
AROHIVES DES TRADITIONS POPULAIRES SU.2DOISES 
1904 (LIvR. 81) 

SