smtersdaling karakteriserar sin hembygds stevdiktning på 
följande sätt i uppsatsen »Ein stevbundel» (veckobladet Fedra-
heimen, 8 okt. 1881): 

»Det er ingen sta dei kved stev so vent og so mangeleis 
som i Stetersdal. I Telemarki, so no, der er stevi i det heile 
liksom kvassare og sprwkare, det er meir sprffltt og spröyt 
i dei, dei gjeng meir med vit og lögje; dei er meir fraa 
spissane liksom, so dei vert ofte upp i vriur og vreng,jur og 
sneiding og slengjeord; men so er dei betre form laga og versa. 
Dala-stevi i det stelle tykkjest vera meir formrike og ufellelege 
i rimlage og versingi, men so heve dei ein varmare og linnare 
lit og ein djupare grunn i kjenslunne. — — — Ei aust-

' mangjente kunne aldri dikte so varme stev. Det er ingen 
utmann som kan dikte dalastev, for riming og versing er det 
mindste, men bjarteliten(?) og hjartesvipen er det meste.» 

Om man bortser från de något starka lovorden, så är denna 
karakteristik i huvudsak riktig. Telemarksstevet är merendels 
satiriskt eller polemiskt, käckt ock muntert i tonen, glatt skäm-
tande, skarpt bitande eller med en drastiskt komisk ton, som 
har skänkt det namnet »rennestev» eller »slengjestev». Det 
tecknar sig självt i dessa rader: 

Å mine visur dei 93 så snåle, 
sam borken travar på isen håle; 
å mine visur dei djer en sing, 
som lisle guten på fjeisun djegg. 

Saaterdalsstevet åter är framför allt erotiskt: kärlekens glädje 
ock sorger utgöra dess älsklingstema, ock den känsla, åt vilken 
det ger uttryck, är varm ock djup. Den melankoliska, tung-
sinta stämningen är förhärskande: 

I denne vaerdei so mytji vantar, 
seutei möter på adde kantar; 
seutei djendje stött jamseis meg, 

sum Sjeigar fuyer an allmanveg. 

Denna värs skulle nästan kunna sättas som motto för hela 
den swtersdalska stevdiktningen. 

Att under tidernas lopp många stev vandrat från den ena 
näjden till den andra, så att man i Sxtersdalen finner stev, som 
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ursprungligen härstamma från Telemarken, ock tvärtom, är na-
turligt, ock i några fall är detta vid vissa dikter påpekat, då 
saken varit fullt otvivelaktig. 

De här föreliggande steven äro till allra största delen för 
första gången tryckta. Endast de nummer äro, mig veterligen, 
förut offentliggjorda, vid vilka hänvisningar finnas till äldre 
samlingar eller tillfälliga publikationer. Dessa betecknas på 
följande sätt: 
Moe = JORGEN MOE, Samling af Sang-e, Folkeviser og Step, 

Chra 1840. 
Moe Sam!. Skrifter = JoRGEN MOE, Samlede Skrifter, Bra 1877. 
Munch = Norske Viser og Stev ved P. A. MUNCH, Chra 1848. 
Ross = Norske Viser og Stev ved HANS Rosa, Chra 1869. 
Landst. = M. B. LANDSTAD, Norske folkeviser, Chra 1853. 
Lauvd. = Lauvduskar 1—II, Chra 1868. (Då denna lilla anto- 

logi ej varit mig tillgänglig under tryckningen af min 
samling, betecknar den anförda sidan endast platsen för den 
där befintliga stevsamlingen.) 

Stud. Viseb. = De norske studenters visebog, Kra 1871. 
Fedraheimen = Fedraheimen, Eit Vikeblad aat det norske Folket, 

Bra 1877-87. 
I fråga om principerna för publikationen har jag framför allt 

eftersträvat att så noggrant, som det varit mig möjligt, återgiva 
just den form, i vilken steven kommit mig till handa. Ingen-
ting är förändrat, ingenting förskönat, ingenting uteslutet, så 
när som på några få strofer, som härröra från kända konst-
skalder. Aven då tydlig förvanskning förelegat, har jag åter-
givit den förvanskade formen. 

Den här publicerade s2tersdalska samlingen torde därför 
få anses någorlunda avspegla stevdiktningens liv, sådant det på 
en viss tidpunkt, sommaren 1890, tedde sig överst i Sxters-
dalen, framför allt i Valle socken. Att en mängd av steven äro 
mycket sena produkter, förefaller mig tydligt. Såsom man kan 
finna av uttalanden i resebeskrivningar o. d., måtte för ej så 
synnerligen många årtionden sedan innehållet i allmänhet hava 
varit mera lascivt, än nu är förhållandet. Stereotypa uttryck 
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ock vändningar förekomma dessutom talrikt, så att många stev 
förefalla att vara fabricerade på ett tämligen schablonartat sätt. 
Detta tyder också på en sen avfattningstid. Dessutom var det 
en känd sak, att diktningen ännu alltjämt fortgick, då jag 
1890 lärde känna den. 

Vad angår den språkliga form, i vilken dikterna äro åter-
givna, så har det också här varit min avsikt att så nära följa 
det talade språket som möjligt. Men jag är medveten om att 
min återgivning av det sxtersdalska idiomet nog tyvärr lemnar 
åtskilligt övrigt att önska. Då jag höll på med insamlandet, 
var det själva innehållet som först ock främst tog min upp-
märksamhet i anspråk. Åt språkets grammatikaliska ock fone-
tiska studium kunde jag endast ägna en mycket obetydlig del av 
min tid. Jag hade under min vistelse i Smtersdalen ej ens klart 
för mig, huruvida jag någonsin skulle komma att utgiva vad jag 
samlat, utan jag avsåg i främsta rummet blott ett studium av 
själva sakförhållandena. 

Härtill kommer, att redigeringen till stor del skett många 
år efteråt, varvid jag varit utesluten från varje möjlighet till 
underrättelser i de punkter, som varit mig oklara. Den för-
nämsta olägenheten härav har varit, att jag ej vågat i någon 
större utsträckning återge vad som tett sig som avvikelser ock 
egendomligheter, utan måst hålla mig till vad jag ansett vara de 
säkrare formerna. En något för stark generalisation är sålunda 
vad jag främst måste förebrå mig. Men vidare är denna gene-
ralisation egentligen baserad på observation efter ett par per-
soner, som jag brukade låta läsa upp steven för mig. Det 
riktiga hade ju varit, att varje meddelares individuella uttal 
följts. Men detta har ej låtit sig göra, emedan jag, som sagt, 
så långt efteråt ej vågat lita på mina uppteckningar, som ju 
ofta måste ske under den största brådska. 

Därnäst har jag ock under redigeringens lopp tillåtit mig 
vissa förändringar i beteckningssättet. I första arket finnas 
t. ex. vokaliskt r ock n i ändelser återgivet med konsonant-
tecknet (blsentjr, lggr, neutn), i de senare är detta förändrat, 
så att ljudet återgives med både vokal ock konsonant (blwntjer, 
inger, neuten). 
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I vissa fall hade nog den fonetiska beteckningen kunnat 
bli något skarpare, men detta skulle ytterligare hava försvårat 
läsningen av den ändock nog besvärliga dialekten. 

Ljudvärdet av de speciellt i den sTtersdalska samlingen an-
vända typerna ock typkombinationerna är i största allmänhet 
följande: 
a = öppet a (hatt); slutet a (dag). 
e = 1) långt öppet e (eta, evihait); 

kort slutet e (fekk); 
långt slutet e (tre, fe). 

83 = kort ä (djxnte, xnde). 
i = I) långt öppet i (bil, tvil, vite); 

kort i (minn, visst); 
dunkelt i på gränsen till e i slutljud (intji, alli). 

Långt slutet i har övergått till dift. el. 
o = kort öppet å (lond, koss, stokk). 

Långt öppet å har övergått till dift. no. 
u = 1) kort slutet o-ljud (mg, burt, stunduml; 

2) långt öppet u? (endast i några få ord, t. ex. »kom i hug», 
ock osäkert). 

Långt slutet o har övergått till dift. (o). Långt slutet u har 
övergått till dift. ou. 

y = 1) kort y (myrk, fyst, dyldje); 
2) långt öppet y (mytji). 
Långt slutet y har övergått till dift. u.y. 

å = långt slutet å (bån, såmår). 
ö = I) kort ö (bjönn, kvödd); 

2) långt slutet ö (pröva, glöa). 
Långt öppet ö har övergått till dift. oy. 

Diftongerna äro synnerligen talrika ock återgivas på föl- 
jande sätt: 
ai (stam, brai). 
au (lans, draum). 
eT: punkten under den senare vokalen betecknar, att den är 

mindre framträdande (veapre. eld). 
ej (reik, tei). 
eu (geute, treu). 
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oy: närmast som öppet L-ljud + y på gränsen till i eller j 
(gloyme, de). 

yo: överhalkat u + öppet å (tryo, vyori). 
uy: slutet o-ljud + y på gränsen till i eller j (buyen, luyt). 

= diftong växlande i uttal från eo till au eller ao (jor, gro). 
I Telemarkssteven betecknar typen ej diftong, utan slutet 

-ljud, kort eller långt. 

Bland de konsonantiska ljuden må framhävas följande: 
dj --= mellanljud av palatalt d ock palatalt g + j-ljud, framför 

»lena» vokaler ock diftonger uppkomna av sådana (djmnta, 
djegg, hudjen, djoyme). 

ddj = förlängning av föregående ljud (liddje). 
tj = palatalt t, oftast framför »lena» vokaler eller diftonger upp-

komna av sådana (intji, tjem, tjoyre). 
ttj = förlängning av föregående ljud (sittje). 
fj = palatalt eller maljerat B med mer eller mindre tydlig till-

sats av j (fjav, Jjella, fjå). 
g = äng-ljud (tonande mediopalatal resonant, t. ex. sprEegd). 
p = tonlös labial explosiva, stundom övergående till tonande 

labial explosiva (b), vanligen i uddljud eller framför vokal 
(bedjeve pedjeve). 
I Swtersdalsmålet finnas också tonande ock tonlösa spiranter 

(b, p), vanligen i slutljud; dessa äro ej särskilt betecknade, då 
jag varit alltför osäker på deras förekomst. 

Att en samling norska stev nu offentliggöres i en svensk 
facktidskrift, har sin naturliga förklaring i det sammanhang, 
som eger rum mellan de skandinaviska folkens enstrofiga folk-
lyrik, ock det intresse dessa norska diktalster alltså ega för 
undersökningen av mer eller mindre motsvarande svenska former; 
till någon del också däri att någon lämplig norsk publikation, 
däri de kunde ingå, ej f. n. står till buds. 



FRÅN SATERSDALEN. 





Dikt ock sång. 

1. Stundum dikte o stundum steile, 
so maggelais myt mi tagkan dreive; 
stundum veisti o stundum stev, 

ha sveiv i tagko mej, kor eg fr. 

Hai o hå! de x gama syndje, 
då fr tji sordjei vårt jarta tyndje; 
de lxttar upp all de tugge mot, 
lissurn felelåt inm2e bröddaupsbor. 

Dai xlskugsstevei kann hudjn brxnne, 
kalle jama dai upp kann vxrme; 

dai xlskugsstevei i jarta gro, 
deiffor ska dai skreivast mx jarteblo. 

4.  Lat xlskugsstevei f'ro munnen stroyme, 
or fro jarta ska dai få hoyre; 

ja eut av jarta hg sum ai flo 
sku orei stroyme av exl o glo. 

s. Eg ska kwee, ti da ska gråte, 
um da x alli so [jarte kåte IL; 
eg ska kvxe so vent fe deg, 
att du gloymer fjav(e)deg, men alli meg. 

ugge o kåte. 
.21.7. land" XV..1. 
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Var. Landst. s. 775 (Boss s. 135, J. Moe, Skrifter II s. 238 m. fl.): 
Aa vii du have meg tu l at kveda, 
ded skal eg gera med störste gleda; 
og eg skal kveda så vent fer deg, 
at du skal glöyme deg sjav og meg. 

Var, härtill från Suldal: 
att du skall glöyma jjavedeg, mxn intje meg. 

Var. från Sauland, Telemarken: 
att bele boladji glöår seg. 

6.  Dai sum e kalle mi upp ska vxrme, 
exl i jarta dxn ska mi tunne, 
dn, sum steurer av jarta nau, 

han ska få n'iv tjinnei an tåreflaum. 

7.  sossi gagg da, sukke o bee 
sai d'x synd, att mi syndje o kvxe; 

mxn treu d'w rå, att de kann vexr synd, 
att han la sleik song inn i hudjn minn. 

Var.: ai sogg de sxtt han i jarta inn, 
nu treur eg plxnt, att de va ai synd. 

Stevet är diktat av Hallvar Löiland, död i Amerika_ 

9.  Sxtt deg hera, mei djwnte vexne, 
so ska du hoyre, nu vi eg kvxe; 
sxtt deg hera, mej djxnte ve, 
mi vi tale o kvaee ti fornoyelse. 

9.  Nu sittje mi hera runt kri-gg stova, 
nu vi eg kvaee, sum eg hev luova, 
so luyt eg kvxe ai tvo trei stev, 
so luyt de vexre i kvx11 me dre 

w.  Nu x bxr lxndje, si bmw eg steila, 
nu w her lxndje, si stev eg skreiva, 
nu x blxkkheusi mxste tjurt, 
men eg treur tji tagkan hov turka hutt 
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Nu vi mi kväee, nix mi m ugge, 
for svint x tagkan ti o var tugge; 
nu vi mi kvee, me roi x kåt, 
for mi hav mist okkos veene mål. 

Vi da stevjast, så måg da kåme, 
her x an leitn, sum tar seg våge; 
her må kåme ai, her må kåme tvai, 
her må kåme trei av dai beste ber x. 

Kvee tyr dikko, de ska eg djera, 
nien narre dikkos vi eg tji veere; 
kvee fyr dikko de ska eg nog, 
men eg vi tji veer dikkos narre naut. 

Var. från Bykle (annex till Valle). Min ineddelare, en gammal 
gumma, var född i Fyrrisdal, Telemarken: 

eg ska kvea so vent fyr deg, 
att du må le, itt du ser po meg. 

Var. Landet. s. 792,9: 
eg skal kveda som eit bergetroll, 
berre du rullar inki heilt i koll. 

14. 0 mine veisur dai m so magge, 
sum heddjeblornan dai druys i faudje; 
so hev dai vipri i all sej tei, 
dess maj dai kvm dem, dess maj der blei. 

Lauvduskar s. 24, varur det av min meddelare i andra hand hår:li-
tats; Landet. s. 774. 

i& 0 mine stev di sku alli trjote, 
so lendje nxtun 	sossi jose; 

mine stev di sku halle fram, 
so lendje veka o rettje kann. 

Från Bykle; samme meddelare som stev 13 var. 

16.  0 denne veisa tek alli ende, 
for hu ha kårue euto alt renne; 

denne veisa hev jårt seg fjöl, 
for hu kåm fijotandes po aj fjöl. 

Landet. s. 775; Lauvduskar, se anm. under stev 14. 

15 
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Var. Sellgjord, Telemarken: 
Å mine visur tek aller 
ek hev di liddjandes på eit rxnde'; 
å mine visur dej la sej sjöl, 
for dej komm rekande på ej fjöl. 

Så upptecknat flere gånger i Telemarken. 

del far omkrigg å te vxrdens xnde 
Flaare, Röldal. 

17, 0 mine veisur dai x so snjåle, 
sum bortjn tråvar itt eisn håle; 

mine veisur dai djer am n slxgg, 
sum lisle geutn po j.jeiso djegg. 

Landet. s. 768, Rosts s. 135, Lauvduskar s. 21; invandrat. 

Stevei mei dai m alli magge, 
mxn dai ve dikta so tykt sum sande; 
stevei mei dai x hare få, 
man dai te dikta so tykt sum strå. 

Mi sku tji vetpnskap av dikko take, 
men mi sku djev atte av same sladje; 
fyst dai hav dikta al tvo hmll trei, 
so sku dai få atte i teusnveis. 

Nu vi eg syndje mm anglestamme 
hoyr, um djxntunn vi spikker tjxnne; 

nu vi eg syndje i xgglekor 
hoyr, um djwntunn vi sxttje imot. 

Dxtte slxndjr eg hit iv bon, 
um hxr m nuokon, sum svare ton; 
dxtte slxndjr eg hit ti de, 
for hev du måle, so svare me. 

Deu sum x nu so fiks o feine, 
d(e)u seul hav betaligg for stevei deine; 
au n dram for vxre dm ska du ha, 
intji i staup mxn i stai(n)koppa. 
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Sum vindn boyer dai graininn mjeuke, 
so kann am n ugge unde seutin smjeuge; 
am djsenta troytnar o meg bedjev, 
ska eg xndo kvwe ait håligt stev. 

Fyst eg po daatte stevi twntjr, 
de x lissum luyni fyr augo blxntjr; 
eg luyt txntje eutreuskap um deg, 
mxn de ska du alli få hoyre am meg. 

26.  Um eg ska pröve ti dikte o steile, 
koss kann eg dwtte me paenne skreive, 
for pwnnen se reusta o hondei fjxlv(e), 

blxttje vi intji lite hx11(e)? 

Eg kann tji so jeupt anten dikte h&1 steile, 
sam dxn sent eg jamleg for de luyt leie; 
da e snart o bxr de ai leitei tel, 
bar eg tar tji misse mej djxnte fein. 

Vi den dxn harmelåten lame 
av me, sum sukkar o jamlegt grxte? 
Vi du bre dan harrnelåt 
av me, sam turkar so maggai(n) tår? 

Eg kvsee um deg, tyst eg x kåte, 
eg kvxe tim' deg, tyst eg luyt gråte, 
eg kvwe am deg i mot o mx, 
fe den w dan, sun' eg heve tjxr. 

Sam laike for de, de spill hev låti, 
so fler du swnt dxsse stev ifrå mi, 

ystjer de dai må glsee deg, 
lissum spille de heve glea meg. 

30. Fyst eg kvsee, dai main de w av tjxtei, 
mien de x maj bar av harm o grxtei; 
fyst eg kvxe, dai main eg w kåt, 
mxn de x maj bar av harm o gråt. 

17 



18 	 STEFFEN, NORSKA STEP. 	XV. 1 

31.  Fyst eg smtte meg ti o kvme, 
so maine dai 	hare av gime; 
dai ser tji augo, sum x våte, 

jarta briste mmst sund av gråte. 
Var. Landet. e. 738: 

nxr eg vii sitja einstads og kveda. 
Jfr med de två föregående följande från Sauland, Telemarken: 

Du twntjer vml, att e kvm tå glxi, 
mxn mej å nxj d'm hmll tå grxdi; 
du txntjer vm], att ek x så kåt, 
ek ftentjer jarte mitt sprakk tå gråt. 

Bann du steile x11 kann du skreive, 
mil kann du doyve po tagkan meine, 
mil kann du djev mi dxn keste rå, 
sun., eg hxr po jorin kann få? 

Var.: so eg hxritte kann free få. 

0 den, sum x nu so sårt hugsprmgde, 
koss kann du tiple, att mi kvme lxgge, 
so magge vexne tjxrlighaitsstev? 
De ska stoyge natteure ti hylle de. 

Meine stev dai sku lystigt kligge 
hmIst i jolin, fyst mi dai syndje; 

so fint ait mål o ven am n klagg, 
d'm plmnt stim du hoyrde am n spelemann. 

35.  Fyste djmnta mej fXr ti kvme, 
de sum du strauk po ai dåsifele; 
stundum veisu o stundum stev, 

hu djendje kvmandes, kor hu fxr. 

36.  Nu vi eg pröve, um eg kann dikte 
um de, sum immat po mitt jarta ligge; 
nu vi eg saie de baint o graitt 

alli dyldje for inokon maj. 
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D'ke tji gali o sittje o skreive, 
de tukkar tagko o teiei dreive. 
Alt de tugge de djendje burt, 
o jos o glwe tjern atte fort. 

De flyttar intji o tulle o kvme, 
eg treur eg myt ti vor Hxrre bee, 
for seutei meg inni jarta krek, 
eg tittje hu möter mi, kor eg fier. 

38.  Nu vi eg sltett intji dikte flaire, 
x de hoste leiti, so kunne aire; 
nu hev eg dikta so mast ait stev, 
eg kann alli treu, de tjern maj po meg. 

40. »Nu m de nog, eg vi tji begge kvwe, 
nu myt de vexre, min geute vexne.» 
»Liv vm1 so lwndje, mej djxnte fein, 
osso luyt mi finnast, fyst mi hav tei.» 

". ", 



Natursinne. 
Naturskildringar, stämningar, natur ock genre, 

natur ock älskog. 

41.  Um våren leiv i kvar skapnigg stroymer, 
xlskugsspil ifro lundn hoyrest, 
bylja skvamplar po fjoren blå, 
kvart hugsprxgt jarta de gråte må. 

Fyst mi fjå negne u fjuynx rjote, 
so hoyr mi fossannel koss dal tjote; 
tyst mi fjå såmårens bleie gras, 
treu mi kunn anna hx11 vare gla. 

norfossann 

Bossvatni de båge vatni, 
dxr skvxtt byljunn legs po landi; 
Bossvatni de vatni stort, 
&er seglar Olsomen(?) halm o nor. 

Ett ait vatn m tugt o sleite, 
fyst byljunn m pode lagge o streie; 
jan', de x tugt, tyst han ska imot, 
mxn må han unda, då djegg de fort. 

45 1 Hissdal der w so gott o djxte, 
dxr djendje buyte i bxrg o vxte; 
dxr djendje buyte i bxrg o muyr, 
0880 fjot dai rjeupo o vidde duyr. 
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46.  Me Vidilvatni &er laut eg djxte, 
skoddi va myrk, o eg va 'lede; 
skoddi va myrk o vaire va vont, 

cher laut eg djxte plxnt aisemo. 

47 	Stakkars jeurigga stim myt dja3te 
i so vont ait vair o so koll ai vete; 
arbaii de x nu intji tugt, 
man dai stakkars jeuriggan leie vont. 

Var. från Sauland, Telemarken: 
hutetu, hxr x vont å djktte, 

ja, fellå helst nxr d'x rgegn å vxte; 
kann tje sxja, dm x så togt, 

mxn dxn stakkars juligen ha vont. 

Var. Fedraheimen 1882: 
I regn å uver, i vind å vaete 
då x de langsomt å gange gjxte; 
nix frosne hxnder å vale tå, 
2e dagen lang so de leitar på. 

I bwrg o dala, i muyre blaute, 
dxr djegg hu djLete, mej dj2ente stante; 
i karg o dala, i muyr o hel, 
dxr djegg hu dj2ete, mej djmnte 

I fjödd o finni, i gras o groi, 
dwr hev hu dja3tt o dxr hev hu kvoi, 
eker hev hu tralla, dwr hev hu lett, 

der hev hu gråter  tum hu hev djwtt. 

50. Du vait eg djendje i fjödd23 ltegtar, 
uti) tjmrlaik droymer so mag ai vxnda; 
du vait eg lxgtar i dalen halm 
ti å sveiv i dansx mm geute grai. 
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51. 	De te so [laitt uppo 1  haian vexre, 
tyst vexne djeentu rais haim 0 _j( wre; 
de x so laitt uppo haian slå, 
fyst d'x nue muyra o leiti å2. 

Var. Roas, s. 144: 
douvlegt på 

2) fyrst greida Gentur er fatt ifrå. 

Fyst grasi falmar o lauvi bliknar, 
O alli %loko du ser sam kviknar, 
då x de laitt uppo haiinn slå, 
O då te han glad fyst han slutte ma. 

Husk i hudjn! nu te mi kåte, 
de x tji atte ko flyttje o gråte; 
husk i hudjn nu måg mi baim, 
nu turv mi tji slå uppo haian maj. 

Nu spritte lauvi, nu grönast hendji, 
nu batnar sordji, sam eg hev fendji; 
nu djelr gautjn i Byglands lei, 
nu batnar sordji i jarta mej. 

Meddelaren från Bygland. 

Pyst fuglan syndje o gautjn djele, 
de tvxrt idjenum mitt jarta Sjxre; 
tyst lauvi sprxtt o jorei var grön, 
då x de syrgeleg ko eg ser. 

Då eg hoyre mx fuglan syndje, 
då laut eg stande o meg forundre; 
då eg hoyre da stxmd i ra(?), 
eg ysjte meg: ha eg vuor so gla. 

Var.: fuglan syndje i teusental 
då tt eg nue meg: ha eg vy« so gla. 

Fyst eg gläpr pi grönne toppar, 
so tjwnner eg jarta mitt koss de hoppar; 
tyst eg glåpr pi grönne lei, 
80 tjxnner eg jarta mitt koss de svei. 

52. 
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Fyst eg tytje for mytji dauvlegt, 
so sett eg meg po am n båge nause, 
so satt eg meg at ai leitei kro, 
so sit eg grxte plfent aisemo. 

Fyst eg eut ivi skodjn ser, 
ystjer eg meg kelle eg ha vor ait tre, 
eg ystjer meg helle eg ha vy« ait duyr, 
for rnoti migkar o gleen fluyr. 

Fyst eg tjoyrer eut itte moux, 
eg tittj so gama dai leian skoe, 
so mast ait minni fro båndums tei, 
sum liddje djoymt inni Lgröne lei 
1) jarta mej. 

Ifro Uppsta 0 eut ti Osi 
der trava blattjn i månejosi; 
blattjn trava sam foglen faug, 
sittje po sleen va barr ai nau. 

Meddelaren från Bygland. Jfr Landst. s. 755,2; Stud. Visebog s. 198. 

Upp o eut itte SYetisdalen 
der 'lev han [barast den Aedaggs-karen 1, 
han selde2  storby Lo kaupte3  fjinn 
o freia ti djento, kor ban kåm inn. 
1) trela den edelskaren 2) hanla 3) han selde 

Var. från Bygland: 
Han x so lagge den Setisdalen, 
der han ruggar den Aedaggs-karen, 
han djegg o ruggar den dalen lagg 
ifro Bykle ti Besteland. 

Var. från Suldal (Ntes): 
Setisdalen den lagg å smale 

der djeg han ruggar den Aedlans-karen, 
han handlar kvigur å kauper fjinn, 
han reddast intje, kor han går inn. 

Jfr Landet. s. 726,1. 
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Breu iv dala o breu iv km, 
ai å straumue o ai å flån2e; 
fyst mi kåm so Gussmxnn i land, 
so tjoyre mi ti buyen i träv o spragg. 

Eg kaun meg bxst Lpo Flatland' leike, 
på indjen gare lagg solei jjeine, 
teileg hu tjeme o saint hu glar, 
de må adde leike po sleik an gar. 
1) å Loyland (resp. andra gårdsnarnn). 

65 	Eg vitje vare å så flate gare, 
dwr vagkar alli ko lause kare, 
eg vi flyttje at am n anne kant, 
dxr vakar då garskara at iblant. 

Fyst du hoyr de vxrmålar upp i neutn, 
so sai dai de x Möllargeutn; 
han felar breuggum o breurei inn, 
o han s:ruytjr graitt m felbodjn sin. 

Var.: Stim de vxrmålar upp i neutn, 
då tullar fela for Möllargeutn; 
han spela breur o breuggumme inn, 
for han strauk so dristugt mm bodjn sin. 

Landst. s. 784,i i: 
Höyr no, höyr vxrniäla, burt i nuten, 
no lxte fedla at Myllarguten, 
han spelar brudgom og brun i in, 
han stryke hugheilt med bogin sin. 

Fiskevxdjn x tugg o game, 
mxn Uppstas-djmntun x vxrr o fagge; 
flskevxdjn x tugg o gå, 
men Uppstas-djwntun m vxrr 0 få. 

Meddelaren från Bygland. 
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Jfr från södra Telensarken : 
Å Lauve-kleivann x tugg å sprigge, 
nxr d'x tji djwnte på Lauve å finne; 
å Lauve-kleivann x tugg å gå, 
nxr d'x tji djxnte på Lauve å få. 

Den aine mötest hu rox ne jori, 
dxn aire höir uppo fjoren rodi; 
de va tji undr hu totte vont, 
då hu kom ihåg hu ha lova två. 

Meddelaren från Bygland. 

Månen b1a3gte o fjönnun tindra, 
alli nioko mitt jarta tvigga; 

dxn kvxllen laikandi leivi djekk, 
for djxntas duyrasti ja eg fekk. 

Saint um kvxlle i månejose 
då skraide geutn si nive jore; 
saint um kvelle o månen fjain, 
då skraide geutn si niv ai ram. 

Eg vill att solei hu alli glade, 
att eg djxnta mej jamlegt hae; 

nu x hu djoymd bakum neutn blå, 
djxnta mej hu x lagt ifrå. 

72.  D'a3 sxle suyn fjå fyst solei seige, 
månen upp ivi leiei steige, 

då må adde aire få seg am n svimn, 
bare eg må vake mm geutn min. 

Eg vill du ha tji vt3or laegge burte, 
hx11 eg ha funn deg kvxrt kvx11 i myrkrae; 
kvxrt kvx11 itt neutn x myrk o blå, 
ystjer eg meg, att du kåme må. 

Nu vi mi teure o halle gama, 
ti solei f.jein juni myrke dala; 
nu vi mi teure o halle eut, 
ti solei fjein inni myrke heus. 
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Fyst morgosolei po neutn blxntjr, 
må intji djxnta hav geutn lxggr; 
fyst morgosolei po neutn fjain, 
må geutn hxlse sej djwnte grai. 

Var. från Bykle, samme meddelare som stev 13 var.: 
Um morgofjxrua på himlen blwntjer, 
å då må guten frå djwnta svika; 
han glåpte nöje bå likt å lågt 
å vill att indjen sku han få fjå. 

Fyst de x skumme, i skodjx skuggar, 
i jose drauma eg djegg o vuggar, 

kvxr am n fugl sum po kvistn sit 
tytj eg han stillar po namnx ditt. 

Var. Lanvd. V, s. 34, av Tormod Knutson: 
Naar eg um kvelden i skogens skuggar 
i ljose draumar meg gjeng og ruggar — 
aa kvar ein fugl, som paa greini sit, 
eg tykkj han sullar paa namnet ditt. 

77 1 björtjeleia o jeupe dala 
jan dxr x gama mm geutann tala; 

liddje o svalle ai såmårsnott, 
du sill få tjienne de djore gott. 

Landst. s. 740,5. 

Tykke leia o dala jeupe, 
dxr djegg han sullar min graie geute; 
tykke leia o dala rax, 
(her djegg han sullar [min geute tjxrl. 
1) mm fjaveseg 

Slxtte moa o slrette leia, 
dxr daska geutn min, nix han freia; 
sIxtte moa o vedjen lagg, 
dxr lxgta gentil, for han vann fram. 
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Nu hxlsar eg pode stam n o runna, 
eg ville hoyre deg, am eg kunna; 
so loendje kann de vx1 intji blei, 
for eg finn deg atte, mei djxnte fein. 

Eg vill sura ramen po haio djendje 
alli vait, kor eg ska meg vmnde 

for o få dxn mat seia mei, 
sum eg vi (nye i mitt haile leiv. 

Eg tala aigogg Ulm mei djxute feine 
so klår am n morgon, mm solei fjeine. 
Himlen varte po tugg o grå, 
for kvxlle tjxme, mi euvair få. 

Saint um kvxlle an dag um våri, 
då djekk han av uppo nausn glåpti; 
tårin trilla nivi has tjinn, 
han suytte for djxnta, snill geutn min. 

Fyst hauste tjeme o lauvi bliknar, 
vi eg o djxnta mei ro ti tjyrtja, 
fyst ospei stxnde mm blaitje lauv, 
vi eg stande breuggum ram djxnta mei. 

88.  Eg ska fuye de iv land o åsa 
ivi haian, so vitt de blånar; 

eg ska (nye de iv land o hav, 
ja am de va ne i dam svarte grav. 

88.  Dxn lisle geutn av ramen glåpte, 
men hit iv ånge han alli måtte, 
han la te banna å svor an ai, 
nu hav dai tji meg i hudjn maj. 

87.  Han x tji hera, min geute kåte, 
han sullar ovafyr steien håge; 
han m tji hera, min geute fijot, 
han sullar ovafyr Bytjelsruo. 
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ENL Då eg kåm nor po trodde varen(?), 
då såg eg av inni Vatnidalen; 
då eg kåm nor po trodde fjai(?), 
då såg eg Siggri ko vexnt hu fjain. 

Jfr Landst. s. 752,8: 
Å fyst eg kem up i Kastufs-skardid, 
då ser eg heim at Haugsjå-gardi, 
då ser eg rundt umkring vitt og breitt 
då ser eg genta mi geng så greitt. 

99.  Fyst eg tjem hera eut i term; 
O haim o nor so myt eg snu me; 
o am n vexne o so am n reik, 
mxn eg main de voend at Brottelei. 

Å upp i Lundbadd(?) 	sleipe svålla, 
å dr sto Jxns liksum han va brolla; 
å bratte bakka å stEerke vinn, 
fyst han tjern te Lundbadd, så slxpp han inn. 

Samme meddelare som stev 13, var. 

So Ixndje vindn krigg heusi kveine, 
so trwndjest vedjn for augo meine; 
då mej frarnteisdaga dai laika bxst, 
fekk eg smx1I po smx11, saiste jarteknxkk. 

De tugt o travle po vedjn djendje, 
de x so magt sum i vedjn steende; 
dxr stxnd håge fjöddei, dwr han luyt gå, 
han ser seg tji rå ti o vinne på. 

Iv åsann blå o i jeupe dala 
hev magge tagka i hudjn tala; 
dai hev tala milt, dai hev tala bart, 
dai hev jårt mitt jarta på jost o svart. 
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B. Naturen i jämförelser ock liknelser. 

94.  Sum solei seg attura Denten djoymer, 
de traffer steundum eg djanta gloymer; 
man so hu rann upp i hudjoe mej, 
sum solei spratt inn i gröne lei. 

Sum neuten blånar, tyst solei dalar, 
so blotnar hudjen, fyst djoenta talar; 
fyst ha ait or heve ti meg slegt, 
d're sum regn o dugg fyr ai teurka agg. 
1) blånar 

96 	Dai ange ser eg so jose o bleie, 
sum dag po bloman i sol dai fjeine; 
kvart blikk fro auga, kvart smeil fru munn 
djer meg gla sum fuglen i grönne lund. 

Sum morgosolei dan djanta bligka, 
de vold, att geuten var trogg for brigga; 
sum morgosolei dan djanta fjain, 

de vold, att geuten tekk jartemain. 

D're vont, att hudjen eg ska so myt binde, 
fyst sleik ai djrente eg kunne vinne; 
de klammer jarta mitt hart ihop, 
hu fjein for meg sum ai morgosol.' 
1) for dar djanta djegg, titj eg blåna jor. 

I nott so droymd eg, att eg sto euti, 
bloma o soggfugla krigg meg kreudi, 

djanta mej sto ma raue tjinn 
[sum morgosolei pol högste tind. 

sum solei spritt uppo 
.8v. landen,. XV. 1. 	 3 
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Fyst du auga mot solen vxnder, 
du hev vx1 tjxnt, koss de svei o brxnner; 
likais x de, tyst du ska Sjä 
po Si grai o snjäl du kann alli få. 

Godag eg hxlsar mei staute djxnte, 
sum sol po snjofonn so kann du blxntje. 
Godag eg hxlsar mej veTne moy, 
de va gama nix de po live o doy. 

Mej framtei ser eg so jos sum dadjen, 
fyst eg må have dxn staute karen. 
Mej frarntei ser eg sum sol på snjor, 
tyst eg o geuten må live ihop. 

Dxn fagre djåenta i teunx hoppa 
rum patta runde sum kaffekoppa; 
nue augo lissurn himlen blå 
hu Sjain sum snjoren mm kvxllsol på. 

Dwn fagre geuten i vwsle 
dwn Dein fyr meg lissum sol um kvrelle; 
kvxrt kvm!!, fyst neuten x myrko blå, 
ystjer eg me, att du kåme må. 

0 dine augo luyser sum ellen, 
sum blagke fjönnu um vettrekvwllen; 
dragandi x dm, tyst att du hur, 

maj o mairi eg fxr deg tjxr. 

106. Dai fagre augo o tjinn sum blomen, 
rak sum feinaste björtjeskodjen, 

de billet stxnd fram for augo mei, 
luyser djer de sum sol i lei. 

107.  I vokstren strak lissurn siljutainen 
so x dwn djxnta, sum eg vi aige; 
dai augo blå o dai blaitje tjinn, 
dai hav djendje jeupt illa i jarta inn. 
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108. Sam ospelauvi i vinden' blxse, 
so x djxnta mej, fyst hu tjeme; 

sam siljutainen euti ai lei 
so 2e vokstren ladje po djxnta 
1) am haustx 

109.  Surt, skåleblomen i gröne xndje 
so m geuten blant aire drxndje; 

sum skåleblomen blant gröne strå 
so x geuten ;min eutifrå. 

110.  Ha du sett guten, då han va ugge? 
han va sam dxn vxnaste tirlitugge; 
ha du sett guten, då han va bonn? 
han va sam dken vxnaste blom du såg. 

Samme meddelare som stev 13, var. 

11 1.  Eurukkelegare 2ell gödd o dala 
du inngrod i mitt arme jarta; 

stoyggare x du i min hudje inngrod, 
x11 björtjerotan stande i jor. 

D'x so eumyogelegt o hudjen vxnde, 
sam o få otre ti uppti rxnne; 
dm so eumyogelegt vxnd hudjx mej, 
sam o vxnde otre, sam rxnn so strei. 

Eg vuyrer tji maj min staute drxgge, 
x11 sam vrakestottjen i ånx slxndje; 
eg vuyrer tji maj min staute geut, 
x11 am n vrakestokke slxgg inn o eut. 

Var.: Eg vuyrer tji maj ant2ell leiv x11 ture, 
x11 ein vrakestokke ette ånx reke; 
eg vuyrer tji maj antx11 leiv x11 bio, 
mil am n vrakestokk ette ånx rek. 

So jeup am n hug sun) de blåe have, 
so jeup, att dam alli wnde vare, 
so jeup am n hug hev eg te de; 
eg vi beje, du vi tji suttje hu ne. 
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115.  Når sundagssolei i leio blwntjer, 
po mei graie djaente eg allstött toentjer, 
rum so jeup am n tantje sam de blåe hav 
o mm sent i jarta eg stevi kvad. 

116. So hastig kann eg min huge vxnde, 
sura björtjetoppan i vinden slwndje 
so hastig vwnder eg hudjen min, 
sam du ser dxn slemmaste slxndjevind.2  

Ross s. 139: 
som fine Gutar på Skeisunn benda; 
som fine Gntar på Skeisunn sving. 

117.  Djwntunn dai x sum vatn i vinde, 
so hastig glxe o sent dai finne, 
so hastig glwe o seut dai få, 
sum bylja po vatni, tyst vinden kål-n'. 

liksura bylja for vinden kåm. 

115. Sam byljun lsettsleg for vinden rullar, 
so djegg eg gla for meg fjav o sullar; 
um eg var forakta av maj hwll ai, 
so x natteurstjxrlaiken leike hail. 

Mm solei kann eg meg sammen leikne, 
eg steige upp, mxn so rxtt(?) eg seige; 
eg kheiv o klavra o högt eg va, 
nuen so seig eg ne, sum fyst solei glar. 

Sum skuddjen lsegnar, tyst solei seige, 
dai kåte dagann ifro mi sveive, 
mwn bakum gravei dxr m ait leiv, 
dxr ska gleen vare ti evig tei. 

Okkos vedje möttest o fuygdest lwndje 
iv vexne vodde o gröne 2endje; 
mi fuygdest lwndje o lo o tala, 
ti jarta kåm de kvxrt or hu svara. 
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122. o lissum lauvi um hausten bleknar, 
de store mote m teiei veknar'; 
surn lauve bleknar o fell ti jor 2, 
jau, so folmar fysni av store or 3. 

Var.: 	o likai mote ma teiei sviktar (rimmande med uttalet 
»bliknar))) 

sum lauv o grasi fedde ti jor, 
Lauvd. II: so folnar Fysna og stora ord. 

Landat. s. 762,12: 
so vii ded gange med deg au Thord. 

Jfr Landat. a. 772,10. 

Var. 2. 
Sum grasi falmar o lauvi bliknar, 
mitt kåte mote nu beve stiddna; 
sam grasi falmar o fell ti jor, 
so hev de stiddna mitt kåte mot. 

Var. 3. 
Sum grasi falmar o lauvi bliknar, 
so bli djwntunn, fyst dal bli djifte; 
sam grasi falmar o fell ti jor, 
so falmar dai sam am n skåleblom. 

Var. 4 från Sauland, Telernarken : 
Som lauve bletjnar å grase falmar, 
ja, så djer djwntunn i gutens armar; 
som lauve bletjnar å grase fel!, 
ja, så djer djxntunn uppå en kvx11. 



Genrebilder 
av blandat innehåll 	 krigstjänsten — emigrationen 

dryckenskapen — hästaffärer. 

Geuten la te nit kast po nattjen: 
»Dxr site djxuta mei, dxr po krattjen!» 
Adde tukka seg o vidde fjå, 
for de va ai djxnte, sum va grai o snjål. 

Hera kåm dai på till svigga 
mx blagke suyo o sylv i bringa; 
d'x for att aire sku sylve f,jä, 

suyne skonte dai stande på. 

Dai tar nu alli mx dai bloman kåme, 
mi leike bete dai stim 	graie; 
fyst nappan x blagke i kopt x grå, 
mi leike dai bxste, dai sum x så. 

Dai djegg mm tjolar o steive kragar, 
itte buyfantan dai seg lagar; 

dai vi veur so stolte, de m ni suyn, 
dai tage motan hailt fro buyn. 

127 Ofte hoyrer han de blant magge, 
att dai vi bare po stassen gagge; 
so x de dai rwde for stakko sei 
osso seia svove ti klukka nei. 

Jfr sista raden med Landat. 762,7. 
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Buyens geyta dai x so laga, 
Sxtisdalsdjwntun vi da tji have; 
Sxtisdalsdjxntun eg treur dai fjuyr, 
dai malne dai 2C sum vidde duyr. 

Jfr Fedraheimen 1881: 
Dei Byens Guta mi stödt lyt ryme, 
dej kunne slett inkje Hugjen styre. 
Dei Byens Gata dej stödt mi skyr, 
dej meiner plent, mi x liksom Dyr. 

Nu hav dai kåm po d2en nuye moten, 
baie tryo m den aine foten; 
dai trio po foten å djxnta sej, 
trio dai so atte, so ska de blei. 

Den lisle' djxnta hu va so nxtte, 
hu spuyt nej nxven o strauk si slxtte; 
hu sto o spegla si [i am n så2, 

hu grait fer tjako dai vyor fer små. 
Landet. s. 757,1. 

1) 0 vxsle Botnen i Suldal. dxr å så: 

131.  Dxn lisle djwnta hu satt i drauman 
droymde, att skrxddaren satt o sauma; 

han satt o sauma po breurelagl, 
hu skull have bröddaup dwn same dag. 

Lauvd. II: Brudarplagg 

132.  Dam lisle djxnta hu satt o sukka, 
turka tårinn rax lerepsfjeurta; 

hu satt o sukka for sin geute fein 
turka tårinn mx fjeurta sej. 

133.  Dam Håle djxnta hu djekk oppwtte, 
hu ba ti Gud, hu va tykk am bxlte, 
hu ba ti Gud, hu va tykk am leive, 
so hu kunn få han sin geute feine. 
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Mej lisle dj2nte, vi du meg luye, 
so ska eg koste di bolesuye; 
mej lisle dj2nte, vi du meg tro, 
so ska eg koste de spxnnesko. 

De va ai dj2nte, sum satt o tjaima, 
nit halpund kaffi hu haj i tjaiva; 
hu vill spandere nit kaffilag, 
d2rsum han vi fuye, dar hu vi av. 

Den lisle geuten [han rai eutmx strondi, 
djåenta wtte me hosebondi 2: 

»Min snille geute, vi du beie meg, 
for dai hosebondi2  dai djev eg deg». 

Lauvd. s. 24; 
Ross s. 143: 1) utette 2) Sokkebonde 

Dai sokkebondi eg hev han djeve, 
dai må han sleite foreutta tredje; 
dai sokkebondi, sum eg han gav, 
dai tregar eg tji på nit ainast grand. 

Lauvd. s. 24. 

Dien lisle geuten senil av o male, 
indjo betaligg so seull han have; 
eg tjfende geuten, han hev vyor min, 
han senil turke o male for indjen tigg. 

Eg såg am n geute fro Österdalen, 
has kl2dedrakt o dxn va so rare; 
geule suydv2ste bar han på, 
has ye2ne bukso dai vvore blå. 

De va synd om dffin staute karen, 
sum selde seg for o loyse garen; 
han laut forlate ai djwnte grai 

so take ai, sum han alli lai. 
Jfr med de två första raderna Landat. 743,5: 

Aa det er vont um så fin ein kare, 
han sill ki hava ein liten garde; 
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Ain spelemanne vi eg tji have, 
so ligg han euti kvxr hallag dage, 
so ligg han euti kvxr hailag hxdj, 
o so x eg aisemo leikevtel. 

Ain spelemanne var janilegt kenta, 
so fker han freie ti sej graie djaanta; 
fyst han x spelemanne, han hxnta blei, 
so fr han tale me djeenta sei. 

Var. Landat. 761,1: 
Å var eg spelemann, så vart eg hentad, 
så fekk eg danse med venast genta; 
hon baud meg brennevin, baud meg öl, 
ded beste hon baud meg, ded var seg sjö]. 

Dai lausekaran var alli vraka, 
um dai tji kåm, for dai hav skara; 
um dai hav skara o slökt av fleis, 
so 	dai fxricare ti tgenne ej. 

Dai lausekaran dai x so laie, 
dai stryoke mytji graiar xll aire, 
m2en seull de te i ait kneipetak, 
so tak mi fyrre dai sum hev gar. 

Var.: mxn seull de djxlle i ait kneipetak, 
kåm dai ti tak av dai sura ha gar. 

Ma eg va leiten, sat eg o fxlte, 
tyst aire snyte, sat eg o fl2ekte, 
tyst aire suyte for djxnto sej, 
so satt eg o spela po munnharpa mej. 

Var. Stud. Visebog s. 199: 
Mffi eg va liti, eg gjekk å gjfette, 
fysst aire sytte, eg sat å fwlte, 
fysst aire sytte for Gutom si, 
so sat eg lilla i Flöyta mi. 
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Var. Rosa s. 141: 
Då eg var unge, eg gikk i Kjsete, 
og fyrst dej Bytte, so sat eg fselte. 
No er eg gamman og sker dx kvitt: 
no hev eg tura sund Hovud mitt. 

Mine gåvo dai var tji mage, 
tvai stakka stubbe dai var tji lagge, 
dxn aine svårt o dxn aire kveit, 
jjå så var gåvun i gåmo tei. 

Dien tjxrlihaitskaka eg ti deg seender 
dsen myt du ete, min staute drsegge; 
dxn tjxrlihaitskaka eg sxnder de, 
o so hail hu x, ska du svseddje'n ne. 

Laggaisdrsendjinn oppxtte vyore, 
dai vidd i ait bröddaup upp o glåpe; 
flisen do dai vidde tji djeve nej, 
rugg vart sledjen av stauro trei. 

14h. Nu hev eg nuyleg i bröddaup vyori, 
leiti o intji hev eg fendji syovi; 
d'x skamm so lait" o arbaie då, 
han djegg hare o ystjer si, att han låg. 

1) de tjem ti var lait 

150. I fjor i jolin eg va i kneipa 
imiddjom vseddjen o skorsteinspeipa; 
i fjor i jolin eg va i kiwi= 
middjom feire vxddje, va de tji fxmm. 

181.  Eg hev alli vyori i större plage, 
hx11 do eg va haugstadde i fjorta dage; 
eg hev alli vyori i större nau, 
hwll do eg va haugstadde lo breune kaut'. 

1) i haile haust. 
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152.  Hutteteu! ker le kallt i lufta, 
han Djermund slurva foreutta 1  fjeurte2; 
frammi ha han ait leiti flak, 
mxn alli duste so åte han bak 3. 

Landet. s. 760,9: og Geirmund Slurva hev ingja 

Var. Moe Saml. Skr. s. 243: 
Fe Hinketotkel hmv ingjo Skjurte; 
Men aller ått'n Tutulen bak. 

153.  Eg tittje so vont um hal Roske-Sara, 
intji kann hu spinne, intji kann hu baka, 
hu kann tji spete am n lxddjesokk, 
nosen hu vi djipte seg leike gott. 

154.  0 Margit Nolgaren flettjen fendji, 
so stolt o storaktig hev hu djendji; 

fyst i vidje mm skauti på, 
sia mm uggen po armen gå. 

Från Bykle, samma meddelare som stev 13. 

155.  De sto ni djxnte i yttre Kvålan, 
han sto i dynna sum han va måla; 

han va måla i kvxr ai le, 
mxn i tjörtja dxr va o dxjli se. 

Som föregående stav. 

156.  Tarald Upstad o Targeir Berdji 
dai vill eutxtti o balle kwelli, 
da halle kvxlli dxn haile natt 
mm dai graie djoento i Austa sokn. 

Från Bygland, upptecknat i Valla. 

157.  Fyst mi tjxme so inn i tjyrtja, 
so m o feinaste Tore Ryssta; 
mxn fyst mi tjxme so i nit lag, 

Anne Upstad hu spelar bas. 
Som föregående stev. 
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(Nu ska mi moytast po eisen håle, 
mi spneke geutar, mi djfflntu snjåle; 
so ven am n uggdum po eisen rann, 
fro Mannhaimsstrondei ti Garvik grxnn. 

Ja graie djxntu o spneke geutar 
dai spri-gg po fjeisur, so eisen spreutar, 
de kann mi fjönne i adde lag, 
lixr gror upp usgdum av gåmält slag. 

0 Hans på V2erpe o Strondebuggen 
dai tjoyre eisen, de djekk sum skuddjen; 
mxn de va Birgit hxr burt po Nws, 
hu fjeissa kring dai, sum vinden blxs. 

Mwn Segur kann du vw1 treu vart basen, 
han fjeissa krig hu so hett sum jasen; 
kring bxst o slxe han slog ai jor 
o huppa bortjen tei kvarter stor. 

Mken Eyvindssonen, den kate s2211en, 
han helt po ijeissa ti last po kvffillen; 
ivi Tjove-homen han hoppa kvast, 
so furutoppan av vinden brast. 

1) Mö ligen tryckta i en eller annan berättelse? 

163.  Ai ai ai, du mei djwnte ve2ene, 
nu m eg skreiva o luyt kundjen tene; 
ai ai ai, du mej djwnte grai, 
nu tr2effast mi alli am netan maj. 

Var. Moe Sange s. 129: 
Gubwre meg fe min Guten vene, 
Han w bli skriven te Kongjen tene. 
Gubwre meg fe min Guten grei 
Eg ser ein inkje paa Jora mej. 
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Mx latt djevasr o patron o taske 
so laut geuten i buyen daske; 
ma latt djevxr o bajneta på 
so slant geuten i buyen gå. 

Var.: mse latt djev9er o patron° mx 
so laut han daske dxn eg ha tjxr. 

Dai stakkars geutan dai få de leie, 
vexr uppe um netan o i eufre streie; 
dai stakkars geutan dai fä de föle, 
vexr euti i krei o intji um netan syove. 

Vxlkommen haimte, okkos staute drxndje, 
nu hav da vyori i buyen lxndje; 
nu hav da vyori so 19endji i buyn, 
da hav lxrt kanonun ti tetje fuyr. 

Vxlkommen haimte, min tjxre söti, 
nu hev du vyori po kundjens möiti; 
welkommen haimte, min tjxre vxnn, 
nu hev du tent eut dai årei fxmm. 

Nu fler de te i mej tagko sveive, 
um eg ska ti Amerika raise, 
um eg ska raise i dxtte vår 

so tag i lag mx al laus o snjål. 

169. Nu vi mi snart ti Amerika raise, 
for bonden hxr 10 tji mann ti laie; 
so vi mi raise at ait anna land 

so skreive haimte, koss mi kam framm. 

170.  Fyst eg luyt nu fro haimx raise, 
de var so undelegt o fjå aire; 
seutei dxn x intji stor, 
mxn i jarta ligg ai leitei euro. 
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Eg djekk o vffinta, eg djekk o druygde, 
eg tfflgte lykka i haimx fuygde, 
mxn saiste vakna eg o fekk fjå 
ait land, sam nerare solei låg. 

Po byljo blå o po byljo blaitje 
ti vårx vi eg iv fjöen saile; 
po bybo blaik o po byljo blå, 
jau dwr vi eg saile ti nttste vår. 

Nu nfflrmar de seg allt saiste våri, 
nu hev allt solei i bakken kåmi, 
moti migkar o vaiknar av 
for kveer den dage, sum solei glar. 

Nu vi eg hxlse min veapne haime 
fuye geuten min eut o raise, 

nu vi eg hxlse po haim o heus, 
so fuye geuten i veerdei eut. 

175.  Nu vi eg hxlse eutivi haile, 
nu vi eg ifro Loyland raise; 

nu vi eg haelse po stor o små, 
dai luyt vakse o treivast, sam eg hev jårt. 

Var. r. 1-2: 
Nu vi eg u Norek raise, 
nu vi eg hxlse eutivi haile; 

Ti Amerika so luyt eg raise, 
vist eg ska misse mej djtente graie; 
so må eg raise av lande fort, 
i Rödriverdalen deer vi eg bo. 

De hastar po meg, att eg luyt raise, 
flytt ifro Flatland, min vene haime; 
de hastar po meg, att eg luyt te, 
flytt ifro Flatland d'ffl de eg ve. 
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Nu fai.e dagann ti vare laie, 
de hastar po meg, att eg luyt raise, 
dai haste po meg, att eg luyt te, 
ntxn raise fro djxuta [mei vi eg tje 
1) eg alli ve. 

Treu &Me x tji dai saiste dadje 
eg sullar i Norek po kåt o glae; 
treu dxtte x tji &en saiste tei 
eg sullar i Norek po kåt o blei. 

Mej forxllei eg tek i hondei, 
eg luyt dai hxlse fyr saiste gondjei; 
eg luyt hxlse dai eg hev havt so tjaer, 
so nu luyt eg saie farvoel, farvxl! 

Eg tittjer teiei so fort seg fjynde, 
avfjedsdramnten dxn vare tunge, 

daga o viku dai fare fort 
fjiljast mm djwnta de vare vont. 

182. Do eg sille fro haimte fare, 
ai ai ai sa eg mm meg fjave, 
haimen sloendjer eg burt fro me, 
lissum solei seige um kvxllo ne. 

1.83.  De hev allt myrkna kringum mitt jarta, 
hxr x tji atti so mage daga; 
de må du hxlse po far o mor, 
att hxr hev eg feira mej saiste jol. 

184. Intji pmning o intji gare 
intji heus, stim an aige fjave; 

intji imning o intji gar, 
de fell meg so tunt i Amerika. 

185. Kåt i jarta o gla i hudjen, 
lxgte haimate va eg trodjen; 
dm va so fjx11a, att eg va gla, 
de fell meg tunt i Amerika. 
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Återfinnes i bättre gestalt som strof 6 i et sjustrofigt kväde, 
»1 Amerika» av Olav Traayatten från öyfjell, »ein av dej fyrste som 
reiste tu l Amerika frö. Telemork», Fedraheimen 1884, nr 9 sålunda: 

Sut i Hjarta og Verk i Hugjen, 
te lengte heimatte er eg trudjen; 
te kvea Visur og vera gla, 
det gjenge trått i Amerika. 

[Fyst mi käm 501  po rextte rallen, 
[so spyrdje mi bare 2: ko kostar drammen? 
[Fyst mi kåni sol po rextte stei, 
[so sai mi3  hare: slå ej, slå ej. 
1) Nu hev eg kåme 2) nu spyrr eg alli 
3) o nu sai eg 

Var. Rose s. 141: 
Og fyrst ho keine, den rette Rid, 
me ropar berre: slaa i, slaa i! 

Nu vi ini drikke, nu vi mi tummle, 
nu vi mi trkto dxtte trave sunde; 
dar ska tji var itte, ko dai tiljunn trå(?), 

dxr vi mi liddje m djxnto på. 

Geuten min hev eg sett druttje, 
sett han danse mwn alli dutte, 
deifyr fjante eg ho brwnnevein, 
for han dansa vexne laxa adde hej. 

Drikke buennevin de x ai moro, 
i drxndjefandjx x barr ti euro, 
drikke br2ennevin de x ti rens, 
men i drxnajefandjx x barr ti sent. 

Drikke brfennevein de w gama, 
nioko leiti nix djxnto tale; 

drikke brxnnevein o spile kort 
freie ti djwnto n bare lort. 
peure 
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Mm brxnnevin so kaun da dåre, 
um dai m alli so ugg o käte; 
får da tji dård'a po anna veis, 
so får da dård'a mm brxnnevein. 

Brxnnevein de kann djxntun dåre, 
besyndeleg x dai ugg o kåte; 
an karm dåre djwntun mm brxnnevein, 
besyndeleg x de ai ugg o fein. 

Bftennevein hev eg mm hm druttje, 
mxn kogg i röo hev mi tji rjuke(?); 
Dg» lxgg i röo duk alli me, 
boll att djiptarmåle de kunna fje. 

Drikke brxnnevein, fjoe humle, 
blaute patta ti brai innunde; 

blaute patta o blaitje tjinn 
de braide hu nunde for geuten sin. 

Nu vi mi drittje, nu vi mi teure, 
so lxndje sum hxr x öl i heuse; 
fyst mi hav so tji maire öl, 
so hav mi brxnuevein, so de fluyt. 

Upp o nej stxttei jamleg for eg, 
brwnneveinsflaska va de sum drog meg; 

öl o brxnnevein helt eg tjxrt, 
mxn djxnta tala eg leiti 

Var. Ross s. 140: 
Og Brik og Bakkar utyve foor han, 
og dm var Brennevin, som forgjord'an: 
Brennevinsflaskaa, den hadd'an kjxr, 
men Gentaa rödde han sjeldan 

197.  Eg va tji inne tum dai fullfjxgte, 
eg va i kammersx mx dai plwnte; 

Sv. tandem. XV. 1. 	 4 
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eg va tji inne, do dai slog ej, 
namn eg va i lönn m28 djmnta mei. 

198. 	laitt o vemr av sleik drikkarsladje, 
so må han tji drittje am n ainast dadje; 
eg må tji drittje, ti eg 2C kåt, 
dai sai forkello mej lydje då. 

199 	Dai tnte dm, eg for djffinta suytte, 
de va for hmsten eg fro mi buytte; 
dai tnte, eg suytte for djmnta då, 
meen de va hmsten eg trega på. 

0 nwr eg tjeme po tjyrtjebattjen, 
SO spyrr dai, kvm sum aige blattjen; 
do svarar eg, sum eg va i draum: 
eg' aige blattjen, eg2  hell i taum. 
1) den 2) son 

Lauvd. a. 24. 

Han best(?) tji gå, han var av dai bmste, 
ramn de va geute sum stuyre hkeste; 
so saate han nosei mnde i fjuy, 
o so rai han av nej soyle duy. 

Var. Rosa a. 137; Lauvd. 13. 24: 
Den litle Guten nix den roude Vesten, 
Men dm var Gut, som kund' styra Hesten: 
Han sette Nose si end' i Sky, 
So reid han av i eit Söyledy. 

Nu vi eg baisle min lisle meuse, 
dmn eg hev fyste, dmn stmnde eute; 
fyst eg heve lagt baisle på, 
80 vait han intje, kor han ska gå. 
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203. Roat så, sa geuten, satt at i battjen, 
nu loyp han fjavstuyrt, den lige' blattjen; 
nu tek han av po ai galei lai, 
de va fulla bette du laglegt rai. 

Lauvd. s. 24; Landst, S. 779,5: vesle. 



Polemiserande stev. 
Nidvisor med stevform — stev vid stevjestrider — lögn ock 

förtal — en stevjekamp. 

I

Å Rygnesta dar x alli gama, 
dai sprigge i smottu o stande kaga; 
han må kåme dr, ko hxdj han ve, 
so sprigg dai i smottu o djoyme se. 

cc;  
Rygnesta-djwntun x små o snille, 
Flatlands-djwntun x store o djille, 

I Gare-djxntun 	sum greuve tre, 
nt• kvx fan kann tittje sovyori vetpnt? 

Rygnesta dam x magge drwndje, 
o svårte klxi so hav dai fendje; 
dar x tji ko am n sum m raik, 

[sela fe da svaikadda adde dai haj. 

I Homme gagg djxntun po stolt o steive, 
da sai, da Oveinaggan kann tji leike; 
dai hav Oveinaggau ti ait vrak, 
for dai sai, dr djegg tji am n kåte kar. 

I Oveinagg n mi po glae o kåte, 
i Homme gagge dai suytte o gråte, 
i Homme x dai po blaitje o 
for dai teure o dompe vrel, nr da få. 
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Hr oppxtte hev vkior so mage, 
snsert(?) dai luyte i vxrke game; 

dai x oppxtte po titt o trått, 
dai vi beit okko, kor dai få. 

Dai game sute um okko Unge, 
dai tal um ssettjen i Oveinagg breuke, 
dai sai, mi w tji sum anna fokk, 

sum mi si vexre u fjxllgaro. 

0 Roysland x nu so fottjetykt, 
'0 store heus o so txtt bebygt; 
slaate åkra osso flate vödde 

ligge nunde da håge gödde. 

Der m bygt euti adde kroka, 
i eur o stam n o tykke moa; 

jan fokk so te &er i mmgdeveis, 
nixdjetne a dai fro gåmo tei. 

Fottje x nu sum han kann vante, 
dr x magge sum gagge shendje; 

cg> jan dai slmndje åre po inn 0 ent 
"▪ osso halle tugga po glatt o mjeuk. 

—I 	D'x vont o kåme for am n eutjoende, 
po adde veis var han eutfisemde; 
an fr tji gagge antel eut mil inn, 
for han vare snåde av reik o rigg. 

Fyst han djendje dxr itte teuno, 
dai katje i glåso 0 pikka i reuto, 
dai katje i glåso o mystra feint 
osso breuke tjxpten på adde veis. 

Dai sum sku kåme po daires tugge, 
da få nog po gamle o ugge; 
tyste dai få de juni tjsepten sin, 
so kann de var mytji av indjentigg. 

cJ 
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Dai maine de, dai x so graie, 
snaut eg tittje dai 	sum aire; 
dr x magge likka(?) o mast aitt lag, 

dr djendje alli an staute kar. 

Dai sum svxraste her vilt vyori, 
Olav Moe, sum her ori byori, 

Svxn Pålstug balle seg au so slemm, 
men Olav Moe x konselen. 

I Moe x tji nioko koggesale, 
dxr x han född, de aige han fjave, 
han staukar fjave o staller te 

målar vxddjifi o roti 

Ska de nu vere sum on i djendje, 
i da aine kronx dxr djeitei stxnde, 

kveile o dassheus i krwr sej kro, 
mxn mitt å tili må Olav bo. 

Dxr tittje han m feint o bleive, 
an tar tji gage eut o dreite; 
han tar tji ryttje se for nyoko tigg, 
han hev bundi djeitei mm fjxrven sinn. 

Olav Moe x stutt o treke; 
dm slarveori so ska han bsere, 
att fokk må liddje mm ai euro, 
for han slsendje euti so mag ai nott. 

0 koss d'x laga, o koss de vare, 
i Pålstug have dai same ore, 
for Svxn han tittjest nu leiten veTre, 
mwn flxskefjigkun han laattvint beTre. 

Svxn han m nu so vaik o ryoten, 
mxn tjxpten hev han so go sum nyokon, 
Svxn han talar, o Pål han her, 

roytje o spuytte o vi veTre svxr. 
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Han site pekar o hur at aire, 
tjem tji i hug, han x fjav so klaine; 

ciS han breukar tjxpten po adde veis, 
um han site fjave liksum ai leik. 

Han x so tjxnnlig, kor han site, 
nu hev han fendje an kaffebite(?), 
nu hev de fan i (de vite hans?), 
for han drikke kaffe so stxrkt han kann. 

Du sum x nu so stor i orei, 
du kann myt boye deg itte jorei; 
stor i orei o rå i tal 
de smakar yxne hx11 eusalta mat. 
Sista raden hos Landst. s. 743,3. 

Dxn lisle djxnta va stor i orei, 
hu aig tji garen, lagt mindre jorei, 
bu aig tji krattjen, hu site på, 

treu sleik ai slorv x tji snar o få. 
Var, från övre Telemarken, Moe s. 132: 

Du tar 'kje vxra så stor i On, 
Du eig 'kje Huse, du eig 'kje Jori, 
Du eig 'kje Krakjen du site på, 
Tru silken Slarv va kje snar ä få. 

229. Gud tröst o bxrre dej arme tugga, 
eg vii de brann po i lever' o lugga; 
Gud tröst o bxrre ditt arme tal, 

de må du tredje itte dwnne dag. 
leiv 

230. Stort kann eg tale, stort kann eg tjuyte, 
um eg.for de djegg i ej euvuyre; 
eg kann tjuyte mm store or, 
um de brwnn i jarta mej alltfor vont. 
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231. D'x fåfaegt yte sit korn po gagli 
hu vi tji sittje po dinom vagli; 
d'm fåfxgt yte= dxn, ros po meg, 
de nyttar 3  intji, Leg ser po deg4. 

Meddelat: gali; samme meddelare som stev 13 var. 
Lauvd. s. 21 har: 

öyda 3) munar 4) det segj'eg deg, vilket naturligt-
vis är det enda, som lemnar mening. 

232. Den sum x nu so fin an fiske, 
du ha lxndje seia kunne vare djipte; 
mxn kor du fiska o for framm, 
so leika alli djtentun deg ait grand. 

233.  Sleike geuta, so vi mi skufsa, 
sam fiaggre o f'reie o aig tji buksa; 
sleike genta ska tji slxpp inn, 
sum aig tji nappen i vxsten sinn. 

Landst. s. 771,6. 

234. Samme geuta dai x so nautne, 
dai struyk seg upp o vi vetpre staute; 
fyst dai x djipte, do få da fjå, 
for do luyte tjxriggan fba få. 

235.  Samme genta dai x so laie, 
mi kann tji sImppe dai, ko mi saie, 
mi kann tji slxppe, mi mage te, 
o mi må ti dompe, am mi alli ve. 

236. 0 sume drmndje lux freiigg fare, 
de tjem vx1 dxn dag, dai for de må svare; 
de tjem vw1 dxn dag, de tjem vx1 dxn tei, 
dai vii have eusagde orei sej. 

237.  Dai sai, att drwndjin dai te so laga, 
att narre djxntun tittj dai so gama; 
dai kunne saie, sum dai hav roynt, 
mxn dai få vx1 byn, tyst dai hav doytt. 
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238. Alli snyte o alli I2egte, 
de ce tji skamlegt [o gage djwnte;1  
mi kaste seutei po dr2endjin hxn, 
for d'x dai sum vxII, att mi dj2ento djegg.2  

Var.: 1) gagg lxgge dj2ente 
2) for hr x dai sum vi, att mi dj2ento djegg. 

Var. Landat. 743,1: 
inki syte og inki vente, 

ded er ingja skam gange lengi gente; 
ded kvittar eit um eg einsmal geng, 
og seinste kem der vd l einkvan sleng. 

239" Du tar alli so storlegt blwntje, 
de samar alli so rigg ai djxnte; 
du fffir alli nyokon garegeut, 
for dai lause karan hav jjwmt deg eut. 

Samme dj2ento dai w so steuvne, 
dai m so Ixtte o få po treunx; 
fyst drxndjin saie bar, de ae satt, 
dai kåm tji ihug, dxr m lygn iblant. 

Djxntun dai kunne hudjen slxndje, 
so dai huglxddje tji nyokon drgegge; 
nai, dai hev indjen i jarta tjoer, 
mxn an slarvehuge ti nyoko kvxr. 

leiti sxte, um djwntun love, 
am nyokle dadje kann hudjen dyove; 
dam djmntehudjen x sum vair o vind: 
dam fort tjern, mxn snart forsvinn. 

Treu po djwntun må indjen djere, 
de sum han djekk itte am n slaipe vege; 
treu po dj2entun o de dai sai, 
de x sum han djekk itte am n vege slaip. 
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244. Djxutun dai se po ardje o slemme, 
narre djer dai so magg am n drsegge; 

maggain sleite ait sorgfullt leiv 
ai sent i jarta sej haile tei. 

Hxr w so imist ma djxnto hera, 
for allstött sku dai so vonde vexra; 
x de ai djxnte sum ska vexr djill, 
so far hu de on, hu ska tji vexr snu!. 

D'x fselt, att djxntun kann vexr so fjåge, 
sam intji vite, kor de av dai kåme; 
dai vait intji, kor dai ska sleit sej tei 
for o få augo raue o tjinnei kveit. 

Vi nu djxnta mej for mi ljuge 
djev sin huge ti an anne geute, 

do ska hu tredje, att hu laug, 
att hu lofte si for mi brant. 

Dj2enta mej hu x stolt o steive, 
hu treur, hu ska meg i nosei vreie; 
hu treur, att hudjen stxnd sam an stram, 
mxn ha f.ser vaal fjå, hu se altfyr lans. 

Ko maine deu, tyst dxn dadjen tjeme, 
att kvxr ska få de, sam han in vxre; 
main intji deu, eld fxr sveie seurt, 
for du heve volt mi so mytji seut. 

Jau vist kåme dai ti luyte sveie, 
sam annast natteure vi sunde reive; 
jau vist kåme dai ti sveie seurt, 
stim annast natteure vi fjxinme eut. 

Deu sum hev mi so särt bedröva, 
eg vii, du låg dö ne for mine föta; 
du stim kv bedröva mitt kåte leiv, 
eg vii, du låg dö ne for foto mei. 
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252. Sent o harme ska hera bleive, 
haile xttei ska for de sveie; 

tjött o bio de forsakar ai, 
de ska betalast mu jartemain. 

Dai sum [txntjer ti hökste 1  sprigge, 
dai kann myt noye seg mffl dai rigge; 
dai sum t5entjer ti take tak, 
dai kann myt noye seg nue ait vrak. 
1) txgte så håkt ti 

Mi vi'tje vere dai Ifegg ti trxggsel, 
men mi vi djev dai an jammersbeggsel; 
mi vi djev dai ai jarteseut, 
sum knapt i ungdomen djegg euto. 

Var, från övre Telemarken, Moe s. 130: 
Eg skå 'kje vxra Gutan te Trxngsel, 
Men eg skä gji dem et Hjartens 1.2engsel; 
Nr eg kev sulla mffl dem ej Ti, 
Så kan di taka dem kven som vi. 

Staute djffintu o fljote genta 
dai vi mi sxttje po håge neuta, 
dai vi mi swttje po håge tind, 
de sku dai have for grailaitjen sin. 

Var. Moe s. 136 från Ombli: 
Di ska 'kje ha anna te Nisteniat 
Eli söte Kjysser å Fanjetak. 

Eg hev tji jårt de, mxn ttegt de landji, 
att eg vi euroe dikkos staute kvendi; 
nu vi eg pröve o leddje vinn 

foettje ai euro i hudjen dinn. 

257.  Dai tarv nu alli po nakkan riste, 
for dikkos dftente doen sku dai misse; 
da sku dai daglegt for augo fjå, 
mxn po jorin sku da dai alli få. 
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Var. Landst. s. 772,12: 
Du tar no inki på nakkin riste 
fer den vesle genta, som du skal misse; 
ded skal eg gera i. trass ter deg, 
du blir no aller slik kar som eg. 

Du tar alli po krullan riste, 
dxn feine djxnta dn ska du misse; 
du tar alli riste po krullan dej, 
for nu ska du misse dej djxnte fein. 

Var. Fedraheimen 1885: 
Du kann no aldri på Krullami(?) rista 
di staute Gjente, ho skal du missa, 
du skal ho hora, men aldri få, 
og du skal ho dagleg for Auga sjå. 

Du tar alli po hxrun skake, 
du w tji av nnoko adelsslage; 
du tar alli slå sossi stort, 
du oa tji av nyoko adelsfokk. 

Jfr Landet. s. 772,11 r. 1 (rästen skiljaktig): 
Du tar no inki på herdo skaka. 

Po de eg kwee må dai tji hoyre, 
nagen i dikkos jarta dr kann de roynest, 
mxn dai hev euro i hudjen tjwnt, 
for mitt vedkommande x de fjwmt. 

Eg hev tji kåm har po dwnne måte, 
att eg vi take geuto if rå de; 
eg w tji kåmen po hette veis, 
att eg vi take ifrå di geuto dej. 

Nyoko jarte-euro tar du alli have, 
for djxnta dej vi eg alli take; 
de hev tji kåme i tagko liren sinn, 
att eg vi take tjxrasten dinn. 
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263.  Intji for de att eg vill x have, 
nai de fjer alli i basse dadje; 
intji for de att eg vi w få, 
~n eg tott so gama.° djerast å. 

Sume luska o sume laita, 
sume smeure ti me mx tjaiva; 

. dai flaug po meg sum ulven grå, 
80 att eg måtte hailt eut po dynna I 0.2  

I i 
i) döra? 

▪ 	Du veiemuynt3  o du braie truyne, 
vi du me av eut å teunx fuye, 
vi du fuye me eut o inn, 
ska du få blåmåla ryddjen din. 

Var. Landet. s. 764,7-8: 
men keive-slagid agtar inki eg, 
fer ded er rygg, som orkar, og bein, som ber. 
vide nos 

Enligt apokryfisk berättelse i Fedraheimen 1879, nr 53 diktade 
av Torsten Brekka, då han för stöld skulle springa gatlopp vid Selljords 
kyrka för ett par mansåldrar sedan. 

266.  Har w nu atte dai djxntun fjora, 
for tve a staute, o tv x 	ljote, 
ai e snöttjotte, o ai 	fxl, 

tvw m fjeutje ti djipte seg. 

De va ain Hägg, sum kunna tji tene 
de sum [han feurta(??) sei djxnte vexne;' 
de va am n sxligg po lat o dau, 
sum kunna fjå på, att hu lai nau. 
1) Landet. 8. 728,21: du turfte, du gente vene, 

I Stavens &er äe svalin lagge, 
mm måla tjista o skrini magge; 
eg vuyrar intji rikdomen din, 
bar Ketil Knutsson va von i min. 

Från Bykle, samma meddelare som stev 13 var. 
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JE eg stidde, dai sai eg suyter; 
mxn x eg kåte, x eg uvuyren; 
eg vait nu alli, koss eg ska fare frami 
for o vexr tinoyes .for adde mann. 

Stud. Viseb. s. 200: 
Å sit eg still, segja del eg syter, 
og er eg kåte, dej da fortryter; 
å kosso tru eg sku fara fram, 
so eg fyr folke kunn gange an? 

Fan i hxlvite ska eg Ixre, 
dxrsum han kaddar meg mammons trxle; 
dxrsum han kaddar meg mammons trxl, 
so ska eg drexp an, kor fan eg Nr. 

271 	Gud tröst o bxre min arme hxrigg, 
surn heve fendje so vond ai tjxrigg; 
Gud tröst o bre min arme mann, 
de w intji tjxriBg, mxn peure fan. 

Eg hev ai djwnte, hu w so ljote, 
eg tar tji möte htenne po an skoge, 
hoynepatta o jaitelter, 
treu niokon styggare djxvel fxr? 

Eg ttentjte tji, du so klaint meg treuddi, 
o att sleik lygn innei meg beuddi; 
fe du so klain ai treu hev ti meg, 
so vi eg spyrdje, koss d'te me deg. 

Bo vi du svare, um eg deg speuri? 
Talar du sannhait, so eg må treu di? 
Htell hev du sxtt deg i haus2 de, 
du vi Inove o ljuge 0 narre meg. 
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275.  Dai geuta, sum djegg um okko lydje, 
mi sku snart pladdje um tjaepten nuyte; 
dai ljugartjxptan mi dotte ni, 

de mx nyoko sum hiendje(?) ai bil. 

276. 0 htej av nola o hej av sunna, 
addesaminan ha meg på tugga; 

en får tji kåmme en gar forbi, 
utta dej ha meg uppå tugga si. 

Från Bykle, samme meddelare som stev 13, var. 

Lat dai ljuge o tjxpten reive, 
de var for håkt ti himmels kleive; 
de doyver seutei suni dugg for sol: 
store stokka få harde hugg. 

No myt eg pröve o gagge stidde 
fjå, um ljugaran kan vare kvitte; 

sume ljuge 0 sume le, 
sume sai, ko dwn nar eg x. 

Nu hav dai lydje po meg so mytji, 
nu hav dai byor meg so vitt eutivi; 
tyst dai hav lydje, ti dai te lai, 
so vi eg dai spyrdje: kunn da tji maj? 

Fro lygn o last x de vont seg vare, 
eg vait tji, koss han ska hxlste fare; 
ska han saie, sum sannhait D3, 
hx11 ska han teie o tyole dm? 

Dai laste po meg slig o ardje, 
dai tegte de, dai sill meg narre; 
stoyge meura o fxsnigg krigg, 
dai sku fjav var såra, for dai kåni inn. 

Dai stim sej tei o lyx lydjei dreive, 
samvittighaitei ska kåm ti sveie; 
kor dai sneu si, få dai tje fre, 
for samvittighaitei kann tji ljugast ne. 
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Aitt maistarbrxv, um de kostar mytji, 
for dai hav sxtt eut um meg slik lydji, 
de sku dai fä, o de m dai var, 
de ska vare aitt deulegt maistarbrtev. 

Sossi gage dai po meg ljuge, 
aitt kalligt tal sai dai eg ska breuke; 
sossi gage dai fro heus ti heus 
o forbanna seg på, att dai måg treu. 

Slödje o slemme so vi mi vexre, 
mten ljuge o love vi mi tji djere; 
eg vi tji lgov antell de sall hej, 
so m du intji bundei i hudjx dej. 

Hev du leiti av rö° fendje, 
so ska eg våge, de var tje laandje; 
for var du leika av nioko kvxr, 
so ska eg våge, du röo fxr. 

Hxr x so mage sum djegg o lydje, 
mwn lydjen aigogg seg framm ska syne; 
for dai sum breukar lydjen so jamt, 
dai ske vist aigogg var veisa framm. 

Djxnta. 
Nu vi eg deg spyrdje, mein geute feine, 
tittje du intji synlig, eg aismal sveive? 
Nu x eg alli i tagko dej, 
mten du valt, eg liver ai sördjeleiv. 

Geuten. 
Du talar sömlegt o vi deg blxntje, 
namn de x leiti eg po deg txntje; 
du tala eulajlegt, eg tala graitt, 
so kann du deg glxe, att du få nai. 
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Djxnta. 
Sen! du vexre leiksum du talar, 
du måtte have ai stainhart jarta; 
de kann nokk hxnde eg gali for, 
mxn du betalar for mytji vont. 

G euten. 
De kann nokk hxnde, eg x for hare, 
betalar djer eg allstött nue same; 
dam sum x stolte o breukar spott, 
han kann alli vxnte seg nioko gott. 

Djxn ta. 
Ja ha du bare bedjev i teie 

intji breuka de brxnneveine; 
mxn de breuka du allt maj o maj, 
allti du saiste fekk djer meg brai. 

Geu ten. 
Ja brxnneveini so mi tisxtti(?) 
eg treur vist natteuren va de rextti; 
hav takk for teuren, for du va grai, 
mxn tweretti djer mi de alli maj. 

Djwnta. 
Du sa tjxlighaitei, att dam deg naga, 
lausaktighaitei va dam sum plaga; 
eg leika deg, o du helt av meg, 
mwn do eg va eutfjgemt, strauk du dinn weg. 

Geuten. 
Ja smaity o tale de kann du djere, 
mxn inge tror eg tji du bedjeve; 
du x stim djffivIen, de vait du fjav, 

du blandar sannhait o lygn ihop. 
Sv. landsm. XV. 1. 	 5 
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Djxn ta. 
Ja de x vont, att du meg vi sveitje, 
for eg fxr mitt, ska tji du få veidje ; 
eg vi ha mitt o i dxtte vår, 
hxlla ska du kronarbaislönen få. 

Geuten. 
Eg vi tji 12eBge mm dm daile, 
eg vi av o flå ti mei djfente graie ; 
eg vi tji 12eBge daile nix deg, 
eg vi av o Sjå, kor mej djxnte fxr. 

Djxnta. 
Ha eg alli po armen ledji, 
eg ha vyor frei for bo sent o tredji ; 
ha eg alli kårn i hass fag, 

, eg ha tji myt svarma mi sossi fram. 



Möte 
(se dessutom isynnerhet steven 70-75. 77, 79). 

299.  Lat dai dwndje o lat dai treuge, 
for tjöpstafreiigg kann mi tji breuke; 
for dxn, sum ska tene, hev indjo tei 

tale DIfe dai, m solei fjein. 

um netan myt mi uppe vexre, 
for teure po buyens veis kann mi tji djere; 
um dagan hav mi slxtt indjo tei, 
mi kann alli teure po buyens veis. 

I morgo myt mi i arbai drage, 
nixn um netan aige mi okko Dave; 
um netan luyte mi teure hera, 
for um dagan have mi anna djera. 

Aitt bil am kvxlle ko kann de drage, 
nai haile netan so [luyt mi have 
aitt bil um kvxlle de drege tje, 

nai haile netan so må de te. 
5 må de vare; 

303.  Ai ai ai, kosse ska eg fare, 
intji fxr eg suove, intji kann eg vake! 
Mn i kvx11, fyst klokka hu x nu nei, 
80 vi eg raise av ti djaenta mej. 
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304. So lagge vege sam eg må daske, 
so må eg vexre po lxtt o raske'; 
so lagge vege sam eg må gå 
for o finne djmnta po grai o snjål. 
1) so må eg have po stav o taske; 

305, Stundurn ree o stundum djendje, 
friske kvxlla ha djmntunn fendje; 

stundum reel o stundum rott 
so [våga leivi 2  so mag ai nott. 

Var. v. 1-2: 
titt o trått hev eg ti di djendje, 
alli nai hev eg av di fendje; 

Lauvd. II, s. 28: 
giengie 

2) vassat fossan 
Var. Landst. s. 757,2: 

Å samtid stråndad og surntid gengid, 
og vågad livid fer vene kvende; 
og samtid stråndad og sumtid rott, 
og vågad livid så mang ej nott. 

Ska eg finne mej djxnte snjåle, 
so må eg raise neti mm ånx; 
eg kann bx finne po tei minutt, 
d'ke hågt o have am n veg so stutt. 

D'w so hågt have djxnta å gare, 
stutt må han steige å håglegt(?) fare; 
d'x hågt å hav x so nexre se, 
so fser han steige, so stutt han ve. 

D'x gott o hav x å same gare, 
[so att han jamlegt mm hm fxr 1  tale; 
fyste um dagan ti glåpe på, 

unr netan x de ti skrove hjå. 
1) for nxr han vi, kann han mre hm 
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Djxnta mej x tji lxgge burte, 
hx11 eg kann finn m i kola myrkrx;• 
djxnta mei x tji lxgg ifrå, 
hx11 eg kann hm pode hoyre o fjå. 

Laudagskvwfie må du tji kåme, 
for eg x rank, dai kunne fjå de; 
mxn frxdagskvwlle ko tei du vi, 

belarkwelle for kvm sum vi. 

Dxn lisle geuten han ba gukvw1la: 
»Mei lisle djxnte, koss hev du stx11a, 
koss hev du stxlla for fuyren dinn, 
va de tj' i kvx11, du vi slxpp ho inn?». 

Mej lisle djxnte, kåm skrai av loka, 
nu hev eg ropa, ti eg x trota; 
mej lisle djeente, slxpp du meg inn, 
de snjor o dreive n'iv hatten minn. 

Dxn lisle geuten po heurei pikka, 
saiste stilt han si innum kligka; 

han tok upp krotjen mm nxvx sej, 
so ba'n gukvw1la ti djwnta 

1) o upp i kveila ti djxnta sej. 

314.  Mast aitt IKvx11 hev eg euti raggla 
byori djxnta mei jamt i tagka; 

mast aitt kvx11 o so mag ai nott 
hev eg tala mm hm, mej djwnte fijot. 

Fyst han tjerne, minn geute vexne, 
inn ska han kome, am de va å leine; 
lyst han tjeme, minn geute kåt, 
d'x sum heurejxnne vyor smeur i tådj. 

Fyst dai kåra, okkos geute rextte, 
do sveive heurei i djendjo lextte; 
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tyst dai kåm, so mi intji ve, 
hall intji krokan, so halle me. 

Landst. 748,11 : 
Og keme gutanne kons dei rette, 
då svive dynnan i hengsli lette; 
dei tar 'ki meir hell som blåse på, 
så springe sterkaste låsann frå. 

317.  Då eg hoyr, han po dynnei sprwtte, 
jan då euroa de so mitt jarta, 
då euroa de so mitt sinn, 
mom eg ton i slwtt intji slxpp o inn. 

319. Då eg vakna, då laut eg smeile, 
då sto an ropa, minn geute feine; 
då eg vakna, då laut eg le, 
for då sto han ropa, dxn eg ha tjfflr. 

Djaenta låg inni kveila sukka, 
då hoyr hu am n eutfor veddjen husta; 
han mystra lågt o han plystra fint: 
»Slipp nu illa an leiten, snill djwnta mej)). 

Euti såg hu sin snjåle drwgge: 
»Hav upp, hav upp o droy intji bagge!» 
Hu 12este upp låsen: »0 viddu inn, 
hr m am' fyrre, snill geuten minn». 

aire 

Då djxnta lampa um kvxllen 
mPe stråla hxlsigg hu geuten s5enti; 
dai stråla viska so blitt dai or: 
i kv5ell hev sxndjei mej rumm for tvo. 

Eg låg o vakti, eg fekk tji syove, 
eg vwnta geuten, att han si kåme; 
han kova hall mi po armen sinn, 
her e fjorta dage, si eg slwpt ho inn. 
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På lofte djaanta hu låg i taka, 
hu totte geuten po heurei baka; 
so rais hu upp o vill slxpp ho inn, 
mxn då hu såg te, va de indjentigg. 

Lauvd. II, s. 22. 

I stabburssvali dxr hev han smudje, 
stilt seg inn ti sej djxnte fijote; 

dxr låg han teura, ti dadjen kåm, 
ti solei spratt uppå neuten håg. 

326.  Sam morgojjönna po himlen tindra, 
am n graie geute eutfor dörx dilta; 
han glåpte sö, o han gläpte nor, 
for han va rxd, att fotje has de forsto. 

Jfr ur 75. 

Djxntun saie: »Nu luyt da raise, 
de x tji mai, hx11 da rxttje haimte»; 
mxn sossi have dai nix de maint, 
da luyt tale teilegt o txntje saint. 

Nu luyt mi hxlsast, nu fxr de ti dage, 
i morgo luyt mi i arbai drage; 
mej lisle djante, sitt tji deu o gråt, 
slå frå di sordjei, vexr leike kåt! 

Nu dagar hxr, nu fxr de ti blaitje, 
nu x de tji mai, hell mi rxttje haimte; 
nu dagar hwr pode brått o fort, 

haimte luyt mi, for de var jost. 

326.  Fro kveellx ligg eg laendje o vakar, 
eg vxntar på, eg ska hoyr de glamar; 
eg svove alli an rolig svimn, 
eutta eg hev geuten po armen minn. 

330. lim laudagskvxllan dai dynnan lxse, 
naxn hutteteu, eg ska våg han tjeme; 
han raikar kriggum, han finne rå, 
for dai rxvekrokann dai adde gå. 
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331.  Um dagann djegg han i skodjffl grwte, 
um netan vi dai han inne hese; 
dai 12se han inne bare for me, 
man de kann tji jEelpe, fyst mi bnogo ve. 

332: Tim eg va innafor låsann f'eire, 
so tjern han ette, min geute feine; 
am eg eg va innafor låsann fwra, 
so tjem han ette, minn staute drxgg. 

333.  Lat dai lukke o lat dai lxse, 
o lat dai djxnta mei fro mi djwte; 
lat dai hese o lukke te, 
mi finnast nog, tyst mi byogo ve. 

334.  Han satt o vwnta o vfflnta lxndje: 
»De må veTre nyoko fan ti kvendi! 
Eg kann tji sittje nu inge hxr, 
eg luyt eut o fjå, kor dxn djfflnta fffir». 

335.  Eg vait tji nyoko so vont stim vwnte, 
nix sent o yoti o aire tntje; 
stakkars dj5entu, sum vxnte luyt, 
dai hoyr vist tim netan, tyst vinden tuyt. 

336.  Dai gamaskvxllan sum mi hav balle, 
ha sai de sjåv hu forgloymer alle2; 
dai gamaskvfellanl, sam mi hav haft, 
dai gloymer tji djtenta, de hev hu sakt. 
2) dai sai djxnta, hu gloymer alli 

Fedrah. 1881, nr 40: 
Loyndekvellanne 
han sa de fjav, at han gloym' dej au; 

337.  D'x tji so farlegt, sura magge saie, 
balle lag alm ai snjål o graie; 
de m nu intji, sum magge treu, 
att dfflr sa tji moydum i djxnta fljot. 
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Vi du llielse mej dja3nte kåte, 
eg kann tji mm hxnn i loyne syove; 
vi du hxlse mej djxnte grai, 
hxr x so kvx11myrkt, so hålt, so slaipt. 

0 de måg da hxlse mei djwnte graie, 
att eg alli tjeme tim kvxllo maire; 

de måg da hxlse mej djxnte ve, 
att eg alli tjeme um kvxilo ne. 

Mej lisle djxnte, vi du 'meg luye, 
vi du meg av eut i löo fuye? 
Kåm fuy at löen aitt leiti bil, 
du må raise inn atte, naar du vi. 

Dxn tyste gogg hu slipp mi inneunde, 
jarta pikka, o tårin runne, 
jarta pikka, o tåren rann, 

i jarta kåm hu vx1 alt for lagt. 

Eken tyste gogg eg po armen veilti, 
jarta pikka, munnen smeilti; 
dxn fyste gogg eg po armen låg, 
va de sum exl o aimyrdje kwer dwn trå. 

Var. Landat. 741,11: 
Den fyrste gång at eg låg på armen, 
då var ded liksom eg låg i varmen; 
den fyrste gång eg på armen låg, 
ded var som elden i kvor einast tråd. 

Eg va so sxl, att eg seutei tjxnte, 
bloi va so de bles o brxnte; 

hu syov so stött' po minn edjen arm, 
att hu djore meg inni mitt jarta varm. 
5 sött 

344. 0 vi du vexre mej loyndurns blyoka, 
osso eg aisemo mm deg kann stryoka, 

vi du vexre mitt loyndums tigg, 
du ska saiste syove eut po armen minn. 
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Vundrast du på, um eg luyt flaggre? 
De må djxnta mei au mx andre. 
Um eg flaggrar, dr eg tjem, 
de må du djera, kor du x. 

Sku dompekvxllan lxgge vare, 
so tjeme rnoydumen raint ti fare; 
sku dompekv2ellan Inge blei, 
so tjem dar tji moydum i kveila mei. 

Djxnta gav mi de skarve luove, 
eg måtte strjeuke hm neve skruove; 
so kåm eg av mot aitt leiti duyr, 
de va loi o blaut sum ai mosemuyr. 

Bil å bil de vi mi flaggre, 
de må djxnta mei au mx andre; 
flaggre kvxllan fro tei ti tolv, 
hare mi hav rnoydumen i beholl. 

345.  Ha du tjmnt m, o ha du sett m? 
Ai ai ai, hu va grai um netan! 
Intji anlist ve ti o glåpe på, 
mwn for eubegreipeleg teure hjå. 

Treu de kunna vemre so stor ai vonde, 
uni eg tog djmnta mei inn i fandje? 
Treu de kunna vemre so ,stor ai skomm, 
um eg let dj5enta mei få aigogg? 

Eg ha tott gama, o mm lim struoka, 
mxn eg vait so vwl, att hu m forlyova; 
eg ha tott so gama struoka nube, 
mxn eg vait so vwl, hu forlyova x. 

Jan, de x gama 0 mm dai struoka, 
addrehxlst fyst dai ni forlyova; 

de x de gamaste sum eg vait, 
då addrehmIst fyst han w ti majs. 
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Eg vill, att kveila ha kunna tala 
o dörredinni1  dej kunne svara; 
eg ha vilt, att kveila ha kunne sakt meg frei 
bå for fantestyttje o horerei. 

kveilestoppan (invandrat). 

Den stöste synd, sum eg hev mx ha e dredje, 
de x, att eg aisemadde ma he hev ledje; 
eken stöste synd, sum eg mxhe draiv, 
dx x, att eg aisemadde m h svaiv. 

Dr fuyer harm, o dr fuyer tredje, 
fyst han mx djxnta hev skamlegt ledje; 
der fuyer harm, o dr fuyer sent, 
fyst han mx djxnta hev fjfemt si eut. 

Ai ai ai, .dr fuyer tredje, 
so nr ainanne sum mi hev ledje; 
ai ai ai, dar fuyer sent, 
so staut ai djgente infor jarta beur. 

Kanu du minnast dxn aine gondjei, 
du vii hav xra, eg senil hav skommei? 
Ha eg då tji var bete hx11 deu, 
so hav mi bi,logo var fjwmde eut. 



Den älskades utseende ock 
egenskaper 

(»idealet»). 

(Se dessutom isynnerhet steven 96, 97, 99-101, 103-109.) 

358.  lim adde djmntu stog i ai leine, 
fyst dai Lljote, sela' dai feine, 
um adde djmntu stog i ai ra2, 
so vist eg vm!, kvx3  eg vi ha. 

Moe Skr. II, s. 136: 
3) grove å så 

ja, om dej sto så uti eit Ra, 
Landat. s. 771,4: 

hokken 

359.  Nu hev eg vnori i adde dala 
o skoa djmntun i adde gara; 
nu hev eg vyori po aust o vmst, 
nu vait eg vxl, kvm eg leikar bmst. 

Lauvd. II, s. 22. 

360. Um eg måtte blei eutitte haile dalen, 
so vist eg vm!, kvm eg vidde have; 
am eg mätte blei pode upp o eut, 
so finn eg indjen, sum m sum den. 

361.  Du vitt o braitt må i vxrdei raise, 
for du finne matjen ti dxn eg maine; 
nai matjen x nu vist fjx1la jjå 
nix so raue tjinn 0 augo 80 blå. 
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362. Eg hev ai djwnte, hu x so feine, 
att solei må tji på heenne fjeine; 
kring augo' ae hu po rau o kvit, 
d'te tji for stnågeuta kårne dit. 

Landst. s. 740,4: vangann 
Var: 3-4: 

krigg augo w hu po rau o blå, 
att solei må tji fjeine po hxnne då. 

Stud. visebog s. 200: 
hendann dei er som föykemjöll, 
som venast sole ho renn å fjöll. 

36a.  Eg vait ai moy eunde buyrigghxtte, 
so vexn sum solei i leiei sprxtte; 
de finst tji feinar i sö hell nor, 
nai um du laitar den haile jor. 

Eg hev ai djPente, hu x so feine, 
sam morgosolei po neuten fjeine; 
hu finst tji feinar i &Me land 
frå Vardeheuse ti Kristiansand. 

Var, de två sista raderna som i föreg. stev. 

0 alli hev eg sleik djxnta funne, 
alli hev hu meg i suyne runne; 

eg hev alli sleik djaenta sett', 
sam x so ve o so snjål o nxtt. 

Laudst. s. 777,17. 
Var.: 1) o alli hev eg %loko i hudjen swtt, 

366. Eg vait ai moy, hu x fager skoda, 
mx josblå augo o tjinn stim rosa, 
mx fagrast måle av dai eg säg, 

surn sylv so kliggar de vexne mål. 

367.  Djxnta mej hu x ve o vxnlig, 
kor eg ser hx, x hu leike tjtenleg; 

tyst hu tjem so i stova inn, 
de luyser lagt frå hwnnes blome tjinn. 
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Var. Landet. s. 739,2: 
Eg veit ej gjente, hon er så venleg, 
og hor eg ser 'a, så er ho kensleg, 
og hor eg ser 'a, så er hon blid, 
eg tenkir plent det blir genta mi. 

Dr beur ai djxnte uppeunde fjx11e, 
Lhxr finst tji matjen i' prxstedjx11e; 
vexnt 2 hu vaksei o dana val, 
o lykkelig x han, den sum h fr. 
5 hu spelar basen for 

o so vexnt aitt lag o so fein am n fakte, 
hu djegg so rolegt, so stoygt, so sakte; 
jau, dai måg kåme ma kvx dai ve, 
so vait eg djeenta mej tapar tje. 

So fein an fakte, so grai an slxndje, 
eg tjxnner djaenta mej, kor hu djendje; 
hare eg tek inn å håndei dej, 
so kann eg tjxnne deg, djxnta mej. 

Snjål i orei o grai ti tala, 
so w hu laga, dam eg vi have; 
snjål i orei 0 vokstren fein, 
so x hu laga, snill djaenta mej. 

Var. 3-4 Landat. s. 776,8: 
snjål i ordi å fakte-greid, 
så må du tru, att han var ki leid. 

Djxuta mej hu x rund o snille, 
eg fr ba intji, eg x for rigge, 
for de att eg x so rigg av stand, 
jan, de w vann hell haite fan. 

Den lisle' djxnta, eg hev mi eutkora, 
hu stxnd i dynna, surn hu va måla; 
hu m so ve, hu w rar o se, 
hu m lissum solei, hu dalar ne. 

Jfr med andra raden nr 155, samma rad. 
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Go ti teure o go ti tale, 
go ti heuve 0 go ti hjale 
vi du finne dxn dj2nta fein, 
du luyt laite vw1 euti stoylelei. 

Eg hov ai djxnte leitei o nxtte, 
dar x hudjen minn altfor stserke; 

eg hev ai djxnte leitei o ve, 
dr x hudjen minn lagde ne. 

Du tar meg alli for djxnta snaie, 
for x hu leitei, so x hu graie; 
du tar meg alli for djxnta snjå, 
for x hu leitei, so x hu snjål. 

Eg vi tji hav %loko lagg o store, 
dai klxe oysle o so i romx; 
nixn eg vi have am n leiten o ven, 
so eg tar tji fjxmmast, um fok tjem inn. 

Dxsse draendjinn var alli vuyre, 
sunt stande bare eutfor dynno luye, 
omen okkos drxndje dai kåme inn 
mm spxnne po hatten o lsettje krig. 

379 	mi vi tji hav nktoko vonde geuta, 
mi x so rxde o vare treuga; 
nai eg vi ha meg am n snille mann, 
for vonde mxnna x vxrr hx11 fan. 

Geuten minn han x nyss oppvaksen, 
han finst tji feinare po tjyrtjebattjen; 
han finst tji feinare po dwnne jor, 
inneunde klåre himmel o blagke sol. 

I.ativd. II, s. 23. 

Mm fillut hatte o gåmål vseste, 
so djegg han klxd, dxn eg leikar bxste; 
mm gamle bukso o grimme sko, 
jan, so djegg han klxde, min geute fijot. 
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382. Vexnt x han vaksen, Lvexnt w 1  han klxde, 
indjen å gare, sum han x rrede; 
vent x han vaksen, Lstaut 2  fr han franim, 
o indjen på garx, sum rrxdar3  han. 

staut djegg 
vitt 
treugar 

383.  Han re so tittdjegd, mein geute snjåle, 
att teune vare plwnt kolende svårte; 
han ce so tittdjegd, mein geute fljot, 
att grase i teunx de fxr tji gro. 

384. Leike i natteurfe måg dai vexre, 
gott vit o treuhait kann gl2ee djeve; 
stoyg i orei, i kunnskap go 
vill eg hu seull vexre, mej dj2ente 



Stark ock trofast kärlek. 

Steerke heurei o bjönnelåsa: 
alli ko am n sam dar ein kann kåme; 
starke heurei o bjönnetjinn: 
alli ko am n sum dar kann kåm inn. 

Innafor jarta x låsan stoyge: 
dan sum tyste tjeme, var alli gloymde; 
han var alli gloYmde i nioko tigg, 
dan sum tyste tjeme i hudjen inn. 

Innafor jarta m låsan stoyge: 
alli ko ai sum dan upp kann loyse; 
innafor jarta x låsan spant 
alli ko ai sum kann loyse dan. 

Innafor jarta o vestre lena 
dar x hu djoymde, mei djante veane; 
dar ee hu djoymde o tjem tji ifrå, 
so landje jana pikkar o slår. 

Alli ko den bev dan vedjen funni, 
sam ber ti jartas inderste grunde; 
alli ko den hev dan vedjen hart 
sum beare ti jarta, minn geute tjar. 

Fyste på leistun so x du skreiva 
inni mitt jarta, som du var leima; 
nai, dar djendje deu tji euto, 
for du stand uppskreiva rom jarteblo. 

Sv. landsm. XV.!. 	 6 
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391.  Dn eg her huglagt eg alli gloymer, 
so Iwndje bloi i årun stroymer; 

so lxndji jarta i bringa sker, 
eg alli gloymer mei djmnte tjxr. 

Um eg var so gåmål, eg alli boyrer, 
mej staute djxnte eg alli gloymer; 
am eg var so gåmål, eg alli ser, 
so gloymer eg alli mej djxnte ve. 

Djxnta mei kann eg intji gloyme, 
so laandje eg djer po ser o hoyrer; 
djaenta mej gloymer alli eg, 
so lxndje bloi w varmt i meg. 

Koss kann du txntje, eg kann deg gloyme, 
so vx1 sum du x i mitt jarta djoymde! 
Deg gloymer eg alli po dxnne jor, 
for du sit i jarta mej sum ai sol. 

395, For deu var gloymde, ska jarta stiddne, 
augo ska briste o tjinnei bleikne; 
for deu var gloymde, mei djoente fein, 
fyrri ska de springe mitt unge leiv. 

De x wel vont, att du vare gloymde, 
du x for treudjei i jana djoymde; 
so bendje sum eg ser himlens sol, 
gloymer eg alli mei djaente fijot. 

Eg heve luova mei djmnte graie, 
att mi ska fuyast at evighaitm, 
att mi sku fuyast i mot o 

sIxtt alli jiljast, for dauen tjem. 

398.  Ko haile dadjen att eg deg gloymer, 
de brxnn sum el, fyst eg måle hoyrer; 
ko heile dadjen att eg fr ro, 
for du ligg po jarta sum exl 0 glo. 
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- 399.  Du x dxn ainaste eg fxr tji gloyme, 
sura teiast myt eg um deg droyme; 
du x dxn ainaste i dxtte leiv 
sum eg allstött djoymer i jarta mej. 

Alli dage forbei meg djendje, 
eutta du titt i mitt minne rxnne; 

naut eg hoyrer, att klokka sker, 
eutta eg txntjer på deg, mej djwnte tjxr. 

Dal augo kann eg nu alli gloyme, 
for sol o måne tottest eg gloyme; 
koss de seg heve, eg alli vait, 
rnxn eg hev am n hug, so d'x stigglighait. 

Var.: Landst. s. 731, strof 4 i visan »Signe Mogen» (uppgives 
av L. ej ha sitt ursprung från bondfolket): 

Dej augo kan eg no aller glöyme, 
båd sol og måne dej tottes göyme; 
hos ded no hev seg, eg inki veit, 
eg hev ein hug, som är steggleg heit. 

Du laikar jamlegt kriggum mitt minni, 
i daglegt tal o i nattedrömme; 
kvxr tei o teima, kvxrt klokkeslag 
du laikar i jarta ti saiste dag. 

Geuten minn han x intji gloymdel, 
kvxr onno flott myt eg um han droyme; 
nai, kom kann eg gloyme minn geute fljot, 
sum helt mi po armen so mag ai nott. 
1) Djxnta mej kann eg intji gloyme, 

So mag aj gogg hev eg droymt um 
sum ska fuye mi djenum leive, 
sura ska fuye på byldjo blå 
osso jx1pe te», fyst de laitar på. 
1) o va jx1pelaust, 

veive, 
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405. Eg ftentjer trått, eg vi deg gloyme, 
mxn kvxr ai nott luyt eg am deg droyme; 
i draumo ser eg grailaitjen dinn, 
de veisar, att du hev hudjen minn. 

tim netau ligg eg o am hm droymer, 
for eg tittje de, att eg hm hoyrer; 
eg tott, eg såg hm o ha hm hoyrt: 
fyst eg si te o fjå, so ha eg dm droymt. 

Um netan ligg eg o tim deg droymer, 
de vexne måle ditt eg allstött hoyrer; 
i draumo ser eg grailaitjen dina, 
de veisar, att du hev hudjen minn. 

Eg trentjer på deg po saint o teilegt, 
eg tittjest fjå deg, du stwnd so bleilegt; 
eg ser so jamlegt ditt staute lag, 
eg droymer um deg po nott o dag. 

Alli hoyr' an o alli fjå an 
o alli maj fxr eg tale på au; 
i draumo ser eg an mag ai nott, 
han hev kåme o trösta meg, hev eg tott. 

Nu vi eg lxddje meg ti o droppe 
am djxnta mei, sum eg kann tji gloyme; 
mm deg i tagko eg somnar inn, 
for jamt du laikar i hudjen minn. 

Du sveiv i tagko mej, kor eg fare, 
i svimne tittj eg, du mm meg talar; 
hxr finst tji ai uppå dxnne jor, 
sam hev fxgsla hudjen minn så sum deu. 

Gukvx11a, dj2enta mei, takk for seinast! 
Jan, innu tittj eg, du x dxn graiast; 
gukv2ella, dj2enta mei, ve o blei, 
du svaive jammaste i tagko mej. 
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Moe, e. 135: 

Go Kvx1 du Fyren min, aa Tak for seinast, 
aa jamlik synes eg du x greiast; 
i Haardag-Tier aa Kjorkelak 
saa synes eg Fyren min speller bas. 

413 Magt ait kvw1 hev eg deg i taka 
jamt o stött du i hudjen vaka, 

magg am n tantje umriggar meg, 
mwn jammast sveiv han do krigg um deg. 

414. I jartebotne dr vi mi djoymast 
alli mai uppo jorinn gloymast; 

twntje på kvoraire bo nott o dag, 
so der aitei kann var xkteskap. 

415. På jartebotife der må du veapre, 
de 2e nioko du tar tji tredje; 

(loar må du liddje, mej djxnte fijot, 
allt ti eg hev doyt o fe lagd i jor. 

Var.: I jartebotnx dr må du liddje, 
ti eg 2e dö o lagd i tjeiste; 

416. Tjwrlighaitei hev vuori lxndji, 
jarta mitt, jau, de hev hu fendji; 

jarta mitt, jau, de hev hu fått, 
jau, de fekk hu, DaSe eg va ait bån. 

417. Fyrr eg kunna mej djxnte bedjeve, 
nai, fyrre kunna eg bedjeve exte; 
fyrr eg kunna bedjeve mej djwute fein, 

nai, fyrre kåm eg ti liddje leik. 

418. Eg bexr deg treudjei euti mci tagka 
kvaer dag, ti jarta tji bagge bagkar; 

leivi såg eg lissum am n laik, 
tyst eg txgte de, du meg alli svaik. 
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Minn vexne geute o minn graie kare, 
du w dun ainaste eg vi have; 
du djendje alli u jarta mej, 
so lwndje eg heve Sjoel o leiv. 

Kor eg fxrast, hx11 kor eg vakar, 
de same treufaste jarta bagkar; 
eg x i dag, sum eg va i går, 
eg w at åre lissum i år. 

Djxnta lyova, hu mi seull vexre; 
hu sa, hu kunna tji meg bedjeve; 
hu vidde have meg, koss de djekk, 
osso våge på, ko leiv hu fekk. 

Ugg o aisemo eg hera djendje, 
o tagkan teiast ti deg seg vxnde; 
koss eg vi tagkan mej -made,  o sneu, 
dxn sum jammast beur &er, jau, de m deu. 

 De måg da hxlse mej graie djoente, 
att eg ska au på aire ttentje; 
de måg da hxlse mei djxnte ve, 
hu tar tji ber nyoko sent for me. 

D'Pe gott o hav si an treudjen vexne, 
sum kann han treudjen i jarta bexre; 
mxn finne doen de m intji veist, 
eg hev tj ko ai, de m djwnta mej. 

For eg deg aalskar, o deu meg leikar, 
treuskap ti danen, so ska de bleive: 
att mi ska xlskast i okko tei 
osso vexre treugne, ti mi m leik. 

Eg kann tji vite, koss de hev djendje, 
mitt haile jarta, de hev hu fendje; 
eg kann tji vite, ko tei de va, 
men de aukar loynlegt kvxrt jarteslag. 
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Jarta mitt vi eg intji dele, 
nai, du ska få de, minn geute vetpne; 
du ska få de so hailt sam —, 
de tregar du intji, de vågar eg. 

Atx deg inse seia må leivi josne, 
framteisdagan vill glalegt fljote; 

på treu o tjxrlighait leivi byggt 
osso på armen dinn skove tryggt. 

For vi du treudjen ti wndes vare, 
so fxr eg rolighait, kor eg fare; 
for vi du treudjen ti andes blei, 
so fxr eg rolighait mitt balle leiv. 

Ti deg eg må meg vx1 sneu o vwnde, 
ska eg få tröst i mitt jarta tjxnne; 
alli x de ko deu mitt veiv 
sum eg trur kann tröste mitt tugge leiv. 

De, sam kan glxe i leivi djeve, 
x att dai kann treudjei kvar aire vespre, 
fortxljast allt pode sött o seurt 

treuhait veise, ti dai ånde eut. 

432. Ait treufast jarta x vont o finna, 
sxl e dxn, sum ait sleikt kann vinna; 

for dsen, sum intji ait trenfast vann, 
dsen rxtte hugnaen alli fann. 

Inni mitt jarta dxr x du djoymde, 
so lxndje eg liver, var du tji gloymde; 
du me hev luova de same au, 
treu de se ko döen, sum fjil okko tvau? 

Eg hev ai eutkora•iblant so mage, 
d'x ai sum djendje frammum dai andre; 
eg hev ai eutkora i dxtta leiv, 
sum sveive jammaste i tagko mej. 
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Boss kann eg hudjen fro djantun vande, 
sum va dan treugnaste eg hur o tjanne; 
for ska eg tale av jarta raint, 
so stand hu i hudja sum nummer am. 

So ve ai djante vi eg huglagge 
alli tatji i jarta slappe; 

tjarlighaitei hev stoygt ingrot, 
for mei vidd hu veare, de sa hu _gav. 

Dan aine hudjen dan aire tjöver, 
man reatte hudjen i jarta höver; 
fyst hudjen dan m av reatte slag, 
far dn alli fre antel matt hall dag. 

Fludjen minn dan kann eg tji tvigga, 
so landji jarta mitt siar i brigga; 
am solei vare so rau sam bio, 
so bedjev eg alli mei djtente fljot. 

Eg leikar deg, o minn hudje brinne, 
ja, inst i jarta eg kann de tjaanne; 
ska intji mi tvau få kåm ihop, 
so far eg alli po jorin ro. 

Hudjen fuyer mi, kor eg fare, 
djanta jamt eg i tagko bece; 

hu sveiv i tagko mej myrkt o jost, 
nai, eg bar alli gloyme mej dj2enta fijot. 

Eg hev huglagt ai lans o snjåle, 
so alli aire i hudjen kåme; 
eg heve huglagt ai lans o fljot, 
sum eg alli gloymer på (henne jor. 

Eg heve huglagt o tetj tji an atte, 
ti ai stand hudjen minn fra= for adde; 
dar stand han nott, o dar stand han dag, 
kanfji allt ti eg m lagd i grav. 
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Ti jose dadjen so hav mi stryoka, 
men mndo hev intji hudjen dyova; 
nai, han dyovar alli po dmnne jor, 
for hu ligg po jana mei sum ai glo. 

 Hudjen minn stmnde sum an lodje, 
for tjoerlighait hev innpå meg bryoti; 
hudjen minn brmnn sum exl o glo, 

de hev hu volt mi, mei djmnte fljot. 

Um hudjen minn tar eg alli kvme, 
den seig stim solei ne po dai vexne; 
um hudjen minn kvm eg alli hågt, 
for den m hjå djmnta mx augo blå. 

Hudjen fuyer mi, kor eg fmre, 
geuten jamt eg i tagko bxre; 

han sveiv i taBko mei myrkt o jost, 
i vmrdin gloymer eg alli ho. 

447. Hudjen minn, jan, dmn hev du styoli, 
eg fmr so leiti um netan suove; 
eg tmntjer på deg teilegt o saint, 

den hev hudjen minn, de in graitt. 

448. Fyst eg upp av minn svimne stmnde, 
d'm deu sum fyst i mitt minne rmnne; 
tyst eg somnar hmll vaknar av svimn, 
so x de den sum laikar i hudjen minn. 

449 Koss ska eg djmre for o hudjen voende? 
Han i meg hait lissum ellen bnenne. 
Koss ska eg djmre for o hudjen sneu, 
sum eg hev so hait ti minn staute gent? 

450. Dien tjmrlighait eg hev te di fendje, 
dxn hev so jeupt i mitt jarta djendje; 
dmn tjxrlighait eg hav fendje ti de, 
dmn x so stor, hu forfuyer me. 
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Var. Fedrah. 1881, nr 40: 
Doen kjxrligheit, eg hev te o fengji, 
ho x so stor, ho tek alli Endi; 

Eg po deg txntjer, eg um deg talar, 
i aire tittj eg so leiti gama; 
fyst du x tji rum meg, mej djxnte grai, 
tittje eg alli gama i nioko maj. 

Du txntjer kanfji, de kann tji vare, 
att de m beurte um tvo tri dage; 
du txntjer kanfje, eg hev deg gloymt, 
mxn og hev deg inni mitt jarta djoymt. 

Var.: Landet. e. 737,12. 
Moe e. 129: 

Den snaale Guten eg kan kje glöime, 
han vi eg onde mit Hjarte jöinie; 
du twnkjer vxl, at eg hmv Ein glömt, 
men eg hmv en saart i mit Hjarte jörnt. 

De mi hav tala, må stoylegt stande, 
so satt sum vxrdei vi tji forgagge; 
de mi hav tala, må stoylegt stå, 
so satt sum vxrdei må tji forgå. 

454 	dr fro jarta ti jarta djendje, 
i tjxrlaik tala hev anna 1:1xmme(?); 
att de m niainigg euti ditt tal, 
de bxste tjxnner eg po meg fjav. 

Mei lisle djxnte, måg orei stande, 
o vi du halle dai löfte magge? 
Vi du minnast, ko du hev sagt? 
for Geud x vitni, sum kennlar att. 

Eg vi tale sannhait mm so grai ai djsente, 
eg kann tji sannhait av lygnin vwnte; 
eg vi tale sannhait o alli mai, 
vi aire ljuge, 80 kunne dai. 
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De eg hev lova, de kann eg halle, 
nimn eg vi intji mei djmnte narre; 
vi du meg narre, so kann du nog, 
maan so foar du alli i jarta ro. 

Atte deg eg alli vi lygnei breuke, 
du må ver trygg, eg vi ver dinn geute, 
att eg x dinn o att deu 	minn, 

so alstött fuyast i dette leiv. 

Dxtte sai'an, minn geute snille: 
»Alli ko döen ska okko fjilje.» 
Dwtte sai'an, minn staute kar: 
»Alli ko döen fjil okko at.)) 

 Orei mej dai sku alli klikke, 
so satt sam geuten minn vi seg djipte; 
orei mei dai sku stande stoygt, 
so satt sum geuten minn intji doyr. 

De mi hav tala, må stoylegt stande, 
so satt sum vfflrdei vi tji forgagge; 
de mi hav tala, må stoylegt stå, 
so satt sum vwrdei vi tji forgå. 

Oja, oja, å du tryggt kann snove, 
fer tvo so ska eg alli love; 
koss kunna du kåme po de 

tittje, att eg ha !nova tvw. 

Dien fyste gondjei eg mm dj2enta tala, 
då txgte eg, de kunna tji vare; 
då eg ha tala nue hm ait or, 
då va de dxn stautaste sunt eg såg. 

So magg ai grai eg po fandjoe hev tetje, 
mxn alli ko ai eg i jarta heve; 
so mag ai grai o so magg ai fljot, 
mxn alli ko ai sunt eg tjem ihug. 
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Dam, sam vi vezpre mej staute djwnte, 
ti hinne vi eg minn hudje vzende; 
i jarta mej 	alt yopi rom, 
o dfflr vi eg djoyme mei djxnte fljot. 

Visste den, koss eg deg leika, 
alli po jorin den vidd meg sveika; 
visste du, kom eg leika deg, 
alli po jorin so svaik dn meg. 

Eg la ti spyrdje, tim hu tjzerlaik åtte, 
so tjxrlaiksfull sun] hu po meg glåpti; 
hu la ti smeile, sa tji ait or, 
for hu tzegte visst, att eg hm forst°. 

Mej lisle djxnte, d'ae deg eg maine, 
eg ha skult tala nue deg ålaine, 
eg ha skult tala mm deg i loynd, 
du stim m so djeupt inni jarta djoymd. 

Hudjen minn bind eg intji 
eg vi deg spyrdje, am du vi ver mei djoente; 
vi du meg lyove, du vi vekpr de veiv 
stim ska meg fuye i mitt haile leiv? 

»Nu vi eg djeve de upp mej mainigg; 
eg vait, du lxgtar o få ai graiigg.» 
0 ja, visst lxgtar eg, geuten minn, 
for du sveiv so jamlegt i hudjen minn. 

IE de so te, att du vi meg have, 
so m her mei hond på att de ska vare, 
so ska eg tji tale mm aire maj. 
Kanta du likai lyove, so ze du grai. 

Eg vi deg fortxldje, mej djxnte tjoere, 
um de, sam meg so på jarta liddje; 
nu vi eg saie de baint o graitt 
osso alli dyldje for nyoko mai. 
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Tjfflrlighait hev eg te di fendji, 
Ifflndje i tagko mei hev du djendji; 
de hev eg tfflgt pode titt o trått, 
att so ve ai djaante eg vidde få. 

I minn hudje laikar so mage taka, 
eg hoyrer mat, koss mitt jarta baka; 
fyst eg tfflejer på djfflnta mei, 
do laikar hu jamlegt i hudjffl mei. 

De hev eg taegt adde mei dage: 
dn eg hev huglagt, dffln vi eg have; 
de hev eg tfflgt haile mej tei: 
dar senil syove ai ve uppå arme mej. 

Ha du tjfflnt de, koss de w laga, 
fyst eg ser aigaren ti mitt jarta? 
Ha du tjfflnt de, koss de kann blei, 
tyst eg ser aigaren ti jarta mei? 

Var.: Kosse treu nu, att eg blai laga, 
fyst eg såg aigaren ti mitt jarta? 
Dr kåm am n straum i mitt kåte leiv, 
do eg säg aigaren ti jarta mej. 

477 	lim tjfflrlighaitei o le o spötje 
de djere dai, sum intji rffltt få pröve; 
mffln dn, sum hev pröva, ko haitt hu 2e, 
han at hug o tjfflrlighait alli ber. 

Ai ai ai, att mitt jarta bagkar, 
de vall dffln aine, eg bar i mei taka; 
ai ai ai, att mitt jarta slfflr. 
de vffl11 d2en aine, eg i hudjen ber. 

De djegg sum gasta idjenum brigga, 
Lyst geuten djfflnta i dansen svigga; 
o bloi brann lissum haite glo, 
fyst geuten dansar (mm) sej djfflnte fljot. 

Bloi haitt djenum årun brfflnne, 
kv2er gogg eg ser deg, mei staute djmnte; 
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de site jeupt inni jarta illa, 
tyst eg ser, de luyser av dej raue tjinn. 

Fyst eg ser hm, mei djxnte graie, 
krig jarta var eg po kall o haitte; 
lyste kall osso seia haitt, 
d'w tji veist var fana av tjxrlighait. 

Fyst eg ser djxnta i dansen svigga, 
de sxtt sum neutar seg for mej brigge; 
for hudjen vxrmer, sum solei fjein, 

dx brinn sum el inni jarta mej. 

483. Pyst du talar, sit eg o luyer, 
tagkan mej ette orei fuyer; 

kvxrt or hu talar, mei djsente go, 
de sit at jarta o fester rot. 

Mej lisle djxnte, vi du minn hanne lindre? 
for d'se so de tittjest i jarta tindre, 
d'x sum am u el euti jarta brann, 
kvxr gogg eg hoyrer, du var nxmd po namn. 

Eg tsenjte de, eg si de tji akte: 
mxn ai ai ai, do eg såg hm atte, 
do eg såg hu va leike grai. 
eg totte de myrkna, um solei fjain. 

Kanu du vite, koss de 2e laga, 
i jarta jamt eg euro luyt haval? 
D'20 aitt eg maine, mxn alli vait, 
de sum meg felar x tjxrlighait. 

att eg av seuten so jamt var plaga? 

Var.: Eg kann tji fjönne, koss de x laga: 
i jarta jamt ai euro vi vara. 
De vare vont, att eg komme laut2, 
tax eg va ugg o ha hudjen blaut. 

eg kann tji i fjönne, att dsen komme laut, 
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Ko x de for ai kraft eg tjanner, 
sum djer, att jarta mitt svei o branner? 
D'a hare am n sum um de vait, 
itte sum eg mainar d'a tjarlighait. 
Var. r. 
de x bare tim de, da valt, 
att d'a de, att namna te tjarlighait. 

Danne tantje hev eg loynlegt byori 
stillt seg innum mitt jarta styoli; 

de klammer jarta, djer tjinnei blaikt, 
fyst han se fånga av tjserlighait. 

489. Eg alskar deg av-mitt baile jarta, 
vont de blei, kann de intji vare; 

eg spyr de nu, um du alskar meg, 
tun du vi meg fuye po all min veg. 

Vist var de vont, o vist snyt eg landje, 
for haile jarta mitt hev an fendje 
vist vart eg glae, do han kåm idjann, 
for han slökkte seutei, minn bseste vann. 

Du aige orei, sum bondei sleite, 
sum djer eg djegg o mot jor myt steire; 
d'a tji ko deu sum kann tale eut 
dai or, som luyser meg fro mej sent. 

Mitt käte jarta de fekk an yoti, 
dä eg ma djanta mej låg i fjosi; 
då fekk eg euro i mitt leiv, 
so att hudjen jammast kring djanta sveiv. 

Haitt va hondei, sum du me . rökkte, 
ellen fjav du i jarta slökkte; 

du vi slöttje ellen i jana mei, 
man då fekk dn arbai dej haile tei. 

494. Nu hev eg fendji meg so nuy an fuyre, 
nu vi eg alli ma aire buyte; 
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nu hev eg fendji am n so ven, 
lat nu Sjå,  kvm han tak av me. 

Sxtt meg po jarta, so eg må stande 
sum ait Signete uppå din arme; 
mej tjmrlighait x sum döen stxrk, 
tax Hxrrens lodjei o glöar buent. 

Jfr Salomos Höga Visa 8,6: 
Sätt mig såsom ett insegel på ditt järta 
ock såsom ett insegel uppå din arm, 
ty kärleken är stark såsom döden 
ock nitälskan fast såsom hälvetet; 
dess glöd är brinnande ock en Flärrans låga. 

Nu hev eg teura mm be so laandji, 
tjxrlighait hev eg ti hm fendji; 

nu hev eg teura ma hx i loynd, 
nu x de vont, um hu vare gloymd. 

Dai hav mi stritt euti taunio halli, 
bedjeve djxnta mej kann eg alli; 
dai have halle mi so stritt i band, 
nixn bedjeve djwnta eg alli kann. 

Dai grav o spyrdje, kvm eg vi have, 
eg vait nu intji, ko eg ska svare; 
eg må nu svare antel seks hx11 !jan, 
dxn eg hev huglagt, &en tek eg au. 

Fyst dai vi djwnta av mi tvigge, 
fyrr måg da jjxr jarta euto mei brigge; 
tyst dai sku saie, att eg hev 'x mist, 
fyrr måg da djer xnde på leivi mitt. 

So ve ai djmnte må eg tji vrake, 
fyst eg kann få hm, luyt eg hm take; 
fyst eg kann få hm, eg tak 'x ve 

de mm gkee o fornoyelse. 
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Fxr eg intji d2en eg kann leike, 
so vi eg hxlle aisemadde sveive; 
fxr eg intji ai grai o snjål, 
so djeu eg svaikadde, ti eg w grå. 

Fxr eg intji den eg leikar bxste, 
so tjem eg alli for Valle prxste; 
fxr eg intji dwn eg hev tjxr, 
so tjem eg alli for prxsten hr. 

I jarta tjem de ti brinne o sveie, 
kann eg tji få deg, mej djxnte feine; 
ja, jarta sveier, tjinnei var blaikt, 
kann eg tji få deg, mej djxnte grai. 

Kann eg tji få deg, mej djmnte feine, 
ait sorgfullt leiv tjem eg ti o sleite; 
am n glae dag tjem eg tji ti få, 
kann eg tji få deg, mej djxnte snjål. 

Dien dag ska alli på himlen rxnne, 
eg mx ai onno for prxsten stxnde; 
dxn dag ska du tji for augo fjå, 
att eg mx ai onno for prxsten står. 

Eg vi have mej djxnte vexne, 
um eg aire dadjen myt av o tene; 
eg vi have mej djxnte graf, 
for po jorin 	indjo evighait. 

Dai måge juge, dai måge laste, 
eg fr nog djwnta, de tar tji haste; 
dai måge laste å de dai vi, 
me x time buogo, de hastar tji. 

Jan, eg vi have mej djxnte nxtte, 
for der e grailaik, so de kann jx1pe; 
jau, eg vi have mej djxnte ve, 
for so var tji teiei ait leiti bil. 

Sr. landm. XV. 1. 	 7 
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Fyst eg tittje fjave bu m so graie, 
so kann de slatt intji fjildje aire. 
Eg vi hav'w, kann eg hm få; 
fyst eg vi hav'm, kvm fjil de då? 

lim okkos dage seul myt var tugge, 
po tjxrlighait okkos håp mi grunde; 
då tryggt mi vandra på livsens vxg, 
fyst mi riktig a3lskast mm leiv o fj2el. 

Eg ser, att leivi seg så tilagar, 
att mi kann bleive kvar annas makan 
farv2e1 eg sai tji ai treudjei moy, 
mmn fxste de stoygare, ti hu doy. 

Nxr eg somnar o nxr eg vaknar, 
so m de djmnta mei sum eg saknar; 
antel d'm dag x11 d'23 myrke flott, 
so x de ait sår o sum alli gror. 

Var. Landet. s. 737,1i: 
Og nxr eg somnar og nxr eg vaknar, 
så er ded guten min, som eg saknar, 
og nwr eg dröymer, så tikje eg, 
den fine guten han [kem tu l meg.' 
5 kem og ligg hjå meg. 

So magg ai ve uppo armx halle, 
mxn tji ko deg, sum eg gloymer alle; 
SO mag ai ve 0 so mag ai fljot 
hev eg sulla mm pode myrkt o jost. 

Jfr stev 464. 

Deu 2e d2en sum eg i taka före, 
den x dwn sum eg i jarta bexre; 

den m dxn sum eg heve tjxr, 
o alli forgloymer de, kor eg te. 

Innafor jarta dxr iC du tjtende, 
de ropar po deg, mei staute djmnte; 
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innafor jarta dxr må du bo, 
allt ti eg 2e dö o lagd i jor. 

Var. r. 3-4: 
0 jarte mei djegg alli ifrå, 
um eg so livde i teusen år. 

Um vinden seusar o snjoren fuyke, 
sa tjxrlighaiten tji &erfor truyte; 
hauste tjeme ti kvxrt ait år, 
nixn tjwrlighaiten hev allstött vår. 

Mej vexne djxnte eg alli gloymer, 
for am eg syove, eg am x droymer; 
am matt o dag x du leike nr, 
mwn bxst eg ser deg, fyst myrkt de x. 

Eg gloymer alli dai tjxrlig orei, 
for eg x dö o lagd ne i jorei; 
då x eg noyd ti o gloyme dai, 
tyst eg tji po jorin kann tale maj. 

Eg gloymer alli mei djxnte kåte, 
so 12endje sum eg x mann ti glåpe; 
eg gloymer alli mej djxnte fljot, 
so lxndje eg x po dxune jor. 

Jfr med de tre sista steven nr 391-399, 403, 405, 410. 

Eg ska fuye de iv land o åsa 
o ive haian, so vitt de blånar; 
eg ska fuye de iv land o hav, 
ja, um de va ne i dn svarte grav. 

Eg vi deg fortxldje, mei djxnte tjxre, 
um de sum jammast i tagko fxre: 
att eg vi alli ystje me maj 
mil o live o doy nix mej djwnte grai. 

Mej framtei ser eg so jos o bleie, 
fyst eg kann få deg, mei djwnte feine; 
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mej framtei ser eg so glad imot, 
fyst eg kann få deg, mei djante fljot. 

Seele va eg, de må eg saie, 
fyst eg mej leivetei deg må aige; 
sele va eg, de sai eg fritt, 
fyst du haile leivi må haite mej. 

' Jfr med de två sista steven nr 428-29. 

Eg a3 tji vant fl um tjarlaik skreive, 
for runt de sveive for tagkan meine ; 
ja, språtji 	alltfor blaikt ti de 

måle fargan å budja mej. 

So mage minnei eg luyte djoyme, 
for de eg alli tjem deg ti gloyme; 
da minnei stande so blagk o jos, 
fyst eg minnest stevei, du for meg kvo. 

Koss kann de anna hall meg euroe, 
fyst du sossi syndje, mein geute fljote; 
att eg deg alskar, de vait du val, 

att eg vi deg fuye po livsens vag. 

527.  Eg djendje o stande o um deg droymer, 
dej or eg treudjei i jarta djoymer; 
for de du hev skreivi o heve sagt, 
for de vi eg saie deg magge takk. 



Kärlekens natur ock yttringar 
— glädje ock sorger -- förhoppningar ock minnen -- resigna-

tion ock likgiltighet. 

(Se vidare en del stev i föregående avdelning, t. ex. 477, 479-482. 
488 m. fl.) 

Ko ska eg saie? Eg hev leiti pröva, 
ko d'x av tjxrlighait o vexr bedröva. 
Ko ska eg saie, eg sum m ung, 
fyst dai sai vexr hugsprxgd, de x so tunt? 

Ko ska eg saie, sum vait so leiti 
so vx1 av glan sum av tunge teie? 
For hev eg leiti av glxe tjxnt, 
$o x eg rend° mindre av seutin sprxgt. 

Indjen kann saie de', for han hev pröva, 
ko d'x av tjBerlighait o vexr bedröva; 
indjen kann saie del, for han hev tj2ent, 
ko d'x av tjwrlighait o vexr bekhemt. 
1) De vait nu indjen 

Fyste hudjen han i deg tetje, 
sum stottjeg du ette ånx reke; 
um du intji vi, må du fuye mm, 
dwr tjxrlighaitsstraumen vi have deg. 

So haitt x hudjen, att dxn kann vwrme, 
dam bloi fxr ti i tjinnei brwune; 
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so haitt 2e hudjen lissum an glo, 
jau, han v11, eg fxr tji i jarta ro. 

Dai sai, att hudjen kann vexr so stxrke, 
att dn kann vare ti huvvevxrke; 
dai sai, att hudjen kann vexr so haitt, 
att de raue tjinnei kann vare blaikt. 

D'x sum eg trodde upp i an lodje, 
d'2e sum du me.  rdjen ha fro mi stgole; 
d'x naut eg vaitt, ko eg stxnde på, 
fyst eg m inmx deg, mej djxnte snjål. 

sum du trodde po am n haite elle, 
so sveier jarta mitt mytji werre; 
d'x stim du trodde po am n haite glo, 
so sveier jarta mitt dag o nott. 

Um am n el inni jarta brxnne, 
so sveier jarta mitt mytji yxne; 
am en exlle brxnde alli so haitt, 
so sveier jarta mitt mytji mai. 

So magg am n geut eutav xlskug brwnne, 
so magg ai djxnte eutav tjaerlaik kleemde; 
so magg am n ve o so magg ai grai, 
sum vite mist eutav tjxrlihait. 

Boss x de laga, de so lut buytast, 
att sent o tjxrlighait dai luyt fuyast? 
Gråt o gime hev kvar sitt rom, 
mxn sent o tjwrlighait x i hop. 

Sam sveitten fuyer av ellens hite, 
so fuyer seutei av tjwrlihaitei; 
sam sveitten fuyer av ellen haitt, 
so fuyer seutei av tjwrlihait. 

XV. 1 
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For vonde taka so kann mi troyte, 
meen staute djxnta var alli gloymde; 
for allt i vxrdei kann djevast rå, 
rnxn uggdums tjxrlighait ankar på. 

Jfr Stud. Viseb. s. 200: 
Å alting glöymest no burt med tide, 
men aldri glöymest dn eg hev lidi: 
fyr alt i verde kan givast råd, 
men ungdoms kjxrleike ankar på. 

Dxn stöste seutei luyt allstött troeffe 
dxn, sum i leivi hev oelska mxste; 
for dxn sum intji hev tjxrlihait, 
han tar leiti snyte, d'x satt eg sai. 

Dai sum 	blaute, luyt jamlegt möte 
ai sent, sam kann daires jarta gröte; 
mxn han må vexre sum stokk 0 stam, 
sum ska tji akte ait jartemain. 

Var. r. 3-4: 
moen han må vexre hare sum stokk o stam, 
dxn sum intji akta sitt jarta 

Dom sum djegg kåte, luyt ai gogg stiddne, 
dxn sum x raulaitt, luyt ai gogg bleikne, 

dxn sum xlstjen hev haitt sura glo, 
han fXr i gravin tyst fre o ro. 

Dxn sam ska seutei for djwntu bexre, 
han må nu intji hav mytjil djere; 
dxn sum ska bexre for djxntu sent, 
doen se nu alli ko våkleg eut. 

anna 

Dxr stim du mytji hev rum hm stryoka, 
doertinix att du hev hm lyova, 

so kann tji dadjen sitt kvödd få Sjå, 
eutta djxnta fram i dej tagko kåm. 
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58, Hudjen dina du tji burt må djeve, 

for tak an atte du kann tji djere; 
um du ai djxnte dina huge gav, 
vi du bare rxde deg for bedrag. 

Dai 2elskugsdrauman dai x so söte, 
mxn jammast m dai mx seuten bötte; 
for hev du havt deg ai glaleg stund, 
so tjem seutei ive deg dubbelt tugg. 

Teure mx djwnto de kann mi få, 
mxn seut o tredje fuyer 2ett å; 
teure mx dai nit leiti bil, 
mxn sent o tredje de slippe mi tje. 

Tjxrlighaitei o den se tugge, 
o dan hev fjxmt so rnagg am n ugge; 
tjxrlighaitei o dn x lai, 
for dwn dreg i lxgden allt maj o maj. 

Antel w du av seuten kl2emde, 
hxlles i natteurx v2e1 eutfjaemde; 
du må vist ber po ai jarteseut, 
mx de du ser sossi synlig eut. 

Eg vidd, du tj2ende mej indre tagka, 
eg vidd, du tjwnde, koss jarta bagka, 
eg vidd, du tjwnde mej jarte-euro; 
mxn alli vi eg nu de so vont. 

Sossi sai u nu Hwge Uppsta, 
att gommo tj2erlighait alli rusta; 
sossi sai u nu Hwge Bö, 
att gommo tjxrlighait rustar tje. 

Tj2erlighaitei x gama have, 
mxn stundum kann dan vm! vonde vare; 
tjxrlighait x am n (....?) laik, 
for d2en kann deg djere po fjeuk o klain. 
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0 myrkt o skodde de tyttjest bleive, 
fyst du m burte, mei dj2ente feine; 
rnwn fyst du tjem fram fyr augo mei, 
x de sum solei um såmårs tei. 

Eg tittje fjönnune at mi smeile, 
fyst eg ser atte mei djxnte feine; 
eg tittje, de stneiler allt de eg ser, 
fyst eg ser atte mei djxnte ve. 

Fyst eg ser x, so luyt eg srneile, 
eg vi mi låge upp il ai kveile; 
eg tittje de, [att d'x indjen ting2, 
for3  hu meg tek uppo armen sinn. 
l) de vxlle de mi låg på 
2) x iv adde tigg 	3) fyst 

De hev i hudjen, fyst eg fr fjå deg, 
jamt eg ystjer, att eg må få deg; 

de hev i hudjen, o bloi br2enn, 
fyst eg ser, deg po vedjen djegg. 

De x so jarta i bringa bankar, 
kvar gong du laikar i minne tankar; 
de x sam bloe i åro brann, 
kvar ainast gong du i minne rann. 

Från Bygland. Jfr nr 474, 478. 

Fyst eg hoyrer mei djxnte talar, 
eg tott, de song po i fjödd o dala; 
lyst eg hoyrer mei djwnte kvoe, 
eg tott, de song po i ve o tre. 

Jfr Landst. s. 778,i 8. 

Eg tjgenner glxen ti jarta stroymer, 
kvxr gong eg måle ti djxntun hoyrer, 

bloi varmt djenum årun rxnn, 
so d'x naut, eg vait eg po jorin djegg. 
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Eg tjxnner hudjen stwnd sun) am n straume 
ti ai, sam x pode ve o staute; 
all jordisk sent fxr sum skodd tyr vind, 
tyst hu meg tek uppo armen sinn. 

De bxste djxnta hu kann rui lyove, 
d'x att eg må po armen syove; 
all jordisk sent fxr sum dugg tyr vind, 
fyst du meg tek inni famnen dinn. 

So myrke neta, fyst solei svinne, 
so josna de, fyst eg djxnta finne; 
so myrke neta for dadjen rann, 
so josna de, fyst eg djxnta fann. 

Fyste djxnta hu i meg tetje, 
i kvxr dam le de i mi kreke; 
nai, all &en reikdum i vxrdin veid 
kann meg intji glwe mot djwnta mej. 

Eg seul indjen sta kåm ti lite, 
fyst du va me meg, mej staute djxnte; 
eg tittje leivi so bleilegt mr, 
tyst eg de stundum po armen fxr. 

D'x sxle stunde o glae teinne, 
tyst eg hav deg innmx mei seia; 
dxn stöste glfee, stim leivi gav, 
de x o fjå deg på kåt o gla. 

Fyst du m mm meg, do x de gama, 
do fxr eg fre i mitt unge jarta; 
fyst du x raiste, minn geute fein, 
de sveier o brEenner i jarta mej. 

0 veopre mm deg de x en gl2ee, 
limen fjiljast rum deg de x en svee; 
ti veEpr inmse deg mej djxnte fljot, 
do kann eg få glxe o fjwlero. 
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569 	Dn fyste gondjei eg mim deg tala, 
de va so de josna i jeupe dala; 
de va sänn kraft i dej ora dej, 
de tog meg inn i ait draumeleiv. 

Från Bygland; jfr nr 463. 

570.  Titt am kviellen eg txntjer på deg, 
titt i drauman eg tyttjest fjå deg; 

eg tyttjest fjå deg so jos o vexn, 
sum fyste gondjen du åt meg fjen. 

Från Bygland. 

Eg hev sleik euro po kvödd o daga, 
de heve vyorti mi ti ai plaga; 
eg hev sleik euro, fxr indjen fre, 
for eg fxr svalle ai stund mm de. 

Eg ha vuorti plaga av tugge stunde, 
ha eg tji tröst i orei dej funni; 
am n glae teime ha eg tji havt, 
ha eg tji fendji tröst i de du ha sagt. 

Mitt arme jarta i leivi hoppa, 
tyst eg ser djxnta i store flokka; 
eg 2e so rxd, dwr kann vexre am, 
sum kann tak hm av mi, mei djxnte grai. 

0 tjxrlighaiti hu x t,je fjxmti, 
dxn ha såra so mag ei djoente, 

dxn ha såra so ma gg ej möy, 
ja, suyt o gråte allti dej döy. 

Samme meddelare som stev 13 var. 

575.  For stxrke huge djev jartekhemme, 
sött o seurt inmx seia stxnde; 

um han hev tjterlaik so hait sum glo, 
ser han sent o glxe mm seia stå. 

576.  De kann du hoyre å mei harmestxmme, 
eg bexr i jarta am n vonde klemme; 
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de kann du hoyre å mitt harmemål, 
att eg beLpr i jarta ait yopi sår. 

Nu w du synlig, nu w du blaitje, 
nu x du hugsprxgde, de kann eg saie; 
du x hugspnende, de ser eg vro!, 
for jamlegt um dagan sit dn o gnet. 

Ånga loga o oy-ro hoyre, 
bloi halt djenum år» stroymde; 

dam vo eg vann hev1  sej vissa misst, 
mxn att du x hugspr2egde, de vait eg vist. 
1) korrumperat: d'oe vant fyst han heve 

579.  Eg x so hugsprxgde, sam eg kann vare, 
eg hev ber alli am n glae dage; 
eg x bugsprxgde, de x so vant, 
eg tåler tji gautjens vxnaste jo. 

Var. r. 
Eg x so hugsprxgde, eg kann tji tåle 

hoyre gautjen, fyst dam alt djele; 

Store hugmrke dren te vonde, 
dam ligg po jarta mei sum am n gloe; 
tyst mx tredje o so mae seut, 
(hen tjern 	alli fro jarta eut. 

Tj2erlighaitei kann jarta tvigge, 
de få dat pröve bo reike o rigge; 
ja, tjttrlighaitei deen klxmmer hart, 
dxn sam får tjxnne å retptte slag. 

Tjrerlibaitsseutei kann jarta tvigge, 
dxn få dal pröve po reike o rigge; 
dam tetje hovu o bringa mx, 

stautaste djxntun få tjxnne de. 

553.  Eg vi du tj2ende de i am n teime 
innfor bringa, ko vant de sveie I; 
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eg vi du tjxnde de i am n dag, 
so ha du sagt: »ai ai, for vont de va». 
1) so sa du: »ai ai, for vont de sveie»; 

Av tjserligbait kann han var forstuyra, 
ti han kann kå,m i ai stor euvuyra; 
han kann var forstuyra av tjaerlighait, 
so att han alli vite fxr atte mai.1  

5 Var. Fedrah. 1881, nr 40: 
so han kjem seg alli på Jori mej. 

Jfr Landet. e. 741,3: 
Aa kxrlegheita hon ger forstyrad, 
og sume sker seg reint i uvyrda; 
eg hev ki prövad, men höyr dej sej, 
af kaMegheit kan en gjönne döy. 

Koss x de laga, mej djwnte veTne, 
eg tittj so harmelegt, tyst du kvxe; 
koss x de laga, mej djxnte grai, 
in du so sårt beklxmt eutav tjxrlighait? 

Eg hev ai sent o am n loyndumstredje, 
d'se titt i leuneveis eg heve ledje; 
eg hev a am n tredje o so ai sent, 
de titt i leuneveis eg x so fjeuk. 

Du stxnde mm meg tim jose daga, 
um netan tittj eg du min meg talar; 
ja, solais x de min tjxrlighait, 
dsen maggain heve jårt fjeuk o blaik. 

Nxr eg sovnar o nxr eg vaknar, 
so x de nit sår o suni alli battnar; 
fyst eg vaknar po svimnx mej, 
so x huvdejårei vät som seil(?). 

Jfr nr 512. 

Um netan ligg eg o um an droymer, 
um dagan fxr eg ho alli gloyme; 
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fyst eg vaknat po svimme mei, 
so x huvdejårei våt sum seil. 

590.  Eg ser po deg, du m hugsprxgde, 
for tårin jamlegt i svimne reenne; 
ja, tyst du vaknar på svimna3 dej, 
so x hovdejårei våt sum seil. 

591.  .1E eg aismo, sit eg o grxte 
ystjer titt, du ha vuor inmx meg; 
dxtte vait du, att eg djer trått, 
diffyr gnet eg so mag ai tår. 

Vundrast du på, rim eg djendje stidde, 
so ve ai djEente innfor jarta liddje? 
Vundrast du på, um eg djendje steur, 
fyst so ve ai djwnte innfor jarta beur? 

Fyst eg ser atte mej djwnte feine, 
so pedjynder jarta mitt ti o sveie; 
fyst eg ser atte mei djxnte snjål, 
so fter de ti sveie mitt jartesår. 

Stud. Viseb. s. 199. 

Hudjen meg ikrigg brigga klammer, 
jarta sukkar, sveier o brwnner; 

bare for ai, jau, ai ainast ai, 
so kann eg meg alli få glxe maj. 

595.  Jarta mitt d'oe uppfyllt av tagka, 
de rinne ive po adde kanta; 
so sit eg inne mx sorgfullt sind, 

fxr alli tale mtn tjxrasten minn. 

596.  De sum i jarta hev vittna so lxndji, 
de hev nu allt ai bedjyndigg fendji; 
dai tugge dagan hev djendji inn, 
sum hav vittna so lwndji i hudjen minn. 
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Eg 12er, mxn alli eg lxr av jarta, 
for jarta mitt du hev uppsarja; 
eg ha mxst txnjt de, du ha de gåt, 
for eg sit o glåper po deg so trått. 

0 vont i huvi o fjeuk for bringa, 
tperlighaitssorri(g) d'x de sum tvinga; 

vont i huvde o bringa nue, 
d'x tjxrlighaitsorri(g) sum tvingar meg. 

Samma meddelare ann nr 13 var. 

Moir mej spyrr meg, um eg va fjeuke, 
nix de eg sat so stött o steure; 
eg svara de, eg ha fendje vont, 
rawn de va tjfflrlighaitei sunt va for tung. 

Jau vist tjem de ti vare kn2ekka, 
ai sår i jarta de tjem ti svxkka; 
jan vist tjem de ti var al sent, 
ai sår i jarta mei de gav deu. 

Jo, hxr m tankar o her x 12ens1er, 
hxr 2e nog eutav fixrlaiksfixnsler; 

de sum djere i leivi so magg ai sent, 
x ait nai for ja o am n tveil for treu. 

602. Dwn seutei tittj eg x tyste bexre, 
dam sum myt loynt inni jarta vexre; 
dxn seut m tyste, sum indjen ser 

alli for nmennefjen fram seg ter. 

Sku tagkan mej vare eutum intje, 
so vare jarta mitt sunt stål o flinte; 
ska takan mej fl 2endes blei, 
so var jarta mitt sum stål so steivt. 

Eg sto o glåpti, mm solei glade, 
do såg eg vm], att du hudjen hae; 
eg sto o glåpti, eg sto o gret, 

eg sto o snyte for ai so ve. 
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Do eg såg hx atte m tjyrtja, 
de stundum josna o stundum myrkna; 
do eg såg hu va leike ve, 
do tridde der tåre fro augo ne.1  
1) eg bleikna o falma ti jorin ne. 

Var. Stud. Viseb. s. 199: 
Og då eg såg han der att mx kyrkja, 
dm var so dm ljosna og so dm rnyrkna: 
og då eg såg han var lika staut, 
dm var so eg seig nid i jorde blaut. 

Dtette txgt eg alli ram same, 
att du seul heudjen ifro mi take; 
de volde de, dn va snål o grai, 
eg gåd tji at, for de va for saint. 

Alli dage, fyst solei tjetne, 
eutta eg site ainsta o grxte; 
alli dage, fyst upp eg ra is, 
eutta eg txntjer po djxnta mej. 

Bånehudjen jan dxn x tugge, 
dwn hov bedredje so magg am n ugge; 
bånehudjen jan dxn m lai, 
for han drog i begden allt maj o maj. 

Undrast du på, am eg stidde djendje? 
Eg va fwmta år, do eg bini hugsprxgde. 
Undrast du på, am eg stidde går? 
Eg va tji ko fxmta x11 sxksta år. 

Tjxrlighait hev eg fendje pröva 
si fro dwn dag eg va konformera; 
tjeerlighait hev eg pröva sårt 
allt si fro oken dag eg va fjorten år. 
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611.  Eg va for unge o leiti framtfiente, 
de du tala, de treudd eg plxnte; 

de du hev tala te me då, 
de hev vollt me ait jartesår. 

De ha vvor bete o var lagd i tjeiste 
x11 fyste hugleddje o seia miste; 
eg vidde hwIle, eg i gravin låg, 
fell få ai seut, nix eg va ait -hån. 

Eg vidde hxlle i dauen blunde 
x11 få ai sent, nix eg va so unge; 
eg vidde hxlle i danen doy 
x11 få ai sent, sum var alli gloymd. 

Do bånehudjen minn daen blai brktoten, 
seia la eg tji hug ti niokon; 

do bånehudjen minn bripten blai, 
seia la eg tji hug ti niokon maj. 

Bånehudjen hev sprundje sprandje, 
nu x de desame, kvx eg tek i fandje; 
eg kann flaggre mx ai o kvxr, 
inren eg leikar klainaste dxn eg fxr. 

Eg kann tji vite, koss de x laga: 
i jarta jamt ai euro luyt eg hava; 
de va vont, do eg kå,me laut, 
mm eg va ung o ha hudjen blaut. 

Mitt unge jarta de hev ai fjeutje, 
adde glxen minn dwn x burte; 

adde glxen minn burte x, 
indjen po jorin sum tröstar meg. 

618. So glae kamp eg hxr alli vare 
av tjterlihait ette dxnne dage; 
so glae var eg hxr alli mai, 
si bånehudjen minn heve raist. 

Sv. landsm. XV. 1. 	 8 
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Ja, de va synd tim am n ugge geute 
o vexr so galen ai moy forgeude; 
d'x stim når tre du vi plante i snjo: 
de ligg snart po mortjei mx turka rot. 

Ain glåpandes hug eg ti he hev fendji, 
am n laikandes lyst, sum tek alli aende; 
jau, de va vont, mx eg va ait hån, 
tyst eg visste v2e1, eg kunna ke tji få. 

Deifor gagge mi sossi rugle, 
d'x graie djxntu stim okko fuye; 
de x nnoko sum adde vait, 
de x uggdumens dårleghait. 

Dam fyste geuten eg fekk i hudjen 
va ugg ä leiten o alltfor treudjen; 
de ligg sum gloen po jarta mej, 
ska nu geuten suyte sej haile tei. 

Fyst du fekk tj2enne, koss de va laga, 
du vi tji säre mitt ugge jarta; 
fyst du x raiste, minn geute fein, 
de sveier o brxnner i jarta mei. 

Eg håpar glxen o atte trxffe, 
d2er sum eg f2er dam eg leika bxste; 
eg håpar, lykka spritt att po lei, 
fyst eg tjem at haimen ti geutx mei. 

Dam lisle djwnta hu fxllte tåre, 
do hu at haimen ti geuten glåpti; 
do kåm dxr tåre po raue tjinn: 
»Dam haimen vare ml aigogg minn!» 

Eg hev am n 12egte, eg loyblegt bexre, 
sum x so stxrk, att eg stundum grxte; 
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de hettar leivi, djer glxen ram, 
fyst eg txntjer po deg, minn framteishaimi. 
5 mej djmnte grai. 

Nu falmar måli, nu blaiknar tjinnei, 
nu kåm dai atte dai gamle minnei; 
nu falmar måli o tjinnei au, 
då eg såg hm atte mej djxnte staut. 

Eg tjoyre aigogg ette vedjen hare, 
de va fyste gondjei eg mm deg fekk tale; 
do tala eg lux deg dai fyste or, 
do fekk du vx1 i mitt jarta rom. 

Fro dxn tel hev du i mei tagko djendje, 
de veisar de, du hev minn hudje fendje; 
fro dxn tei laikar du i tagko mej, 
for mej vi du vexre dej haile tel. 

Do eg såg atte, dxr mi ha djendji, 
tott eg so vont, att eg gret so lxndji; 
do eg såg att, dwr mi djekk o sto, 
do tridda tårin allt ne po jor. 

Stud. Viseb. s. 199. 

Fyst eg ser atte, dwr mi hav vyori, 
de x sum jarta mitt va sunde skyori; 
lyst eg ser atte, dwr mi va i fjor, 
d'2 so att nxsten jarta mitt sprikk i tvo. 

Kor eg eutivi haian glåpar, 
so hev eg sulla mej djxnte kåte; 
kor eg eutivi haian ser, 
dxr hev eg sulla mej djxnte ve. 

Var.: 0 d'x so vont uti haian glåpe, 
dxr han djegg o sullar minn gute kåte; 
d'x so vont uti haian fjå, 
daer han djegg o sullar minn gute kåt. 

Samme meddelare som stev 13 var. 
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Der hev eg sulla, d2er hev eg sveve, 
dar hev eg tapa minn uggdumsglwe; 
de minnar atte mx sorg o stut, 
der uggdumsglxen x sleiten eut. 

Eg vi, de va i ai bok uppskreiva, 
for kvar dam ging mi hav sitt o röa, 
for kvar dam vsendigg, sum mi hav jårt 
fro uggdums glwe ti sorg o gråt. 

Leivi josna, sum hudjen kolna, 
nu maj av stort o av djillt eg vona; 
do djxntexlstjen minn lagde leik, 
do lxtt vart leivi, sum tynjde sleik. 

Du kann treu, de svalnar, fyst tårin renne 1, 
do kann eg seutei i jarta stxmme 2; 
fyst tårin renne po stött o stritt, 
då fxr eg fre inni jarta mitt. 
') stroyme, 	2) gloyme; 

Nu hev eg sta eut &en streiei hare, 
nu hav dai josna mej framteisdage; 
nu hev eg sta eut d2en hare strei, 
nu hav dai josna sum sol i lei. 

Do eg såg, hu mm aire tala, 
do dyova hudjen minn pl2ent mm sama; 
do eg såg, hu nue aire slog, 
do dyova hudjen minn mm aigogg". 
') ettehond. 

Stundum x de po fjeutje o gråte, 
sum han alli mai si kunn vare kåte; 
m2en de um seg vxnder mm ai leitei tei, 
so han naut ser sent 1 sitt haile leiv. 
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Lange teure eg sit o gronar, 
111211 tittje Day, de so leiti munar; 
fyst eg hev siti ait leiti bil, 
so var jarta fyllt av seut o tvil. 

0 så bedröva kann eg tji vara 
av tjxrlighait xtte dxnne dage; 

så bedröva var eg tje mai 
av tjxrlighait xtte denne dag. 

Samme meddelare som stev 13 var. 

642. 0 snyt o gråte kann like nytte, 
for ette sia så x han djipte; 

snyt o gråte de 29 så leit, 
for ette sia x de for seint. 

Samme meddelare som stev 13 var. 

Var. Moe s. 138: 
Aa syte aa graate kan lite nytte, 
aa tutti seian, naa han x gjipti. 
Dx ha vxr bxr aa ha toekje ej grej, 
faar syte seia dx x fyr seint. 

643. Gakk stidd mx seutei, du bexr i jarta, 
treu, att aigogg de gott må vara. 

Gakk stidd mx seutei o djoym hx vw1 
treu, att aigogg hu ande fxr. 

Var. r. 1--2: 
Eg djegg stidd mtu seutei, eg ber i jarta; 
eg treur, att aigogg eg gla må vara. 

Leike glae kann han nu vexre, 
um han sent innfor jarta bexre; 
han kann vexr gla, um han bexr po sent, 
for innafor jarta har indjen speurt. 

De kann tji jx1pe, um eg vi sukke, 
eg kann tji bloi u tåro turke; 
eg fxr tji atte minn sullar fljot, 
um eg turka tårin av peure bio. 
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Minn lagna tittjest tji vare bleie, 
kvxr dag o stund eg i seuten sveive; 
mxn xndo treur eg, dam n dadjen tjem, 
att lykkesolei ska Dein po meg. 

Nu myt eg pröve o lxddje meg ti syove 
jjå, um hugvxrtjen vi tji dyove; 

nu luyt eg pröve o slumre inn, 
treu de vi tji doyve po hugvxrtjen minn? 

Ja mytji kåtar ha eg senil vyori, 
ha eg tji djwnta i jarta byori; 
ja mytji kåtar ha eg seull blitt, 
ha eg tji byor djxnta i jarta mitt. 

Stoygare huge vi eg tji lxddje, 
hx1I eg kann vfende, um sleikt vi trxffe; 
stoygare huge lxgg alli eg, 
hx11 eg hell av dai, sum dai hell av meg. 

Var. Ross s. 138: 
So stöd ein Hug skal du aldri leggja, 
en so du tek'an att, sku dm treffa; 
ein stödar Hug hev eg aldri hatt, 
en eg kann leggj'an og tak'an att. 

Lwddje hudjen for mytji stoyge, 
då w han tji go for o vere gloytnde; 

de x alli ko narrevferk 
lxddje hudjen for mytji staerk. 

Vi du tji hav megl, du kann lat vepre, 
eg kann tji hudjen i lomma belpre; 
vi du tji hav meg], du kann lat blei, 
for eg be2pr tji hudjen i lomma 'mej. 
1) vi du intji, 

Moe s. 130. 

Maine dej, att mi x so sleie, 
dai sku få fjå, att mi aire leike; 
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maine dai, att mi sleie 
dai sku fä Sjå,  d'x aire mi leike bet. 

Gkeen vi dai ifro meg • reive, 
i sorg o sent so vi dai meg dreive; 
dai main, dai glxen ska få fro meg, 
men eg treur tji mai, h2ell eg tioler vad. 

De begt eg alli, mm eg va unge, 
att dj2entun dai ha so falsk ai tugge; 
eg varte narra av ai so grai, 
rrixn nu hev eg funni meg atte ai. 

,655.  Nu sai dai, djxnta mei vi meg vande, 
hu tittj, eg fingrar lux hosle magge; 
lat hm vande meg, mwste hu vi, 
for eg vait ai onno, sum djxnne vi. 

Koss hev de seg, tyst eg nix deg talar, 
d'aa sum i aire du tott so gama? 
Du teentjer v2e1 ti o narre meg, 
mxn eg treur tji mai, hx11 eg tuoler 

Eg indjen xlskar, eg indjen hatar, 
eg indjen leikar, eg indjen vrakar; 
alli huglxgg eg nuoko ai, 

alli vonar eg tjxrlihait. 

,658.  Ti djwnto hev eg nu jamlegt djeudje, 
mxn alli nai hev eg av dai fendje 1; 
eg fe leike kåte o leike gla, 
antel eg x haime hx11 aire sta. 

mina indjo innu hev hudjen fendje. 

659.  Eg ser so magge po vexne o graie, 
minn alli %loko av dai vi aige; 
fyst eg hev tala me dai ai leiti bil, 
so x jarta mitt kallt sum eis. 
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Indjo djaente eg her o tjxnne, 
sum hudjen minn kunne ti he vande; 
indjo djwnte so fikk eg fjå, 
sum eg totte gama o glåpe på. 

Eg snyter alli, um djxntun trote, 
her veks upp feine so vw1 sum ljote; 
eg snyter alli for nyoko grand,' 
for eg teurar m djxnto, so gott eg kann.2  
3) tig, 
2) ko for stante djäentu o bordjen minn. 

Eg x leike ve2pne o leike reike, 
mxn indjo djxnte so vi eg leike; 
so ve sura du hell eg nleg tje snert(?), 
mom eg vi tji lyove deg, for eg ser. 



Obesvarad ock olycklig kärlek. 

-U ai ai i mei uggdumsdage, 
dxn eg hev huglagt må eg tji have; 
ai ai ai i mej uggdumstei, 
den eg hev huglagt [karm de ty blei. 
1) må eg lat 

Atfjiligt 2e de i vxrden laga, 
dn eg kann få vi eg ittje hava; 
atfjiligt 23 de i vxrden nu, 
dn eg kann få, vi eg ittje ha. 

Samma meddelare som stev 13 var. 

0 nai, de tar nu slxtt indjen t2entje, 
att han fxr dxn, sum han vidde kelste; 
2e de so te, att hu hev han tjxr, 
so sveiv han i tagko 

D'x indjo po jorin sum kann meg tröste, 
ko hare dn, sum eg hugla tyste; 
d'x indjo po jorin sum tröstar meg, 
ko bare ai, sum eg intji fr. 

De x vent pode treu o t2entje, 
att du vi tji vexre mej staute dj2ente; 
de w vent pode txntje o treu, 
att du vi tji vexre mej vexne breur. 

Stundum um kvxllo eg sit o snyter, 
for tjxrlighaitei d2en mi forfuyer; 
(leen eg hev huglagt, kann eg tji få, 
deifor x glxen so lagt ifrå. 
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Um dadjen djegg eg o txntjer på deg, 
eg ge so ned, att eg kann tji få deg; 
i jarta ber eg ai stor euro, 
for du vi tji vexre mei djxnte fijot. 

Eg grxt um netan, eg txntjer på deg, 
så du i tåra mei kunna två deg; 

fyst eg sovnar, so droymer eg, 
att du ligg po armx mej xnn min meg. 

Når du um kveelen ditt auga lukkar, 
da djeg eg eute o grxt o sukkar; 
de mi hev tala, myt vxre gloymt, 
minn nu vill eg hxlst, att eg måtte doy. 

Meddelaren från Bygland. Enligt uppgift författat av en fröken från 
Paarsgrund, som var förälskad i en bondegutt, men han »kunna tji ta e 
fröken». 

Fyst eg sovnar, eg min deg talar, 
eg tittje, de lxttar mitt tugge jarta; 
fyst eg vaknar o deg alli ser, 
do seig eg att i bedrövelse. 

Du tittje vxl, att eg x for rigge, 
ti att de nuyttar eg ti deg sprigge; 
ja, du luyt tittje plwnt sum du ve, 
mxn du x minn avgeute, sai eg de. 

Eg vait so vxl, du meg kann tji leike, 
eg vait, du vi intji hav am n sleike; 
eg tittje fjave, du w for go, 
minn du heve röva mej jartero. 

De nuyttar leiti mitt jarta brinne 
ti ai, sum visst eg kann alli vinne; 
hu visst tji aktar am n sleik sam eg, 

diffyr glxeloys x minn veg. 

676. Mitt treugne jarta du alli tjwnner, 
mej rigghait hudjen dinn fro meg vxnder; 
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eg ser ai reike mm deg stxnd breur, 
so fxr eg suyte, minn staute geut. 

Mej lisle djtente, saej sum du tittje: 
hell du deg reikare x11 mytji vexne? 
Hell du deg reikare x11 mytji bet, 
so ska eg alli bedjxrast deg. 

Nen tjxrlighait eg ti djwnta heve, 
dfen vi mi vare ti store tredje; 
de oe sum hu helle seg allt for go 
ti tale nix meg po gott o vont. 

Um du ser, eg var leiti vuyre, 
so må du me tji so stoygt forfuye; 
du ska tji lasta meg burt for fxl, 
mxn lat meg gage for den slarv eg x. 

Snjor o kulde kann meg tji tvinga, 
ko bare seutei eg bexr i bringa; 
so teitt1  i loyndum eg gräte må, 

de vxlle seutei eg bexre på. 
1) stillt 

So rang ai tår u minn haus hev runne, 
eg tPenjte vite ha Inge sprundje; 
dxr hev runne so 'nagg ai tår, 
sum dxr 8e kvödde-teimal i teusen är. 

Landst. s. 735,2, Moe s. 134: dagar 
Rose s. 142 var.: 

So mang ej Taara hev or Hansen runni, 
som der er Sandkorn ut-aa ein Grunne. 
So mange Taarur or Hansen rann, 
som der er Dropar uti ein Damm. 

0 allting gloymest nu burt mm tiden, 
mxn alli gloym eg de eg hev lide, 
for allt i vterden kann djevast rå, 
mxn ungdumstjxrleike aukar på. 

Landat. s. 736,4; invandrat. Jfr 540. 
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683. Eg site steure o krigg meg glåpar, 
tregar på, eg si veapr so kåte; 

eg sit o steurer o krig meg ser, 
for minn ungdumsglme hev suttje ne. 

Alli glae, mun allstött snyte: 
eg treur, eg slaer meg i ai euvuyre; 
allstött suyte, men alli gla, 
so eg treur eg slmr meg i (—?) 

Seut o harme de ligge nunde, 
jarta mitt de hev sunde sprundje; 

sent o harme de ligg i loynd, 
innafor jarta d2er ni de djoymt. 

R. 3-4 
Var. 1: eg gloymer alli mej djmnte fljot, 

so lmndje eg liver po d2enne jor. 
Var, 2: jarta mitt de m gått i tvo, 

de hev hu forvolt me mi djaente Iljot. 

686. 1112e tjaarlighaiten eg djendje tvigga 
snörer seutei mej inni brigga; 

eg djendje tvigga av tjmrlighait, 
so eg treur, eg alli var glae mai. 

687. 0 lmndje kann de nu alli vare, 
att eg sossi po jorin ska drage; 

la3ndje vare nu alli de, 
for de klaemMer jarta mitt plmnt ihel. 

688. Nu hev de slokkna de jos sum bl2egte, 
myrke neta hav mi i vmnte; 

nu var de leike jost po dag o natt, 
ti eg m de o lagd i jor. 

689. Nu hev eg tapa minn uggdums gime, 
nu hev eg sta eut so vond am n svee; 
fyst um dagan eg f2er tji fre, 

um netan gnet eg av grxmmelse. 

XV. 1 
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Ska glxesårei so hastigt raise, 
koss vi de game de må eg saie? 
Ska glxesårei mej ve2pr forbei, 
koss vi de game i framteiei mej? 

Nu x de forbei me mei gleeesdage, 
nu fr eg seutei i staen take; 
ette glpee tjem jamleg sent, 
dn kann var störe, ben niokon treur. 

Dai kåte dagan mej burt hev runni, 
sent i jarta mej hev eg funni; 

dai kåte dagan sum straumen for, 
ja men seutei kvilar i jarterot. 

Alli dage fyst solei tjeme, 
eutta eg site hera innunde grxte; 
alli dage fyst upp eg rais, 
eutta eg snyter for djwnta maj. 

Kors o kummer de må eg leie 
freelause hr po jorin sveive; 

kors o kummer eg leie må 
freelause hr po jorin gå. 

Antel mei dage var korte 2ell lagge, 
so x mitt jarta uppfyllt mu agger; 
antel de var lagge x11 korte tei, 
so x aggerstredjen i jarta mei. 

Dxn sent eg beåpre, tjem tji ti gloymast 
for i danens stunde, nor eg ska troytast; 
&er br2enn am n e2p1 inni jarta mei, 
kann du lindre smxrten, minn geute fein? 

Eg hev ai sent, eg hev nuyleg fendji, 
dxn hev so jeupt inni jarta djendji; 
de x tji maj 2ell ait halt års tei, 
si eg fekk sent inni jarta mei. 
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R. 3-4 Var. 1, Moe s. 137: 
Ek hev ikje Ro ej tre Vikju Ti, 
si ek fek Suta i Hjarta mi. 

Var. 2: 
eg hev ai seut, eg hev nuyleg fått, 
o hu hev so jeupt inni jarta gått. 

Ha eg alli ti Rygnesta kåme, 
so ha eg alli tart suyt o gråte; 
ha eg alli ti Rygnesta sett, 
so ha eg seuten seull vare kvitt. 

Ha eg mått doyt, mx eg i vaggun ha ledje, 
ha eg var frei po for seut o tredje; 
ha eg mått doyt, mm eg va ait bån, 
sk, ha eg tji havt nioko tredje på. 
5 ha eg tji havt antel seut mil 

Var. Fedrah. 1881, nr 40: 
Fyst eg ha inte i Vogga legje, 
so ha eg sluppe fraa sut au Tregje; 
ha eg liti maatt fadde burt, 
aa so alli store tutt vakse upp. 

Tittje du tji vont, fyst du hoyrer eg grxte, 
fyst du vait, eg hev deg so jarte tjxre? 
Tittje du tji vont, tittje du tji laitt, 
lyst du hoyrer, eg grxte po teilegt o saint? 

Var. I, Ross s. 142: 
Tykke du ki vondt, fyrst du höyr eg grxte? 
Eg segj, eg hev ingen annan kjxre! 
Tykke du ki vondt, tykke du ki leidt, 
eg skal graata fyr deg tidleg og seint? 

Var. 2, Fedrah. 1881, nr 40: 
Tiss du kje vondt, itt du ser eg grxte, 
du veit, eg hev ingjen anen kjxre; 
tiss du kje vondt au sjaa Taarinn renn, 
d'w du som velie, min Hug x sprengd. 
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Var. 3: 
Tittji du tji vont, fyst du hoyrer eg grsete? 
Du vait eg bev indjo anno tjsere. 
Lissum du trodde po glöand 
so sveier jarta for de i kvxII. 

701. Tittje du tji vont, fyst du ser eg grxte, 
sum x so ve o sum va so kåte? 
Tittje du tji vont um dej djsente grai, 

jjå tjinnei blaikne allt maj o maj? 

Ko maine den um so tugge tagka, 
de tyndjer jarta, sum såre hagka? 
Ko maine deu um so tugg ai sent, 
for tårin spidde av augo eut? 

Dxtte vi han minn geute tjsere, 
att jarta mitt de so jamlegt grxte; 
dxtte vi han minn geute snjål, 
att jarta [mitt snyter o grxt so sårtl. 

suyte o gråte må. 

Dxn lisle geuten be hev han vyori, 
jarta mitt hev han mm seg styoli; 

eg tsegte alli, eg va so våg, 
att eg kunn tji jarta mitt passe på. 

Från Bygland. 

Ha du tji vore så grei o line, 
so hadd eg tjserligheita vore frie; 
ha dn tji vore så snål o grei, 
eg ha tji vor egar av tjserligheit. 

Från Bygland. 

Nu hev han jarta mitt sunde reve, 
nu sveiv eg jamlegt i sent o tredje; 
nu sveiv eg jamlegt i sorg o sent, 
de hev han forvolt mi minn staute gent. 
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Eut for dynna mej [lev an sveive, 
dr hev an tapa sinn uggdumsglwe; 
eut for dynna sveiv han i sent, 
dr x uggdurasglxen has sleiten eut. 

Ai ai ai, att eg må de tredje, 
han kåm aigogg, eg sa de laut vexre; 
han kåm aigogg o so alli maj, 
de må eg tredje, ai ai ai! 

Minn fre o gleee dn hev hu tetje, 
nu sveiv eg jamlegt i seut o tredje; 
minn fre o glxe dn hev hu fått, 

nu sveiv eg jamlegt i sorg å gråt'. 
ai sent i jarta so ber eg på. 

710.  Hxnnes anlissdrag fur eg alli gloyme, 
hudjen minn kann eg alli doyve; 

alli nyoko maj fr eg halle tjxr, 
Hxrre Gud for sorg hr i leivi xr! 

711.  Hug o jarta eg hev de djeve, 
for de var eg uppfyllt av tredje; 

eg ser mot mej framtei mx sorg o sent, 
osso den i tagko, ti eg ånder eut. 

Att eg totte gama, vi eg tji dyldje, 
mej haile tei tjem eg ti syrdje; 
hudjen mein for vont den sveie, 
nu feer eg alli am n glae teime. 

De du hev tala, gav mi tji ro, 
so lxndje eg liver po dwnne jor; 
de du hev tala o ti meg sagt, 
de sveier i jarta po dag o nott. 

0 de du hev sagt, de i meg klwmmer, 
de meg ratt ti evighaiten seender; 

de du hev sagt, de klxmmer vont, 
de smeerter i jarta po dag 0 nott. 
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Nu hev eg fendji so mytji vita, 
nu kann eg intji po jorin liva, 
nu kann eg alli få rolighait, 
for eg hev fortålt hxnne de eg vait. 

forandrigg [so må2  eg tjwnne, 
for d'x sum jarta sto i ai klwmme; 
ai forandrigg eg tjwnne må, 
for d'x sum am n stam n uppo jarta låg. 

	

1) Stor 	2) de kann 
Var. r. 3-4: 

Stor forandrigg de tjeenner eg, 
de x sum am n stam n eg po jarta bekpr. 

De x ait sum eg vi deg spyrdje: 
um eg mej haile tei ska luyt syrdje; 
ska eg luyt syrdje mei haile tei, 
so tjem de te korte po leivsdagan mei. 

Dn såre hudjen luyt eg få lxtje, 
so eg tar tji bagge i tvilen strxve 

svetjen von o mx gråt i barm, 
ja, am n gråt sum djerer po sent o harm. 

Sossi kann eg nu sittje glåpe, 
fyst eg ser atte mei djxnte kåte. 
Ko kann de nytte, um eg ser veit, 
fyst glxesdagan mej x' forbei? 
3) fyst glxesteiman x plwnt 

Eg kann tji vite, ko eg ska djere, 
eg seutei slaatt intji vinne bere; 
ska intji seutei snart ende få, 
so var de vite de laitar på. 

Do eg såg, att han känn oppxtte, 
do tridda tårin sum streie bxttje; 
mxn do eg såg, att han loynte se, 
o do laut eg settje meg mode ne. 

	

Sv. landm. XV. 1. 	 9 
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722. Augo raune, o tjinnei royne, 
minnei titt dai innpo meg stroyme, 

mxn leikevx1 ska eg ifrå de gå, 
vist du de ker m2e en anne får. 

Va de tji ailai, hx11 de va txntjte, 
so spragg der vete av mag ai djwnte; 
va de tji ailai, hx11 de va twntjte te, 
so sprang der ait, antel leiv x11 vet. 

Eg vait so vxl, att eg var tji djipte, 
mxn leikevx1 tregar eg dn fyste; 
djipte meg vait eg eg alli far, 
mxn ålorve mej tregar eg leikev2el. 

Koss maine den, att du varte laga, 
fyst eg sill doy o du sill.  begrava? 
Main du tji, de royrest i jarta dej, 
fyst du sku fjå hit å gravei mej? 

Dn lisle dj2enta ha mot i bringa, 
hu vidd i kappe me seutei sprigga; 
mxn saiste visst hu seg indjo rå, 
so dxn stim vann de va seutei då. 

1 seutin djekk bu, i seutin sto hu, 
i seutin gret hu, i seutin lo hu; 
i seutin svarma hu sej haile tei, 

i seutin xnte hu sitt unge leiv. 

Minnest du dxn seinste våri, 
eg sat o sukka o gret so sån? 
Eg sat o turka so mag ei tår, 
sam dr x daga uti eit år. 

Samme meddelare som stev 13 var.  

Den lisle geuten han djendje steive, 
sei tjxrlighait vi han alli veise; 
de vi han vite x indjentigg, 
att han hev xlska ai so rigg. 
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De flyttar intji, du hålegt bete, 
i svimnx hoyrer eg, att du groete; 
o endo lxt du, sum du va frei, 
sum dar fanst tji xlskhug i jarta dej. 

Eg Våt nu intji, ko de deg hatar, 
du x so laisklege, tyst eg talar; 
am n reike må hu vx1 txntje på, 
men matje fr hu vfel alli fjå. 

Stort kann eg tale, stort kann eg tjuyte, 
um eg for deg djegg i ai euvuyre; 
eg kann tjuyte mm store or, 
um de brinn i jarta mei allt for vont. 



Falskhet ock ostadighet. 

Ko va de du sae, mej djEente snille: 
alli ko döen sku okko fjilje? 
Ko va de du sae, mej djxnte grai: 
att alli ko döen fjil okko maj? 

Mej lisle djxnte, ko va du lnova? 
Du sa, du seull tji mu aire strnoka; 
du hav mi 'nova so kåt ait leiv, 
dn seull live o doy uppe arm x mei. 

Mei lisle djsente, ko va du tala? 
Du sa, du totte i meg so gama; 
kor du meg hoyre, kor du meg såg, 
so sa du, du leika meg eutifrå. 

0 kann du inte minnas lsegg tibaka, 
ko mi hav twujt o ko mi hav tala? 
Kann du intji minnast Inge, 
sell vi du hudjen ifro mi vsende? 

737, Du Inova mast, o du luova mytji, 
mxn mxste parten av de va lydji; 
du heve indjen du halle av, 
so d'x tji vxrt, att eg x so gla. 

738. Samvittighaitei ska aigogg vakne; 
då ska du minnast dei orei atte, 
for du ha lnova dinn geute grai, 
du si intji tale rum aire maj. 
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..E de so te, de kann intje vare, 
so vi eg bee, du vi meg tji bedrage; 
x de so te, att de kann tji blei, 
so må du tji hxrm wtte orei mei. 

Mej lisle djwnte, mej djxnte graie, 
eg hev ait or eg vi ti deg saie: 
w de so te, att de intji bleir, 
må du tji hxrme wtte orei mej. 

De w so imist eutiv de haile, 
att hug o jarta dai sunde daile; 
da daile hudjen ti am n o kvxr, 
osso tittje leiti um dan dai far. 

De x so magge sum bleilegt tale, 
mxn falske tagka i jarta have; 

diffyr sveive so magg ai moy 
i seuten ystjer, att hu må doy. 

Fyst han aa narra, so x han faren, 
han x i hovd2e sum han va galen; 
fyst han x narra, so x de vont, 
so hev han alli ai roleg nott. 

Gud tröst o bwrre dwn sum var narra, 
so tker han allstött i seutin svarma; 
Gud tröst o herre dwn narra blei, 
so sveiv han i seutin sej haile tei. 

Vundrast du på, um eg meg harmar, 
so staut ai djxnte sum meg hev narra? 
Vundrast du på, um eg svarmar litt, 
so staut ai djxnte ligg innfor jarta mitt. 

Boss kann de anna hx11 vite laite 
vare narra av ai so graie? 

De laitar vite o leivi au 
vare narra av ai so staut. 
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„E de so te, att hu vi meg narre, 
so swtt hu meg i am n store harme, 
so swtt hu meg i am n harm so stor, 
att han alli batnar po dxnne jor. 

Ha eg visst, du ha vilt meg narra, 
eg ha tji vilt liddje po dine arma; 
ha eg visst, du ha vnori sleik, 
ha eg tji vilt liddje po armee dei. 

Nu hev hu trnota, nu hev ha xnda, 
feel ti narre va hu dxn djeenta; 

han måtte ystje seg plxnte frei, 
han tok tji i lag mm sleikt a svein. 

750. Takk for att du vi de euttale, 
de glxa meg, do du vi meg have; 
nu x de bare du halle or 

intji narrar dina geute fljot. 

Hxr fler o vakar so mag am n fuyre, 
sum vi dai tjxrlighaitsbondei nuyte; 
am n filleneute so nuyte dai, 
osso seia narre dai djxnta sej. 

Hav takk for kvxllei, surn mi hav strnoka, 
nu sai dai de, att du ee forluova; 

mage takk ska du hav for meg, 
mxn nu luyt du fjå, um du fxr de bet! 

./E de so te, att hu x forlgova, 
so euvant kann eg tji mm hm strnoka; 
ska hu vexr forinova mm dxn eg vait, 
so euvant strnokar eg tji mm hm mai'. 
1) so kann eg tji strnoka mm hm so grait. 

I flott so fekk eg so leiti nova, 
eg totte de, att du va forinova; 
eg totte de, att de va forbei, 
att du tok en anne, snill dj2enta mei. 
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Nu sai dai, dj2enta mei ska seg djipte; 
treu de 2e rå, att eg ke ska misse, 
treu de 2e rå, att hu narrar meg? 
De va skam ti djxnta, sum va tji bet. 

Vundrast du på, um eg stidde djendje, 
nu hev an djipt seg minn staute dr2endje? 
Vundrast du på, um eg djendje steur, 
for nu hev an djipt seg minn staute geut? 

757, Jarteseutei dan fekk eg tjfenne, 
do hu seg djipte mej staute djwnte; 
jarteseutei eg tjwnne fekk, 
do hu seg djipte, mej djxnte tjwkk. 

Koss kann eg få gkee i leivi njote, 
ska glseesdagan so teilegt trjote? 
Koss kann eg gkee i leivi få, 
fyst han me deg vi ifro mi gå? 

759, Eg hev am n yoti, sum alli truyte, 
eg hev ai seut, sam mitt jarta bruyte; 
eg hev am n tantje, sum tyndjer meg, 
for eg x so rxd, att eg misser deg. 

Treur du, att leivi meg glwe djeve, 
vist du en anne ti mann deg tetje? 
Farvx1 o takk eg deg saie må 
o tantjen um deg ifro meg slå. 

Ko vei du svåre, um eg deg speure: 
talar du sannhait, so ,eg må treu de, 

hev du satt deg i hausen de, 
du vi lyove o juge o narre meg? 

Ai ai ai, vi du tji halle or, 
so f2er eg tji glam po dxnne jor; 
viss du vi sveike meg i dag, 
du tjem ti tvigge meg ti mei grav. 
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Mast a kvx11 hev eg deg i taska, 
o mast a kwell ha mitt jarta baka, 
fyst eg twntjer po deg, mei djxnte fljot; 
for vi du pedjeve, so var de vont. 

Eg vi tji hav deg, um eg kann få deg, 
do eg vidd hav deg, du vidd forsmå meg; 
der 	ait lit i dai augo små, 
so lausaktighaitei w snar o fjå. 

Fyst eg w treudjei o den fe falske, 
koss ska de gage, fyst mi finnast atte? 
Maine intji du, du fxr gråte då, 
for eg hev luyt turka so mag ai tår? 

Fyst eg hev ra innmx mei seia, 
sum ait sae, de kann tji bleive; 

for ska eg tale av jarta raint, 
so treur eg alli mi vare ait. 

De x undeleg mx deg tale, 
sum ait sae, de kann tji vare; 

d'x sum ait sae, de kann tji blei, 
for du hev vx1 an anne i jarta dei. 

Deg hev eg tjwnt, o deg hev eg pröva, 
d'x du sum vol!, att eg djegg bedröva; 
deg hev eg pröva, deg hev eg tjxnt, 
d'x du sum voll, att mitt jarta br2ent. 

Från Byglan d. 

Du möter, lissum eg boj swnte, 
x de ti framhalle hrall ti seut o xnde? 
Sku mi halle fram sum i gåmo tei, 
hralI sku mi vandre po kvxr sitt veis? 

Kosse ska eg minn hudje vxnde? 
Drar eg klev lagt han, må han tji wnde; 
ti eg hev lagt han på ait euveist plass, 
eg fxr ml bete, eg tek han att. 
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Var. Roas s. 139: 
Flugen minn kann eg inki venda, 
Der eg hev lagt han, der lyt han enda: 
Tingen min hev eg te deg lagt, 
Eg fr ki vendt han, dx hev eg sagt. 

77i .  Nu måg dai hxlse mej djwnte vexne, 
att hu myt vexr eutum seg ette bele; 
nu måg dai htelse mej djwnte grai, 
att d'x naut eg hell ge po armx mai. 

Du x for leiten, du w for vaitje, 
for tagkelause, minn geute graie; 
du leikar aire, mxn dreg po meg, 
du myt fjå deg fore po sleik am n veg. 

Dxtte ha eg slwtt alli vxnta, 
du so vi tale, mej staute djeenta; 
eg ha sIxtt au veenta av de, 
att du vi tale so hålegt ti me. 

Treu tjxrleghaitei dxn ska de trote 
i dxtte leiv ti mej djwnte fljote? 
Treu rå(?) dxn dag po himmelen tjem, 

att eg seull tredje, att eg lgova deg? 

Do eg hoyre sannhait, eg txnjte eg döe, 
hudjen hasta, o bloi stroymde; 
jarta hasta, skaut bloi veekk, 
de va de sum jarta gav störste knxkk. 

Eg kann tji treu, att du hev sleik tagka, 
sum du i stevei dej jamlegt vagkar; 
eg må ml tji treu, att du x so ram, 
sum du i breevei dej jamlegt sai. 

Do eg hoyr, att hu seg krigg aire slxgde, 
de blai i jarta sum ellen brxnde; 
i svime eg ne i jorei saig, 

alt jartesukk upp ti himlen staig. 
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Jarta seg yopa, do eg fekk hoyre, 
att eg av geuten minn varte gloymde; 
do fekk eg tji rolighait i mitt leiv, 
do eg varte gloymde av geutx mei. 

Mage teie sit eg o täentjer, 
ko d'x sum djer, du dinn hudje vender; 
mxn alli vene o alli reik, 
de äe plwnt eumogelegt leike am n sleik. 

Han va so snedig, eg va so unge, 
eg forsto intji has falske tunge; 
nai, eg forst° intji has falske svik, 
fordei han lo, do han hoyre eg gnet. 

Gud tröst o luerre hxnnes falske tunge, 
sum narra meg, mm eg va so unge; 
Gud tröst o bäerre lannes falske svik, 
so svikefull hev hu vyor mm meg. 

De m de ainaste sum eg agrar, 
att eg skull liddje po hases armar; 
tittje du, de va harmeleg, 
att sleik en slarve skull drille meg. 

Från Bygland. 

Ha du meg alli po armen tetje, 
ha eg vyor frei bo for sent o tredje; 
eg ha tji sulla nix blaitje tjinn, 
ha du tji tetje o slet mi av armen dinn. 

Jfr nr 698-99. 

De va so lxndje, for eg [fekk here',  
hu ha en anne i jarta tjxre2; 
de va läendje, for eg de forst°, 
att hu helt meg hare for nummer tvo. 
1) de roynte, 	2) djoymte; 

Sam nummer tvo vi eg tji vere, 
för ska eg djwnta mej plxnt bedjeve; 
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må eg tji veepre sum nummer am, 
so tjem eg alli ti djxnta maj.' 
i) so vi eg bedjeve mei dj2ente grai. 

786. Eg vi bee, du vi treudjei vekre 
intji hare mitt jarta stele; 

vekn o grai tittje eg du x, 
mani att du k falske, jan, de x eg rad. 

Deu, sum heve minn hndje fendje, 
må alli stryoke me aire drwndje; 
for de kann du vite eg totte vont, 
um du minn hudje vi kaste beurt. 

0 den, sum se nu so grai ai djxnte, 
tar nu alli bedragerei v2ente; 
deu, sum m nu so grai o fein, 
tar alli vxnte bedragerei. 

Eg kann tji fjönne, du sossi fkre, 
att du so jamlegt po aire dredje; 
fyst du hev kova o vekre minn, 
so luyt du djeve mi hudjen dinn. 

Moti migkar, eg fkr tji free, 
vi du bedjeve, mej djwnte vekne; 
vi du bedjeve, de var tji veist, 
for du x innlxste i jarta mej. 

.2E de dej mainigg, du vi lat vetpre 
å allstött hxrette meg bedjeve, 
so vi eg bee, du vi sai de grait 

so alli dyldje for nyoko maj. 

Flev du en anne du leikar bete, 
so x de visst bxste mi nu pedjeve; 
so myt mi fjiljast for dxtte leiv, 
um de sveier nioko for brigga mej. 

792. 
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793, Hev du en anne du leikar bxrre, 

so ska eg slxtt alli deg bedjaere; 
nai, du må take dinn geute ven, 
for eg vi, du seull hav fornoyelse. 

794. Hev du en anne du leikar bwrre, 
hxll hev du am n anne ditt jarta djeve? 
Hev du en anne du leikar bet, 
so ska eg saie: »hav takk for meg». 

795, D'x Nerre bedjeve, mfie han kann vxnde, 
d'x etteseia, fyst han x eutfj2mde; 
fyst han bedjynder, mm han x bån, 
treu de va tji gamaste balle på? 

796.  Vundrast du på, um eg rnåle hammar, 
vundrast du på, um tjinnei falmar, 
vundrast du på, urn eg sveiv i sent, 
tyst hu la vinn po o vill fjwm slarvni eut? 

797, De x de same, nu kann de vere, 
nu x hu eutfj2ernd, dxn mei si vere; 
de x de same, de kvittar ait, 
hu w eutfjwmde, mej djamte grai. 

798. I harm o svarm o i sent o tredje 
(ken lisle geuten hev meg bedjeve; 
i harm o svarm o i sorg o sent 
dam lisle geuten hev fjxmt mi eut. 

799, Eg kann tji vite, ko eg ha synda, 
do han vi bedjeve, do han ha bedjynde; 
eg kann tji •saie, att eg undrast po de, 
han laut so saie, do han fekk tji meg. 

800. Eg tittje d'x rnytji, viss du må rå di, 
att du kann vxnde dinn hug ifrå mi; 
eg tittje d'x mytji, att sleikt hev 
eg sam va dwn treugnaste du ha tjxnt. 
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0 kvifyrr vidde du laitjen xnde, 
o kvifyrr vidde du tji struoke lxgge? 
Du vidd meg hav o du sa meg mai, 
att du baest meg leika av dai du vait. 

Gott ti xndes kann de tji game, 
fyst du bedjynder mm sossi mage; 
gott ti xndes kann de tji gå, 
fyst du freiar o skreivar ti kvm du må. 

Eg vi hwlle fjä 112e po ånx reke, 
lisen eg vii Sjå,  hu an anne teke; 
eg vi hwlle fjå, hu po ånx rok, 
hx11 att eg vi Sjå, hu an anne tok. 

Eg vi hxlle i graven veile 
x11 fjå, du låg i ai anna kveile; 
eg vi bene i graven bo, 
x11 eg vi fjä, du en anne tok. 

Dxr finst indjen po jorin runde, 
sum kann eutgrunde mei falske tugge; 
dxr finst indjen po dxnne jor, 
sum kann eutgrunde mei falske or. 

Gud tröst o bffirre mi, de må eg saie, 
sum heve narra so mag ai graie; 
Gud tröst o bwrre mi, eg saie må, 
sum heve narra so mag ai snjål. 

Eg heve teura mm so mag ai djxnte, 
so mag ai lausaktig o magg ai plxnte; 
eg heve teura nue so mag ai grai, 
for dai x tji txljandes udde dai. 

Ja, eg hev röa mm mag am n geute, 
mm mag am n ardje o mm mag am n staute; 
do mi ter ti röe um ait o allt, 
do han va treudjen, de va iv allt(??). 
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Av tjxrlighait var eg alli fagga, 
eg hev lagt hudjen ti allt for mage; 
eg var alli faga av tjwrlighait, 
for eg hev lagt hudjen ti maj lix11 ai. 

Me eg va ugg, tott eg gama strnoka, 
o graie djoento eg allstött lnova 
mw au ffilskhug jos sum dn bleie sol, 
so eg kvo um tjwrlighait, kor eg for. 
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ock avsked — död. 

811 .  Kvefor må mi tji fjave txntje 
twnue ait jos, sum for oss ska bkentje 

po fxrdarvedjen imot ait mäl, 
sum djev lykk' i leivi o frxlsar så!? 

812. mi vi breutje vite o fjave vffildje 
intji okko sum hxsta saeldje; 

mi vi txntje fjave o txntje grait, 
failar de tjfflrlaik, sai mi tji maj. 

Kvxr ska han hwile forxllo luye, 
ll han ska sin edjen natteure fuye? 

Ska an djere, sum forxllei ve, 
osso djere tvxrt imot fjavese? 

Kosse malne du, eg ska fare, 
forxIlo luye hall djm:ita take? 
Ska eg late forxllei rå, 
so kann eg alli mei djwnte få. 

D'iC VOlat 0 imot forten@ djere, 
mmn Lmytji vxrr o djxntal bedjeve; 
d'2e vont o vsete forffillis tjinn, 
niwn vxrr o bedjeve tjerasten sinn. 

vfflrr tjxrasten sinn plxnt 
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816. 0 mei forxlii dej x so strie, 
dai vi, att eg ska en rike bie; 

nai, nu biar eg alli lxgg, 
eg tek me keller en lausedrxgg. 

Samme meddelare som stev 13 var. 
Jfr Landst. s. 737,1. 

D'ee fwIt, forxllei xunn vexr so hare, 
dai naikte bonno djipte seg fjave; 
dai luyte noye seg te for gull, 
um jarta de x av seuten fullt. 

Forwllei dai e mae meg so laie, 
saint um kvxllo fyst eg tjem haimte, 
um eg vi trxffe mej djxnte grai; 
treu dai hev tji jårt fikats dai? 

De x de same, ko forxllei saie, 
so vi eg have mej dj2ente graie; 
for tyst eg heve mei djxnte tjoekk, 
so karm eg sktove, so eg te mxtt. 

Nu hev dai jort pode fjxnt o bee, 
um eg vi bedjeve dxn lans o vexne, 
um eg vi bedjeve ai laus o grai 

tak atte ai, for de hu ha maj. 

.ZE de so te, dai vi meg tvigge, 
sku dai fjå geut, sum hev mot i brigge, 
mot i brigge o mot i barm, 
vit i hovde o stål i arm. 

Vi dai djwnta mej av mi take, 
so måg dai meg ni jorei grave; 
ja, fyst hu be ti bröddaupe sej, 
so be eg au ti leikfxrei mej. 

Minn hug stxnd varmt ti minn staute dreegge, 
mej forcellei dai po meg fjoemme; 

dai saie de, de djegg alli ann 
for meg o take am n arbaismann. 
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Mej snille mama o minn jarte papa, 
må eg tji taka dxn eg vi hava? 
Mej snille mama, vexr tji so strei, 
for te maj du meigkar, te vxrr de blei. 

Var. r. 3-4: 
Mej snille moir o minn snille far, 
må eg tji taka dwn eg vi Sjav? 

Mej forxllei dai båe speure, 
um eg vi have dxn sum sto eute; 
eg svara de, att eg totte vont, 
dar sum hu va for mytji Ijot. 

Forxllo mej so luyt eg luye, 
um eg ska misse mej djxnte fijote; 
du vait, d're vent o misse ai grai, 
Baren leikewel vi eg luye dai. 

Vi du, att lykka doen ska deg fuye, 
so må du allstött forfello luye; 
vi du lykka finne i doette leiv, 
må du allstött luye forxllo dej. 

JE de so te, hu kann mi forgloyme, 
so må hu bene forxllei fuye; 
26 de so te, hu kann lat mi blei, 
so må hu hxlle luye forxllei sei. 

2E de so' te, dai in vonde på deg, 
so ska du alli for auga Sjå meg; 
x de so te, att d'w deg imot, 
for mej skull tar du tji hoyre vent. 

Seut o tredje de laut hu dyldje 
alli maj at sinn geute spyrdje; 

sent o tredje de laut hu få 
alli maj at sinn geute Sjå. 

landsnx. XV. 1. 	 10 
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831. D'se vont for meg, sum myt gage tvinga, 
snöre hudjen minn inn i bringa; 

for tale m hx, mei djwnte grai, 
de 	mi forboi, eg må tji maj. 

Eg vait tji, kvefor eg ska meg tvinga 
fyst 'sleike tanka sleit i mei bringa; 
do ser eg leivi so myrkt o tunt, 
fyst ljose slokknar, mse han x ung. 

Var.: 
Treu de w rå, att eg ska myt meg tvinge, 
fyst sleike tanka sveiv i mei brigge; 
for ska eg tale av jarta raint, 
w du dxn graiaste sum eg vait. 

Fok mainte nog, att hu geuten vanda, 
fyr dai att hu mx dai aire fingra; 
hu ha villt havt han, ha &er var rå, 
mwn lyst hu tji fekk han, koss si hu då? 

Mej gamle moir sat harme grxte, 
hu 	so red, att eg djxnta teke; 
mxn hu far tji gråte e11 sprxtt ai tår, 
for eg tek tji djxnta för, hx11 eg må. 

Sossi sullar hu me ifro si 
sai for me, att hu må tji rå si; 

hu må tji rå si for far e11 mor 
take am n lans, sum hev intji jor. 

Jan, de x ait sum eg vi deg saie: 
eg må tji hav deg, mei djxnte graie, 
eg må tji have deg for mei mor, 
men alli forgloymast po denne jor. 

tira de so djekk, att eg måtte v2eldje, 
so vait eg ittje, kvx eg tok hxlle: 
antel ai so raik, att eg alli traut, 
x11 ai so ve, hu va makelaus. 



CO 

XV. 1 	KÄRLEK I STRID MED YTTRE FÖRHÅLLANDEN. 	143 

Kvxr tok du bale, 
am n reik o ljot halI 
Kvar tok du hxlle, 
am n reik o ljot hxIl 

fyst du må v2eldje: 
am n laus o slwndjen? 
fyst du måtte (ble?): 
am n laus o ve? 

Sill de vere po leivetei, 
visst tok eg hxlle ai sum va reik; 
men teure me he ait leiti bil, 
so tok eg kelle ai laus o ve. 

Var. till första strofen: 
Kv2er tok du hxlle, fyst du måtte ble: 
ai reik o ljot x11 ai laus o ve? 
Kv2er tok du hx11, fyst du mätt rå de jjave? 
Ai laus o ve, ai reik o ljot kunn vexr de same. 

Var. Moe s. 132: 
Kaa vi du ha, naa du maatte raa deg, 
en rik aa joot Len en snaal aa ring,' 
en som va saa rik, at han aldri traut, 
ell han va saa veen, han va makelaus? 

1) Munch s. 109: eller ring og sjaalig. 

Var, till andra strofen: 
För levetia kon dx vel vxre, 
en rik aa joot konne were b2ere, 
men för aa flangre et lite bil, 
saa va han greiast, den som va 

840. Ai reik o ljot hev eg kunna fendji, 
mwn ai laus, o ve hev eg trått so Ixndji; 
ai reik o ljot eg ifrå mi vrai, 
men ai laus o ve i mej tagko svaiv. 

Var. Boss s. 138, Stud. visebog s. 195: 
Ei rik og ljot hadd eg vxl kunnt fengi, 
ej greid og snjål hev eg trått so lengi; 
ei reik og ljot eg ifrå meg dreiv, 
men ei ven og snjål uti tankann sveiv. 
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D'2e vont var tvinga fl tak ai reike, 
tyst på indjen måte han kann dai leike; 
um du fekk mx henne am n reikdum stor, 
du vi allstött tredje, att du ha tok. 

Kvefor må tji tjerlaiken kånl te on, 
kvefor ska talen jamt veer um mat på bon? 
Liver eg i hytta mx tjerlaik varm, 
so x i juta tji gråt o harm. 

For indjo onno kunna meg glee 
ko bare deu, (o) mei djente veene; 
um dai vuor so reike sum have jeupt, 
dai kunna tji glee meg so sum deu. 

Bare reikdumen kann meg tji drage, 
nai do vi eg hell ai for grailaitjen have; 
bare reikdumen dreg tji meg, 
do vi eg hell hav ai for grailaitjen eg. 

For reikdum alli eg hudjen nyter, 
men me ai graie eg burt lim buyter; 
um eg lautl sleite am n dag i send, 
so x intji2  jarta av tredje klemt. 
1) eg vi helle 2) x11 o have ait 

De x tji reikdumme sum eg traktar, 
men de x grailaik o feine faktar; 
fyst du hev en snill o en snodig kropp, 
so x de reikdumme goe nokk. 

Ko kann de jelpe um dai vexne lunda, 
fyst eg tjem der e(g) kann tji unna; 
ko kann de jelpe, der n nuye heus, 
fyst kveilenoyti de fjemmer eut? 

Gulle glimmar, o sölve fjeine, 
an kann tji &erfor leivi leike; 
treu o tjerlaik må au vexr 
ska de vare lykka po livsens veg. 
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Reikare vidde eg nu alli vare, 
hx11 att eg fekk dam eg vidde have; 
fyst eg fekk ai ve o ai kåt o uBg, 
reikdumen brydde eg meg alli um. 

Ai reik o ljot vi eg alli have, 
ko kann de jx1pe, am dai hav gare? 
Fyst han hug ti dai kann få, 
koss kann han lykkelegare då? 

Ai ai ai, guden minn, djev mi voni, 
so eg tar tji take dam reike o ljote; 
ai ai ai, geuten minn djev mi rå, 
for du aig i jarta kvxr wervetrå. 

Eg vi have mej dj2ente 
um hu x so natjei, sum hu w föde; 
eg vi have mej djwnte fein, 
um hu aig tji stattjen, hu stxnde el. 

Djwnta mej &en vi eg have, 
it a hu aig tji antel pxnigg ha1I gare; 
eg vi have mej djxnte snjål, 
um hu aig tji krattjen, hu site på. 

Dj2enta mei ska dai intji have, 
um dai ha pxnigg o so am n gare; 
djxnta mej ska dai intji få, 
um dai tåld upp sesslan po geul o blå. 

Dai le at meg, for eg vi han have, 
mxn d'x flair hell han sum intji hev gare; 
so tro i arbai, so stö i or, 
koss kann dai txntje, eg x bete fjov? 

Itt eg vi have mej djxnte graie, 
so kann de skett alli fjildje aire; 
fyst eg vi hav'x, kann eg w få, 
fyst eg vi hav', kve fjil de då? 
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Eg x tji blind for de håge sxte, 
men ait i jarta so vi eg bexre; 
ait i jarta o ait i sind 
vi eg vexr nue dan, sum ska vare minn. 

lunk ai gogg hev eg sit o sukka, 
mag ai gogg hev eg tårin turka; 

ragg ai gogg hev eg tet me meg: 
ha eg vvor so reik, att eg ha ått deg! 

Var. r. 3-4: 
eg hev sit o sukka for djwnta mei, 
eg sukkar o sveier po adde veis. 

Moe s. 134. 

859.  ,Reikdum o g,railaik x de dai traktar, 
så hoss dai seg i leivi faktar; 

dai sxldje fjxlei for puggen full, 
jarteglxen dai reiv i sund. 

Eg hev ai djxnte, hu x so vexne, 
mwn de x ait luyte, att hu luyt tene; 
ha eg vklor so reike, att eg havt jor, 
ha eg silt tetj'w av tenisto. 

Han sa de nix meg, minn geute vexne, 
att eg um såmårx si tji tene; 
han sa de mx meg, minn geute staut, 
att eg si tji tene ko te i haust. 

Dal tar nu alli so stollig skruyte, 
de dai hav mai, hx11 dai kunn de djoyme; 

dai reikare o have maj, 
do x mi vexnare o ve1 so grai. 

Alli for de att du w so reike, 
so tar du txntje, eg vi deg leike; 
um du tji åtte am n kfreetrå, 
so ha eg villt vare dinn geute snjål. 
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864. Itte reikdume mange trakte, 
po de aire dai leiti akte; 

dai (kann) djipte seg for ån reikdum stor 
rate ai sent i jarta, sam alli gror. 

865. D'x lait, att leivi so tunt luyt vexre, 
att fik for reikdumen bart seg djeve; 
for gulle blagt djev dai 5jx1 o leiv, 
osso gage o suyte sei haile tei. 

Var.: 
lait, att leivi ska vexr so laga, 

for gull so djeve dai sikko Dave; 
for gull so djeve dai 2era o leiv 

ber sent i jarta sei haile tei. 

Mange djipte seg mm dai reike, 
um alli grande dai kann dai leike; 
kvm ska han djeve sin hudje då, 
fyst han intji djev han ti dxn dai få. 

0 m dal reike, so var dai rosa, 
um dai var alli so rnotne o ljote; 
tjem dxr so inn ai, sum te rigg, 
vi dai dj2enne hall x for ait slarveting. 

Fy-st han x reike, w han goe kare, 
antel han hev pwning, x11 han hev gare; 
ja de x de same, koss han m laga, 
so x han jj2el1e av djxnta vraka. 

Um han fe leiten, kruppen o vaike, 
bjuggnasa, veimuynte o dxrti blaike, 	• 
so ska eg våge, han får dj2enta hastig (nuyte?), 
fyst dai våt, att pundjen has tji hastig truyte. 

Alli for de eg helt meg for djwve, 
nai de va armoi eg var rede; 
alli for de eg helt meg for go, 
mxn mi vnor for ringe ti kåra ihop. 
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871.  Eg vi djipte meg, um eg tore, 

bar intji armoi var for store; 
eg vi djipte meg, um eg fekk, 

so stoppe armoi ni am n swkk. 
Var. Moe s. 130: 

Eg ville have deg, nr eg tore, 
men eg fler armoi bli fe store; 
men gange reint imot forfflldris raa, 
eg fixler da kj5em te ille gaa. 

872. Ko kann de jwlpe, um hu (han?) veepne 
sum prins Apolos, fyst du luyt tene; 
fyst du ska tene for daglegt brö, 

hu te gloymd o gloymd, fyst du w dö. 

873.  Ko jx1per vepnleik, fyst han luyt svxlte- 
stött o jamt itte föun xlte? 

Ko jx1per venlaik foreutta mat, 
ko jx1per grailaik i tome fat? 

Landst. s. 782,22. 

Eg tittje de, dai meg leiti vuyre, 
sum sai, eg djxnta ska fro meg stuyre; 
ska tjoerlighaitei var strutjei eut, 
so 2e haile leivi mitt fullt av seut. 

Ska eg bedjeve deen staute karen, 
Gud vait, kvxr tjem at i staen; 
am n ugg o ven o am n grai o fljot, 
den eg alli gloymer po dxnne jor. 

878.  Sku eg bedjeve mej djxnte feine, 
so tjeme jarta mitt ti o sveie; 
de tjem ti sveie mej leivetei, 
ska eg (luyt) bedjeve mej dfrente fein. 

877.  Bedjeve djxnta, koss vi de gagge, 
mi sum hav teura dai årei mage? 
mi sum hav teura so magg ai nott, 

ska luyt bedjevast var kalligt vont_ 
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Eg hev alli seutate gråte, 
all då eg laut saie djeenta ifrå me; 
kunna de harare gage på 
e11 o luyt bedjeve sej djtente snjål? 

Nu hev eg pröva o jårt mitt baste, 
bedjeve djantal de var de vaste; 
nu hev eg pröva o jårt mei fleit, 
man bedjeve djanta2  var intji veist. 
1) el grai 2) ei lans 

Nu luyt mi bedjeve o tittje gama, 
nu luyt mi saie, de x de sama; 
nu luyt mi saie, de kvittar ait, 
um innafor jarta sai ai ai ai. 

Farval farval, du minn vexne haime, 
farval farval, du mei djante graie, 
farval farval, du mei djante fljot, 
nu traffast mi alli po danne jor. 

Hav takk, mei djante, for kvar dan gondjei 
sum mi hev teura, rökk du mi hondei! 
So takk ska du have, mitt vexne veiv, 
for kvar gogg eg hev swove po arma dej. 

Farveel o takk, eg deg alli gloymer, 
kvart or du tala ti jarta stroymer; 
ti jarta stroymer kvart tjarlegt or, 
sum du hev tala ti meg, mei djante fljot. 

0 val du live, vi eg deg ystje, 
dai hond ti avfjai so vi eg tryttje; 
so vi eg be deg, vear hail o sxl 
o gloym alli geuten, sum fro deg feer. 

888.  Du laikar kriggum meg, dar eg vagkar, 
eg hoyrer deg, fyst mitt jarta bakar; 
du stött meg fyldjer po fxrdei mei, 
sum skuddjen djegg vette solei sei. 
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Moti migkar, eg fxr tji free, 
si hu bedjeve, mej djwnte vexne; 
vi hu bedjeve, de var tji veist, 
for hu x innIxst inni jarta mei. 

Nu luyt eg misse mej djxnte graie, 
nu få tårin u augo rinne; 

nu her eg tji glxe i drette leiv, 
d'x vont, att glxen ti sent ska blei. 

888. Nu vi eg tjxrasten minn plxnt bedjeve, 
antel lykka mej vare vxrr hell bete; 
nu vi mi prövast okko båe tvo, 
kvar de lykkast bete po dxnne jor. 

Var. r. 1-2: 
Nu ska mi fjiljast o vxnne vexre 

alli sent for kvoraire bexre; 

Eg o deu, sum ha vuor sleik vene, 
sku mi luyt fjiljast, de var am n tredje; 
eg o deu, sum hav nor ihop, 
ska mi luyt fjiljast, de vare vont. 

Dxn lxgste seut, sum mitt leiv hev djeve, 
x 

 
mettupp den sum eg hera heve, 

att eg luyt fjiljast mx ai so grai 
alli po jorin trxffast maj. 

Dxnne dadjen kåm mi ti minnast, 
fyst mi ska fjiljast o alli finnast; 
jan, dxnne dadjen mi minnast at, 
fyst eg o den o mi fjiljast at. 

Lat jarta bake, lat bloi brxnne, 
fyst eg ska iraise ifrå mei dj2ente; 
bar intji minni var allt for stritt, 
so de kann djer tende po leivi mitt. 
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893.  Nu [myt mi hx1sast1  o vxnne vexre 
alli luyte kvoraire djeve; 

nu vi mi lhwIsast o vexre blei,2  
alli djevast luyte po nioko veis.3  

Var.: 1) vi mi fjiljast 2) fjiljast o saie farvx1 
3) o ha kvaraire i jarta tjxr. 

894. Nu 'myt mi fjiljast o vene vexre 
alli kvoraire i hudjx bexre; 

nu luyt mi fjiljast for dwtte leiv, 
mxn Gud djev mi trxffast i paradeis. 

1 dgette leiv kann de intji vare, 
mtEn de x so stutt, de kann vexr de same; 
i dxtte leiv var du alli mej, 
men Gud djev mi finnast i paradeis. 

Nu vi mi takkast, nu vi mi hxlsast 
alli maj her po jorin trxffast; 

nu vi mi takkast o vexre treu 
så alli fjxmme kvoraire eut. 

Nu vi mi takkast for kvxrt de kwelli, 
sum mi hav liddje unde tydd o tjx11i; 
nu vi mi takkast for kvxr dan nott, 
sum mi hav liddje' so snillt ihop. 

Nu x mi fjeuld at for adde dage, 
nu sleppe fok o um okko tale; 
nu se mi fjeuld at for dxnne tei, 
man mi finnast visst i ait anna leiv. 

Po jorin må eg han alli have, 
man mi vi liddje jamsds ne i gravin; 
treu nyokon kunna de maigke me 

var gravei jamseis i jorei ne? 

900. Hav takk for allstött, minn geute tjxre, 
så ti lykke po livsens vege; 

de x ai vo, du kann gloyme me, 
man alli po jorin gloymer eg de. 
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Eg luyt deg hxlse, me jarta bakar: 
du luyt hav fre, kor du feer o vagkar, 
du luyt hav fre, kor du feer o sveiv, 
osso seia 2ra ti evig tei. 

Takk ska du have for mitt umdjwndje, 
sum mi hav teura o havt so lxndje; 
takk ska du have, for du va grai, 
hwritte djer mi de alli maj. 

Dien saiste gogg eg me djxnta tala, 
do tridda tårin niv hennes tjaka; 
dam saiste gogg eg tala II120 djxnta mei, 
do tridda dar tåre niv tjinnei kveit. 

Den saiste gogg eg nix djxnta rött, 
va mytji vxrr 211 o gå på glöa; 
jarta brxnde, o bloi san, 
o de jåre de i djxnta au. 

Dien saiste gondjei tjem eg ti minnast. 
do mi seull fjiljast o alli finnast; 
va de undelegt, eg totte lait, 
fyst mi alli treeffast po joren maj? 

IE de so te, att d'x saiste gondjei, 
sxtt deg innat me, rxkk du me hondei! 
YE de so te, att d'x saiste tei, 
sum du sveive hr framfor augo mej? 

Hav takk, mej djxnte, for kvxr deen gondjei 
sum mi hav teura; rxkk du mi hondei! 
Ja, takk ska du have, mitt vecie veiv, 
for kvxr d2en gogg eg hev snove po arme dej. 

Avfjedsdrammen va tugg o sveedje, 
de vollde de, eg ha h2 for tjxre; 
avfjedsdrammen den toymd eg eut, 
de sit for brigga so vond am n neut. 
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909 	Dien lisle geuten lypte po hatten: 
il leivi trxffast mi alli atte!» 
Han bau farvw1 ti sej djwnte grai: 
»0 i leivi treeffast mi alli maj!» 

Var. Landst. s. 755,6: 
Farvel, sa guten, og lyfte på hatten, 
som han seg reiste af kyrkjebakkin; 
farvel, sa guten til genta greid, 
no finst me aller po jordi meir! 

910 	Eg vait so vxl, kor eg feer meg djipte, 
jeupt ni mullin, der stxnd ai tjeiste; 
jeupt ni mullin i stam n o grens, 
der x kveite tjeista mitt breureheus, 

Van Landst 736,8: 
Eg veit så vd, hor eg vii meg gifte, 
djupt i jordi i ej svarte kiste; 
eg veit så vel um mit brurehus, 
ded er djupt i jordi med sand og grut. 

Nai, bxrre vi eg mi alli ystje 
x11 o liddje jamseis geuten mein i ai tjeiste; 
o liddje mx geuten mein blant mull o stab, 
treu de kunna vexre nyokon ti mais? 

Hxndan has nu hav dai falma, 
sum so snillt have meg umfamna; 
nu hav dai falma o lagd i jor, 
sura so snillt o vxnligt imot mi tok. 

ten lisle djxnta eg hev mi akta, 
nu hev u somna o alli vakna; 
dn lisle djxnta eg akta nie, 
nu hev u somna o gravei ne. 
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Var. r. 3-4, Landet. s. 739,11: 
Den vesle genta, eg ha tenkt meg tu, 
i den svarte moldi er hon gravin ned. 

Var. Munch s. 114: 
Den lisle gjenta eg hev meg agtad, 
no vii eg sovna og aldri vakna; 
den lisle gjenta, eg hev agta meg, 
i byen de e ho grove ne. 

Nu x hu dö, nu w hu burte, 
de va i haust hu ifrå, mi flutte; 
nu ser eg atte mei uggdumstei, 
lissum solei glar attum gröne lei. 

Nu 2 hu dö, nu hev augo bruste, 
eg vait tji, kor eg ska hudjen fxste; 
nu x hu dö, koll o steiv, 
eg luyt vuel snyte deg, djgenta mej. 

Fyst dai vi x nej mulli dytte, 
o xreskransen krigg hxnnes tjeiste, 
xreskransen kring Nennes grav 
dam ska pruy o xre ti domedag. 

Bete vi eg mi alli ystje, 
x11 eg måtte liddje po luennes tjeiste, 
w11 eg måtte liddje po hxnnes grav 
osso suove dr ti dam store dag. 

9 19.  Ai jarteseut o am n store tredje 
de bexre djoenta at jorin mx se; 
ai jarteseut o ai stor euro 
de bexre djwnta at mull o jor. 



Kärleksbrev, lärdomar om kärlek 
ock äktenskap. 

919.  Nu vi eg scettje meg ti o skreive, 
eg veit tji, koss eg ska teiei dreive, 
so vi eg take fram bloekk o pxnn 

skreive ait brev ti minn b:este vxnn. 

Nu myt eg sxttje meg ti o skreive 
ait brev ti djfflnta, den snjål o feine, 
um hu djennem leivi vi fuye meg, 
um de so ska vare po villan veg. 

Ait brxv i loyndum so vi eg skreive 
sxnde ti deg, mej djxnte feine; 

so vi eg skreive ait brev i loynd, 
so fler eg hoyre, um du hev mi gloymt. 

Nu vi eg tagkan po papir skreive 
osso av jarta ditt fullt eutdreive; 
'nu vi eg sedje, ko eg toantjer på, 
so fler eg hoyre, ko du sai då. 

Du kann veTr sikker, att satt eg skreivar, 
for lygn iblant ce de eg alli leikar; 
lygnei stoppe mi ne sin swkk, 

sannhait skreive mi hera vxkk. 

924.  Nu hev eg dredjest maa tagkan streie, 
nu luyt eg pröve o te di skreive; 
skreive te di a tvau tri or 
osso fjå, um eg kann få jartero. 
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Eg var so plaga raie tagko streie, 
nu luyt eg pröve o te di skreive; 
nu luyt eg pröve me nokle or, 
du må tji for datte på meg var vond. 

Denne euroei far eg tji dreive, 
nu luyt eg pröve o te di skreive; 
de sum du halle deg tji for go, 
so luyt du kåm, o de luyt vear fort. 

Då de fyste bravi eg i hondei smuygde, 
va de att allen ti jarta floymde; 
eg sto o riste po hand o fot, 
de va lissum burte mitt uggdumsmot. 

De fyste bravi han te mi steila, 
po siltjepapper so va de skreiva; 
so va de bravi eg fekk i haust, 
de va siltjepapper o blittje rautt. 

De fyste brave han te mi skreiva, 
på Gimlemow so va de steila; 
han skreiva te mi, minn geute fijot, 
att tjarlighaitei va leike stor. 

Eg skreiva te ho, minn geute fljot, 
att eg yskt o haimti kvar dag o nott; 
eg skreiva tibakers ti geuta mei, 
eg yskt o haimti kvar teime o tei. 

De saiste brnvi, sum du mi flidde, 
av tugge tagka de eut meg fridde;.  
nu vi eg slatt alli suyte maj, 
for eg treur, Ld'a satt, de sum stand i dai.1  
1) att de n plient, sum du sai. 

Man tjare deg, koss kann de seg have, 
ska eg luyt vante i flaire dage? 
Kann eg tji brav ifrå di få, 
sum meg kann tröste o djeve rå? 
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933.  Svar tibake du meg luyt djeve, 
so fler eg hoyrt, am du meg vill have, 
so fler eg hoyre, att du x mej, 
so fler eg jos um meg all mej tei. 

Från Bygland. 

934 Eg twujte, du vidd meg so mytji vuyre, 
att du vidd skreive te mi, minn staute fuyre; 
so luyt eg fortwldje, du m minn grai, 
for eg ber i jarta for de ait main. 

Du ska hav takk for du te meg skreiva, 
de brxvi ditt jan de meg uppleiva; 
antel ,eg x truota, hx11 eg 2e fjeuk, 
de brxvi de doyvdel seutei eut. 
1) dreive 

Mei takk ti slutnigg eg h2er vi skreive, 
på minn freidums vege eg burt eutsteige; 
du laidde meg på so hågt ait trin 
for o suyne meg, ko veg va dina. 

Nu, lilja mei, luyt eg brxvi made, 
ai tjxrlig hxlsigg eg vi deg smide; 
nu luyt de vare for dxnne gagg, 
nu hev du sett tagkan mej po ai sogg. 

Do eg satt brxvi dej o uppbrxnde, 
du ha seul tjxut, de mitt jarta klxmde; 
ha de tji vuor, de eg vidd halle or, 
ha eg tji jårt de, minn geute fijot. 

Eg hev ait portraet eutav am n drxgge, 
de djer, eg hudjen ti ho luyt vwnde; 
eg ser, han site,  dxr so jos o blei, 
eg ystjer titt, han ha vuori mein. 

Sv. landm XV.1 	 11 
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De va ai gogg sum du sa du trega, 
att du ditt portrxt fl me si djeva; 
du tar tji tredje, minn geute 
du ska få de atte, var du tji mein. 

Djipte seg te tji hxsten buyte, 
han fxr tji rek upp, um dai hev luyte; 
am n fille skorkl kann han slå ihel, 
mwn djipta dan må han liddje mffl. 
1) ait fille baist 

Djipie seg x tji hxsten kaupe, 
so mag am n snjåle kann seg forlaupe; 
djipte seg x tji kaupe ai baist, 
dai kann hav fjeuke maga o klaine bain. 

Jfr en visa i fsv. Schacktafvelslek: 
Til ekta nw 
sik taga hustrw 
thz är ey mära byta. 

Vidare Frischb. Preuss. Volksr., visan »In der ehe»: 
Heirath ist kein pferde-kauf. 

Mi ha alli paanigg, då mi vi veidje, 
133211 nokle djeita o så a kveidje; 
mi ha tji pxnigg, då mi seul fram, 
limen mi twgte beuskap seul gage an. 

Djipt okko vi mi nu adde djera, 
for svaikadde vi mi nu alli velpra; 
man mi vi hav ai ti liddje hjå, 
osso taka djxnta po ugg o kåt.. 

Djipt deg balle, M93 du x unge, 
moytjxddigstaven var di for tugge; 
djipt deg hxlle i dai ugge år, 
for moytjxddigstaven x tugg o få. 
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946 	Nu ska de snart am n sende vare 
o intji bare o ram deg tale; 
nu ska de snart am n xnde blei, 
for nu vi eg have mej djxnte fein. 

I kvx11 må adde var glae o kåte, 
dxn feine djsenta ti gars ska kåme; 
på toppen flagg mm dai fxrgar trei, 
for i kvx11 so hxnta han djxnta sej. 

Breurei sa de mm tår po vandjx: 
»Du va dam fyste eg tok i fandjx.» 
Breurei sa de ram tår på tjinn: 
»Du vait de vxl, du hev hudjen minn.» 

Noye meg te vi eg alli djere, 
tjxrlighaitstredjen x tugg o bere; 
mxn du ska djipte deg i tjxrlighait, 
for då vare leivi po jost o hett. 

Mej lisle djxnte, nu lei de nwri, 
att mi sku av på de håge till; 
då djx11 de treuhait o ainlegt leiv, 
osso go fornoyelse i okko tei. 

Tjwrligh'aitei kann vare vonde: 
inse han x ugge, x han tji kloke, 
DI» klokar o klokar vare han, 
ti lsegg Lm  vxrdei han tjeml fram. 
1) han tjem i sin alder 

De x tji grait, um han heve vale, 
han kann sum teiaste taka skale; 
for stundum txntjer du frå o te, 
du valt voel, kven du take ve. 
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953, Um aire anlite fint kann bkentje 
duyre dryttje i staupi fjentje, 

as de tji visst, um de vare kann 
ait leiv i glxe mx sleik en mann. 

954, Glåp intji bare ette store gara 
intji bare xtte djille kara, 

mxn xtte lykka, o kåm i hug, 
att tjxrlihait 	dam stöste bo. 

955, Um gulle gleimar o sylve fjeine, 
so kann han deffor tji leivi leike; 
nai, treu.o tjxrlaik må au vexr 
ska glxen vare på livsens veg. 

956.  Ko kann de nytte, um dai 	bleike,1  
att 2  dai i natteurx x tji leike; 
2 dai tji leike i tagko o sind, 
x de tji Iwndje, for xlstjen sprigg. 

reike, 2) fyst 

957, De sum tji tjxrlaitjen brEenne haite, 
so var framteisdagane tugge o laie; 
de blagke leivsjosi slokknar eut. 

haile teiei var bar ai seut. 

958.  Eg vi ystje, eg må ai have, 
sum eg mx riktig kann treudje tale; 
tale treudje um adde tigg 

fjå, um de lwttar tji hudjen minn. 

959.  Du seulle take dam sum du leika, 
so ha du intji o trege seia; 
du seulle take dam sum du lai, 
for på jorin ai indjo evighait. 
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960.  D'x gott o hav am, sum han hev eutkora, 
sum han sitt duyraste ja hev luova; 

når vxrdei stormande tjern inaot, 
do må dr tjaarlaik ti djeve mot. 

Leivi de 2 av teima tugge, 
sum naut kann txntjast eutav dai ugge; 
d'2e gott o have w ma seia sei, 
sum kann finne orei, sum tröst x ej. 

Gott o glxeligt måtte de vexre, 
vist han fekk saie, ko han i jarta bexre; 
gott må de vexre, vist du var treu, 
um ban ha fortålt, ko i jarta beur. 

Laitar du o am n ven vi finne, 
so må du alli i villa sprigge, 
mxn txntje på att du am n kann få, 
sum DUC tröst o vit stxndjer sordjis å. 

Dien sum ska lyovast mx djxntun vexne, 
må vespr so treud,jen sum joren gröne; 
dam sum ska luovast mx hond o mund, 
dxn må vexre treudjen av jartegrund. 

961 Hev du ai djxnte, sum du hev tjxre, 
so ska du alli vexre so sprxke 

sprigge te lm kvxr onno nott; 
hall hw so jamleg djer hare vont. 

966. De x ait sum eg vi deg lxre: 
du ska tji Lsaie, kytt 1  du hev tjxre, 
du ska tji saie, kvx du hev tjxr, 
so sai dai de: ko den nar du x. 
1) kv2ee um dam ' 

Var. r. 3-4: 

du ska tji kvse um dam du leikar bxst, 
for do hxrme fok, so fatt de fekk. 
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Koss kann du tfflntje, att de kann vare, 
tyst alli du vi mu djxnta tale? 
Koss kann du tsentje, att de kann blei, 
fyst du Lalli talar mse djfflnta dei?1  
1) vi tje låne me svaipa dej? 

Ja, lat nu djfflnta ver steiv o kåte, 
hu intji kåte vi kåm ifrå de: 
ja, geut, vespr klok, djev ai leiti tei, 
snart tjem hu spak inni arman dei. 

Du moy, sam have so store vone, 
må vandre varlegt o fjå deg fyre; 
de hev so mag am n i lxttsind jårt: 
sitt leiv formyrka o jarta sårt. 

D'x bxrre bedjeve, inse han kann 
Ttte seia, tyst han 	eutfjTmde; 

fyst han pedjynder, mse han w hån, 
de var visst gamaste balle på. 



Betraktelser av religiös ock 
moralisk art 

»Världssmärta». Tankar på döden. 

Ait sukk fro jarta fl himlen steige, 
lat vxrdens tankar ifrå me veike; 
lat intji werdei få overhånd, 
1312011 lat de få hffirska, sum 	leiv o ånd. 

Lat tji de euraine i meg sveive, 
eg bee, att solei må på meg Sjeine; 
ja eg vi bee, eg må få de jos, 
sum meg kann veise, kor sannhait beur. 

Dxn Gud, sum tårin av tjinnei turkar, 
han hette jarta, um tunt de sukkar, 
han djev rai fre i mej saiste tei, 
so eg djendje glae i gravei mej. 

Allt de sum vxrdei am n mann kann djeve, 
fyst han ska doy, han de allt forlater; 
mxn allt de goe, sum du bar fram, 
de ska alltei pruyde dinn mindekrans. 

976.  Dan stöste gla3e, sum leivi djeve, 
de x o allstött de goe djere, 
for hev eg meg ti de vonde vaent, 
so hev allstött samviti i me brxnt. 

976.  Dren stöste sx1a, sum am n kaun vinne, 
de x o fre for sin fjael o finne, 
for dn sum fre inni jarta aig, 
IILP3 smeil på munn han i danen saig. 
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977, Eg stundum upp imot himlen steirer 
v:ender tagkan fro dmtte leive, 

ja, steirer upp mot de jose land, 
dr indjen snyte hell gråte kann. 

På evihaitei kåm eg ti twntje, 
dr vi Visst vexre am n jammerslxgsel; 
eg vi hx11 pedjeve minn geute grai, 
hx11 o game fortapt i all evihait. 

Dffinne teiei so kann eg troyte, 
mwn evighaitei de var ai (byldje?); 
dxnne teiei so troyter eg, 
rasen evighaitei bevare (?) meg. 

For pxnigg kann han si alltigg kaupe, 
mwn intji fyst han x wrelause; 
for pwnigg kann han si alltigg få, 
mwn kaup atte xra 93 alli rå. 

981, Um eg x fattik, de luyt so vexre, 
Man Gud fje lov, att eg hev mei xre; 
um eg x fattik, de luyt so blei, 
msen Gud fje lov, eg hev xra mej. 

Landat. s. 771,2. 

982. Vexr allstött glae o de goe djere 
allt de vonde o late vespre! 

Tröst dsen, sum snyter o vont luyt lei, 
so ska glxen dotte ne seutei dej. 

983.  Vexr du gla, so ska leivi josne, 
du djegg framxtte i de gode; 

vi du deg allstött fro de vonde sneu, 
so ska fre o glwe i jarta ben. 

984. Sxle dai, sum dn veisdum vinne 
i sitt edji leiv o seg glxe finne, 
intji ystje seg de o de 

alli ser gitte i de han hev. 
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985. Tagkfull ska an på leivi royne, 
xlskugsfull ska an vxnnen djoyme 

i jartas jeup, der sum hudjen brxnn, 
ram n sum vatten po fjödde nenn. 

Dai motgagsbyljun meg ive fjyldje, 
dai falske åndin me raint forfuye; 
eg vait tji rå på de onno lai 
hx11 gå fram i glwe o leiv o laik. 

TuEg  o lxgtande satt eg sukka 
i jeupe drag um mej framteislykka; 
de ha nior bxst i den kalle grav, 
va tji voni stundum ti djer meg gla. 

Dai glae dagan kann vare mage, 
vi du tji sent atti glxen blande; 
de djer so maggain i uggdums tei, 
att han myt suyte sej haile tei_ 

Han må tji take de upp me grone, 
so han am netan intji Nr snove; 
mwn han luyt take de ma forstand, 
so han karm troyte sinn alder fram. 

Dn aine dadjen kann solei fjeine, 
dxn aire dadjen kann juggen gleine; 
ja, solais x de i vxrdin laga, 

sleik de vare nog adde daga. 

Fyst han x ålaine, kann han vexr glae, 
han hev au teier han steur kann vare, 
tugge taka i hudjen mjeuk, 
so att tårin tridda u augo eut. 

Somme sai, att de x so laga, 
somme sai, att dai Ng de fjave; 

somme sai, att d'x laga te, 
rnwn Gud [djev] lykken ti kvx han ve. 
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Jfr Landst. s. 776,5: 
Aa sume gifter seg no so galid, 
og sume sej, dej er ki bedre lagi; 
tu l lagi hev eg så klen ei tru, 
dej lagar sjave. Hot meinar du? 

993.  I dxnne vxrdei so mytji vantar 1  
seutei möter på udde kantar; 
seutei djendje stött jamseis mx, 

sum fjeigar fuyer am n ålmanveg. 
1) korrumperat: dels vankar dels i dxnne verdei w tji 

so mytji vwnte. 
Lauvd. I, s. 22; Landst. s. 736,6. 

0 uggdumsgIxen x lissum draumen: 
hu fuyer me oss sum stokk i straumen; 
mer flaumen stansar, er fjyssen rent, 
so kann au glfeen ti sorg bli vent. 

Lauvd. I, s. 21, Ross s. 141. 

D'se vont, att mi sku myt sossi tumle 
spidde teiei, m mi x unge; 

dun uggdumsglxen dn vi mi få, 
i sent o harme mi live må. 

996 «  Minn ungdumsglxel hev raint burtsvivi, 
eg vait Ltji, kor de hev av hu 2  blivi; 
minn uggdumsglxe hev fan i fort 
sum skodd fyr vind o sum dugg fyr sol. 

Var. Lauvd. I, s. 21: 
ungdumsdage 2) inkje, kor de hev av dai 

Ross s. 141: 
2) ki, kvar den hev ette 

Fedrah. 1881: 
Ungdomsgleinn dej 	burtsvive, 
eg veit kje kor dei hev atte blive; 
ungdomsgleinn dej e forbi, 
eg maa syt' aa graate mi heile ti. 
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Mej uggdumsdage 	seure 01  tugge, 
sum alli mwnne.fjen kann eutgrunde; 
dn sum så ska troyte.  sej ugge år, 
de va tji tvolandes for ait bån. 
1) dai hav vvor 

M syrdje mål luyt eg jamlegt kvxe 
limen mx von, att framteii skall meg glxe, 

mitt leiv må var sum am n bleileg vår 
intji streiei so tugg o sår. 

999.  I leivi hev eg tji store ghee, 
for snyte o gråte djev jartegvee; 
kor eg vi meg i vxrdin sneu, 
ser eg indjen gkee ko bare sent. 

i000. Ai jarteseut tjem eg vist ti sleite, 
for eg i natteurx aa so streie; 
ai jarteseut tjem eg vist ti få, 
for eg i natteurx w so trå. 

1001. Mytji kann han i leivi toyne, 
båneminnei kann mytji djoyme; 

eg tt alli, hudjen so vide for, 
do eg gla sum bån djekk i fjödd o skog. 

1002. 	leiten hugna, sum den fr sagka, 
sum vitt i vxrden myt hainalaus vaka; 
forutta fre o forutta ro 
han djegg, ti gravei han teke i mot. 

1003. Fyst eg tjem atte, dxr eg x tjxnde, 
då båneminuei i tagko slxndje, 
dwr eg hev sulla so mag am n dag, 
stundum seutandes, stundum gla. 

1004. Eg sat o stirde eutiv haian båge, 
eg djoymde anlite, tok ti gråte; 
då laut eg minnast mej uggdumstei, 
de va so de skar inni jarta mei. 
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1005. For magt o mytji mi har hev streie, 
har hev sveiten u panna seila; 

har hev teiei mini i låt o gråt, 
har hev tagkan stedji iv åsan blå. 

1006. Eg  titti so vont eutiv haian glåpe, 
dar eg hev sulla, mx eg va kåte; 
eg tittj so vont eutiv haian Sjå, 
dar eg hev sulla, ma eg va bån. 

1007. Nu vi eg halse mej vanne mage, 
att mine leivdaga 	tji mage; 

, nu vi eg halse po store o små, 
att mine leivdaga 	bare f. 

1008. Kann eg tji snart glae i leivi finne, 
so treur eg, jarta av seutin sprigge; 
nu ser eg val, eg behövde en vann, 
sam kann tröste jar,ta mitt; kor x dan? 

1009. Ja kor 93 dan, de eg vi spyrdje, 
ja kor dan, sum vi for meg syrdje? 
Ror dan x haime, eg alli vait, 
for ti m,eg dai hev indjo tjarlighait. 

1010. Ain kvar sei seut i verdei luyt bexre, 
somme luyt 12egte o somme trege, 
for indjen slippe i vardei fram, 
eutta han far stundum m2e sent iblant. 

1011. 

1012. 

Men allstött hev eg nu sett deg fjåge, 
so bleilegt smeile o vexre kåte, 

deffor treur eg, ditt ugge leiv 
x pö de neraste fro seuten frei. 

Eg drivst av euro, i vardei vagkar, 
eg hear sö mytji i sind o taka; 
eg djegg ma teiei lissum an straum, 
lissum vinden fuyker m lause lauv. 
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1013.  Eg sit o tantjer de mage teie, 

eg glae stunde ska få i leive; 
eg sit o tantjer de mag ai gong, 
att mitt leiv ska gage mx laik o song. 

1014. Man bast eg site o glalegt syndje, 
so tjem dar nioko, sum meg luyt tyndje 
ma magge tanka o vardei lai, 
so eg treur, eg alli var glae maj. 

i 015.  Eg ålaine djendje, eg ålaine sveive, 
ålaine må eg val teiei dreive; 

am n lagt, nit håp eg i hudjen ber, 
sum meg jamlegt fuyer po all minn veg. 

1016.  De x 90 tunt uppo jorin gange, 
fyst han 	ti mais po for unge o gamle; 
de se tunt uppo jorin gå, 
fyst han x ti mals po for store o små. 

1017. Dar tjem mag for geuten, sum sårar hudjen, 
so titt han meser dan baste dudjen; 
han djegg o tvilar på Gud o moy, 
has baste loysning de x o doy. 

1018. Då vart han frei bå for harm o kveide, 
då kann i gravei han rolegt kveile; 
då i vedjen han tji for nyokon x, 

då minst for dan, sum han hadde tjar. 

1013.  Fyst sordji ankar o moti minkar 
bloi snyter, kvar gong du blinkar, 

do ser du gravei så glad imot, 
då battnar sordjei av jarterot. 

1020. Danen ska du deg alli ystje, 
de tjem nu tiss nog var lagd i tjeiste; 
danen ska du tji ystje de, 
de tjem nu tiss nog var graven ne. 



Stev av blandat eller mera obestämt 
innehåll. 

1021. Mitt vexne mål, koss hav de fare, 
hev danstjen jaga deg raint av gare? 
Du vexne mål, mann deg upp ait grand, 
so dai få tji jage deg raint u land. 

1022. Dai okkos mål vi av tugga reive, 
o danstjen vi dai att mi ska leike; 
nai, okkos mål mi vi have tjxr, 
for da kann vite, mi tji trxla T. 

1023. Måle mitt vi eg alli sxldje, 
um dai vi Neniggan ti meg twldje; 
for fyste djxnta mej slxr mi loyn(?), 
so fornoyer eg meg mx de eg kvm. 

1024. Dai sum x fåkunnig, var tji leia, 
mxn hoyr, ko gamliggen vi deg saie: 
De x forsuynaren sum hev jort, 
att dn freihaitstantjen 	blett so stor. 

1025. Me treu o tjxrlaik dai mxnna djendje, 
då mi på Eidsvoll vor treihait fendje; 
mae tår i ange dai fjeuldest at, 
då dn store dadjen va staen av. 

1026. Teiei skreie o vekun fare, 
d'x raint so att eg må rxde vare; 
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d'ee trått eg sai sossi mx meg fjav: 
kor treu deette såmår hev kåme av? 

1027. Nu hev eg leendje ette djxnta hoppa, 
nu hev eg slit eut po sko o sokka, 
halvedelen av bukso au, 
mxn innu spelar eg mej djxnta laus. 

Var. Mona, No. viser s. 116: 
Du hev saa lengje efter Drengjen hoppad, 
at du har slitid ut baad Sko og Sokka, 
jo halve Deilen taa Stakkjen din, 
no er de best du begjev og spring. 

1028. Eg kann tji vite, ko drxndjin txntje, 
sam frei ti me, hare ai skeuledjeente; 
eg kaun tji vite, ko dai po meg fjå, 
sum frei ti me, bare ait skeulebån. 

1029. Eg kann tji vite, koss de x laga, 
so magge graie vi me meg tala; 
intji x eg reik, intji w eg snjål, 
intji vait eg, ko dai po meg fjå. 

1030. D'w vont for meg, sam hev indjen fuyre, 
for so ligg eg um netan tuttrar o fruyser; 
d'x vont for meg, sam hev indjen tjxr 
o indjen um netan ti liddje 

1031. De sxter alli, ko djxntun banue, 
de fekk eg fjå, do eg drogst mee Anne: 
hu svor o banna seg pleente frei, 
mxn for kvxlle va, so va Anne mei. 

1032. I flott so fekk eg so leiti spya, 
eg droymdel de, att du Lva for1uova2; 
oja, eg suov so leiti i nott, 
for eg totte de, du ha lova tvo 
1) totte 2) tvo ha lyova; 
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1033.  Fyst eg lagg meg o have somna, 
du ligg po arma mei, if dan domna; 
fyst eg ligge, so droymer eg, 
de x ai fyrrebo, att du narrar meg. 

1034. Eg .kann tji hage å gare vara, 
han x för nari, minn staute tjarast; 
eg kann tji inge å gare bu, 
han 	for nari, minn staute gut. 

Samme meddelare som stev 13 var. 

1035.  Mej lisle djanta, du tar tji suyte, 
du tar tji meg uppo vedjen fuye; 
du tar tji gråte for meg ai tår, 
fyst du hav bela, ko nau x då? 

1036. Hoyr nu datte, mej djante graie: 
De mi hav tala må du tji saie; 
du må tji saie, att de e grait, 
de kann du vite, att eg totte lait. 

1037.  Mej lisle djante, ko x de du maine? 
Fyst mi sku traffast i evighaiten, 
kvar maine du, de djegg bane ma: 
antel eg sum suyter, ha11 deu sum grat? 

1038. Ko kann de pytte, du sossi saie. 
du djev tji stort, for hu 	so graie? 
For ska du saie plant sum de x, 
for ai grai so djeve du Dave deg. 

1039. De va vont um so grai ai djante, 
att hu fro attin si var eutfjamde; 
de va vont um so vent nit veiv, 
hu si var eutfjamde ifro att x sei. 

1040. De e tji gott 01  treu po adde, 
han va for fok(?), o dai nar han kadda; 
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mxn rektig am ska han alli sneu, 
for d'x intji yxne he11 o alli2  treu. 
1) ska han 2) de x de vxste o indjo 

1041. Eg laita lxndje, eg gav me stunde, 
saiste fann eg an ande am n runne; 

eg laita lxndje, eg gav mi tei, 
saiste fann eg an unde ai lei. 

I denna form tyckes stevet vara ett svar på nr 1098. 
Jfr ock nr 1154. 

Var. Landst. 749,5: 
Aa lengi leitad og seinste funnid, 
eg fann mi gente bart und ein runne; 
aa leitad lengi aa leitad vel, 
tru noken finare gente fxr? 

1042. Treu d'x rå, eg x so tugg(t) i ladje, 
hx11 trea eg stxllar de fjav so gali? 
Trea eg x'tji i ladje bet, 
hx11 trea d'x eg fjav sam forvxlle de? 

1043. De vxste sam eg i vxrdin vait, 
de w sittje o vxnte o tale sannhait; 
for tale sannhait hx11 sittje o vxnte, 
de hart kann sind o natteuren klxmme. 

1044. Tagkan slappe o fjeni x burte, 
eg valt tji, kor de hev av dal' vurte: 
intje fjeni, intje idea1,2  
m2en tugge tagka i teusental. 
1) me 2) intji inne i heus x11 sal, 

Var. (korrump.) r. 3-4: 
intje djxnne inne all mi tugge, 
for de brxnn inne bå lever o lugge. 

Sv. landsm. XV. 1. 	 12 
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1045. Mwn [alt ideall må vfel geuten have, 
um han nu alli vait av de fjave; 
ait fjelder av dj2ento han heve tjwr, 
sum han stött o jamlegt i hudj:e be,tpr. 
1) ait minne 1) ai djwnte 

Var. 1 r. 3-4: 
eg tj:enner de, o djmtu dai hev gutan tj2er, 
sum dai so jamlegt i jarta beag. 

Var. 2: 
Gud hev i skapnindjen stwlla så, 
att matje luyt han for alltigg få. 



Tillägg. 
Till nr 123 if.: 

1046. 0 spel nu, spelmann, djev fela låte, 
nu vi mi danse, nue mi e kåte; 
for då att moti mi misse må, 
då x de tist nokk o steure gå. 

Var. Landst. s. 759,5: 
Spela spelemann, lat fedla låte, 
lat gentunn danse, med' dej er kåte; 
spela spelemann, best du kan, 
sjå no vill gentunne treda fram. 

Till nr 204 if.: 
Dai stevjast. 

Dj n n ta. 

1047. Da geuta tar intji gagge o skruyte, 
o taka dikko 	mi tji noyde ; 
mi kunne raise iv have blå, 
der 	graie geuta sum sand o strå. 

Geuten. 

1048. Du txntjer kanfje, eg so wel deg leikar, 
mxn kann du saie, eg hev te di freia? 
Nai, eg hev alli twgt nyoko gogg, 
eg vi troyte leivi mx sleik ai flxgg. 

Djxnta. 

1049. Du kvm um flxggx, du kann vx1 flaggre, 
dai gagge o saie, du hev havt mx mage; 
for antel luyte mi få ai sleik, 
hxlles vi mi gagge ti evig tei. 
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Geuten. 

1050. Du tittje vxl, du x av dai bxste, 
du txntjer kanfje ti få an prxste; 
du twntjer veel få dxn bxste geut, 
mxn kåm i hug, du hev fjeemt di eut. 

Djeenta. 

1051. Eg treur tji de, eg x av dai beeste, 
eg txntjer alli ti få an prxste; 
mxn de x sanning eutei de or: 
for am n sleik sum den hell eg Bing for go. 

Geuten. 

1052. Du txntjer vx1 få dxn bxste karen, 
ti du myt breuke moytjxrrinstaven; 
du vill nog tyda i jarta få, 
sill du breur mx moytjxrrinstaven stå. 

Djxnta. 
1053.  D'se gama jamseis mx staven steige 

hx11 tvinge seg ti o tak am n sleike; 
fyst du mx deine loyp land o strond, 
ska eg sittje o syndje ai moytjxrrinsong. 

Geuten. 

1054. Seut for djeenta vi eg tji bexre, 
for de am n anne hx fro me teke; 
nai, eg vi hxlle få glxe me, 
for de am n anne hu leikar bet. 

Djxnta. 

1055.  D'x snart lat djxnta ifro seg raise, 
fyst han hev steerkare hug ti aire; 
d'x snart o djwnta ifro se slå, 
fyst han vait, han kann de bxrre få. 
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Geuten. 

1056. Du hev so lxndje me drwndjin slundje, 
de lei vx1 te, att du snart fxr ugge; 
nu hev du inge mx armo slxgt, 
de lei vx1 te, du x snart eutfjxmd. 

Till nr 299 
1057.  Eg mötte'n Kan i i Litjönns gari, 

hej o ho, eg blei ille fan; 
hej o ho, eg blei ille rate, 

att den tossemannen still drille meg. 
Samme meddelare som stev 13 var. 

1058. I åtte dagar kann eg tji bele, 
fe eg myt finne mej djxnte feine; 
am n dag hx11 tvai hxlle högste trei, 
so myt eg finne atte djxnta mej. 

1059.  Dxnne veka var lågg sam fjore, 
for eg finn atte mej djxnte fijote; 
denne veka var lågg sam tv, 
for og finn atte mej djxnte tjxr. 

Till nr 358 if.: 

1060. Djwnta mej hu x av dai graie, 
ti slxndje o tale x hu av dai slaipe; 
ti slxndje o tale o djev snedige or, 
de djev drxndjo ai jarte-euro. 

1061. Lat Idai kåmel frå fjödd o dala, 
lat [dai kåmel, sam bymål tala; 
dai var tji gåde, fyst dai2  kåm in, 
am n ser tji fjönna, fyst solei fjein. 

Var. Lauvd. s. 21. 
Ross s. 139: 1) koma alle 2) du 
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1062. Eg leika hx, o eg vill ha have, 
eg tott, hu va so eutifro staut ti tale; 
eg tott hx ve, o eg tott ha grai, 
so ha eg tji vit ti txntje ette mai. 

Var. r. 1-2: 
Eg tott han vexne, o eg vill han have, 
de va so ven o so staut en kare. 

1063.  Då eg hoyre, ko vent hu heuva, 
eg svaiv i rigg o tok av mi leuva; 
då eg hoyre hxnnes vexne mål, 
eg kasta mi ne po jorei o låg. 

Var. r. 4: då kasta eg pode orv o ljå. 

1064. Då eg hoyr x pi leien lilla, 
jarta forundrast, o tårin trilla; 
då eg hoyre hennes vexne mål, 
då kasta eg po orv o ljå. 

1065. Eg vi have mi ai eudredjei, 
sum o ha si ai fjeurte nuytvedjei; 

eg vi have mi ai sum 	frei 
sum hev tji teura sej haile tei. 

1066.  Djxnta mei måg dai hav eutredja, 
for nr eg vi, kann eg hx bedjeve; 
dai måg tji hav'x o sleit'x eut, 
for eg vait tji av %loko lutvinsbreuk(?). 

1067.  Vi du vexre mej edjo djxnte, 
so må du Lalli po aire txntjel; 
vi du vexre mitt edje gull, 
so mo du teie, fyst eg x full. 

Var. MOe B. 133: ') holle deg staut o plente; 

1068. Dien lisle djoenta, eg hev mi akta, 
snillt djegg u klxde, fint x u fakta; 

prisen bexr u i mage veis, 
d'a3 knapt u finst har i buyden sleik. 
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Till 386 if.: 

1069. Far eg intji mej djante tjare, 
so ska mitt leiv ette otra rek; 
far eg intji mei djante fljot, 
ska otre beere mitt leiv o bio. 

1070. Jan, måle falmar o tårin trillar, 
sku eg o djanta for evigt fjiljast; 
tårin trillar o bliknar me, 
sku mi myt fjiljast for evighait. 

1071. 	lait o veere so lagt ifrå da, 
att han so Sjana far hoyr o flå da, 
att jarta sukkar kvart åndedrag, 
kvar gogg sum mi luyte fjiljast at. 

1072. Dai saiste orei hu te mi tala, 
dai stande i jarta, sum dai var nagla; 
dai nokle or, hu hev te mi 
dai stand i jarta mei hart beklamt. 

Var. r. 3-4: 
du tantjer val, att de 	forbei, 
man dai stand nagla i jarta mej. 

1073.  So landje sum du djegg hera djante, 
so kann eg vear har, man alli lagge; 
fyst du djipter deg o far mann, 
so myt eg raise at ait anna land. 

1074.  Kåm nu fuy mi, mei djante staute, 
for de maj moro, mi game tvau; 
nu vi mi teure i haile dag, 
so kunne jeugaran saie attat. 

1075.  Koss vi de mildast, koss vi de vare, 
du sum hev havt hudjen fro båndumsdadje? 
Koss vi de endast, koss vi de blei, 
du sum hev havt hudjen fro båndumstei? 
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1076.  Innafor jarta der stund de skreiva: 

han x tji hera, dxn sum eg leikar; 
dar stand de skreiva o prxnta inn: 
han x tji hera tjxrasten minn. 

1077. Mej lisle djxnta, du tar tji fxle, 
mej hage hxnda dai sku deg nwre; 
mat o drittje i overflo, 
osso alli hoyre ait hålegt or. 

Till 528 if.: 

1078. D'x rart o vexre po ugg o kåte 
o so stundom sittje ålaine gråte; 
d'm naut han vait, kofyr han de djer, 
mxn gråte myt han allikevxl. 

Till 663 if.: 
1079.  Eg sveiv o dreiv o hev tugge taka, 

for vexne djxnta i jarta vagka; 
d'ke leiten hugna o liv ait leiv, 
ska eg vexre aine mej haile teL 

1080. Ai gogg eg sto der inmx ånx, 
eg tante på att han sille kåme; 
mxn då han kåm tji, minn geute fein, 
sto eg o txgte ti sprigge eutei. 



FRÅN TELEMARKEN, RYFYLKE, 

HARDANGER OCK HALLINGDAL. 



, 



Från Telemarken. 

A. Efter Ingibjör Andresdatter Langemyr, Hitterdal. 

1081. Å vi du stövjå, så ska eg svörå, 
å heile nåtta så ska de vörå; 
å heile nåtta ska de au bli, 
dam forbitt mxg ittje, om dxm tjem ti. 

Var. Fedraheimen 1878, nr 30: 
Aa vi du kvea, så ska eg svara, 
aa heile Houstnotti ska de vara; 
ja de maa vera, om de var ni, 
de vinn meg alli, om de var ti. 

1082. Mine visur dam x tje lane, 
mxn dam x så grxfjelig morosamme; 
å mine visur ha jort sxg fjöl, 
for &em kom smilandes på e fjöl. 

Var. se stev 16 var. 

1083 A vxrs for dinnin de kann e kvöå, 
man narr for xlle vi e tje vörå; 
d'x te å kvöå eg har ett sinn, 
de va te moro eg kom hxrinn. 

Var. Landst. s. 792,9: 
Kveda fer dikkon ded skal eg gera, 
men narr for dikkon vii eg ki vera, 
eg skal kveda som eit bergetroll, 
berre du rullar iuki heilt i koll. 

Jfr nr 1125. 
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1084. Å ittje tar du sittje dxr å rime, 
du burde ha &ej e nåsagrime; 
dun burde vörå, tå kattefjinn, 
å alle klöen sku vxnne inn. 

i) Var. från Suldal: 
Å du som se nu så fel te rime, 

Jfr Moe Saml. Skrifter II, s. 236. 

1085. Å *eller tar du sittje dxr å dondre, 
som du sku eige syv otte hondre; 
du eig ittje krakkeu te sittjå på, 
trur du slik en slig w snar te få? 

Uppt. även i Suldal. 

1086. Å store ol må du ittje bruka, 
de konn sek hxnn, du kom te ruka; 
kom du te ruka, de ble tje bra, 
du ble tje akta for dwn du va. 

1087. Å du twntjer vsel, att e deg vi hava? 
Nx, de fjer aaller i dissen dagar, 
n26 de fjer seller på dxnnen jol, 
om du snur å sveifer deg som e sol. 

1088. Nxj, for e tek me en stygg å jote, 
naaj for ska steinan på Nolfjå flote; 
nxj for e tek au en jot å stygg, 
for ska havxren gro te bygg. 

1089. Gryt på dynna, skrx ifrå loko, 
d'x greie gutar som på o bråkar; 
å gryt på dynna å skrse ifrå, 
d'x greie gutar som bråkar på. 

1090. Å gryt på dynna, la me få fjå en, 
om han x voksen, så ja kann få en, 
om han se voksen på lag som eg, 
x11 om han x liten å knalteleg. 

Jfr Landst. s. 791,4. 
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1091. Å du som x nu så lsekker jxnte, 
d'x rart du hell ikke mere pltente; 
å du som ser nu så lxkker ut, 
de va rart du låg mx så ovan gut. 

1092. Å eg har vitt uti vxrden vaka, 
å eg har sett både folk å fantar, 
å eg har sett slik en kar som du 
mx staute lxddjer å si ej fu. 

1093. Å nol å su fra me disse åsar 
å huttetu oss dm på me fjåsar! 
Mn oss dam fjåsar å lyg på meg, 
anda fr tje steligen djifte seg. 

Jfr nr 1119. 

1094. Lat dam Inge å lat dem svxlle 
å lat dem söä, e ligg me xlle; 
nakot å de kann vörå sant, 
mxn jamen lyg dm au iblant. 

Jfr nr 1117. 

1095.  Å guten minn han te fin å Sjå på, 
som byens gate dun x å gå på; 
uttapå x en som sölv å gull, 
å innapå x en så svikafull. 

1096. Guten minn han x tå dxm fine, 
å sola må ittje på en fjine; 
fyst x en raulett som sol på fjöll, 
sia te en kvit lik föike möll. 

Jfr nr 362 ock var. samt 1106 ock var. 

1097.  Guten minn han te fin oppvaksen, 
han fins tje finar på tjörtjebakken; 
han fins tje finar på dtenna jol 
onder klare himmel å blagke sol. 

Upptecknat även i Suldal; = stev 380. 
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1098. Å hugen minn x så reint bortrunni, 
taantjer guten dxn har'en funni, 
grov'en nea bort onder en stein, 
twntjer guten dxn bor'en heim. 

Var. Stud. viseb. s. 195: 
Eg la nid hugen min und ein runne, 
eg trur visst reven han heve funni; 
eg la nid hugen min und ein stein, 
eg trur visst reven hev bor an heim. 

Se anm. vid nr 1041. Jfr nr 1154. 

1099.  Dxn vxsle jxnta, dxn vxsle Topi, 
drakk a buttelen, sto på skåpi; 

ho txntjte, de va brxnnevin, 
mxn de va tje anna ten txrpentin. 

Å guten spragg ne ivi jole,1  
de skramla dåsar i lommefori, 
de skramla dåsar å fwllekniv, 
å de satte hug i mitt ogge liv. 

Var. Landet. s. 792,11: 
1) Her bur ein ungkar her ned på jorde, 

Jfr nr 1156. 

B. Efter Torbjör Hansdatter Haughus, Sauland. 

1101. Å mine visur dtem x så snåle, 
som borken travar på isen håle; 
å mine visur lar på en shegg, 
som tjxkke gutten på jjeisur djegg. 

Jfr nr 17. 

1102. Du txntjer vxl, att e kvx tå glxi, 
mxn noej å nxj, d'x hell tå grxdi; 
du txntjer vxl, att eg x så kåt: 
eg txntjer, jarte mitt sprakk tå gråt. 
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1103.  Å vi du hava meg te å kvxa, 
de ska eg djöra ma störste glxa; 
eg ska kvxa så fint for deg, 
att hele boladji glöår seg. 

Jfr nr 5 var. 

1104. Eg vi'tje Inger i ree stande, 
no vi eg meg inn på golve gage; 
no vi eg meg inn på golve gå 
å fjå på guten, som eg ska få. 

1 1 05.  Å guten minn, å han heiter Ola, 
han x dxn finaste her på jola; 
han x eken finaste, som eg veit, 
tar eg ittje honom, så blir eg bleik. 

1106. Å guten minn han x fin å Sjå på, 
han sa som grsesvölen stö å stå på, 
han 	så dejlig, han se så tjönn, 
han x så dxjlig som xgja grön. 

Var. r. 3-4: 
fyst x han så raulett som sol på fjöll, 
sea se an så gryslett som föjke möll. 

Jfr nr 1096. 

1107. Å djxnta mi ho x tå dm fine, 
så sola må ittje på a fjine; 
å ho se raulett, å ho x kvit, 
så må tje sxligen komme dit. 

Jfr nr 1151. 

1108. Å vi du ha meg, så ska du få meg, 
å heile meddelat har eg på meg; 
å heile meddelen minn du veit: 
d'e e lita tulle å kulte djeit. 

1109. Å somme guter dxm x så slöge, 
dxm lsegg SW ner å vi djxntun pröve; 
dxm lxgg sffl ner å vi pröve sxg, 
mxn han x tji föd dsen som narrer mg. 
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i 110.  Å aller veit ek, hoss har 	lågå, 
mx guten vi meg så djäerne håvå. 
Eg veit no seller, boss har x fatt, 
nx dam lang te be, dam må kåmå att. 

Å alle vi me på bortfjålea, 
å alle vi me på guten böa; 
ska me te böå, de ble tje bra, 
me ble tje akta for dan me va. 

1112.  Ittje tar du tantje, att eg syte mytji, 
naj om eg miste så gott eit stytji; 
eg syter alli uti mi ti, 
eg x så tråsig, eg ikke vi. 

1113. Å ittje vi eg, å ittje må eg, 
å ittje tantjer eg haller på deg; 
å ittje tantjer eg haller på deg 
an som fille skoen slagg onder meg. 

1114. Ikke vi eg, å ikke må eg, 
man e ska tukke meg lagt ifrå deg; 
å e vi reise så lågt a lei, 
att du aller ser meg i värden mei. 

1115.  Å alle fjosjällar konne tale, 
å alle bokkslirir dartill svare, 
å alle fjosjällar konne gratt, 
så skull me få höyre, ko dar ha fjett. 

1116. Dan vask gutten me Ldgen raue luva' 
han låg ma djeenta i mauretuva. 
Djäenta banna, de va tje sant: 
o ha aller liggi mee horefant. 
1) pickelhuva Suldal. 

1117.  Lat dam luge å lat dam sveelle 
å lat dam söå, x ligg ma alle; 
å lat dam stå, x ligg ma ti: 
a ligg ikke me fleire, hall dam eg vi. 

Jfr nr 1094. 
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1118. Å vi du vötå, ska e fortölja, 
hott e va frp fyrar e ha 1112e liwlja: 
ein onderofser, ein mxssigsme 
å ein jolegut å ein skrxddare. 

1119. Å nol å su fra me dissen åsar 
å huttetu hoss dem folke fjåsar; 
e kann tje gagge dams dynn forbi, 
for dm lyg å lastar på xra mi. 

Jfr nr 1093. 

1120. Som lauve bletjnar å grase falmar, 
ja så djör djwntun i gutens armar; 
som lauve bletjnar å grase fell, 
ja så djör djentun uppå en kvx1I. 

1121. 	Å tru eg va der eg ville vörå, 
da va tje sordja så to gg å börä; 
å tru eg va dxr eg ville bu, 
da va tje sordja så to gg å snu. 

Var. La,ndst. s. 736,5: 
Aa tru eg var der eg vilde vera, 
så var ki suti så tung at bera; 
tru eg var nordan fer denni verd, 
og eg ha med meg guten, som eg hev kfer! 

1122. Å atten dolpar å nitten riggar 
ja, the ska dj2enta mi ha i brigga; 
forjyllde skåler å lauv iblant, 
de ska o ha, för ho tala sant. 

Upptecknat även i Suldal. 

1123. Å hutetu, hmr x vont å djxte, 
ja, xllå hwIst, nxr d'x rxgn å voete; 
ja kann tji sxjja, de x så togt, 
limen doen stakkars juligen ha vont. 

Sv. landsm. XV. 1. 	 13 
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C. Efter Signe Ambjörndalen, Flatdal. 

1124. Ja, vi du stövjast me mg i beite, 
så må du intj utter visan leite; 
å vi du stövjast ma mag i nått, 
ska du få höre bå ont å gått. 

Var. r. 3-4 i Illustr. Nyhedsblad 1856 nr 32: 
vi nokon stevjas, saa komme for, 
me slengje steve bejnt ivi bor. 

1125. Å i vars på dynne kann eg val kvöå, 
man drågå strå vi eg intje djörå; 
å i vars på dynne kvx eg i kvalt, 
man drågå strå vi eg intje hall. 

Jfr nr 1083. 

1126. Å Gonnil sto uppå Gullnas glodi, 
så såg o Ola på fjoren rodi: 
»Nu ser eg Ola tjem hit, vi fri, 
nu tjem han slitans ra2e promon tri.» 

Var. Landat. s. 753,1: 
Aa genta sat upå Gullnes glodde, 
då såg hon guten på fjorden rodde: 
No ser eg guten min keme hit, 
ded er han som framast fer årinn sit. 

1127. Å huttetu, eg får ittje såva: 
dam sier, guten minn x forlåva; 
å huttetu, eg faar fttje ro: 
dam Bier, guten minn ar till to. 
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D. Efter en dräng på Utböen, Siljord. 

1128. Ek hev en gut, å han heiter Ola, 
han oe så lin som ej soligblomal, 
å honoms vuxter 2  x rar å Sjå 
som siljuteinar ve Valla rå. 

Landst. s. 740,9: 
og han er venar hell solöyblomar, 
og slik ein voxter 

1129. Somme gutar de x så kaute, 
di stryk swg upp å vi vxre staute; 
sigaren rojtjer di på fornxmt, 
wera lxgger bonde dx 2e så slemt. 

Dessutom efter samme meddelare stev 16 var. 

1130. Dn va tje morgo, mxn da3 va kvEellen, 
å jasen hoppa på tjörudjxllen; 
han va tje gviter, mxn han va grå, 
de va en böhxring kunne jjå. 

1131 Ek kom te Skare så seint om kvxlle, 
mx sama kona ho kara ellen, 
ek hxlsa mann å ek hxlsa kona, 
å sea kelsa eg alle båna: 
No må de sxge mg hott de vi, 
å de va mitt xrne, jej ville fri. 

Var. (bland »Friarvers», Stev frå Telemark samla av W.) Fedra-
heimen på 1870-talet: 

Eg helsar mannen, eg helsar kona; 
vi de kji gjeva meg eit av bona? 
Dx va mit xrend, at eg vill' fri, 
naa lyt de svara meg, hot de vi. 
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E. Från Drangedal. 

Meddelade av Herr Lärer Cand. philol. Jens Mörland, Kristiania. 

1132.  Du tar no intje så högt uppbromle, 
eg vait, du åt upp a rota homle; 
du åt a upp mas bå fjinn å bein, 
å du svor ä banna, du jor'a rein. 

1133.  Å hoss du sluttar, å hoss du stasar, 
så hxgger lusa i store krasar; 
å hoss du slgettar å stasar deg, 
så hwgger lusa som rupeker. 

1134.  Minn raske grå å minn vakkre fjimle, 
på Djerstavanne dua kann han sprigge; 
på Djerstavanne spragg han forbi, 
å dxrfor kostar han hundrati. 

Dessutom nr 67 var. 



Från Suldal i Ryfylke. 

1136.  Vi du stxvjast mx mg i Inde, 
så må du kunna en heile mede; 
vi du stwvjast m mg idag, 
så må du kunna eit tusental. 

1136.  For mine visur ska taka wnne, 
for sku xIvan beji å rxnne; 
for mine visur ska taka a, 
for ska eg dikte etter (kvar te tar?). 

1137.  Å visediktarar må me vxre, 
for visun kalna sx tji fjave djxre; 
så ska me kosta lyttja å krok 
ä hxkta visum barr i hop. 

I 38. Å intje tar du sitte hr å gapa, 
dn svarte katen han x dinn papa, 
dan gråa tjxtta ho x di mor, 
å dan vite tjykkligen x dinn bror. 

Moe, Saml. Skrifter II, s. 235. 

1139.  Å du, som x nu så lagg å budjen 
å tjem så seint inni djxntehudjen, 
mx granne lxgger å svarte txr, 
de Re nu stint, om du djxnta Nr. 

1140. Å du, som x nu slik hakke damma, 
nu ha du findje Uti fixttjen framma, 
nu ha du findje den fixttjen på, 
att du kann tje två deg i någa å. 
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1141.  Eg ha nu haurt de å twntj' de lxgge, 
att sladdretjteftarne ska få vigger; 
de va nu intji for de di laug, 
m2en de va så löje, an såg di fauk. 

1142. - lat di sladdra å lat di slita, 
di kann tje meg inni tjöte bita; 
å dej ha sladdra om mxrå(?) mi, 
å de ha di slete på tugg@ si. 

1143.  Å e å du me w go kamrater, 
å båe to ha me tjöpt oss hattar, 
å båe to ha me fritt te ej, 
å båe to ha me fege nei. 

1144. Å eg å du me x båe like, 
å båe to x me like rike; 
å eg ha pxgga, å du ha gar, 
eg trur no visst, de må bli ett par. 

1145. »Eg vi tje ha deg, di stygge slöyma, 
du alli notte kann ligge heima!» 
»Eg vi,tje ha deg, dinn stygge slamp 
å dinn horefot å dinn tjuvelamp!» 

1146. Så högt i ragg hev eg alle vore, 
i tausasang hev eg alle sove; 
di swjjer, de ska nu vara gott, 
ja ska visst pröve e lordasnott. 

Var. r. 1-2 Moe, Saml. Skrifter II, s. 242: 
Au högt i Rang key eg aller vöri, 
i Gjentefang hev eg aller söti; 

1147. - k somme djwnter di x så gromme, 
di bxr e komle uti si lomme; 
å nr dei tr2effer en guteflokk, 
så ropar dei: hr x komla nokk! 
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1148. Å intje hev eg på treve ledje, 
å intje hev eg på dj2entun reie, 

intje likar eg djxntun 
å intje sullar eg hxr i kv2e11. 

1149.  Snilla mi djwnta, d'w deg eg likar, 
du tcentjest på te å få en rikar; 
mxn sku de kende, du fekk ett tjon, 
du kom te ara dxn husmanssån. 

1150. Å guten minn han x fin å v2enlig, 
å kwer eg ser en, så x han tjxnlig; 
å når eg trxffar en på en vei, 
han x intje ven, m2en så fakte grei. 

1151.  Djxnta mi ho x tå dam fine, 
så sola må ittje på a fjine; 
å höst å vår x o rau å kvit, 
de tar tje småguter komma dit. 

Jfr nr 1107. 

1152 .  Å snål i ola å grei te tala, 
så x han dana, &on eg vi hava; 
å snål i ola å frakka si, 
så x han dana, den minn ska bli. 

i 53.  Ola Ola, minn edjen ugge, 
nu lar du på me den son j så tugge; 
eg txgte all', du ha brytt deg om 
te å narra meg, som du såg va ogg. 

Moe s. 134. 

1154.  Ja la ne hudjen minn i en ronne, 
e trur, att xlvarne har en fonne; 
ja la ne hudjen minn i ei öj, 
e trur, att xlvarne dredj 'en heim. 

Jfr nr 1098. 
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1155.  Å vi du veta, kor eg ha mi djifte, 
dxn x i jora uti e tjiste, 
dxn m i jora i stein å grus, 

der skall vxra mi brurehus. 
Jfr nr 910. 

1156.  Oppå lofta å ne i svala 
dxr haur a djxnta mi, koss ho tala; 

blai så gla i mitt ogga liv, 
att de skramla dåsar å fsellekniv. 

Jfr nr 1100. 

1157.  Å guten satte se opp te stira: 
»Eg meinar, klokka mi går te fira; 
d'x uvant vandra for slik en fri, 
so veit så fjile, kwa natta Ii.» 

1158. Å Karl roste si lsekkra höna 
lokka bailaren inom döra, 
djekk på tili, vi vara fjönn 

i flöjelströjja å stattjen grön. 

ii 59.  Å vxsle djxnta hu va så nsette, 
hu sputt i nwven å strauk s slsette; 
hu sto å spwgla sffl [dar å så,1  
hu gret för tjakarne va för små. 

Var. Landst. 757,1: 1) i ein så, 

1160. Å somme djxnter di x så rare, 
di tjöper knippligar för en daler; 
di tjöper knippligar stor å små, 
å ront om pattarne ska di stå. 

1161. Å Sxtisdalen dn lagg å smale, 
der djegg han ruggar den dlans-karen; 
han handlar kvigur å kauper svin, 
han rseddast intje, kor han går inn. 
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Jfr Landst. s. 726,1 (strof 1 i visan Åsof dland): 
Den er så,  lange den Sxtersdalen, 
der geng han ruggar den Edlands-karen, 
han kauper kvigur og handlar skinn, 
han blygjest inki fer gange in. 

1162 	Opp å ne itte Hottedalen(?), 
å Amfinn Rabba han spelar basen; 
å hauj å hadjen rona omkrigg, 
å 2ennå fant han tje maken sinn. 

I 163.  Opp i Röldal w gott å v2era, 
for lause k2erar ha intj å djxra; 
om dadjen djxr de slxtt igen tigg, 
om natta flyger di bygda krigg. 

1164. Å intje ha eg i Röldal vore, 
å intje ha eg de smöre stole; 
å va de noko, så va de mjolk, 
å de sto i förstua i en holk. 

1165.  Å intje lyga å intje stxla 
å intje öyron tå gampen fjxra; 
å xnten hxsten va brun cell svart, 
så måtte mannen få gampen att. 

1166. Vero (hen x så reint av laga, 
kan ei beskrives på denne jor; 
foltje dej 	så allesamen, 
an kantje tala te lags ett or; 
x de en so låva, ja ti so lasta, 
å somme grinsar, å somme lxr, 
å lite br2ennevin på e flaska, 
de x de bxste som guten fur. 

Dessutom finnas stev 1083, 1084, 1115, 1121 även kär upptecknade. 



Från Röldal i Hardanger. 

Nu ska me dikta å la de låta 
om dei som friar på Hovdaflåta: 
dwn eina Iggebör, dxn andra Gro, 
den trea Turi, chen fjxra 0-ro. 

1168. Å ska eg alle mine beilar rwkne, 
så va di fleire, xn eg kan rxkne: 
å Halvor Åse å Knut fra Li 
å Steinar Battjen, så va di tri. 

1169. Eg hålle for, att de x dei knektar, 
som ligg i fjxlle å djxter drifter, 
dei dikter viser spillane ny 
mm sunde bukser å kerre ty. 

1170.  Å vi du veta, ho eg vi inne, 
eg ha e djxnte, som eg vi finne; 
eg ha e djxnte, så eg ha tjxr, 
dei s5eg for meg, ho ska vara hxr. 

År meddelat även från Hallingdal. 

1171. Å eg ha dompa mm ma gg ei djxnte, 
mag g ei lausaktig å ma gg ei plxnte; 
å eg ha dompa lux ma gg ei grej, 
å alle ha eg findje nej. 

1172. Å eg å du me x intje like, 
for du ve halle dwg Ulm de rike, 
mxn eg ve halle nixg mm de små, 
som eg kann txntje te å få. 

1167. 
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1173.  Kåte gutar i kåte daga, 
å kåte gutar vi djsentun hava; 
kåte gutar å alltid gla, 
å kåte gutar vi djsentun ha. 

1174. Å Signe Brattru ho slo i bore: 
»Vffinåre gutar ha alle vore, 
vwnåre gutar ha eg alle fjåt, 
sen dffln som dompa ma3 mg i nått.» 

1175.  Å kottjen va nu tji bserre lage, 
han sat i gruve m sulten rn.adje, 
å mannen hsennes, som heima sat, 
han låg å gnode i ett potefat. 

(Ona ett bröllop, där det var för lite mat.» 



Från Hallingdal. 
Meddelade av Hr 0. Chr. Lundstad, Kristiania.' 

A. Från Gol. 

1176.  Aa inkji sutra te, aa inte grxt 
aa inkji sörgja x, no felun lxte; 
aa inkji sutra te for nokkon ting, 
men dx te werst me guta, som gaar omkring, 

1177.  Aa snillast jenta, som fins i dale, 
so x dx dotte has Knut i gale; 
aa vakrast jenta, som her kan bli, 
so x dx dotte has Thore Lie. 

1178. Aa höge hatta aa kaute kara 
te mykji bxre hell eige gala; 
aa höge hatta aa kaute or 
te mykji bwre hell eige jor. 

Var. Moe, Saml. Skrifter II, s. 239: 
Aa höge Hatta paa kaute Kara, 
Dem hxlt eg bxre, hell dem ha Gara; 
Aa höge Hatta aa staute Or, 
Dem hxlt eg kere, hell dem ha Jor. 

1179.  Aa vi du ha mae, så er dx xrli,-
aa vi du ha mx, so er dx kjwrli; 
aa vi du inkji, san rna de sjöl, 
so vakker ongkar ha x set för. 

1) Meddelarens stavning är bibehållen, utom vad angår bruket av 
stora bokstäver. 
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II 80.  .x va inkji Imnger, m va i svala, 
da holle m, maale paa jenta tala; 
aa hver en gong m gaar derforbi, 
saa hörer m maale paa jenta mi. 

1181. 	Du tar no inkji gaa gji Inse sneier, 
for dm om x bruker hallingtröie; 
aa hallingtröia Dam stutte flak, 
vii du inkji ha mm, så kjys mm bak. 

1182. Aa inkje tar du no paa mm grine, 
liker dm som x like hine; 

aa inkji tar du no paa ram sjaa, 
du sko inkji haare uttaa mm faa. 

II 83.  Aa kjsenne du jenta 	gule haare? 
Ho sto i loftsreen som ej jaale; 
ho ropad: grangutter, kom herind, 
sko de faa sukker aa brmnnevin! 

1184. Aa kjsenne du jenta mm den gule luva? 
Du maa vel tru, dm m rette frua; 
du kan no tru, ho va inkji van, 
ho gjik up i seng,ja tx spillemand. 

1185.  Aa denna jenta ho x forlmgen, 
ho saag no guten sin burtpaa vegen: 
»Aa raadde mg lux for mor og far, 
dm x so heljali fin en kar.» 

1186. Aa denna jenta ho m aaleine, 
ho ha saa Ut i de eine beine; 
dm eine beine.  dm gjwri o leit, 
aa smtervollen den ha o beit. 

II 87.  Dm bur ej jenta her burt i rone, 
ho ha no sundanse sko paa tone; 
aa fremst paa tone ho bmrja ax, 
men filleskodne vii inkji följe mm. 
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1188.  Dx bur ei jente her uppaa bakken, 
ho gjare so snartint eit kast paa stakken: 
Aa far a inkji skomakern i denna kveld, 
so fak ho spillemand, so da smald. 

1189. De bur ein ongkar her nor i kroken, 
x va ta3 freis atte faen tok'en; 
aa tok'en hannom, saa jore'n 
so vart mx kvit ein go davel der. 

1190. No vi x inkji her la3ngre vara, 
no vi x uppåt te Gol og hera; 
x vi gaa inom i Svenkeru, 
dej sko faa vata dx alle sju. 

1191.  I Kaalsrud-tone der samles mange, 
han Endre Kaalsrud aa mange andre; 
han Embrik Moen han slog no mx, 
men han Endre Kaalsrud x den javaste. 

1192. I Bleksru-Tone der vanker mange, 
Han Endre Braaten aa mange andre; 
ho Barbru Bleksru ho x saa snaal, 
ho snor seg mellom dem som e sömmenaal. 

Dessutom stev 1169 efter samme meddelare. 

B. Från NieS. 

193.  Han Ola Bjönnson, de lurvehue, 
hu Mari Tröstheim ska bli hass frue; 
ja, x de laga, saa x de likt, 
i kjorkesvala ska dom bli vigt. 



Stevrnelodier. 
Efter L. LINDEMAN, Norske Fjela'inelodier, Chra 1853-59. 

1. 
Moderat°. 	 Lindem. II, 319. 
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Lindem. I, 265. 

-n4-  • PET 5-1T-3   5  	 
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2. 
Andante con moto. 
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Lindem. I, 130. 
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Rättelser. 

Stev 5 r. 4 står men läs men 
150 förekommer hos Munch s. 114. 

» 
» 

239 förekommer hos Ross s. 138. 
268 påminner om Landst. s. 768,1o. 

» 341 r. 1 står inneunde läs innunde 
» 363 r. 	1 » eunde » 	unde 
» 380 r. 4 » inneunde » 	innunde 
» 434 r. 3 » dmtta » 	d2ette 

453 förekommer i Stud. visebog s. 197. Detta stev har råkat 
upptagas två gånger, nämligen även såsom 461. 

466 förekommer i Fedraheimen 1879, nr 64. 
485 förekommer i Stud. visebog s. 199. 
498 förekommer hos Landst. s. 747,4. 
517 förekommer i Stud. visebog s. 198. 
538 förekommer i Fedraheimen 1885, nr 83. 

S. 100 r. 1 står 56 läs 546. 
Stev 558 förekommer i Lauvd. V, undertecknat Tormod Knutson. 

606 r. 2 står heudjen läs hudjen 
803 förekommer var. i Stud. visebog s. 198. 

Sv. landmil. XV. 1. 	 14 
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BIDRAG TILL RiiNNED011 OM 

DE SVENSKA LANDSMÅLEN OCK SVENSKT FOLKLIV XV, 2 

JÄMTLÄNDSKA ORTNAMN 

TOLKADE 

AV 

JOHAN NORDLANDER 

STOCKHOLM 
KUNGL. BOKTRYCKERIET. 1'. A. NORSTEDT & SÖNER 

1899 



De här anförda fornformerna äro, vad medeltiden beträffar, häm-
tade ur det Norska eller Svenska diplomatariet, varemot namnformer 
från 1560-talet äro av undertecknad samlade i Kammararkivet härstädes_ 

Stockholm i dec. 1898. 
J. N. 



Namn med diftong. 

Diftongen ej uppträder i flera ord, men oftast uti isl. eiä, 
sv. ed »an isthmus», en lågt liggande landsträcka mellan två 
vatten. 

Ede, en by i Fors, skrevs 1378 (a) Eidhce, men 1565 Eedh. 
Jorundr vcestan ceid nämnes år 1333 i ett i Ragunda daterat brev; 
troligen = Westered ödesgods 1568 under Ede i Fors s:n. 

Ede, by i Lockne, åsyftas sannolikt, då 1467 nämnes 
(Olaff a) Eidom; Eedh 1565; uttalas ännu Bida. - 

Edsåsen, by i Undersåker: (i) Edsase 1351, Edzaass 1538, 
Eidzåsenn 1565. 

Gåledh kallas 1567 ock 1568 ett ödesgods i Sundsjö s:n 
ock Tavnäs by, vilket nu i dagligt tal benämnes Gåköa. 1514 
nämnes en »aghangh», som heter »Gardheydh i Swndhasio 8:n»; 
Gårdedhet 1545, men Gåålöödh slotteböle 1611. Den senare 
leden har således uppfattats såsom varande -öd övergiven gård, 
vilket synts så mycket naturligare, som stället varit ett ödes-
böle. Det nuvarande uttalet angiver, att man slutligen upp-
fattat denna led såsom varande subst. ö. 

Bensjö, en by i Bräcke, uttalas Ben,s0, skrives Bensiö 
1568, Bensio 1536, Benssy00 1541, Benesio 1517, men Beinsio 
1535. Vi se här isl. bein ben, men kanske i betydelsen »relics, 
remains», ock jämföra namnet med det av CL-Vid. anförda 
beinavatn, vatten i vilket reliker blivit tvättade. Med bya-
namnet sammanhänger nog Benne ffiskke 1441, Benne fiske 
1451. 

Börelsten, fäbodvall i Bärg: Borghilstein 1546, Borgiel-
stein 1530, men Bårellsten 1542, Borrylsteen 1477. 

Ffegh aan nämnes 1354 på grund av ett där varande kvarn-
ställe, troligen i Lit, Ffeighaan 1537; tydligen av isl. feigr 
»fated to die», bestämd att dö. Vi fbreställa oss, att det här, 
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såsom ofta sker, ansetts vara av någon andemakt bestämt, att 
årligen en eller annan människa skulle omkomma i strömmen. 

Getåsen, by i Marby: Gietåsen, Getåsen 1568; Geitas 1487; 
tydligen av isl. geit f. »a shegoat», get. 

Hemsjö, by i Bräcke: Hemsiö 1568, Hemsio omkring 1500; 
Helmsim 1536, av isl. heimr, här utmärkande belägenhet i 
huvudbygden; jfr uttr. hemskog, skog som ligger nära gårdarna 
i byn. Som bekant ingår subst. hem i bet. av »bygd» eller »byalag» 
såsom grundord i ortnamn, som då äro av mycket hög ålder. 
Därför har ordet ock mycket ofta så avslipats, att det ser ut 
som en ändelse, vanligen -om. Diftongen kvarstår i några 
jämtländska namn ock bär vittne om tillvaron av detta ord 
hem. Sådana namn äro: 

Ö. ock V. Hallen i Myssjö: (1)2edher i) Halleim 1476, 
(Audhon i) Halleim 1418, (Ovdhon a) Halleime 1420. I Hallen 
finnas ock byarna Ö. ock Y. Hallen: (Hakon i) Halleme 1365, 
1386, (dito a) Ilalleme 1376; men här saknas ei. 

Ijälle, by i Frösö s:n: (jorden a) Mieldeime 1345, Mieneim 
(ack.) samma år, Miellem 1523. Förra leden är väl isl. melr, 
no. mel m. sandbank. 

Tand, by i Lockne, åsyftas möjligen, då (Eric i) Tandelm 
nämnes 1480; Tand 1410, 1441; är annars byn Tanne i Frösö s:n. 

Tagle, by i Frösö s:n: Vaglem 1421, 1513, 1522, 1546; 
Vagleim 1422, Waghleim 1423. Rörande förra delen hänvisas 
på no. vagle m. vägmärke av tre långa, något flata stenar, 
varav en är lagd vågrätt över de två uppresta, så att det hela 
liknar en port; därav det norska ortnamnet Hogvaglin, Ross 
Ordb. s. 883; jfr sv. hönsvagle. 

Leijden är ett ödesböle i Kyrkås 1566; skrives Legdhen 
1566, Legden 1568. Appellativet läjde finns i våra dagars 
jämtska ock ingår i många namn, t. ex. ödesbölet Slåttläjden 
i Lockne. Jfr isl. lteg5 f. »a hollow, low place», no. liegd, 
SV. lägd Rz s. 403 lågt liggande äng, igänlagd åkerteg, som 
bär gräs. 

Lille Rheinn, ett ödesböle 1611 i Kyrkås : isl. rein f. »a 
strip of land», no. reina ock rein, sv. (åker)ren. 

En man vid namn olafuer grafiax fick år 1348 del i ett 
fiske i Skeidaforse, troligen beläget i Ragundatrakten. Förra 
leden är isl. skela n. »a race», kapplöpning ock kapplöpnings. 
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bana. Aas. Ordb. s. 666 har skeidvoll m. ridbana, plats för kapp-
ritt, ock hos Ross Ordb. finner jag från Östlandet vb. skeida 
köra kapp. Byn Skede i Hackås innehåller ock samma ord. 
Namnet skrevs Skede 1568, SkiEede ock Skymde 1546, Skedhe 
1534, 1488, men (Mattis aa) SkEeidhe 1487, vilken senare form 
ställer det utom allt tvivel, att de gamla häststriderna här före-
kommit; jfr isl. hesta-ping. Ett sådant namn som det ångml. 
Sehedhem 1535, nu Skedom i Multrå, får ock härigenom sin 
förklaring. Ock då invid byn finnes den stora Skedoms-mon, 
kunna vi väl antaga, att det varit där som männen fordom 
hetsat hästarna mot varandra. Att ifrågavarande ord varit 
känt i Jämtland, framgår av en anteckning i Arwidssons mskr. 
å Kungl. biblioteket. I brev 'av år 1818 nämner rektor GUNNAR 
BACKMAN å Frösön ett bruk, som heter Staffas skede ock som 
han förmodar vara det samma som att gå Staffans män (d. v. s. 
annandag jul i gårdarna tigga ihop bröd, kött ock brännvin 
för det därpå följande dansgillet). 

Egendomligt är namnet Fäste, som tillhör en gammal by 
i Hackås vid Storsjön. Det skrives (i) Feetstadhee 1450, (i) 
Feetzstadhe 1473, (i) Festadha 1488, 1493. På 1500-talet saknas 
t, ock vokalen är i regel e, men någon gäng ej, t. ex. Feistadh 
1568, Feistad 1566, Ffeistadh 1530 (med tanke på adj. feit 
fet?). Bestämningsordet är tvivelsutan no. In f. äng vid vatten, 
isl. fit f. »meadow land on the banks of a firth, lake or river». 
Jfr gästgivaregården Fittja i Södermanland invid Stockholm. 
Angränsande by är Vinälven. Uti Anteckningar om Näs och 
Hackås uppfattar herr BEHM detta såsom Wijelfven. Månne ej 
det är det ungefär liktydiga isl. vin it. ex. Björgvin nuv. Bergen? 

Isl. diftongen oy uppenbarar sig i några namn, men — så 
vitt vi kunnat finna — endast uti subst. oy, f. oyjar »an island», ö. 
Ordet förekommer dels såsom grundord, dels såsom bestämnings-
ord, t. ex. 

Andersön, en ö ock by i Sunne: Andersö 1568, Anderssoo 
1544, men Andresoey 1362. 

Frösö socken: Froeysoey 1347, 1348, 1351. 
Norderön, en ö i Storsjön: Nerderö 1568, Nwrdro 14:18; 

Norderoy soken 1518. 
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Nöröijsiö ödesgods i Sundsjö 1568, Noröijesiö 1570, Norra 
oiasio 1508. 

Rörön, by i Bärg: Röröen 1566, Röröien 1568, Röröijen 
1570, Boron 1523, Rorogenvm 1448. 

Rörön, by i Oviken: Röröien 1567, 1568. 
Övsjö, by i Revsund, nu &sh.. Öesiö 1565, 1568, Ödsiö 1568, 

Ödsiöö 1566, 1567; Oeia sio 1434; år 1611 skrevs namnet 
Yssiöö. 

Öijestadh var 1568 ett ödesgods i Undersåker, Öijestad 1567; 
Öestad 1569. 

Slutligen anteckna vi byn .Ön i Ström, som skrives Öenn 
1568, 1567, Öija 1570. 

Det vanliga är emellertid, aft diftongen saknas. Vid den 
nämnda Norderön finnes en ö vid namn Värkön, som, trots 
uttalet Värköja, i alla mina anteckningar uppträder utan dif-
tong, t. ex. Vercköen 1568, Wcerkon 1534. Därsammastädes 
finnes byn Västanede, som skrives Vestanöö 1567, 1568, 1569 
ock Westano 1410. 

Namn, som innehålla diftongen au, sammanföra vi här i 
bokstavsordning: 

Boggsjö är en by i Sundsjö, vars uttal nu mera är Bokkfö. 
under det att det förut varit bets0, såsom gamla gubbar ännu 
i mannaminne sagt. Namnet skrives Bogesiö 1566, 67, 68, 70, 
Bogso 1545; Båogaiö 1565; Baughesion 1523, Baugsio 1548. 
Vi sammanställa namnet med isl. baugr m. ring, »armlet» ock 
jämföra det med Ringsjön i Skåne. 

Backen, by i Fölinge, motsvaras av Fuskbacken 1611, 
Fåuskebacken 1566, 1568, 1570; i tiondelängden för 1566 
skriver prästen Ffuske backen med utom andra bönderna Per 
Tolsson ock Orne (tydligen Arne); men året därpå upptages i 
samma längd blott Backen med samma två åbor. Vi härleda 
ordet från no. fausk, isl. fauskr m. 'a rotten dry log esp. dug 
out of the earth'. 

Gusta är namnet på en by i Brunflo, som i allmogens 
uttal har formen Gåste. Det skrevs Gåutestadh 1568, 1567; 
Guåtestadh 1570; Gostadh i tiondelängden 1566, men Gowstadh 
i den av år 1567. 1 pärmebreven förekommer namnet ofta 
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ock har formerna Gowthestad 1546, Gautestadh 1526, Gotestad 
1440, (i) Gothastadum 1439. Uti bestämningsordet återfinner 
man det gamla mansnamnet Gotel. Namnet förekommer i äldre 
tider mycket ofta i Jämtland. Så nämnes en Gåu.te 1568, 
vilken året förut fick sitt namn skrivet Gute; en Gaute fanns 
i Aspås 1479, ock en Gowtha Ostensoni (dat.) nämnes 1413. 

Namnet ingår uti åtskilliga andra jämtska namn, nämligen: 
Gåuteböle 1568, ödesgods i Marby, Gauteböle 1567. Ut-

talet är geutbgke ock läget på Getåsens »buskog» eller fäbode-
mark. Detta skall enligt sägnen vara den plats inom socknen, 
som blev först bebyggd efter digerdöden. 

Gåutegårdh var en gård i Aspås 1568, Gåuthegård 1567. 
Gåuthekelen hette en gård i Rödö s:n 1568, Gåute kielen 

1567; 1566 ock 1568 har tiondelängden Kiälen ock Kålen, liksom 
ock jordeböckerna för 1564 ock 1565 ha Kiälen ock Kiälenn; 
Gowthwkiel 1403. Senare leden är isl. kjölr m. kjalar, 'a keel, 
a kee-skaped range of mountains', sv. köl ock käl Rz s. 322. 

Gåutetan, ett ödesgods i Lockne, 1568, 1567; GhotEetandh 
1477, Goetathand 1418; torde vara samma ställe som det, vilket 
nu i dagligt tal kallas Gott-tann. I socknen fanns vid denna 
tid ett annat ödesgods, som hette Lille Tan, ock byn Tannen, 
(i) Tandhe 1500, Tand 1451 ock 1410; nu Tand i skrift ock 
Tann i tal. 

Gåxsjö, till sista tiden by i Hammerdal, nu eget kapell: 
uttalas geks0; skrevs Gåugsiö 1568, 1570, Gåucksiö 1567, 
Gouksiö 1566, Gougssiö 1570; Gutteksziö 1566; Gåcksiö 1565; 
Goksio 1410; innehåller utan allt tvivel subst. gök, isl, gaukr 
m. 'a cuckoo'. 

Gåxåsen, by i Oviken: skrevs Gåuxåsen 1567, 1568; Gåogz-
åss 1565; Goxåsen(n) 1570, 1569; Gawkaåss 1544. 

Uti en hel del namn ingår subst. hög, bl. haugr 'a how, 
mound', med bibehållen diftong. Sådana äro: 

Högen, by i Häggenås, i uttalet Hajen: Håugien 1567, 
1568, 1570; Högen 1611. 

Högen, by i Marby, i uttalet Häuge; skrevs Håuge 1567, 
1568, Håugen 1564, 1569; Höga 1568, Högha 1570; (i) Flaugum 
1498, 1478. 

1) Se Lundgren, Medelt. personnamn, Sv. landsm. X. 6, s. 87. 
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En kvinna »Maritthe po Howghen» nämnes med angivande, 
att stället låg i Mörsill; vi ha dock ej funnit det namnet där. 

Brynjelhög, by i Rätan: Bryninuogen i tionderegistret 
1567; Brynelshug 1568, Brynielz hug 1566; Bryniels högen 
ock Bryniels höijenn 1570, Brynnelshöög 1570. Förra leden 
är tydligen mansnamnet BryniuLf; i Jämtland fanns år 1422 
en man med det namnet, då skrivet Brynuluer.1  — I samma 
s:n finnas dessutom byarna Söderhögien 1567, 1568, Södre höög 
1565, nu Söderhög, samt Nörre högien 1567, 1568; utmärkes 
1565 med uttrycket Annann gården (d. v. s. i närmast före-
gående by) 1565, nu Nederhög. 

Hök, ifd. hau.kr  m. 'a hawk', ingår i några namn, varvid 
det är att fatta såsom egennamn. Såsom sådant • förekommer 
det i Landnåmaboken ock i de bekanta isländska ortnamnen 
Hauka-gil, Hauka-dalr. Som personnamn uppträder det ock i 
Jämtland, men under något växlande former, t. ex. Hööck, 
Höuk, (Oluff) Hauck(sson). Det ingår i namnen: 

Högste, by i Hallen; uttalet enligt somligas uppgift Håkste, 
enligt andras Hökste. Namnet skrevs: Håugstad 1564, 1567, 
1568, Mastad 1570, Hauxstadh 1536; Hogstad 1566, 1548; 
Hoxstad 1568, 1569. 

Ilåxås, by i Hammerdal, uttalas Heksås; skrives: Huågz-
åss 1565, Håugzåsen 1570, Howxås 1567; Hugzåss 1567, 1568, 
Hugz ås 1566, Hoxftes 1611. 

Äntligen tro vi oss hava ordet hauk uti sockennamnet 
Hackås, enligt de gamles uttal i orten Hakås. 

I ett gammalt pärmebrev, utfärdat i Lockne ock fallande 
mellan aug. 1311 ock aug. 1312, talas om en »träta», som 
länge varat mellan Rossa bolls menu ock Duviker menn (d. v. s. 
mellan männen i Rossbol ock Döviken i Lockne). Nu hade de 
tvistande inför sysselman ock lagman med handslag lovat var-
andra att underkasta sig den dom, som 12 nämdemän avsade. 
Nämdens ledamöter uppräknas ock befinnas vara från den 
trakten eller från Lockne, Näs, Brunflo ock Frösön. Bland 
männen heter en Asmundr a Hauek assnese. Etymologiskt sett 
är namnet lätt förklarat. Haukass måste vara en ås, där hökar 

1) Uti J. &HERDIES Beskrzfning öfver Rätafzs socken, Östersund 
1877, nämnes, att byanamnets ursprungliga form varit Brunsthögen, 
emedan en mängd älgar plägat samlas där under parningstiden. 
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uppehålla sig, ock sedan har ett näs blivit uppkallat efter den 
Hökåsen. Var äro nu denna ås ock detta näs? 

Omkring norra delen av sjön Näkten ligger socknen Näs. 
Den gränsar i väster till Hackås, vars västra sida sköljes av 
Storsjöns sydligaste arm, som går jämlöpande med Näkten. 
Det 1/2  ock på något ställe 3/4  mil breda landet mellan Stor-
sjön ock Näkten delas i norr mellan Näs ock Hackås, men i 
söder hör hela »remmen» till Hackås. Båda socknarnas ålder är 
tydligen mycket hög: i Näs finnes byn Vi vid kyrkan, liksom 
byn Hov vid den i Hackås. Om församlingarnas inbördes ålder 
ock ställning yttras uti Anteckningar om Näs och Hackås 
socknar av V. BEHM (Östersund 1886) följande: »I ett pärmbrev 
från 1316 står: °celesta Mes, cum annexa, varav synes, att Näs 
den tiden var moderförsamling. Så var dock icke förhållandet 
två år förut, därest annexet, såsom synes vara troligt, var Hackås, 
emedan i 1314 års förteckning över säxårsgärden förekommer 
Haknas eum annexa. Förhållandet var då det motsatta». 

Herr BEHM har sålunda sammanställt Haknas 1314 med 
Hakas 1349 eller nuv. Hackås. Men huru då förklara det 
efter k-tecknet följande n? Streck håller ej häller förfins 
förmodan, att Hackås skulle hava degraderats till annex ock 
det forna annexet Näs upphöjts till värdighet av moderkyrka 
mellan åren 1314 ock 1316. Att moderkyrkan framgent var 
den samma som är 1314, framgår med all önskvärd tydlighet 
av sockenförteckningen i ärkebiskopens visitationsakt av år 
1319. Då besökte han Haknes 	Haknas 1314), men Näs 
omtalas ej. Härav följer, att Haknas 1314, Mes 1316 ock 
Haknos 1319 äro en ock samma socken. 

Till belysning härav upptaga vi här dessa ock några andra 
sockennamn för att visa den ordning, vilken de innehava de 
olika åren: 

År 1314. 	 År 1316. 	År 1319. 
(de) brunt:Lo 	(de ecclesia) brundflo 	brunfto 

lopno 	 » 	lupne 	 leptne 
haknas (cum annexa) » 	nxs (cum annexa) haknes 

» biergh 	 biwrgh 	 (nämnes ej)  
owik 	 ofwike 	 afwieh 

» sundum 	 sundum 	 sundum 
hallinni. hanini (0: hallini) 	haal 
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Varje tvivel om de tre namnens identitet anse vi härmed 
vara hävt. Men vilken socken åsyftas då med namnen? Svaret 
anse vi ligga i namnformen för år 1316. Det är Näs socken. 

denna ock blott några bösskott från kyrkan ligger den vackra, 
i Näkten utskjutande egendomen Kungsnäset, Kongznes 1568, 
Konungs näs samma år. Att socknen fått namn efter detta näs, 
är alldeles säkert. Här finna vi ock det (a) Hauk assnese, varest 
Asmunder bodde omkring år 1311. 

Hela åsen mellan Storsjön ock Näkten har en gång, för-
moda vi, varit det ursprungliga Haukass. Senare har därur 
utbrutits en ny socken, som fått heta Haukassnes ock Mes, 
sedan vacklan inträtt redan vid 1300-talets början. Den nya sock-
nen har snart i folkmängd ock betydelse överträffat moder-
församlingen, så att denna sjunkit ned till ett annex. Ännu 
bor pastor i Näs ock blott komminister i Hackås. 

Mot den här lemnade fbrklaringen av Hakas såsom egent-
ligen ett Hauk-as skulle med skäl kunna anmärkas, att 
under sådant förhållande namnets nuvarande form skulle vara 
Hökås. Saken torde emellertid kunna förklaras på följande 
sätt. Då vi samtidigt på 1300-talet finna bestämningsordet Flauk-
i ett på trakten på svenska skrivet brev, men Hak- i främ-
mande andliges latinska skrift, beror denna senare på ett mindre 
noggrant återgivande av uttalet. Tack vare kyrkans auktoritet 
har emellertid det mindre riktiga undanträngt det historiskt be-
rättigade ock till förfång för detta blivit bestående. 

Omkring två mil i n. o. utom Hackås gräns finnes en by, 
som i sitt namn ännu i dag har Hackås-namnet såsom be-
stämningsord. Vi syfta på byn Hasäng vid Locknesjöns norra 
ände. Om byn ock hans namn yttrar ovannämnde BEHM uti 
sina Anteckningar om Lockne socken (Östersund 1892), att han 
»är åldrig ock i äldre handlingar kallas Hakas a3nge = Hakons 
änge». Den förra uppgiften är riktig, men den senare ej. 
Namnets älsta former äro Hakamenge 1410, 1441, 1443, Hakas-
ange 1418, men Haekzenge 1568, Haxänge 1569. BEHMS tolk-
ning strandar på den omständigheten, att det ifrågavarande 
personnamnet skrevs — ock det just i Jämtland — Hakon 
eller Haeon under hela 1300-talet från 1311 till 1392, varvid 
det slutande n aldrig saknas. Till yttermera visso må anföras, 
att blott en halv mil därifrån finnes ett byanamn, som ovedersäg- 
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ligen innehåller Hakon, nämligen Håkånsta i Brunflo: (i) 
Hakonstadum 1439. Även i Marby upptages åren 1568, 1569 
ett ödesgods Håkenstad, som uttalas på samma sätt som namnet 
i Brunflo eller Håkånsta. Oss synes HakasEenge 1410 vara 
att tolka såsom Hackås-änge. Man torde ej behöva fatta saken 
så, att änget varit hela Hackås sockens tillhörighet, utan blott 
någon eller några enskilda Hackås-bors. På något liknande 
har man exempel i Sundsjö socken. Västerut i socknen ligger 
byn Tavnäs. Bönder i denna by rådde om det österut i sock-
nen liggande Gransjölandet, ehuru de hade icke mindre än 
tre mil dit. Där finnes nu ett änge, som till minne av detta 
egendomliga förhållande kallas Tavnäsänge. 

Kongsta, by i Häggenås: Kåugstadh 1568; Kuågstad 1565, 
1566, 1568; Kaugstadh 1567. Om det nuv. uttalet har jag 
fått stridiga uppgifter: somliga angiva det såsom Kusta, andra 
såsom Kåsta. Byn ligger på östra sidan om ån Hårkan ock 
har enligt sägnen fått namn därav, att söderifrån kommande 
folk, som ville över floden, här plågade ropa på båt eller 
keuke. Namnet skulle sålunda vara liktydigt med det på 
Djurgården invid Stockholm belägna Ropsten. Värbet kåuka 
(Hz s. 381) betyder egentligen att med vissa melodier locka 
korna eller att med samma låtar giva sig till känna för vand-
rare i skogen; men i brist på annan förklaring fä vi tils vidare 
nöja oss med denna (jfr följande namn). 

Kongsta, by i Alsen vid en liten insjö: Käugstadb. 1568, 
Kowgstad 1544, Kauxstadh 1529, 1538, Kaugstadh 1525, 1567; 
Kuågstad 1564, 1566; Koxstad 1567, 1568, 1569. 

Lövsta, by i Sundsjö vid Sundsjön, uttalas Lbst: Löstadh 
1566, 1567, 1568; Lööstadh ock Löstadt 1570; (i) Lowstom 
1545, (i) Laustom 1547. Man frestas att tänka på subst. löv, 
isl. lauf n. 'a leaf, foliage', vars f- eller v-ljud bortfallit. Be-
tydelsen skulle då vara »lövstaden», stället för lövtäkt el. dyl. 
Sannolikare synes oss vara, att här föreligger en sammansätt-
ning, vars senare led är hoggst n. ställe i skog, där man hugger 
ved eller timmer, Rz s. 234. Betydelsen bleve då: ett ställe, 
där man fällt lövträd för att insamla löv till foder. Samman-
dragningen är ej våldsammare, än då (i) Fornastadum 1423 ger 
Forsta (att. Fåårst) i Lockne, eller då (i) Angilstadhe 1443 ger 
Angsta i samma socken. 
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Nöutåss var 1568 ett ödesgods i Offerdal, Nåutåsen 1564, 
1566. Namnet innehåller tydligen subst. nöt, isl. naut n. 'cattle'; 
jfr det isl. ortnamnet Naut-eyri. 

Röde, by i Alsen: Råndhe, Råude 1568, Roude 1570, 
Rude 1569; Röde 1564; (Jon i) Randhe nämnes 1496, men 
detta är nog misskrivning för Raudhe; (po) Rode 1528. Vi 
hava här fsv. rup, riup, ryp avröjd plats, en släkting till isl. 
ruä n. 'a clearing in a wood'; jfr värbet hrjöäa hrauä o. s. v. 
rödja. 

Samma ursprung har Rödensbyn, by i Rödö socken: skrevs 
Rödens gård(h) i tiondelängderna 1564, 1566; Rödensbyn 1568, 
1569; (a) Rödhene 1447, (i) Roden 1420. Efter byn, som ligger 
vid kyrkan, är socknen tvivelsutan uppkallad. Hon skrevs (de) 
rodhine 1314, (ecclesia) rodhino 1316, rodhene 1319. 

Byn Rör(!) i Kalls socken: Ruudh, Rudh 1568, 1567, Rodh 
1566, Roodth 1564, Rådh 1569, visar genom dessa skrivningar, 
att diftong förelegat. 

Sörviken är en by i Sundsjö, som uttalas Sövitjen. Namnet 
skrives Suduiken. 1568, Sodwik 1517, Sodhwiik 1451, 1463, 
Såådwykin 1546; Soduik 1524, 1535; mig veterligen skrives 
namnet endast en gång &klemig. Ett namn, som värkligen 
innehåller bestämningsordet söder, skrives exempelvis Söderåsen 
1568, (i) Sorasanum 1470, (i) Sudheraasum 1410, nu Söderåsen 
i Offerdal. Troligen innehåller det förra namnet no. saud får, 
isl. sauär m. 'a sheep' ock syftar måhända på någon olycks-
händelse med fåren. 

Slutligen hava vi att nämna ett namn Söre, en by i Lit, 
vilket uttalas Sur. Det skrevs Såure 1567, 1568, Sour 1566; 
Södre 1566, 1567 i tionderegistren; (i) Sowre 1545, (i) Sowrum 
1543, (i) Sawrum 1475, (i) Saure 1434, Saura (acc.) 1434; (i) 
Sörom 1523, i Sore 1479. Vi sammanställa detta namn med 
(Rwidar a) Sorshaugi, vilket förekommer i brevet av 1311 eller 
1312, där (a) Hank assnese nämnes. Dess etymon finner man 
uti sv. sör, isl. saurr m. 'dirt', no. saur smuts, orenlighet. 

Det hit hörande ord, som oftast förekommer, är det isl. 
allan f. ock n. 'a wilderness, desert; a deserted farm or habita-
tion', no. audn f. obebott ställe, öde gård; i formen Ann 1. Aune 
ofta ingående i ortnamn i Trondhjems stift. Att ordet i land-
skapet har betydelsen av övergiven gård, är tydligt av den 
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omständigheten, att det så ofta ingår i namn på ödesgods eller 
ödesbölen, vilka i Jämtland förekomma litet varstädes: 

Ännet 1568 ett ödesgods i Kyrkås, Aneth 1566, 1570. 
Önet, by i Offerdal: Annet 1567, 1568, .änett 1565, Ånet 

1564, 1566; Önet 1568, 1567; (i) Awdne 1515, (i) Owdene 1420. 
önet, by i Näskott: Ämnet 1567, 1568; :knot 1564, 1566; 

Öwnett 1565; (i) Audne 1494. 
it var ett ödesgods i Aspås 1568, kitt 1567. 

ödesgods i Rödö s:n, 1568, 1567. 
Linet, ödesgods i Hallen, 1567, 1568, 1570. 
Öd, by i Mariby, uttalas eug: Ödett 1567, 1568; Adeth 

1567, Ådet 1570, kddh 1566, Öedet 1566, Vdet 1570, Aodeth 
1568; Odh 1549, 1523; (i) Owdho 1410. 

Klingeröga, by i Lit, uttalas KhgBereuge: ödesgods 
Kringleåuet 1568, Kringleåut 1567, Kringle ånet 1570. 

Lilaleåun var 1568 ett ödesgods i Ås. Bredvid detta upp-
tages 1568 ett annat ödesgods vid namn Storåun, Store Eten 
1570; = Öne, ett torp. 

Moeraun, ett ödesgods i Kyrkås 1568; Moe Ann 1570. 
Neståun, ödesgods i Kyrkås 1568; Nästhen 1570; jfr sjön 

Nästsjön, i vilkens närhet det skall finnas spår av gammal odling. 
Skineråunet 1568, ett ödesgods i Alsen; Skinnereåunet 

1567. Här är det tydligen en »skinnares» hem som blivit öde. 
Suidieftunet 1568, ett ödesgods i Alsen; Suidåunet 1567. 
Suidieäut 1568, ett ödesgods i.Hammerdal; Suedieået 1570. 

Diftongen in kan ej uppvisas i andra namn än sådana, 
som innehålla fsv. diuper, Sv. djup. Men detta har undergått 
många förändringar ock har i namnen än en form, än en annan. 
Uti Sv. fornm.-för. tidskr. bd  9 har jag för några år sedan visat, 
hurusom byn Gevä'g i Ragunda är identisk med ett år 1378 
anfördt Diupowagh, Diupwåg 1565. I samma trakt har man 
Gedu'nsen, namnet på den fors som var i det nuv. Döda fallet, 
ock sjönamnet Gesu'nden; ock ganska visst är, att stavelsen Ge- i 
dessa har samma ursprung som samma stavelse i namnet Gevåg. 
Anf. st. är vidare ådagalagt, att Dywpowiik 1378 är nuv. Dö-
viken, likaledes en by i Ragunda. Härtill vill jag nu lägga 
några andra namn. 
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Dyoposior asen nämnes år 1351 i ett uti Undersåker date-

rat brev. Betydelsen är klar, ock sjön torde vara identisk 
med N. ock S. Djupsjön söderut på gränsen mellan Undersåker 
ock Mörsil. 

Duved i Åre s:n är ett bekant ställe, som etymologiskt 
synes hava något med duva att göra. Så är dock ej fallet, 
utan förra leden är adj. djup. Namnet nämnes rätt ofta i 
gamla tider ock då under formerna Duffuidt 1568, Duffuit 
1566, Du ui 1569, Duuidh 1469, (i) Duffedhe 1450, 1429, (i) 
Duwedhe 1428, (i) Dufweedhe 1423. Med avseende på den 
senare leden kunde man tänka på det ovan anförda ei5, (drag)ed. 
Men då detta ord oftast bibehållit sin diftong, men sådan aldrig 
förekommer i namnet Duved, måste vi söka en annan förklaring 
av ordet. Vi finna denna i det av Rz s. 289 anförda i6a, f. 
tillbakaströmmande vatten i en älv, vilket är ett vanligt dialekt-
ord i Norrland; jfr isl. i5a 'an eddy'. 

Namnet Duved är i överensstämmelse härmed ingenting 
annat än ett Djuped. Att söka återföra skrivningen därtill är 
nu ej tänkbart; men nog kunde man lägga bort v ock skriva 
Dufed i st. f. Dufved. 

Dille är en by i Ås s:n ock skrives Dille 1564, 1567, 1568 
ock även 1537. Detta namn förefaller onekligen mycket svårt 
att tyda, men jämförelsen med ett annat jämtländskt namn 
kommer oss till god jälp. I Oviken finnes en by Dillne, som 
— i förbigående sagt — är *roten ock upphovet till det bekanta 
familjenamnet Dillner. År 1568 nämnes i socknen ödesgodset 
Vester Dille, 1570 skrivet Westre dille. År 1449 har jag 
funnit namnet under formen Weestra Diulo ock i samma brev 
nämnes en man vid namn Olaff i Diulom. Jag fattar namnet 
såsom ett ursprungligt Diuplo, av adj. djup ock no. lo f. 
plan, engslette', som ofta ingår i svenska ock norska ortnamn. 

Några floders namn. 

I Ragunda nära Ångermanlands gräns finnes sjön Köttsjön. 
En å, söm kommer från denna ock utfaller i Indalsälven, kallas 
å kartan Geril-ån. På ort ock ställe har jag hört namnet ut-
talas såsom Giller-ån ock ser häri namnets ursprungliga form. 
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Av giller ock gillra hava under medeltiden flera namn bildats 
i samma trakt. Vi erinra blott om Gyllesramen i Lit 1441, 
även skrivet Gilleraas samma år. På de vidsträckta skogs-
markerna vid Köttsjön har utan tvivel älgfångst idkats ock 
givit upphov åt detta namn. Vadan då omkastningen av 1-r 
till r-1? Vad ortnamnen beträffar, synes det enkla, riktiga ock 
naturliga ha föga makt att under tidernas lopp behålla sig. 
Därigenom att ett namn skiljer sig från det talade språket, fyller 
det liksom bättre sin uppgift. För övrigt är ju r mycket rörligt 
av sig. En by Fröland i Säbrå invid Hernösand uttalas allmänt 
Fkoran, ock subst. arv uppträder i Helsingland under formen fara, 
t. ex. Finfara i Bollnäs, som 1445 skrives (Kättill a) Finarfwe. 

Vad betydelsen vidkommer, har Giller-ån en motsvarighet 
på Håsjö-skogen, där det finnes en tjärn med namnet Vontjärn. 
Fisk säges ej finnas där, men i trakten är gott tillfälle till djur-
ock fogelfångst. Tvänne berättare ha där sett gamla »gröpper», 
som man grävt för älgfångst. Att namnets förra led är 
vän f. 'a hope', sv. vån 1. von förhoppning, lider intet tvivel. 
Även på Ansjö kronopark i Hällesjö socken finnes en Vontjärn, 
även den utan fisk. Samma bestämningsord har man ock i 
namnet Wonlose bekkin, som möter oss år 1523. Byarna Mo 
ock Vigge, båda i Bärg, hade haft en skog »i trette», ock i dom-
brevet, som anger rätta gränsen, nämnes denna bäck. Huru-
vida namnet ännu finnes kvar, är oss obekant. Till tjänst för 
intresserade, som möjligen vilja ock kunna i trakten anställa 
efterforskningar, meddelas, att det upptages mellan Trette moran 
(d. v. s. Trätomyran) ock Store aan (Storån). 

Ett stycke längre upp har Indalsälven en annan biflod, 
som heter Långån, Langu (ack.) 1316. Det namnets betydelse 
är ju klar som dagen, tycker man: det är den långa ån ock 
intet annat. Söker man flodens källa, befinnes hon vara på 
norska gränsen; alltså intet tvivel om namnets ursprung. Men 
vid all namnforskning bör man akta sig för att tro, att namn 
på större områden, stora floder, bärgsträckningar o. s. v. bero på 
en översikt av eller uttrycka den allmänna karakteren hos det 
benämnda. Allt visar, att det är små, enstaka ställen som 
man vid namngivningen haft i tankarna, ock sedan har namnet 
utsträckts till det hela, till ett större område. Så också här. 
Långån har namn efter en by vid dess mynning. 
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I gamla brev nämnes ett ställe vid namn Langanms, vars 
nutida motsvarighet varit svår att återfinna. Vid ett i Ås i 
juni 1439 förrättat köp var Gudinywther i Langanes närva-
rande. Året därpå nämnes han ock i sammanhang med köp av 
jord i Lit. År 1441 omtalas han vid köp av Gylherasmn, 
liggandes i Lit. Härav är det tydligt, att hans by måste ligga 
i Lit eller dess närhet. Då vi nu i själva Lit hava byn Näset, 
Nesett 1568, på ett mycket långt näs, bildat av Indalsälven 
ock Långån, synes det mig otvivelaktigt, att vi här hava det 
Langanes, i vilket Gudinywther bodde 1439. Att bestämnings-
ordet bortfallit, är intet ovanligt. I Lidens socken i Medp. 
vid samma Indalsälv finnes byn Boda, vars namn erbjuder 
exempel på samma sak. Hos Rydb. Sv. trakt. I, s. 242 o. f. 
meddelas handlingar rörande gränsen mellan Sverge ock Norge 
från tiden omkring år 1273. Där nämnes ett ställe »Ignarsand 
mellim Mffidalpada och Fiskabua». Detta sista namn är ingen-
ting annat än det nyss nämnda Boda, ehuru varken RYDBERG 
eller andra, som sysslat med samma handlingar, kommit att 
tänka därpå. 

Om nu Langsana3s är detsamma som Näset, så är Längan 
— detta är flodens namn i orten — en avledning av bya-
namnets förra led. 

En annan i Jämtland upprinnande flod har fått namn på 
samma sätt, fastän man här utgått från en by nära källan. 
Det är på Ljungan som vi syfta. Vid flodens hörjan har kartan 
namnet Ljungris-sjöarne, ock ett stycke nedanför finnas vid 
floden byarna Ljungris ock Ljungdalen. Men med detta sista 
namn betecknar man dessutom även hela floddalen till Storsjön 
ock Storsjö kapell. Namnet Ljungan är lånat från Ljungdalen 
ock utgör en avledning av dess förra led. Uti en uppsats om 
Några norrländska ortnamns etymologii Sv. fornm.-för. tidskr. 
bd  9 har jag s. 307 visat, att Voxna älv uppkommit på liknande 
sätt. Vid flodens mynning i sjön Varpen ligger byn voxsåtter, 
av våg vik, Vogsether 1535. Strax före sitt utflöde bildar 
floden sjön Voxsjön, Wäxiönn 1566, 1573 eller Wftxen 1559. 
Av detta Våx är flodens namn avlett, ock det skrives också 
en gång, nämligen 1552, Vagsnen. 

En tredje biflod till Indalsälven är Ammerån eller efter 
uttalet Amra. Det är i denna floddal som socknen Hammer- 
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dal är belägen. Uti nyss anförda uppsats har jag visat, att 
än har namn efter det vid den belägna Över-Ammer: Vester-
ambren 1568, Vester ambro 1378, ock n. v. Ammer: Ambrin 
1536; den Sewaster i Hambre, som nämnes i brev av den 4/4  1410, 
bodde ock troligen här. Byn Ammer ligger vid åns mynning. 

Slutligen må påpekas, att Indalsälven själv har namn efter 
Indals socken i Medelpad. Vid själva mynningen ligger Timrå 
socken, men närmast ovanför har man Indal. 

' 	Skämtsamma namn. 
Uti Ortnamnen i Skåne upptager FALKMAN s. 247 en sär-

skild grupp av namn, vid vilkas bildning folkhumorn med-
värkat. Från staden Lund anför han flera exempel. En »stu-
dentkasern» kallas Jeriko, emedan en hög mur är uppförd 
framför densamma. En annan benämnes Mekka, emedan ägaren 
av någon anledning kallas för turk; ock en tredje får på grund 
av ägarens yrke namnet Mössebärg. Från andra delar av 
Skåne anföras ock skämtsamma namn, t. ex. Blaha (= bida 
litet) i Torlösa, Godadelen i Torup, Krångelbygget i Örkel-
ljunga, Lortabäek i Billinge. 

Motsvarigheter härtill saknas ingalunda i det övra Sverge. 
Vi erinra om de från Uppsala välbekanta namnen Pluskvam-
perfektum, Imperfektum, Sju hälvetes gluggar m. fl. 

Flerstädes på landsbygden förekomma ock sådana namn. 
Från sin födelsebygd, Multrå socken i Ångermanland, erinrar 
sig förf., hurusom det under några hemman hörande slåttes-
landet i den branta ock för arbete obekväma älvkanten kallas 
för Plågan, så att man säger, att den ock den håller på slå 
ut i PZåga. Namnet säges ock lär nog i värkligheten bero på 
svårigheten att där bärga höet. På en karta över Helsingland 
har namnet Armplågan mött oss, ock dess uppkomst antaga 
vi vara densamma. I förf:s ungdom skedde en omfattande 
nyodling å det översta hemmanet i Blovsta by i Multrå 
socken. Arbetet utfördes av karlar från Finnland, varför trakten 
på skämt kallades för Finnland, ock så heter den ännu i dag. 

Äntligen må antecknas, att Kattrompa är allmogens benäm-
ning på ett smalt, odlat ställe under Forse bruk i Ångerman- 

Sv. landsm. XV. 2. 	 2 
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land, liksom ock på en slåtter, hörande till det närbelägna 
Graninge bruk. 

Sådana skämtsamma benämningar hava nog också före-
kommit i forna tider, fastän namnen kunna vara svåra att på-
visa, då formerna under tidernas lopp avslipats ock avbrott ägt 
rum i traditionen. 

När man år 1547 i Hässjö socken i Medelpad finner byn 
Sualurede (namnet lika skrivet 1560, 1562), Sualerijdh 1577, 
nu Svaleri, så är man värkligen frestad att antaga, att man 
med namnet velat utmärka en klen bostad, såsom vi ännu 
göra med uttrycket svalbo. 

Till de skämtsamma benämningarna höra utan tvivel de 
många namn här ock var i landet, som innehålla ordet hälvete. 
Namnet Helvetil gränd i det n. v. Stockholm bevarar minnet 
av den stadsdel, som benämndes Hälvetet. Enligt Hildeb. Sv. 
medelt. I, s. 974 byggde Hälgalekamagillet år 1516 på herr 
Peders hus i Hälvetet, ock i samma värk s. 410 uttalar förf. 
den förmodan, att stadsdelen fått detta namn såsom ett näste 
för osedlighet. Även anför han, att i Årboga funnits en gård 
vid namn Hälvetesgården ock att Rue de l'Enfer är ett pa-
risiskt gatnamn. Uti Hägdångers socken i Ångermanland mö-
ter oss bynamnet Hellenyland, vilket vid första betraktande 
synes ganska oskyldigt, men icke för ty befinnes innehålla ett 
förstucket hälvete. Det skrevs nämligen 1547 Heluetes Nyland. 
Obekanta med ortens läge och förhållanden, kunna vi ej an-
giva orsaken till namnet. Det vill synas, som om man på 
landsbygden med detta ord velat utmärka något storartat, vilt 
eller otillgängligt. Så heter ett av Trollhättefallen Hälvetes-
fallet. Uti södra delen av Hammerdals socken upptager kartan 
en by Hälgeåkilen, vilken av allmogen i dagligt tal kallas 
Hälvetes-kilen. Namnet sammanhänger med Helvetis ån hos 
Burman, Norrl. sam]. s. 110, vilken har ett betydande vatten-
fall. Här finnes ett bärg, vilket av en person från trakten 
beskrevs som »det styggaste, som man kan se». Det har tvänue 
jämlöpande skåror, den ena 171/2  famn lång, 1 famn bred samt 
31/2  famn djup. 

Till de skämtsamma namnen får man väl ock föra flera 
eller de flästa av dem, som ändas på -lösa. En karta av år 
1748 i Generallantmäterikontoret upptager vid ön Tuna Almen i 
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Helsingland en liten ö med namnet Broklös harn: tydligen har 
någon man där på ett eller annat sätt blivit byxlös eller utan 
byxor. Ett hemman i Skogs socken i Ångermanland kallas 
sollös, ock Daglös är en by ej långt därifrån i Dals socken: 
Daglös 1542, Daghlösz 1547. 1 Tröne socken i Helsingland 
finnes ock en by Daglösa: Daglöse 1542, 1543, Daglese 1545, 
1546. Vi antaga, att man med dessa namn utmärkt, att ställena 
ej legat så högt, fritt ock soligt (eller »oppjust», såsom man 
säger i Ångermanland), som fallet i allmänhet varit med byarna. 
På 1500-talets mitt nämnes i närheten av Hernösand ett själ-
fiske, som skrevs Suarte mörkrett 1567 ock då begagnades av 
Högsjöbor. Genom samspråk med båtsmän från trakten ha vi 
erfarit, att ett fiske vid namn Mörkret finnes utanför Bärgs by 
i Nora socken. Ett högt bärg reser sig ur havet ock beskuggar 
det, ock anses namnet hava uppkommit därutav. Man säger nu 
t. ex.: »I dag har jag fått så ock så mycket på Mörkret.» 

Ett annat själfiske i samma Nora socken skrives Smörlösa-
grund 1569, ock kartan visar där ännu en ö med namnet 
Smörlös. Att namnet är skämtsamt, lider intet tvivel. 

I Sättna församling i Medelpad finnes byn Brödlösa: (i) 
Brödhlösze 1547, vilket namn är föremål för mycken undran 
i orten, då byn är den bästa i socknen samt sällan eller aldrig 
hemsökes av frost. I byns begynnelse, då namnet uppstod, 
var tydligen förhållandet ett annat. 

På Frösön hade man 1567 ödesgodset Grötlöse, (i) Gravt 
losom 1425, ock på Rödön i samma landskap ödesgodset 
Kornlösä 1567, Kornlösse 1568. Vi påpeka särskilt, att dessa 
tvänne namn tillkomma ödesgods, vilket tyder därpå, att senare 
delen utmärker brist på det, som bestämningsordet anger. 

I samma landskap finnes ett fjärde hit hörande namn, 
nämligen byn Tullus (uttalat Tulls) i Näskott. Namnet skrives 
1413 (i) Tholosom; Tuktas 1568, Tulås 1568, 69, 70, Tulåss 
1564. Vad härledningen vidkommer, finner jag intet annat 
ord att sammanställa namnet med än is!. pola tåla, pol tåla-
mod ock adj. pol-lausa. 

Ett annat ödesgods med samma grundord är det 1567, 1568 i 
Hallen förekommande Laglöse, vilket är att jämföra med staden 
Köpings forna namn, Laglösa köpung på 1400-talet, Laghlysa-
kypung 1257 (Styffe, Skand. und. unionst. s. 234). 
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Namn med omedvetet vidhäftad preposition. 

Uti Sv. fornm.-för. tidskr. bd  9 har jag s. 311 visat, hurusom av 
(per larsson) förberg 1542 (d. v. s. nedanför bärg) blivit För-
berg ock sedan Offerbärg, by i Undersåker i Helsingland; 
vidare att av »(stämma) firir Berghe» 1347 blivit Förbärg å 
Frösön, samt äntligen, huru Vthmedland 1559, Vtmäd land 
1558 utvecklat sig till Uland, en by i Stigsjö, Ångermanland. 

Namnet Värviken, by i Revsund, Weederwiik 1410, är intet 
annat än prep. viper, vi p (vid) + vik. Samma ursprung har 
nuvarande Vattviken, en by i Bärg: Vetuiken 1568, 1570, 
Wätuiken 1566, Wättwyken 1567; Wetwyk ock Wetthawykendh 
i samma brev av 1547. Uti Jämtlands fornm.-för. tidskr. 1889 har 
jag offentliggjort ett »register på rappadt godz» eller i Härje-
dalen år 1566 plundrad egendom, som tillhört till Norge flyk-
tande bönder. De plundrande voro till stor del jämtländska 
bönder från landskapets mot Härjedalen gränsande del. En 
bland dessa var från denna by ock skrives Anders wethwiken, 
vilket tydligen intet annat är än Anders weth (= vid) wiken, 
d. v. s. prepositionen hade sammanväxt med grundordet, men 
hade dock vid nedskrivandet sin betydelse kvar för språk-
medvetandet; annars skulle man hava skrivit: i wethwiken. 

För att angiva en persons hemort begagna vi nu prep. i 
framför byns namn utan hänsyn till dess betydelse. Vi säga 
N. N. i Viken, i Sjö, i Å, i Backen, i Bärg 0. s. v. Men så 
gjorde man ej i gamla tider, åtminstone icke så länge som grund-
ordet var mer eller mindre nytt ock dess appellativa betydelse 
levde i friskt minne. Man var då logisk nog, att låta fiskar 
leva i Ån, men människorna vid densamma; vättarna ock trollen 
bodde i Backen, i Bärg, men folket vid Backen, för (= nedan-
för) eller under Bärget o. s. v. 

För att visa, huru noga man iakttog detta, anföra vi här 
de exempel därå, som finnas i det namnrika dokumentet av 
den 4 april 1410 rörande Jämtlands skuld till Uppsala dom-
kyrka: 

Sighurdh a Berghe (Bärgsbyn i Bärg) 
Stafan 	a Berghe (Bärge i Brunflo) 
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Sverker a Bakka (troligen i Myssjö) 
Slodhe a Sillabakka (Sölvbacken i Ovik) 
Jacob a Aass (Joxåsen[!] i Ovik) 
Biern 	a Aas (Åsen i Fors) 
Ödhger a Grotlosa (1568 ödesgods i Frösö s:n) 
Niclis a Hall (Övre ock Yttre Hallen i Hallens s:n) 
Olof 	a Moo (Mo i Alsen) 
Thore a Rast (Rasten i Frösö s:n) 
Rollef a Vpgardh (Ugården i Mattmar) 
Enar vidh Aa (Ån i Bräcke).' 

Andra exempel på samma sak äro: 
Ha& widh Aa 1447 (i övre Jämtland) 
Erik vit Aft 1512 (Ån i Hallen) 
Joan vid Bek 1420, Olaff vith Bekken 1517, Lasse wydh 

Bekyten 1545 (Bäcken i Offerdal) 
Pxdher widh Landith 1460 (Landö vid Landösjöns 

strand; närmast = det anförda Ut-med-land) 
Niiel vndir Berghom 1420, Niels o. s. v. 1460, Niels 

vnde Bergum 1470 m. fl. år (Bärge i Offerdal) 
N. N. under Asane 1520 (Åse i Alsen) 
Aerik vndher Eggien 1501 (Äggen i Mörsil). 

Ännu så sent som år 1568 fortfor detta bruk, ock ur detta 
års »Mantals Register öffuer Jemteland» anföra vi där före- 
kommande fallen: 

Jon Nilsson på Åsen (i Fors, se strax ovan) 
Jonn widh alen (Ån i Bräcke, se ovan) 
Hendrich wid Åen (Ån i Hallen; kallas 1567 Hinders 14 
Måns wid Beeken (i Offerdals tingslag) 
Måns uid Skogen (Skogen i Ragunda) 
Oluff Ersson vid Stuffun (Stugun). 

Härav framgår, att år 1410 prep. i förekommer oftast, där- 
näst å ock minst vid, men att år 1568 ordningen mellan de 
två senare är olika, i ty att på då förekommer blott en gång, 
men vid fäm gånger. 

Att prep. i sammansmält med ortnamnet, visar ett exempel 
från Ångermanland. 1 en för tre år sedan till Vitterbetsaka- 

1) I de övriga fallen — ock dessa äro vida övervägande — förenas 
i detta brev personnamnet med byns genom prep. i. 
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demien inlemnad uppsats framställde vi den förmodan, att 
sockennamnet Junsele, Jönssijldh 1535, icke vore något annat än 
byanamnet Öden (nu Eden) ock det vanliga sel, lugnvatten, i 
det att prep. i kommit att följa med för beständigt. En be-
kräftelse härå ha vi sedan funnit uti tionderegistret för Resele 
prestegell år 1589. Såsom rubriker stå där: Resen, aff Lijdhen, 
i Udensell, det är: Resele, af Liden, i Junsele. Efter den 
sistnämnda socknen står till yttermera visso: Summa opå Oden-
se!! 8:. Att samme man i samma handling ena gången låter 
namnet begynna med U ock den andra med 0, beror på svårig-
heten för honom att hitta det rätta tecknet. Byn Eden skrives 
äldst Öden 1535. 

Exempel på samma bildning erbjuder namnet Djupsjö, som 
tillhör en by i Skorped i N. Ångermanland, vilken ligger vid 
sjön Djupsjön. Namnet, som alls icke har något med djup att 
göra, skrevs ibland med ett begynnande u-ljud, t. ex. Vvesiö 
1543, Wttsijö 1535, Vtsiö 1569, ibland åter med Ju, t. ex. 
Ivffvesiö 1542, Iusiö 1543, 1545, Jutzsiö 1569 ock sjön samma 
år Judsiötresk. Att j är den vidhäftade prepositionen, anse vi 
givet. Sedan har man uppfattat den förra leden såsom inne-
hållande adj. djup ock .skrivit därefter. Till Djupsjö gränsar 
byn Uvbärg, som genomrinnes av den från Uvsjön kommande 
Uvån. Byn skrevs äldst Wttbergh 1535, Vberg 1543, 1545, 
1550 m. fl. år, Vveberg 1542, 1543. Liksom Djupsjö egent-
ligen är utsjö, så är Uvbärg en förvrängning av Utbärg, 
vilket är så mycket säkrare, som båda byarna ligga ytterst 
i socknen. 

När ortnamnen bliva grundligare studerade, skall det 
säkert visa sig, att den här omtalade bildningen ej är så 
sällsynt. 

Prep. å finna vi kvarsittande i namnet Åbärg, en by i 
Alsen. Egentligen är det den gamla prep. at, ock 1410 nämnes 
Sven i Atberghum, 1496 Tord i Adbergh. På 1500-talet skrives 
den än Alberg, än Åteberg, Attbergh eller Atberg. 

Prep. vid fsv. vit, viper kan man ana, när man i Alsen 
finner byn Värmon skrivas Vermon 1568, Vermo 1525, Wermo 
1447. Av samma ursprung är säkerligen namnet vejmon i 
Rödö s:n. Vid 1500-talets mitt skrevs det Weemo, Vedmo, 
Wedemon ock Wermo. 
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Synnerligen misstänkt förefallet namnet Hvitvattnet, som 
tillkommer dels en by i Fölinge n. o. i socknen, dels en by i 
Rätan. Pastor K. J. NORDgN i den senare församlingen har be-
näget meddelat mig, att sjön ligger djupt till, såsom man säger, 
men alls icke har något särskilt vitt vatten. Väl är det vitare 
än det i Rätansjön, men har dock dybotten. Namnet skrevs 
Huituatn 1568. På en förlikning i Side i Oviken den 4 juni 1431 
var en man vid namn Olaff j Hwitawatn närvarande, ock troligen 
var han ifrån ifrågavarande by i Rätan. Här ger namnets form vid 
handen, att skrivaren uppfattat det såsom innehållande adj. hvit. 

I -  en handling från Luleå ting år 1502 nämnes en man 
Henrik Pedersson i Hwithaå, vilket namn kan tänkas inne-
hålla prep. vid. 

Från Ångermanland anföra vi byanamnet Veda i Högsjö. 
Det skrevs Veda 1542, Veddö ock Vedöö 1543; Vedeedh 1550, 
Vedhedh 1559, Vedeedhe 1553, Vedede ock Vededhe 1558 
samt Widheedh 1547. Det »ed», som här åsyftats, är den 1/8  
mil breda landremsan mellan Mörtsjön ock Ångermanälven. Väl 
förtrogen med orten, har dr E. NORÉN i Hernösand meddelat 
mig, att förbindelse mellan dessa vatten ej är otänkbar, i syn-
nerhet på en tid, då Ångermanälven stått högre än nu. 

Prep. under begagnades, som vi sågo, för att angiva per-
sonens bostad såsom belägen nedanför bärg eller backe. Med 
tanken därpå kunna vi ej uppfatta namnet Undrom i Rödö 
socken, Vndrim, Vnderim på 1500-talet, Vndrim 1467, Vnnerim 
1420, annat än som ett: under bergura 1. dyl. I Boteå socken 
i Ångermanland finnes ock ett Undrom, Wndrum 1535, vilken 
by ligger lågt ock på en slätt med Bot-åsen helt nära. 

Uti Oplysninger tu l Trondhjemske Gaardnavne i No. Vi-
densk. Selsk. Skrifter 1882 förekommer ett namn Undersaker, 
med vilket författaren ej riktigt kommit på det klara. Han 
yttrar, att det förmodligen är en sammansättning av subst. 
undr n. förunderligt ting ock akr åker, då det hela skulle 
betyda: en för fruktbarhet utmärkt åker. Samma namn före-
kommer även i Jämtland, där vi hava Undersåkers socken, ock 
i Helsingland erbjuder sockennamnet Undersvik exemplet av 
en analog bildning. 

Till belysning av dessa namn fösta vi först uppmärksam-
heten på ett annat sockennamn i Helsingland, nämligen Ovan- 
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åker. Uti »skölden» (roten) Gråsäter i Alfta socken upptages 
år 1542 byn Offuanåker, ock ännu så sent som år 1631 nämnes 
byn Ovanåker mellan byarna Grååsätther ock Embneboo, nuv. 
Gråsäter ock Emnebo, som ligga omkring kyrkan. Det nu 
försvunna bynamnet Ovanåker motsvaras utan tvivel av det 
tillkomna Kyrkbyn, varemot det gamla bynamnet övergått till 
att bliva socknens. Ett mindre ställe, som legat ovanföre någon 
gammal åkerteg, har sålunda givit namn åt hela den vidsträckta 
socknen. Bildningen är klar: en preposition med åtföljande 
substantiv. 

På samma sätt tro vi de andra båda namnen vara bildade. 
För namnet Undersvik känna vi blott en medeltidsform, näm-
ligen Madams vik 1314; år 1535 skrevs det Wnders wik, 1542 
Vndansuik. Senare leden är klar med avseende på betydelsen. 
Men frågas det, vilken vik som här åsyftas, är svaret ej lätt 
givet. Nederst i det ovanför belägna Järvsö bildar Ljusnan 
den ansenliga Norsviken (o), ock socknens övre gräns snuddar 
t. o. m. vid denna. Vad förra delen av namnet beträffar, känna 
vi ej något annat försök till förklaring av denna än den, som 
ligger i en av WIDMARK (Beskr. öfver Helsingland, Upsala 1860) 
anförd sägen. Enligt denna hade fyra husfäder, nämligen Si-
meon i Simeå, Bo i Boåker, Spjute i Spjutnäs eller nuv. Kyrk-
byn samt Unar i Viken ledsnat vid den långa kyrkvägen till 
Trönö ock därför byggt sig egen kyrka. Namnet skulle så-
ledes vara Unarsvik, ock troligen är det denna sägen som 
gör, att uttalet ännu ibland är onnarsvik. Vi tro emellertid 
fullt ock fast, att vi här ha ingenting annat än prep. under i 
bet. »nedanför», liksom jag i Jämtland finner Heghe vndir Backa 
1449, Niels vndir Berghom 1460, Eric vndher Baena 1501. 
Prepositionen har snart missuppfattats ock böjts såsom subst. i 
likhet med timber, hinder eller ~per, då det blivit Unders-. 
Möjligen har ock ett subst. undorn middagsmål, isl. undorn 
föresvävat skrivaren; jfr det här ock var förekommande namnet 
Middagsbärget, d. v. s. ett bärg, varöver solen står vid mid-
dagstiden från byn räknat. Anmärkas bör, att även det norska 
namnet undergått någon omtydning: allmogens uttal är Hunns-
åkern. 

Vi övergå till det jämtska Undersåker. Dess gamla former 
äro följande: 
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Vndansakir 1314, Vndansaker 1374; 
Vndisakaars socken 1351, Vndisa3kringa (gen. pl. = Unders-

åkersbors), Wndisakir 1428, 1450, Vndisaker 1429, 1490; 
Vndinsaker 1467; 
(i) Vndrsakre 1349, Wndherssaakher 1530, Wnders aakher 1537, 

1538, Wndhersaakher ock Wndirs aakhers socken 1545; 
Vnderaker 1493; 
Vnnenaiiker 1565, Wnnensäker 1567, 1568. 

Vi kunna här ej se annat än först prep. undan, som genom 
missförstånd fått gen.-ändelse, sedan prep. undir, som böjts 
dels likt ltekir läkare, gen. ltekis, dels såsom subst. under. 
Endast en gång visar sig prepositionen oförfalskad, nämligen i 
formen Vnderaker. 

Äntligen finna vi isl. prep. hjii hos uti namnet Höviken, 
som tillhör en by i Bodsjö socken. Det skrevs Höuiken, HÖÖ 
uiken, Höduikan, Hyduiken, Hyuickan ock Hyduikan vid 1500-
talets mitt; Houikin 1531. Första stavelsen är utan tvivel den 
nämnda prepositionen. Vi äro så mycket säkrare därpå, som 
vi funnit den under formen hj uti ett jämtländskt diplom av 
är 1303, då det talas om Rolaner hj preetogEerde, d. v. s. R. 
i Trättgärde, en by i Ås. Av hi blev hy ock så hö. 

Att den här behandlade företeelsen skulle vara inskränkt 
till Norrland, hava vi ej anledning att antaga, ehuru fullt säkra 
exempel från sydligare trakter ej stå oss till buds. När byn 
Förebärg i Åkers härad i Södermanland skrives (in) Firibergh 
et Firibergs quarn 1405, en (gård) ligger i Fyribergh 1411, 
kan man häri se en motsvarighet till det nämnda Forbärg i 
Helsingland. Uti Tillbärga socken i Västmanland nämnes 
Olafuer i Aberghom 1405, ock 1410 Olauer i Aberghum; även 
året därpå skrives byns namn alldeles lika, men 1408 (i) Aberghe; 
dessutom förekomma Laurens i Aghbergom 1402, Olauer i Agh-
berghom ock Aghberghum i ett ock samma brev år 1403. Vi 
se här a + bergum. 

Vidare vilja vi hit föra sockennamnet Väddö i Roslagen. 
Den äldsta oss bekanta formen är ~ho 1314; två år senare 
skrives det Vecks ock 1343 Wedo. Emellertid möter oss Veddo 
1331, Wa3ddö 1409. Till dess någon bättre tolkning gives, se 
vi samma bildning uti Vseto 1344, nu Vätö socken i Roslagen. 

Sv. landsm. XV. 2. 	 3 
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I Vänern vid Klarälvens utlopp ligger ön Vidön; 1312 nämnes 
Thord de Widho, ock två år senare skrives det (de) With«, (de) 
Vide ock Vidhe i ~in. 

Efter äldre former av västkustens Väderöar ha vi sökt, men 
förgäves. Vi rekommendera dem till deras uppmärksamhet, som 
känna till den traktens äldre litteratur. 

Uti det ovan citerade arbetet om trondhjemska gårdsnamn 
anföres ett sådant med formen Va3raas, (i) Wederasom i äldre 
skrift, vilket förf, vill härleda av subst. veär n. väder, då där-
med skulle uttryckas, att stället såsom högt beläget varit utsatt 
för väder ock vind. Vi våga betvivla den tolkningen ock tro, 
att förra leden är just prep. viär. 

Namn erinrande om den katolska tron. 

Här ock var finnas ställen, som av sägnen sättas i sam-
band med gamla tiders religionsutövning. 1 Billsta by av 
Hackås socken finnes en plats, som kallas Korsbaeken ock 
anses hava namn därav, att ett kors (med hänsyftning på 
Kristus) där varit upprest. Korshällbärget är ett bärg i Helgum 
i Ångermanland. Det säges hava fått sitt namn av följande 
händelse: en gosse, som här vallade kor, fann en dag på en 
hälla (stenhäll) ett kors, varav först blev Korshälla, Korshällen, 
ock sedan fick bärget namn efter denna. Om fyndet berättas 
åtskilligt mera. Både stommen, som var ungefär en halv aln, 
ock tvärträet voro av mässing. Av vördnad för bilden kunde 
man ej nedsmälta fyndet, utan ville flytta det till Helgums 
kyrka. Man försökte att bära det dit, men det gick ej att 
flytta det från stället. Man försökte att med hästar köra det 
dit, men det var lika förgäves. Då kom någon att tänka därpå, 
att det ej hörde till Helgums, utan till Edsele kyrka. Med 
lätthet bar man det dit, ock där sitter det ännu, sade min 
sagesman. Uti THomtEs Hist.-geogr. o. stat. lexikon omnämnes 
under uppslagsordet Ramsele samma sägen med följande ord: 
,En tradition förmäler om ett kors med frälsarens bild, som 
funnits på den s. k. Ertricksskogen ock som med 2 hästar skulle 
föras till Helgum, men dit de ej kunde draga det, varemot 
färden gick ganska lätt åt Edsele.» 
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I Skogs socken i Helsingland finnes ej långt från sjäistuga 
en myr med namnet Korsmyra. Där säges vara ett stort röse, 
till största delen bestående av bullerstenar, dem förbigående 
kastat dit. En åldrig man omtalade, att dessa undan för undan 
ditkastats av förbigående. När han en gång för länge sedan 
gick förbi stället, brydde han sig icke om att öka röset; men 
när han kom ett stycke därifrån, blev han ånger ock tyckte, 
att han hade gjort orätt. 

Vad värde kunna nu traditionerna om dylika namns upp-
komst hava? Äro sägnerna fria fantasier, eller finnes någon 
rimlig grund för dem? Utan allt tvivel är det senare fallet. 
Uti Landnåma-boken omtalas flerstädes, hurusom kristna ny-
byggare på Island betygade sin tro genom att på något 
ställe resa ett kors, som sedan gav anledning till ställets namn. 
Så berättas det om en man vid namn Einar, att han vid besitt-
ningstagandet av land på ett ställe satte ned ett kors (isl. kross), 
varav stället fick namnet Krosstiss. Här kan korset möjligen 
vara utan religiös betydelse, men på ett annat ställe säges det 
uttryckligen vara rest såsom kristen symbol. Om den aktade 
ock rika änkan Auär heter det nämligen, att hon, som bodde 
på livamm, »hade sitt böneställe å Krosshålum; där lät hon 
resa kors, emedan hon var döpt ock fast i tron». För övrigt 
hänvisa vi på det i katolska land förekommande bruket att här 
ock var vid vägarna uppresa ett kors. 

Av samma ursprung äro tvivelsutan de namn, som hava 
ordet kapell såsom bestämningsord. Invid Hernösand finnes 
ett ställe, som heter Kitppelsbärg, ock i sydligaste Flelsingland 
hörde jag i fjol somras mycket talas om ett ställe med namnet 
Mippels-sten. Denna sten finnes i Skog »hålest vid vägen» på 
Hamnäs' fäbodeskog mellan Själstuga ock Tönnebro. Till ut-
seendet sades han likna en utdragen säng ock höja sig halv-
annan aln över jorden. Om orsaken till namnet berättades 
följande: De helsingar ock gästrikar, som först antogo kristen-
domen, fingo ej vara ostörda vid sina religiösa sammankomster, 
utan ofredades av hedningarna. Därför måste de i vilda skogen 
söka sig en undangömd plats. En sådan funno de här, ock 
här möttes de vissa tider på året. Runt omkring är en vid-
sträckt hed. Allmogen sätter således namnet i samband med 
aubst. kapell liten kyrka. Med en liten modifikation är sam- 
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manställningen riktig. I katolska land ser man jämt ock samt 
vid vägarna små, vitmålade byggnader, påminnande om barns. 
lekstugor hos oss. Den täckta muren inrymmer endast en 
nisch, i vilken en bild av frälsaren eller av något hälgon har 
sin plats. Vid denna förrättar folket sin andakt, när det om 
morgonen går ut på arbetet eller om kvällen återvänder. Dessa 
kallas kapell. 

Äntligen hava vi att fästa uppmärksamheten på åtskilliga 
namn, som börja med Tavel-. Uti mina Norrl. samlingar med-
delas i utdrag Fale Burmans dagböcker, däribland en av år 
1799. Med anledning av ett ställe med namnet Tafvelhöjden 
gör han s. 104 följande anmärkning: »Innan kyrkor hunno 
byggas, voro kors med en tavla (troligtvis föreställande någon 
hälgonbild) satta på vissa ställen, där omkringboende folk 
samlades för att hålla gudstjänst. N. B. Tafvel-lokan i Näs-
got, Tafvel-backen i Brunflo m. fl.» Till dessa namn vilja vi 
lägga det nuvarande Tavnäs, en by i Sundsjö socken, vilket 
skrevs Taffuenes 1568, Taffuilnes 1540, 1530, Taffwelnes(s) 
1508, 1517. Byn, som ligger nära kyrkan, har enligt sägnen 
namn efter en i sjön funnen tavla. 
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Blåkula, Blåkulla. 

I sin Etym. ordb. förmodar TAMM, att blåkulla (med bi-
formen blåkula hos Sahlst.), »namn på det bärg, där enligt folk-
tron trollpackor fira årsfäst med satan», väl egentligen betytt 
»blå kulle» såsom namn på en avlägsen höjd, t. ex. toppen på 
ön Jungfrun i Kalmar sund. Ban tillägger, att blåkulla torde 
hava fått sin speciella betydelse från det tyska Blocksberg, ock 
att det kunde tänkas, att folkfantasien även i blåkulla inlagt 
betydelsen »de svartas, d. v. s. djävlarnas kulle». Det är säker-
ligen med rätta som TAMM således icke akcepterar den av B. 
F. OLSSON i Nord. fam.-bok ock av NOREEN Sv. landsm. VI. 5, 
s. 6 uttalade förmodan, att namnet Blåkulla utan vidare skulle 
utgöra en folketymologisk ombildning av det tyska Blocksberg. 

Emellertid torde TAMM vid sin framställning icke hava lagt 
den vikt vid den ä.-nsv. formen blåkula, som denna förtjänar. 
Icke häller har man alltid under blåkulla, blåkula tänkt sig 
just ett bärg. 

Icke blott Sahlst. (1773) upptar blåkula »orens» såsom 
»vox plebeja», utan även Widegren (1788) har blåkula (vulg.) 
»hell». Att man med blåkulla (blåkula) ofta menade just 
hälvetet, framgår även därav, att det översättes av Fennici lexici 
tent. (1745) med »spectri domicilium», av Lind (1749) med »hölle», 
av Ihre dial.-lex. (1766) med »locus damnatorum», av Nyström 
(1794) med »l'obscurit de d'enfer», av Rietz med »hälvete». 
Schenberg (1739) upptar blåkulla »montes e longinquo 
orens». Enligt MALMQUIST, Hexprocesserna i Dalarna 1757-1763, 
s. 24 noten frågar rannsakaren i en av dessa rättegångar en för-
ment blåkulla-käring: »har, du want i helvetet». Ännu.  Almqvist 
(1842) omtalar blåkulla såsom »namn på åtskilliga bärg, hålor 
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ock andra ställen, dit vidskepelsen förlägger onda andars vistelse», 
ock han återgiver fara till eller åt blåkulla med »draga till 
fanders», gå åt blåkulla med »gå på tok, avlöpa illa». 

Andra lexikografer, men väsentligen lexikografer från 
relativt yngre tid, ställa däremot blåkulla avgjort i samband 
med bärg, vare sig att de angiva ett bestämt bärg såsom blå-
kulla eller icke. Så finner man redan hos Ihre Gloss. (1769) 
följande uppgift: »Blåkulla, scopulus in maxi Ölandiam Smo-
landiamque interfiuente, situs, qui, quum multorum naufragio 
& interitu infamis sit, eredidit simplex antiquitas, Dmmonas lod 
ineolas esse, eosque has clades mortalibus inferre. Nomen vero 
habet a emruleo colore, quo se eminus conspiciendum navigantibus 
prmbet. Genuit hme fabula alteram, esse nempe hunc locum, 
quo tendunt sagm, die Jovis Hebdomadis Magnm ad festum in-
fernale abeuntes.» I fortsättningen av artikeln sätter IHRE blå-
kulla ock Blocksberg i ett visst förhållande till varandra. IRRES 
uppfattning återgives i huvudsak av Möller (1790), ock även 
TAMMS framställning visar ganska stor frändskap med IHRES. 
Weste (1807) anmärker vid blåkulla: »dans les sMeles de su-
perstition plusieurs montagnes de cc nom ont passé pour tre 
fr4uent&s par les Umons et les sorciers». Uppgifterna hos 
andra 1800-talets lexikografer förbigår jag. Däremot bör det 
nämnas, att enligt Grimm Myth., 879 »auch die norwegischen 
hexen fahren nach Blaakolle». Jag vet ej, varifrån GRIMM 
hämtat denna notis; men då ordet icke finnes varken hos Aas. 
eller hos Ross, torde namnet hava föga spridning i Norge. 

Icke häller bör det lemnas oanmärkt, att åtskilliga platser 
i Sverge bära.  namnet Blåkulla; så har t. ex. i närheten av 
Marstrand en bärgskulle, »bekant såsom vitt synlig landkänning», 
detta namn. 

Det torde vara visst, att man i 1700-talets form blåkula, 
vilken (liksom ofta blåkulla) rent av översättes med »hälvete», 
inlagt betydelsen »den svarta hålan», vilket är en synnerligen 
lämplig omskrivning för hälvetet. Jag erinrar om att blår både 
i isl. ock fsv. har betydelsen »svart», ock ännu C. G. TESSIN 
skriver år 1762: »Pn man wandrade sent på natten och i blå 
mörkret. .»1  Kula har ju alltjämt betydelsen »håla i jorden 

1) Skrifter utg. af  Frunck s. 86. 
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eller i ett bärg»; jfr Ity. kulle »eine grube, ein tiefes loch in 
der erde». Hälvetet uppfattades som bekant såsom en svart av-
grund. Så finner man t. ex. i fsv. sådana uttryck som heeluitis 
myrkir, diupo hteluitis myrko stofuo (KL.), i isi. myrkr helvitis, 
heliar myrkr (Heilag.). För övrigt är det tillräckligt att erinra 
t. ex. om  fsv. i haslvitis pot »i hälvetets grop, brunn, avgrund» 
(Rim-krön.) ock om isl. helvitis djup, pyttr helvitis (= puteus 
inferni Fritz.2  I, s. 788 sp.2). Härmed harmonierar det fullständigt, 
att blåkula enligt Sahlst. är femininum liksom kula. 

Man frågar då: är denna form blåkula »den svarta hålan», 
»hälvetet» den ursprungliga, ur vilken blåkulla utvecklats, eller 
är tvärtom blåkulla »en blånande kulle» det äldre? 

Att icke det av IHRE framställda förhållandet i allo kan 
vara riktigt, torde vara självklart;1  men man skulle möjligen 
kunna tänka sig, att *blåkulle obl. form blåkulla »ett (i fjärran) 
blånande bärg» ursprungligen använts såsom en benämning på 
avgrundsfurstens av häxorna besökta boning, för så vitt som 
denna förlades till ett bärg (jfr härom Grimm Myth. abf. st.). 
Härför skulle kunna anföras, att formen blåkulla påvisats något 
tidigare än formen blåkula, ävensom det norska blaakolle, om 
detta icke i sen tid lånats från Sverge. I detta fall utgör blå-
kula en folketymologisk ombildning. 

För ursprungligheten av bläkula tala däremot följande 
kraftigare skäl: 

1) Det är vida lämpligare att beteckna bostaden för mörkrets 
furste med »den svarta hålan» än med det ganska poetiskt 

1) Det kan t. o. m. ifrågasättas, huruvida det på ön Jungfrun i 
Kalmar sund även använda namnet Blitkulla etymologiskt utgör samma 
ord som det vanliga blitkulla. Som bekant har svenskan kulla även 
i betydelsen »flicka, jungfru» (av *kunla, som avletts ur kuna, kona 
»kvinna», se Kock Från filologiska fören. i Lund [1897] s. 1 if.), ock 
namnet Bletkulla »den blå jungfrun» skulle synnerligen väl harmoniera 
med öns andra namn Jungfrun. Detta -kulla ingår även i sådana med 
adjektiv sammansatta växtnamn som brunkulla, grönkulla. 

I detta sammanhang erinrar jag om följande notis hos Worm 
Mon. dan. I (år 1643), s. 18: »et ne Gothico Oceano suus deesset 
Neptunus, ignoti nominis virgini Blakulla (forte Kullen in Scania, 
promontorium nautis peregrinis, certis ceremoniis et ritibus honoratum, 
ei olim sacratum) ventorum ac maris imperium concessit antiquitas.» 
Jfr ock Stephanius Not. till Saxo s. 144, Trogillus Arnkiel Cimbr. 
Heyden-Religion s. 35. 
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klingande »blå (eller blånande) kulle». »Den svarta hålan» är 
en mycket passande benämning på denna ort, även om man 
— såsom sannolikt är — ursprungligen förlagt den till något 
bärg, ty man har helt visst ursprungligen icke tänkt sig den 
på själva bärgsspetsen, utan i bärgets mörka inre, ock kula be-
tyder alltjämt »bärghåla». 

Icke blott blåkula, utan även blåkulla upptages såsom 
femininum av äldre lexikografer: Lind, Sahlst., Möller (1790), 
Nyström, Heinrich (1814), Almqvist (1842). Härmed stämmer, 
att kula var fem., under det att kulle var mask.1  Ännu HyWn-
Cav. Vär. och vird. II, s. 225 omtalar Blåkullan. med -n såsom 
bestämd artikel. 

Om blftku1(1)a utgått från kulle, är det överraskande, 
att — så vitt mig är bekant — någon form *blåkulle icke på-
visats. 

Blott genom antagandet av blåkula såsom den ursprung-
liga formen kan såväl denna som blåkulla förklaras utan an-
litande av folketymologiens jälp. Enligt regeln, att ljudför-
bindelsen lång vok. + kort kons. övergår till kort vok. + lång 
kons. i semifortisstavelse, har det äldre blåkilla med fortis på 
antepenultima ljudlagsenligt blivit blåkulla; jfr t. ex. Jönköping 
---> Jönköpping, Linköping 	Linköpping etc. (men köping), 
Trelleborg av Trirelieborgh, Götteborg av Göteborg etc.2  Genom 
påvärkan från det enkla kula kvarstod helt naturligt det äldre 
uttalet blåkula länge vid sidan av blåkulla; jfr t. ex. Jönköping 
(jämte Jönköpping) genom påvärkan från köping. 

Även det i Fryksdalsmålet använda, nu rådbråkade b ZakhuZ 
med sammansatt akcent på ultima, »blåkulla, hälvete» (Magn. 
Sv. landsm. II. 2, s. 8), har snarare utgått från blåkula än från 
blåkulla. Ultimas sammansatta akcent angiver nämligen, att 
en följande vokal förlorats (*Nakhula), ock det långa n ock korta 
1 visa, att senare kompositionsleden varit icke -kulla med kort 
u ock långt dentalt 1, utan ett ord med långt u ock kort 1 (jfr 
fsv. hula »håla»). Alltså har ett äldre blå-kula genom anslut- 
ning till hula »håla» ombildats till blåkk-hula 	bZalsind. 

Enligt Weste (1807) ock Lindfors (1815) är blåkulla neutr. 
liksom i nuvarande språket. D. v. s. att ordet antagit det för ortnamn 
vanliga genus, sedan man förlorat minnet av dess ursprung. 

Kock Ark. VIII, s. 172 noten 2, Nor. Sv. etym. s. 31. 
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Sedan blåkula fått formen blåkulla, anslöts ordet helt 
naturligt till kulle. Men härtill medvärkade helt visst även 
berättelser om det tyska Blocksberg. 

Evinnerlig. 

I Sv. etym. s. 15 if. opponerar NOREEN sig mot den av mig 
Sv. alle. II, s. 326 antagna etymologien av nsv. evinnerlig fsv. 
sevinneliker, enligt vilken det är identiskt med isl. £efinligr. 
Enligt honom skulle det däremot vara bildat av se »alltid» ock 
värbet fsv. vinna(s), isl. vinnask »finnas till, vara, fortfara». 

Denna NOREENS uppfattning är helt visst icke riktig. Emot 
den talar framför allt den om elle 1 b ar a filologiska sannolik-
heten: Om man i två så ytterst nära besläktade dialekter som 
isl. ock fsv har två så i det allra närmaste likalydande ord 
som isl. sevinligr (}kftnligr) ock fsv. zevinneliker, vilka hava 
alldeles samma betydelse, så fordras ytterligen starka ock bin- 
dande skäl för att övertyga om att dessa ord alldeles icke skulle 
höra tillsamman. Sådana skäl hava icke anförts. Tvärtom är 
den av NOREEN föreslagna etymologien av fsv. cevinneliker föga 
tilltalande. Isl. vinna ock vinnask översättas av Fritzn. »vxre 
tilstrfflkkelig», fsv. vinna ock vinnas av Schlyter »finnas, vara 
till, räcka», t. ex. te ~apan giptamans gops vindor »så länge 
det finnes, så lång det räcker». Ofta förekomma sådana uttryck 
som vins egh psettu »räcker det ej till», vins egh goln tul 
»räcker ej godset (förmögenheten) till» etc. Enligt NOREENS 
etymologi skulle 83 vinneliker alltså betyda »alltid tillräcklig». 
Men detta är ingalunda detsamma som »evinnerlig». 

Isl. shvinligr (sktInligr) — vilket som bekant utgör en av-
ledning av det adjektiv, som återfinnes i got. aiweins »evig» — 
ock fsv. cevinneliker låta sig lätt identifiera. 

Jämte ge virdigr har isl. (fno.) shver51igr, ock jämte cevinne-
Eker använder fsv. cevearDeliker (nsv. evärdlig). Dessa ord äro 
synonyma, ock alla äro ense om att cevo3rpeliker (fitveräligr) 
är sammansatt med"aå »alltid»; andra kompositionsleden är tro-
ligen att sammanställa med va3rpa, varpa »bliva». 

Ord sammansatta med 83 - »alltid» hade i fornspråket liksom 
ännu i dag fortis på andra stavelsen: seva'arpeliker, 93 luiru, Eehwär 
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etc. (Kock Sv. akc. II, s. 54). Då nu eevEörp(e)liker ock Eevin-
liker hade samma betydelse, så uppfattade man även det senare 
såsom sammansatt med 93 »alltid» ock akcentuerade det därför 
cevinliker i överensstämmelse med eevEhrp(e)liker. 

Eftersom NouEhr särskilt anmärker: »till förklaring av -une-
[i Eevinnelikeri anför KOCK intet», så må några ord egnas åt 
denna fråga. 

Som bekant är det mycket vanligt, att adjektiv (ock adverb) 
på -hg-, -lik- i isl. sakna s. k. »bindevokal» framför dessa av-
ledningsändelser, under det att en dylik finnes eller kan finnas 
i fsv. Jag erinrar exempelvis blott om följande ord: 
isl. dau.pligr fsv. dopeliker 	isi. gupligr : fsv. gup(e)liker 

p§pligr 	pypeliker 	dagligr 	dagh(e)liker 
einkanligr enkannelikr mannligr man(ne)liker 
fåkunnligr 	fakunnelika 1  grannliga gran(ne)lika 1  

p sannligr 	san(ne)liker 	glaligr 	glap(e)liker. 
Det är därför ingalunda förvånande, att »bindevokal» saknas 
i isl. aåvinligr, men finnes i fsv. Eevinneliker. Till det fsv. 
Eevinneliker har »bindevokalen» införts från sådana ord som 
dopeliker etc. ock från sådana som fsv. vEerpeliker, pyrfteliker, 
reliker, mogheliker, keenneliker, howeliker, hemeliker, 
almeenneliker etc. etc. Särskilt har det likbetydande cevcerPe-
liker härvid spelat en roll. 

Då man nu vidare hade åtskilliga adjektiv på -eliker, i 
vilka stavelsen -inn- föregick detta ordslut, såsom t. ex. inne-
liker, ovinneliker, ominneliker, osinneliker, ock även åtskilliga 
andra adjektiv (eller adverb) med -fln- framför ordslutet -eliker 
-olika såsom almeenneliker, keenneliker, hanneliker, sanneliker, 
manneliker, omanneliker, enkanneliker, grannelika, fakunne-
lika etc., så hade det varit ganska överraskande, om icke 93 vinne-
liker under inflytande från dessa talrika analogier fått n-ljudet 
förlängt. Fsv. Eevinneliker har sedan blivit cevinnerliker, nsv. 
evinnerlig genom påvärkan av de många orden på -erliker 
underliker, hedherliker etc. (Kock Fsv. 1j. I, s. 49 f.). 

NOREEN finner a. a. s. 15 min sammanställning av det nsv. 
dialektiska eveli(g) med isl. shfi(n)ligr osäker ock vill i stället 
fatta nsv. eveli(g) såsom en utbildning av evi(g). Ingen av 
dessa förklaringar är den riktiga, utan denna har i viss mån 

1) Med något olika betydelse. 
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blivit antydd redan av Rietz s. 123 sp. 1. Det nsv. dial. eveli(g) 
betyder »varenda, varje» ock förekommer i sådana uttryck som 
var eveli(g) en, var eveli(g)a gång enligt Rietz från Skåne till 
Uppland ävensom i Värmland ock Medelpad. Från Helsingland 
anför han det något avvikande varivigste käft »varenda män-
niska», varmed är att sammanställa det av VENDELL från 
Pedersöre-Purmo-målet antecknade varivigaste ein, varinda ivi-
gaste ein. 

Nu upplyser BERGHAUS (Sprachschatz d. Sassen), att man i 
lågtyska urkunder finner ewelik »ein jeglicher» i st. f. jewelik, 
jewelk. Detta (j)ewelik motsvarar flit. iowelih (öogahwelih). 
Nsv. var eveli(g) »var enda» innehåller tydligen detta lågtyska 
läneord ewelik. 

Faddra. 

Då detta ord påvisats blott i följande sammanhang i fsv.: 
»gifuer iak mina faddra hustru esther ena ko» (Fil. 6: 21, år 
1449), så har dess betydelse icke kunnat konstateras. I Södw. 
Ordb. översättes det »fränka på fädernesidan?» I den år 1566 
av »Erchebiscop Lars» skrivna ock år 1587 utgivna skriften Om 
Kyrkio Stadgar och Ceremonier omtalas s. 69 r. »klockor them 
the Påueske döpa och smöria brukandes fler til fad dr or.» Man 
läser i Then Svenska Kyrkeordningen av 1571 bl. XX v., där 
fråga är om nöddop: »Men hwar barnet lemnar, så skola för-
äldranar, så snart man kan pröffua, at thet är wordet starckt 
nogh ther tu, fly sigh faddror.  . . . och lata kommat tu l Kyrkio.» 
På dessa ställen från äldre nsv. betyder faddror »kvinnliga 
faddrar» (jfr mlt. vadder[e] »gevatter oder gevatterin»), ock 
fsv. faddra bör därför säkerligen översättas »kvinnlig fadder, 
gudmor». 

Gossflygga. 

Seren. Sv.-eng. ordbok (1741) upptager ett kompositum 
goss-flygga »ramp, tomboy, tom-rig», alltså »glädjeflicka, sköka». 
I Tffil. NR. IX, s. 160 har jag oriktigt identifierat detta -fiygga 
med nsv. flicka. Senare har det, såsom jag tror, lyckats mig 
visa, att nsv. flicka är identiskt med no. flikja »förflugen kvinna 
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(slyna)». Jfr no. värbet flikja »gapa, öppna sig», »gå halvnaken 
eller med öppna kläder».' Då flicka har detta ursprung, kan 
-fiygga icke vara därmed identiskt, ty växlingen i : y bleve 
oförklarad. 

Hos Stiernhielm, Fägne-Sång D 2, s. 2 läser man: 

Kärngar, Drängiar, Bönder, Pijgor: 
The dricka, dansa, flyggia, flängia, ghlamma, gny, 
The qwäda, lee, och gantas wid, i hwarian By. 

Detta ä.-nsv. värb flyggia har, såsom sammanhanget ock 
en jämförelse med det därmed tydligen besläktade gottl. flagga 
visa, betytt »rasa i lek, vara uppsluppen, yster». Gottl, flagga 
översättes nämligen av Rietz s. 150 »rasa uti lek, vara yr», ock 
han upptar från Gottl. även sammansättningarna flagg-bytta f. 
»yrhätta», flagg-galt f. »yrhätta». Av värbet flyggia har avletts 
ett värbalabstraktum flyggia »uppsluppen ysterhet», ock detta 
flyggia, yngre flygga har sedan övergått till konkretum ock an-
vänts om en alltför uppsluppen ock yster flicka, varför goss-
flygga har betydelsen »ramp». I nynorskan lever simplex kvar; 
Ross Ordb. upptager nämligen flyggia f. »en svar, grovslagen 
og uskjon kvinde». 

Gubbe. 
I Sv. landsm. X. 3, s. 6 if. har jag diskuterat ordet gubbe 

ävensom dess feminina motsvarighet nsv. gumma. Jag sökte 
där visa, att nsv. gumma, äldre guma,2  »gammal kvinna» helt 
enkelt är det regelbundet bildade femininet till fsv. gumi, 
gumme »gammal man». Det först från ä.-nsv.3  uppvisade gubbe 
»gammal man» fattade jag även såsom utgånget från fsv. gumi 
»gammal man»; utbytet, av mm mot bb i gumme-gubbe för-
klarade jag såsom framkallat av det likbetydande, i åtskilliga 
bygdemål använda gulbbis »gammal man» (av godh 	bise 
»gubbe»). 

Kock Språkets förändr. s. 94. 
Jfr t. ex. pl. gumor hos TÖRNGREN och MUCK, Adalriks och 

Gibthildas afwentyr [år 1742-3] I, s. 152. 
Jag kan nu meddela ett något äldre exempel på ordet än de 

förut av mig antecknade. I en handskrift från slutet av 1500-talet 
till Uppl.-lagen finnes gubbe (Schlyt. upp!. s. 42 noten 23). 
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Jag anser fortfarande denna uppfattning vara väsentligen 
riktig. Dock kan jag numera framhålla ännu ett annat ord, 
som säkerligen medvärkat vid utbytet av mm mot bb i gumme-
gubbe. Enligt meddelande av professor JOH. VISING brukas i 
norrländska talspråket gulbbas »gubben», t. ex. måntro gubbas 
blev ond? Såsom akc. 1 i gulbbas samt för övrigt ordets hela 
bildning visar, är det ett kompositum. Jag ser däri en samman-
ställning av adjektivet godh med det även i riksspråket an-
vända ordet bas »arbetsförman»; jfr t. ex. de i bygdemål använda 
komposita med god-: gobonden (åskan)av god + bonden, gogubben 
(åskan) av god + gubben. I halländska bygdemålet har bas 
deh något allmännare betydelsen «den bäste, ypperste, förnämste 
i ett lag eller sällskap» (Rietz). Norska ock danska dialekter an-
vända ordet i ungefär samma mening som nsv. rspr. Så upptar 
Aas. Ordb. bas dels i betydelsen »formand, forstander; ismr om 
anforeren i et fisker-selskab», dels i betydelsen »en som udnuerker 
sig fremfor andre». I jutländskan finnes enligt Feilb. Ordb. 
bas »en som udmmrker sig fremfor andre», ock i V. Kristiansens 
Ordb. over gadesproget antecknas bas i uttrycket at spille bas 
(med) »spille mester, hovmesterere, behandle vilkaarlig, lege med». 
Ordet har införts från Tyskland; jfr t. ex. platt.-ty. baas »meister, 
ein aufseher itber die arbeitsleute» (Brem. Wb.), holl. baas »meister, 
auf einem handwerke, der gesellen hält . .; ein meister, ein herr 
der worfiber zu befehlen hat». (Kramer Nieuw woordenboek 
1787). 

Gödh-bas blev *göbbas, gubbas genom den vanliga ut- 
vecklingen ö --> 	vid vokalens förkortning; jfr t. ex. äldre 
göttår -› gatår, lat. pröba --> ä.-nsv. prfibba (Kock Ark. IV, 
s. 176 if.). Gubbas har akc. 1, emedan det är en ursprunglig 
juxtaposition av ett enstavigt ord med ett annat ord; jfr t. ex. 
allting av a111 Uni-g etc. (Kock Sv. akc. II, s. 91 f.). 

Det ursprungliga gumi, yngre gumme »gammal man» har 
erhållit bb (gubbe) dels från detta gubbas »mäster, gammal 
man», dels från det ovan nämnda gubbis. Det förtjänar fram-
hållas, att gubbe särskilt användes av underordnade om för-
mannen (oberoende av dennes ålder), t. ex. av fartygsbesättningen 
om kaptenen, liksom baas betyder »arbetsförman, den förnämste 
i laget»; jfr holl. baas »ein meister, ein herr». 
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För att ytterligare belysa ordet gumme-gubbe må fram-
hållas, att Laumålet på Gottland använder gumbe »fadder».1  
Även i andra nsv. bygdemål har gumme erhållit betydelsen 
»fadder» liksom gumma betydelsen »kvinnlig fadder». Det är 
ovisst, huru detta gottländska gumbe uppstått, fastän det tyd-
ligen haft gumme (gumi) till utgångspunkt. Möjligen skulle 
någon vilja antaga, att ett äldre gumme genom påvärkan från 
andra ord (t. ex. från de avhandlade gubbas, gubbis) i denna 
dialekt (icke utbytt nara mot bb, utan) efter m-ljudet fått inskott 
av b. Dock synes mig ett dylikt antagande mycket osäkert. 
Man kan nämligen fatta gumbe på följande sätt. Gottländskan 
har kvar den gamla ljudförbindelsen mb, som i nsv. rspr. blivit 
mm, t. ex. gottl. lambe »lammet», kämbar »kammar» (pres. sg.) 
ä.-nsv. kämmar. Då det således var vanligt, att mm i rspr. 
motsvarades av mb i gottländskan (lammet: lambe[t] etc.), så 
kan man vid lån av ordet gumme från rspr. (eller från en 
dialekt, där liksom i rspr. mb övergått till mm) hava däråt i 
gottländskan genom ljudsubstitution givit formen gumbe. 

[Sedan ovanstående skrevs, har ordet gubbe behandlats dels 
ånyo i Sv. etym. s. 33 f. av NOREEN (som där alldeles övergiver 
den förut av honom antagna etymologien), dels av v. Friesen 
Germ. mediagem. s. 41 tt Jag skall här icke inlåta mig på 
en kritik av dessa författares åsikter. Men då VON FRIESEN 
mot den av mig i Sv. landsm. X. 3, s. 6 if. framställda för-
klaringen av gubbe endast anmärker, att gubbig ej borde haft 
alle. 1, om det (såsom jag antar) uppkommit av god bise, så, 
må ett par ord yttras därom. 

Det är alldeles riktigt att, ifall "god-bise ursprungligen 
haft fortis på andra kompositionsleden, vi numera efter dess 
överflyttande till förra kompositionsleden borde haft ake. 2 (ej 
alle. 1) i ordet. Även jag har haft tillfälle framhålla, att man 
får fortis 2 vid dylik flyttning av fortis. Men däremot har utan 
tvivel VON FRIESEN orätt i att *godbilse (ej goldbise med fortis 
1 på förra kompositionsleden) varit det äldre uttalet. Jag 
erinrar icke blott om juxtapositionerna golrå (av god räd), a»11-
ting (av all ting) etc., utan ock om de dialektiska golf(f)ar, 
såsom namn på åskan (Tor) ock i betydelsen »morbror», goimmor 

1) Enligt Klintberg Sv. landsm. VI. 1, s. 23, r. 16. 
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»mormor». Det kan icke rimligen betvivlas, att detta goimmor 
uppstått ur go(dh) mor (jfr da. bestemor »mormor) ock detta 
goffar ur gol(dh) far (jfr da. bestefar »morfar, farfar»); se Kock 
Sv. Åke. II, s. 131 f. På alldeles samma sätt har *godh bise blivit 
*göldhbise 	gubbis, ock godh bas blivit *goldhbas -›- gubbas. 
Sammansmältningen har försiggått i sådana uttryck som han 
itr en goldh fair; han är en goldh bi2se etc. (senare han är 
en *goiclh-får, *goldh-bise etc.). Detta hindrar naturligtvis icke, 
att man i and ra satssammanställningar, resp. i vissa bygder, 
kunnat säga gödh bals, varpå kanske det av VENDELL från 
Finnby i Finnland anförda gubits i tyder; jfr t. ex. att man på 
1600-talet kunde akcentuera alskihns, Lijfstidh, Döds-Dtig, 
Döda-Stånd, Mors Grijs (Kock Sv. Akc. II, s. 271, 273), ehuru 
orden i nuvarande språket (fakultativt) hava fortis 1 på penul-
tima aillsköns, Ilivstid, döldsdag, döldsstund, moirsgris. Weste 
(år 1807) akcentuerar landshölvdinge, vilket ord nu dialektiskt 
har fortis 1 på första stavelsen. I nuvarande språket akcentueras 
dels kallbraind dels kaillbrand med fortis 1, dels framålt dels 
fralmåt med fortis 1 etc. etc. Jfr om gubbe även Jess. Da. 
etym. ordbog.] 

Kurra-gömma. 

Ordet förekommer i uttrycket leka kurra-gömma, namnet 
på den allmänna barnlek, som även kallas leka gömme. Den 
går som bekant så till, att en »står» ock då icke får se, var 
kamraterna gömma sig, varefter han skall söka upp dem på 
deras gömställen. 

Att kurra i kurra-gömma är identiskt med nsv. vb. kura, 
är sedan länge känt; se t. ex. Rietz s. 366, Sundéns Ordb. I, 
s. 381. 

Emellertid söker NOREEN helt nyligen i Sv. etym. s. 49 
närmare förklara uttrycket. Enligt honom skulle kurra (kura) 
i kurra-gömma icke (såsom fallet annars är med det svenska 
värbet kura) betyda »huka ihop sig», utan det skulle liksom 
mlt. kåren betyda »stå på lur». I kurra-gömma skulle man 
hava en asyndetisk förbindelse av två infinitiver, av vilka den 

1) Ordlista över det sv. allmogemålet i Finnby kapell s. 66. 
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ena (kurra) syftår på den ene kontrahenten i leken, som »står 
på lur», under det att den andra infinitiven (gömma) syftar på 
den andre kontrahenten, som har att gömma sig. 

Utan tvivel har NOREEN missuppfattat uttrycket. 
Emot hans mening talar kraftigt redan, att såsom nämnt 

kura i nordiska språk annars betyder. »huka ihop sig», ock 
betydelsen »stå på lur» har där icke påvisats. Vidare kan den 
ene kontrahenten i leken icke sägas »stå på lur»; han blott 
vänder sig bort för att ej se, var kamraterna gömma sig. Ytter-
ligare hade man väntat kurra-gömma sig (icke kurra-gömma), 
ty NOREEN vill i gömma inlägga betydelsen »gömma sig». Men 
framför allt visa namnen på denna lek under 1700-talet, att orden 
äro att fatta på annat sätt, än NOREEN gör. 

Sahlst. Ordb. (1773) upptar kura i gärna »abscondere se in 
perquisitionem alterius, 1 u di g enu s». Hos Lind (1749) heter 
det leka kura gjöme »das verstecken, oder des versteckens, 
spielen». Även följande uppgifter må anföras. Möll. Ordb. 
(1790) antecknar kura gärna »versteck spielen», Weste (1807) 
leka gömme = leka kura gömma, Liudfors (1815) leka gömme. 
Ännu Sundén (1892) skriver leka kura gömma. Rietz känner 
kura-gömme från Västerbotten, Småland ock Blekinge; kurra-
gömma, kurra-bo-gömma från Närike ock Östergötland. 

Det av Sahlst. meddelade kura i göma är det mäst genom-
skinliga bland lekens namn. Kura betyder liksom annars »huka 
sig ned»; jfr uno. kura »boie sig ned, imer : lude med hovedet, boie 
hovedet mod brystet». Göma är det vanliga substantivet fsv. 

nsv. gömma »gömställe». Uttrycket kura i göma be-
tyder alltså helt enkelt »huka sig lled i ett gömställe», vilket 
just beskriver lekens viktigaste moment. »Gömställe» hette 
emellertid ännu hos Lindfors icke blott gömma f., utan ock 
gömme n., vilket neutrala ord återfinnes i uno. goyme n., da. 
gjemme n. Detta ord hava vi i uttrycket leka gömme »leka 
gömställe» ock i Linds leka kura gjöme. Då vi nu säga leka 
kurra gömma, leka kurra gömme, ock då Lind sade leka 
kura gjöme utan preposition framför substantivet, så kan den 
av Sahlst. brukade prepositionen i (i göma) hava förlorats under 
påvärkan av det synonyma uttrycket leka gömme utan pre-
position. Måhända döljer sig dock bakom leka kura gömma 
(gömme) ett äldre leka kura a gom° (gome) »huka sig ned på 
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ett gömställe», vari kura ä sammansmält till kura, på samma 
sätt som t. ex. gå ä stad blivit gå sta[d] (sedan analogiskt även 
gick sta[d] etc.). Jfr det av Rietz anförda (leka) kurra-bo-
gömma, där bo kanske uppstått ur ett äldre på (preposition). 
Däremot är det väl föga troligt, att uttrycket leka kurra gömma 
skulle gå tillbaka på ett annat äldre, men snarlikt uttryck för 
leken, vilket kunde vara så gammalt, att man vid dess upp-
komst använde dativen (gomo, gime) utan preposition för att 
uttrycka begreppet »varest». 

Måhända har i vissa trakter gömme i kurra gömme upp-
stått ur äldre oblik kasus gom° (till fem. goma »gömmande» 
eller »gömställe»), ty i syd-Sverge använder man just i namn 
på åtskilliga lekar en form på -e av äldre -0, utgörande oblik 
kasus till feminina n-stammar, t. ex. trilla tunne, slå kana etc.; 
jfr Billing Sv. landsm. X. 2, s. 52. 

Lemna, remna. 

Jämte det normala uttalet lämna, rämna med ä-ljud före-
kommer även, fastän mera sällan, uttalet lemna, remna med 
kort e-ljud. Enligt Nor. Urgerm. lautl. s. 22 skall lämna inne-
hålla a-omljud ock hava uppstått ur ett förhistoriskt "libanön, 
under det att isl. lifna nsv. lemna skulle hava utgått från en 
form med den ursprungliga rotvokalen i, som icke varit under-
kastad a-omljud. På enahanda sätt, menar han, att nsv. nämna: 
isl. rifna, nsv. remna skulle vara att förklara. 

Jag kan icke dela denna uppfattning. 
Det vore tydligen i hög grad önskligt, att man kunde för-

kåra den nsv. uttalsväxlingen lämna : lemna, rämna : remna 
utan att behöva anlita en så avlägset liggande utväg som a-om-
ljudet, vilket enligt NOREEN t. 0. ra. tillhör den urgermanska 
tiden; ock att man ej är berättigad att förklara de nsv. lämna, 
rämna genom anlitande av någon så uråldrig ljudlag, fram-
går just därav, att dessa former äro uteslutande nysvenska. 
Varken har i fsv. påvisats något "la3fna, *reefna eller i isl. 
något *lefna, *refna. 

lifna översättes av NOREEN (liksom nsv. lämna, lemna) 
med »fibrig lassen». Detta är emellertid icke riktigt. Isl. lifna 
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har icke samma betydelse som nsv. lemna, utan översättes av 
Fritzn. »1) blive tilovers, 2) komme tu l live, 3) friskne tu l af en 
sygdom». Fsv. lifna, limna har väsentligen samma betydelse: 
1) »lemnas, efterlemnas, 2) komma till liv igän, 3) bliva vid 
liv» (Södw. Ordb). 

Ljudlagsenligt måste fsv. lifna yngre limna bliva nsv. 
limna, eftersom kort i-ljud kvarstår i sluten stavelse (Kock 
Fsv. ljudl. II, s. 454 if.). Huru har då fsv. lifna, limna »lemnas» 
(således med passiv eller intransitiv betydelse) i nsv. blivit till 
lemna-lämna med e- eller ä-ljud ock med aktiv betydelse? 
Fsv. har jämte lifna, limna »lemnas» värbet iöwa (= isl. leifa) 
»lemna». Detta fsv. värb har så påvärkat lifna, att detta fått 
formen löfna yngre lemna med betydelsen »lemna». Detta kan 
också uttryckas så, att nsv. lemna utgör en kompromissform 
av fsv. limna, lifna »lemnas» ock fsv. löwa »lemna». 

Nu användes i flera nsv. ord såväl ä- som éljud, då det 
äldre språket (fsv. eller ä.-nsv.) hade ö-ljud framför två konso-
nanter. Jag erinrar om det nsv. uttalet rämsa ock remsa (jfr 
fsv. röm, isl. reim), gränsle ock grensle (jfr nsv. fsv. grön), 
trädsk ock tre(d)sk (jfr ä.-nsv. treesk), frästa ock fresta (jfr isl. 
freista); se Lyttk.-Wulff Uttalsordb. Härmed kunna samman-
ställas nsv. gäspa : ä.-nsv. geespa fsv. göspa isl. geispa, nsv. 
hälsa : fsv. he(e)lsa isl. heilsa, nsv. ränsa : fsv. rensa is!. hreinsa 
etc.; jfr Kock Språkh. 41 f. I överensstämmelse härmed har 
det äldre lömna i regeln övergått till lämna, fastän även ut-
talet lemna förekommer. 

Ännu Linds Sv.-ty. ordb. (1749) upptager lemna (lefha) 
»von einer krankheit genesen», vilken betydelse även tillkom isl. 
fsv. lifna. Eftersom fsv. fn blivit nsv. mn, så kan den av 
Lind upptagna sidoformen lefna ej hava ljudlagsenligt fn (vii), 
utan denna ljudförbindelse kvarstod under påvärkan av lefva 
»vivere». Från detta lefva har lefna, lemna »von einer krank-
heit genesen» fått även e-ljudet. 

Ljudlagsenligt skulle fsv. rifna, runa hava blivit nsv. 
*rimna. Från subst. röva (<- fsv. riwa) »remna» har e-ljudet 
överförts till det likbetydande subst. remna (rimna, *rifna) 
ock från detta till värbet remna (runa, rifna). Växlingen i 
det nsv. uttalet rämna : remna förklaras liksom uttalsväxlingen 
lämna : lemna. 
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Naske-se ek. 

I en av sina andliga visor sjunger LASSE Luernon: 
Hwad är tit Lijf ? Jt Damb som snart förswinner, 
Hwad är tin Lust? En Ström som fast bortrinner, 
Hwad Däjligheet? En färgad Maske-Seck, 
Hwad Godz och Guld? En glittrand Mull och Treck. 

(2:a uppl. Xx 2 s. 2.) 

Det här förekommande Maske-Seck har blivit missupp-
fattat i våra dagar. 

I Ark. I, s. 233 antecknar NORELIUS från Lucidor bland märk-
ligare »ordformer» ett (väl från något annat ställe hos Lucidor 
hämtat) »Maskesäkken magsäcken». Han menar väl icke, att 
magsäcken ock maskesäkken skulle vara etymologiskt identiska. 
I den av NOREEN skrivna ordlistan till dennes ock E. MEYERS 
Valda stycken af svenska författare förklaras Maske-Seck 
i Lucidors ovan anförda värs med »maskeradkostym?» 

Det i äldre nsv. icke så sällsynta ordet maske-säck be-
tyder helt enkelt »mask-säck», vilket utgör en beteckning för 
den mänskliga stofthyddan, som en• gång i graven skall för-
täras av maskar. Detta framgår t. ex. av följande. 

Lind Sv.-ty. ordb. (1749) upptar under Matk »der Wurm, 
die Made» sammansättningen »Matke-mat (Menniskjokropp) der 
Madensack, der menschliche Leib, die Speise der Wärmer». Nht. 
madensack åter förklaras t. ex. i Grimms Wb.: »der menschliche 
leib, einem sack verglichen, dett die maden nagen; ein im 16. jahr-
hundert emporgekommenes, urspränglich wol nur geistliches kraft-
wort (vergl. auch kothsack)». Nht. kothsack användes ock 
t. ex. av LUTHER såsom en benämning på »människokroppen». 

Det äldre nsv. maske-säck är tydligen synonymt med matke-
mat ock utgör ett översättningslån från tyskan (madensack). 
Detta harmonierar fullkomligt med dess användning i värsen 
av Lucidor, där fåfängligheten hos detta jordiska i kraftiga ord 
skildras. 

Benämningen maske-säck, madensack kan för övrigt del-
vis jämföras med det i danskan använda skämtsamma uttrycket 
för kyrkogården Store ormestreede. 

Sv. landsm. XV- 8. 	 2 
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I fall, såsom NOREL1US synes mena, maske-säcken kunnat 
användas särskilt om magen, så beror detta icke på någon 
förändring av ordet magsäcken, utan därpå att magen är en 
viktig del av den mänskliga stofthyddan. Nht. kothsack an-
vändes enligt Glimrets Wb. särskilt om magen. 

Fsv. ni »nej». 

Något dylikt ord, motsvarande isl. ni  »nej», upptages icke 
i våra fsv. ordböcker, ock ej häller möter ordet i någon hand-
skrift. Man kan dock påvisa dess användning även i fsv. 

I den fsv. psalmen »Een rikir man» (Medelt. dikter och rim 
167 if.) börjar v. 7: 

Han sadhe ney 
iak seger for hwi. 

Annars utgöra i denna psalm, som innehåller fjorton värser, 
de två första raderna i varje värs fullständigt rim, t. ex. man: 
han (v. 1), wijth : tijth (v. 2), wijn : sin (v. 3) etc. 

Det är därför otvivelaktigt, att förhållandet ursprungligen 
varit detsamma i v. 7, cl. v. s. att man där ursprungligen haft 
rimmet ni : hwi. 

Fsv. isl. ni  »nej» är identiskt med got. nej »icke»; härom 
t. ex. hos Uhlen beck Et. wb. d. got. sprache. 

Påskeskår se skorsten s. 20. 

Redhampne. 

Det heter i Sv. dipl. NS. I, 289 (1403, nyare avskrift): »att 
almogenn giöre till husett spisning. . . huarie fyre men et nötth, 
tw får. . . ena mark redhampne». I Södw. Ordb. upptages redh-
ampne med frågetecken efter, ock den förmodan framställes, 
att det är fel i st. f. redha peenninga. 

I ovan s. 9 nämnda Kyrkio Stadgar (1566) läser man bl. 
10 v.—bl. 11 r.: »Ty ändoch hwsbonden legger tu l reedho och 
ämpne, wercke och tilfång, . . . likuel effter thet bygningen icke 
ther medh är strax vprettat, uthan behöffuer. .» Här torde 
reedho och ämpne kunna återgivas med pänningmedel; jfr att 
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isi. reipa f. betyder bl. a. »udredsel, betaling som tilkom bi-
skoppen, preesten», fsv. repa »betalning», under det att fsv. samne 
är »förmögenhet (pänningtillgångar)». 

Jag förmodar, att redhampne utgör en förvanskning av ett 
med reedho och ämpne nära besläktat ord eller uttryck, kanske 
snarast av redho ok a3mpne eller av *redho-cempne »pänning-
medel». 

Remna se lemna s. 15. 

Rist. 

Conongs bolkxr i äldre Västg.-lagen börjar: »Emundxr 
flenue var conongxr i vpfalum ok fven tiugufkifflg i dan mark. 
1>er fattu riftir (riftir) mmllir fverikis ok danmark». Vid det 
ord, som CoLLrx ock SCHLYTER i sin upplaga återgivit med 
riftir, anmärka de, att den äldre utgivaren av Västg.-lagen, 
STIERNHIELM, läst ordet såsom riftir; så ock en avskrivare av 
handskriften från 1500-talet, ävensom en avskrivare från 1600-
talet. Av den av BÖRTZELL ock WIESELGREN (år 1889) utgivna 
upplagan av Västg.-lagen i fotografisk reproduktion synes snarast 
framgå, att COLLIN ock SCHLYTER riktigt återgivit handskriften. 
Dessa sistnämnda utgivare anmärka emellertid vidare: »Codd. 
Runici habent riftir. B. Q. ranuerki. G. ryfter ok ramerki. 
P. rifter och raa.» Den här med P betecknade hskr. är den, 
som innehåller den s. k. Prosaiska krönikan ock som senare 
av KLEMMING utgivits i Småstycken på forn svenska. Även 
enligt KLEMMING har denna unga handskrift rister och raa. 

I glossaret till Västg.-lagen lemna CoLLIN ock SCHLYTER 
oavgjort, om riftir eller riftir är rätta läsarten: »Alii codices 
pro riftir habent riftir v[e1] riftaftenar. Utrum rectius sit, 
nobis incognitum est.» I ordboken synes SCHLYTER snarast före-
draga riftir, men han nämner det med en viss reservation: 
»Detta för övrigt okända ord är möjligen besläktat med raft, 
stång»; det översättes av honom »råmärke». Södw. Ordb. över-
sätter med anförande av riftir från Pros. krön, ordet rist med 
»eg. inskärning, skåra? gränsmärke», ock han sammanställer det 
således med rista; för övrigt tillägges ett »jfr rift». 
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Spörsmålet, huruvida riftir eller riftir på i fråga varande 
ställe är den riktiga läsarten, torde avgöras därav, vilkendera 
formen giver den bästa meningen, resp. därav vilketdera ordet 
kan bäst etymologiskt förklaras. 

Sammanhanget kräver med nödvändighet betydelsen »rå-
märken», ock då det är fråga om råmärken mellan två riken, 
bör man helt visst tänka sig, att de utgjorts av stenkummel 
eller något dylikt; härmed harmonierar även läsarten rista-
stenar. 

Under dessa förhållanden kan man ej antaga, att ett med 
raft »stång» besläktat ritt (riftir) skulle kunna vara det ur-
sprungliga, ock något rift med dylik betydelse har för övrigt 
ingenstädes påvisats. Ej häller torde det vara tillfredsställande 
att sammanföra rist »råmärke» (ristir) med rista »inskära», då 
gränsmärkena säkerligen höjde sig över marken. 

Enligt min uppfattning är riftir den ursprungliga läsarten, 
ock rist utgör en avledning av värbet risa »resa sig, höja sig». 
Rist »uppresning» är avlett från risa, liksom t. ex. isl. ript 
egentl. »rivning», sedan »stykke toi eller kloede» är avlett av 
rifa. Senare har rist (liksom t. ex. ript) erhållit konkret be-
tydelse, ock rist förekommer enligt Aas. ock Ross Ordb. i ny-
norskan med betydelsen »bjergkant, overste kant af en bjergryg» 
ock »rygning overhovedet; saaledes en svagt opstigende bakkes 
kam»; jfr härmed att nno. ris betyder dels »reisning, opstaaen», 
dels »en forhoining, jordryg, bjergryg». I fsv. har rist »resning» fått 
betydelsen »(ett sig höjande) kummel», »gräns-kummel», ock rista-
stenar är att översätta »uppresningsstenar», »gränskummel-stenar». 

Skorsten, påskeskår (påskeskor). 

Ordet skorsten är gemensamt för Norden ock Tyskland. 
Det tyska schornstein, nht. schornstein, schorstein, samman-
ställes av Kluge Et. wb.4  med stor tvekan med ags. scorian 
«hervorspringen», eng. to shore »stiltzen», ndl. schoor »stiitze, 
strebebalken». En likartad uppfattning framställes i Grimms 
Wb., där det om schornstein »rauchfang» heter: »wahrscheinlich 
zu sehorren hervorragen gehörig, also urspriinglich den krag-
stein in der wand bezeichnend, auf dem hej den alten kamin- 
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anlagen der rauchfang ruht». På detta sätt förklaras ock hell. 
schoorsteen av Fran& Et. wb. der nederl. taal. 

Med tvekan har en annan uppfattning av skorsten fram-
ställts redan av RIETZ, enligt vilken ordet skulle höra till ett 
av honom, dock såsom ej fullt, säkert, antecknat skurr »eld», 
ock dit för han även sköra »röra i elden», sköre »eldtyg», nht. 
schurstange, Ity. schuren »antända eld». Denna RIETZ', på 
svaga skäl stödda etymologi synes ej hava blivit beaktad. 

Emellertid är den enligt min uppfattning den riktiga. 
Det är uppenbart, att vid ordets härledning man framför 

allt har att tillse, vad det ursprungligen kan hava menats 
med skorsten. 

Det finnes många vittnesbörd om att fordom därmed förstods 
icke (eller •icke blott) såsom nu den murade passagen för röken, 
utan själva eldstaden. Så översättes fsv. skorsten i det medeltida 
Glossarii lat.-sveth. specimen vetustum med caminum, ock Södw. 
Ordb. återgiver det därför riktigt med »eldstad, spisel». Då det 
i Forum. sögur XI, s. 367,21 heter »Knittr konungr fell i einn 
skorstein», så menas väl med skorsteinn, såsom även av andra 
anmärkts, snarast eldstad. Enligt Molbech Da. Ordb. brukas 
skorsteen i Danmark ännu i dagligt tal med samma betydelse 
som »arne», t. ex. at tcende ud, at koge mad paa skorstenen. 
Aas. Ordb. översätter skorstein »skorsteen, eller mest alm. 
skorstenspibe. Sjeldnere om ildstedet», ock härmed harmonierar 
följande uppgift av E. Sundt: ». . . ildsted . . . hedder pols. 
men kaldes ofte mindre noiagtigt ovnen eller gruen eller slet 
og ret muren eller blot stenen, vel ogsaa skorstenen» (Folke-
vennen 1861, s. 29-30). Även enligt Aas. Ordb. s. 748 brukas 
i flera trakter av Norge stein ensamt i betydelsen »eldstad». 
Att även i Tyskland schor(n)stein fordom ofta användes om 
ugnen, framgår av Grirnms Wb. IX, sp. 1580, fastän där 
oriktigt uppgives, att ordet ursprungligen skulle beteckna »die 
röh re». 

Under dessa förhållanden översättes fgutn. skurstain riktigt 
av SCHLYTER i gloss. till Gottl.-lagen med »eldstad; egentligen en 
sten på golvet där, enligt bruket i älsta tider, eld uppgjordes 
till värmande av rum» (jfr även hans ordbok ock Ihres Gloss. 
svio-goth.). Liksom enligt E. Sundt anf. st. s. 30 aarhellen eller 
aaren är »den stensbegning paa hvilken baalet ligger og blusser», 



22 	 ROCK, ETYMOLOGIER. 	 XV. 8 

så har ursprungligen skurstain, skorsten varit den sten (sten-
häll), på vilken elden brann. 

Med skorsten äro för övrigt att jämföra de hos Aas. Ordb. 
anförda nno. aare »arne, ildsted, steenkreds omkring ildstedet i 
et huus», aarestein »den forseste kant af ildstedet», gru.vestein 
»sten eller muur foran ildstedet», ock vidare (jfr Ihre ock Schlyt. 
anf. st.) fornskånska bransten »eldstad», vilket fda. ord alltjämt 
lever kvar på Jutland (brånstien »brandsten», »ildsted, arne»: 
Feilb. Ordb.). 

Liksom skorsten använts ock användes om olika till eld-
staden hörande föremål, så är förhållandet detsamma med p,arhella 
(aarhelle). Det översättes nämligen av Aas. Ordb. dels »ildsted», 
dels »stenen foran ildstedet», ock om det isl. arinhella anmärker 
GuämuNnssoN, Privatboligen på Island s. 178: »ildstedet var 
omgivet af flade tynde stene (arinhella), som blev rejste på 
kant og således kom tu l at danne en ramme om ilden». 

Man väntar naturligtvis att skor-, skur- i skorsten, fgutn. 
skurstain betyder »eld», vare sig att (vilket är det troliga) ordet 
skorsten såsom kompositum lånats till Norden från Tyskland 
(jfr schorstein), eller att det möjligen skulle såsom kompositum 
hava funnits redan på samgermansk tid. 

Härmed harmonierar följande. Rietz anf. st. meddelar från 
södra Gottland »skurr m. eld. 'Thorn u skurr brännde up hajle 
garden', åskan ock elden brände upp hela gården. . . (Vamling-
bo, föråldr.; enligt uppgift). Ordet har ej av mig påträffats ock 
är ej fullt säkert, men antecknas här för närmare efterforsk-
ning». 

Att ett ord skur, med a-omljud skor, »eld» funnits, be-
kräftas till fullo av det i Bohuslän använda påskeskår (påske-
skor). Med. dr EDVARD STRÖM (född 1811) har meddelat mig, att 
man i hans barndom i mellersta Bohuslän brukade uttrycket hålla 
påskeskår (påskeskor). Att hålla påskeskår (-skor) tillgick så, 
att gossar på påskdagens morgon gingo upp på något bärg, 
där upptände en eld ock trakterade det från gudstjänsten 
återvändande kyrkfolket med mat ock dryck. Elden var emeller-
tid härvid något väsentligt, ty den användes icke till matens 
lagande, utan denna medtogs färdig från hemmet. 

Då man nu i en annan trakt av Bohuslän (Sörbygden) 
enligt Nilens ordbok brukar påske-fyr »påskeld, eld (av torr- 
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ved o. d.), som upptändes påskaftonen . . .», så betyder naturligt-
vis även påskeskår (-skor) »påskeld», -skår (-skor) »eld» ock 
skorsten, fgutn. skurstain, mht. sehorstein egentl. »eldsten». 

Från germ. *skur» »eld» är tydligen mht. sehiirn, nht. 
sehilren »das feuer anfachen» avlett; jfr det av eld avledda nsv. 
elda.»  Hit höra även nsv. sköre »bränt linne som antändnings-
medel» (i Uppland enligt Rietz skyre) ock det i Västergötland 
använda sköra »1) röra i elden 2) taga bort kolet på en tänd 
trästicka, varmed man lyser sig ock andra». 

Slicke-pott. 

I barnspråket kallas tummen tumme-tott, pekfingren slicke-
pott. Vid uppräkning av fingrarna får vartdera ordet två fortis-
akcenter (åtminstone i syd-Sverge): tu2mme-toltt, sll'eke-poitt; 
men orden kunna även uttalas med en fortisakcent: tu2mme-tött, 
sli2eke-pött ock tumme-tolft, slicke-poltt. Redan Rietz s. 765 
ock Fritzn., sammanställa riktigt tumme-tott, tommeltot 

tommeliden) med isl. tuttr »person, vesen af dvergagtig 
skikkelse». I Götaland brukas tutte »liten gosse», ock man får 
med samma betydelse även höra tutt. 

Ordet slieke-pott torde ej hava blivit utrett. I Nyland an-
vändes slikipott. Rietz s. 622 upptar sleke-putt. I Norge 
kallas fingren sleikjarpott, på några ställen sleikjefinger. Rietz 
upplyser s. 137, att i vissa bygder förekomma avvikande namn, 
nämligen i Ångermanland (Stigsjö socken) slieke-köppen, i Älv-
dalen i Dalarna släkjebutt (slättjebutt), i Mora slök i butt 
(släk »slicka», butt m. »litet laggat träkärl»). 

Överensstämmelsen mellan norskan ock flertalet svenska 
bygdemål vid fingrens benämning visar, att dess namn ur-
sprungligen varit slieke-pott, -putt (sleikjar-pott). Detta -pott 
-putt är att sammanställa med följande ord. Nsv. rspr. har 
värbet påta »med en pinne 1. käpp o. d. peta i jorden, små- 
gräva, rota». Jämte denna betydelse upptar Rietz från Små-
land för pota »sticka fina hål i brödet med ett slags nagg (påt 
m.), innan det insättes i ugnen». Aas. Ordb. översätter no. 

Nht. gohören år alltså icke att med Kluge Et. Wh.4  s'am-
manställa med got. skarö >,schaufel». 
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pota »stikke, bore, stode med en kjxp I. stang», Ross även »pirke, 
grave eller bore med et lille spids redskab; pirke, pille, pusle». 
Dessutom upptar Ross pot m. »kjep», Aas. pot n. »stikke, noget 
at stode med»; eit lite' pot. 

De norska orden visa, att det svenska värbet påta ock det 
av Rietz från Småland anförda påt m. ursprungligen haft öppet 
o-ljud (ej ä-ljud), vilket bekräftas av växelformen sleke-putt 
med u. Senare leden i det maskulina slicke-pott, sleke-putt 
är identisk med det norska pot m. »käpp» ock det småländska 
påt (pot) m. »flagg att sticka hål i bröd med». Den fnord. 
formen har varit *potr. Enligt den av mig i Fsv. ljudl. II, s. 
383 if. framställda regeln har därav blivit dels pott med kort 
vokal + långt t, dels pät (påt) med lång vokal + kort t. I 
-putt hava vi en form utan a-omljud. Vårt -pott, -putt be-
tyder alltså »petare», vilket mycket väl harmonierar med fingrenå 
namn »p e k-finger» 

Då första kompositionsleden i licke-pott, sleke-putt förde 
tanken till de k är 1, vars innehåll man med jälp av slicke-
potten kunde få, så har genom folketymologisk ombildning i 
Ångermanland slicke-potten förändrats till slieke-koppen (jfr 
kopp) ock i Dalarna sleke-putt till släkje-butt, släk i blitt 
(jfr butt »träkärl»). 

Vipa (undirvipa, aldinvipa). 

I Sv. spr. lag. II, s. 141 upptar RYDQVIST vipur, vipor 
såsom nom. sg. till den maskulina u-stam, som på isl. har 
formen vik »träd, skog» (jfr ock Rydqv. V, s. 37). Såsom stöd 
för nom. sg. vipur anför han vnäir vipur i VGL. II Forn. B. 
12. Med anledning av denna form upptar även Schlyt. Ordb. 
nom. sg. undirviper, -pur. 

Detta är icke riktigt. VGL. II låter icke i regeln -r i isl. 
skågr, vipr etc. motsvaras av -ur, utan av -er, ock att i -vipur 
tänka på ett sedan uråldrig tid kvarstående -UR i nom. sg. 
mask., är tydligen icke berättigat. 

I det anförda vnair vipur (undir-vipur) har mån icke nom. 
sg. av en maskulin u-stam, utan nom. pl. av en feminin n- 
stam. 
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Stället lyder: »Sxmber pem eig a. pa aghe pffin val at 
sokim tu l skiptis r skiptx vil. oe eig pen xr op2e vii. mep 
siunwttinge huat pxt helber r aldin seogher 2311er vnair 
vipur». Att vi här hava en fem. n-stam, framgår icke blott av 
själva formen vn5ir vipur, utan ock därav, att de yngre hand-
skrifterna KG hava vndiruipa, alltså samma ord i sing., ett ord 
som emellertid ej antecknats i Sehlyt. Ordb. Det i vndirviPa 
ingående vipa återfinnes i isl., fno. ock nynorskan. Fritzn., över-
sätter vipa ej blott med »mast» utan ock (liksom vipr) med 
»timmer, trxmaterialier (colleetivt)». Aas. Ordb. har antecknat 
vida »skovgrxndsen eller den overste skovvoext paa en fjeld-
side», även »skovrnark». 

Att fsv. använt en fem. n-stam undirvipa, bekräftas av VGL. 
II Add. 3, 1; men därav framgår även, att man haft en förut 
icke påvisad fem. n-stam aldinvipa. Stället lyder: »scogh 
bnennur. en man hugger tu l tiughu lass 2e annattusagiffl aldil 
uipu. ller a tymber seoghe eller a vndir vipu. hulkit eet af 
pemmx man broennir tu l tiughu lassm. vmri sik firi mep fixr-
pungs nempdinni». COLLIN ock SCHLYTER mena under hänvis-
ning till VGL. II Forn. B. 33, att hugger är skrivfel för bra3nnir. 
Uttrycket breennir vore nog bättre, men läsarten hugger är väl 
ej omöjlig, då träden förmodligen fälldes, innan de brändes. 
För övrigt upplysa utgivarnas noter, att hskr. G har. . . annat-
tusegiaa a aldinuithu. . . Tydligt är, att aldil i aldil uipu an-
tingen är skrivfel för aldin, eller att aldil möjligen innehåller 
ett annat avledningssuffix, men är synonymt med aldin »ollon». 
För övrigt synes det mig vara givet, att läsarten »annattuxgias 
a aldinuithu (aldil uipu)» är den riktiga, eftersom uttrycken a 
tymber seoghe ock a vndir vipu omedelbart följa.1  Då nu a i 
bet. »på» under normala förhållanden förenas med dat., ock då man 
här till yttermera visso låser a tymber scoghe, så måste natur-
ligtvis vndir vipu ock aldinuithu (aldil vipu) i uttrycken a 
vndir vipu ock a aldinuithu (aldil uipu) även vara dativer. 
Detta vill säga, att nominativerna heta vndirvipa ock aldinvipa 
(al dilvip a). 

1) Om man i st. f. a vill läsa af (jfr aff undir vipu i G), så 
förändrar detta icke förhållandet. Prepositionerna a ock af samman-
blandas stundom, emedan redan i fsv. af  stundom fått uttalet ä. 
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Även uttrycket af vndir vipu VGL. II U. 19 rubr. hör tydligen 
till nom. undirvipa. Till nom. vndir' vipa, ock aldinvipa för jag 
även »swa scal botse bape firi aldin vipu oc vndir vipu sam sakt 
wr» (VGL. II FornB. 11), »bote prenni sxxtan ortugher fifi vn6ir 
vipu oc swa aldin vipu» (VGL. II FornB. 3), ävensom vnbir 
vipu, aldin vipu (VGL. II J. 19); snarast också vndir vipu 
(VGL. II FornB. 8; 9). I VOL. I FS. 2 pr. ock I FB. 8 kan 
vndir uipu vara såväl ack. sg. till undirviDa som ack. pl. till 
undirviper. 

Då nno. vida betyder »skovmark», så betecknar aldinviPa 
»skogsmark eller skog av ollonbärande träd». 

I Schlyt. Ordb. översättes undirviper med »trä som ej 
bär frukt», ock det ställes där såsom motsats till aldinviper. 
OTMAN tolkar i sin översättning av äldre Västg.-lagen s. 65 
vndir viker med »ungskog», men han anmärker — underligt 
nog — i noten »eg. icke fruktbärande skog». På det nyss från 
VGL. II Add. 3, 1 anförda stället står vndir uipu såsom mot-
sats icke blott till aldinuithu (aldil uiPu) utan ock till tymber 
seoghe. Därför måste med undirvipa menas något mera än 
»icke ollonbärande skog». Engelska underwood betyder »lågt 
buskvärk; buskar under träden i en skog», da. underskov »skov' 
af lave trwer og buske»; även i (åtminstone den yngsta) nsv. 
förekommer underskog (se Lundells ordlista). 

Unclirvipa är bildat på samma sätt med prep. undir, ock 
det betyder »lägre (icke fullmogen) skog», men synes särskilt 
användas om icke ollonbärande träd. Undirviper betyder »lägre 
(icke fullmoget) träd» eller »lägre (icke fullmogen) skog», men 
även det synes särskilt användas om icke ollonbärande träd. 

Va3wildrffit. 

I Uppl.-lagen V. 20 pr. heter det: »liggfflr almwningaer 
hundmr mllumffir ra ok ror til wxri ppet , want xr. 2er xi 
ra 	ok ror til. skipti wxwildrfflt per x ma31um .j. pry sund2er. 
twa lod warskoghxr. ok pripiung almxningwr». På grund av 
detta blott på ifrågavarande ställe påvisade wwwi1dra3t upptar 
SCHLYTER i sitt glossar till Upplaudslagen ett fsv. ~vild »rep, 
funis», dock med frågetecken efter, ock han sammanställer det 
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med de ännu kvarlevande bygdemålsorden vävel, vävling »funis 
longior». Senare kompositionsleden i weewildroet är enligt 
SCHLYTER adv. rest »rätt»; han översätter sammansättningen med 
»snörrätt». Denna mening fasthåller han i ordboken; den har 
akeepterats av Rietz s. 834 ock av Rydqv. VI, s. 526. 

Med sin sunda uppfattning har SCHLYTER i huvudsak riktigt 
återgivit ställets mening, men han har oriktigt uppfattat ordets form. 

Från intet nordiskt] språk torde något wEewild eller dyl. 
hava blivit påvisat, ock det är ej häller behövligt att antaga 
ett dylikt ord. 

I Skånemålet har man enligt Rietz anf. st. vevel, hö-vevel 
»ett långt rep (24 famnar, av svinhår), hörep att linda om 
(vävla) ett hölass» (Vemmenhögs härad). I andra trakter av 
Skåne brukas de något avvikande formerna vövel (pl. vövlar), 
hö-väl. Härtill hör värkt vävla »omlinda», t. ex. vävla hö (Väster-
götland); även nno. har vevla »svobe, omvikle». Vevel är avlett 
av isl. vb. vefla: pret. vafpa, fsv. vtefia : pret. vafpe, liksom t. ex. 
lykill av lykia : pret. lukta, stupil av stypia : pret. studda. 

WEewildrEet har till första kompositionsled detta vevel, ock 
det är snarast att avdela wEewil-drEet. Senare kompositions-
leden är då fsv. drEet »dragning», vilket i denna betydelse före-
kommer såsom senare sammansättningsled i t. ex. bodrEet »egen-
doms dragande ur en annans bo genom hans husfolks lockande 
till hustjuvnad», nota-dreet »notdrag», keelkadroat egentl. »kälk-
dragning», d. v. s. »rättighet att från skogen hämta ved m. m. 
på kälke». weewil-dreet »rep-dragning» betyder »dragande av 
ett (gränserna uppdelande) rep», ock stället är att översätta: 
»finnes ej rå ock rör, då skifte rep-dragning mellan dem i tre 
delar . .», d. v. s. då må man skifta mellan dem i tre delar 
genom dragande av ett (gränserna uppdelande) rep. 

Alternativt skulle man möjligen kunna tänka sig, att wEe-
wildrEet värkligen betydde »snörrätt», ock att dess senare kom-
positionsled vore adv. net; men i så fall är dess första kom-
positionsled ändå wEewil (icke wEewild), ock vid sammansätt-
ning av waswil ock roat har då ett d-ljud utvecklats mellan det 
dentala 1 i wanvii (jfr Kock Ark. IX, s. 254 if.) ock r i rEet, 
liksom d utvecklats i allra 	aldra etc. Dock är härvid att 
märka, att då r annars inskjutes mellan dentalt 1-ljud ock r, 
det dentala 1-ljudet är långt, icke kort såsom i weewil-. 
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Örngått. 

I list. språkforskn.2  s. 11 f. ock Sv. Spr. L. II, s. 111 ut-
talar RYDQVIST den meningen, att örngått till senare samman-
sättningsled skulle hava det ord, som återfinnes i isl. gåt »om-
sorg». 

Så vitt jag erinrar mig, har senare ingen annan etymologi 
för örngått blivit framställd. RYDQVISTS åsikt torde dock ej vara 
riktig. Ordet örngått betyder som bekant »huvudkudde». Samma 
betydelse hade det i den äldre nsv.; Lind (1749) översätter ~-
gåt, örnagåt med »das Ohrkiissen, Kopfkiissen». Att ordet redan 
i fsv. hade väsentligen denna valör, inses t. ex. av Vadstena 
Klosterregler; där stadgas s. 11: »Oc oppa sik hawin eet aklwdhe 
ellir sengaklxdhe aff wadhmal ryo oc skinfwl tha som tharfuas 
vndir hofdheno hafwin eet hoghinde oc ornagaat ofuir draghin 
medh lxrifft 	.»; jfr ock s. 57. 

Det vore onekligen något överraskande, om det konkreta 
ordet örngått till sammansättningsled hade ett så abstrakt ord 
som isl. gåt »omsorg», så att örngått ursprungligen skulle hava 
betytt »öronomsorg». Men häremot talar även, att is!. gåt »om-
sorg» synes hava varit ett föga gångbart ord. Fritzn. eller 
Egilsson upptar det icke. Vigf. Diet. känner det ej från forn-
språket. Möbius antecknar blott pluralformen gehr från ett 
ställe i Laxdåla saga i uttrycket hafa gåtr å o-u. Bj. Haldorsen 
ock E. Jönsson hava nyisl. gåt »cura, attentio»; nynorskan har 
gaat »opmwrksomhed, agtpaagivenhed». 

Under dessa förhållanden har man anledning att söka en 
annan förklaring av örngått. 

GII5MUNDSSON anmärker i sin skrift Privatboli g-en på Island 
s. 235: »Når dören var til at skyde tu l siden, kaldtes det mellem-
rum mellem den ydre og den indre dörpost, hvorigennem döreti 
blev skudt eller 'gik', for 'gått', . 	hvilken ben2evnelse også 
kunde bruges tu l at betegne så vel falsen i dörtxrsklen som 
hvert enkelt stykke. af  dörkarmen, ja undertiden endogså seive 
döråbningen eller hele dören, i hvilken betydning det dog mest 
bruges i fiertalsformen (gåttir)». Om no. gnat f. upplyser Aas. 
Ordb.: »fals, indskaaren fuge i en ramme eller karm. Saaledes 
duragaat : dorkarm, nxrmest om den skure, som omslutter 
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kanterne af Uren; ofte kan om dens nederste deel eller falsen 
i dortxrskelen. Gott (oo) f. Voss, hvor det ogsaa betegner en 
hylde, saaledes fatagott : kjokkenrmkke, skraahylde at s2ette 
fade i». Även i svenska bygdemål finnes det enkla gåt. Rietz 
anför det från en mängd olika landskap ock med följande be-
tydelser: 1) dörrpost, falsen i en dörrkarm, 2) fogningen mellan 
två stockar i en vägg. Han upptar även ord, vari gåt utgör 
senare kompositionsleden, nämligen döragåt f. »svärd av trä 
som insättes i den till dörröppningen avskurna träväggen», 
klöver-gåt, filligåt, fönstergåt. Om gåten upplyser han: »in-
sättes i de mot dörr- ock fönsteröppningarne avhuggna stock-
ändarne, på det att de ej må vika åt någondera sidan, utan 
kvarhålla väggen lodrätt. Svärd kallas enkel gåt f.; dubbel 
gåt f. kallas klöver-gåt f. Västerbotten». Enligt Rietz är fUl- 
gåt »lika tjock som uthusväggen, i vilken dörrkarmen slås in» 
(Helsingland), under det att fönstergåt utgör »fogning mellan 
stockarne vid fönster, att väggbjälken ej skall buktas» (Väster-
botten, Helsingland). I Finnland brukas gåt alltjämt i be-
tydelsen dörr- eller fönsterpost (V11 Nyl. allmogem.)., Isl. har 
gåtti n., dyragEetti n. i samma betydelse som gått, ock detta 
dyragåtti återfinnes i fsv. dorogaethe (anfört av Rietz art. gåt). 

Som bekant är isl. gått identiskt med got. •gahts »die 
handlung des gehens», vilket, även det, såsom senare led ingår 
i åtskilliga komposita: fram-, in-, at-gahts, ock det hör natur-
ligtvis till gå, ganga. 

Ordet gått, gåt .har alltså haft ock har ännu vidsträckt 
spridning, ock särskilt har det sedan gammalt brukats såsom 
senare led i åtskilliga komposita. Dess ursprungliga betydelse 
är »gående», men det användes i fornspråket ock brukas allt-
jämt särskilt i betydelsen »fals», dessutom i åtskilliga andra 
ganska olikartade konkreta betydelser; jfr no. dura-gaatt, fata-
gott, sv. döra-gåt, klöver-gåt, filli-gåt, fönster-gåt. 

Det utmärkande för örngåttet är som bekant, att det är en 
m j nk kudde, i hvilken örat (ock kinden) sjunker ned. Liksom 
no. dura-gaatt isl. dyra-gåtti betecknar den infattning, vari 
dörren föres in, så betecknar örngått den infattning, vari örat 
(ock kinden) sjunker ned. 

I våra dagar kan, åtminstone i Skåne, örngått användas 
särskilt om överdraget på huvudkudden, d. v. s. i st. f. örngåtts- 
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var. Denna betydelseutveckling är säkerligen helt ung. Såsom 
den stundom mötande stavningen örngodt visar, har folketymo-
logien sammanställt ordet med god, godt. 

Örngått är nu neutrum, ehuru isl. gått -  är fem. Härmed 
är att jämföra, att även det enkla gåt »dörr- eller fönsterpost» 
i Finnland är icke blott mask. (i östra Nyland) utan även neutrum 
(i Tenala; enligt VI1 Nyl. allmogem.). Örngått har antagit 
neutralt genus från fsv. hoghinde, nsv. hyende, vars betydelse 
tillhör samma begreppssfår;1  jfr t. ex. att isl. lårept, fsv. herept, 
som ursprungligen varit fem. (liksom ript), blivit neutrum genom 
påvärkan av vapmål. 

[Sedan ovanstående skrevs, har NOREEN i Sv. etym. s. 73 f. fram-
ställt en annan förklaring av örngått, vilken enligt min uppfattning 
icke är antaglig. Särskilt har han icke visat, att det ord gåt (= isl. 
gat »mat»), varmed han sammanställer Örngatt, kan betyda »mottagande» 
i aktiv mening.] 

Lund, 1897-1898. 

1) Obs, den nyss från Vadst. klosterregler citerade sammanställ-
ningen eet hoghinde oo ornagaat. 
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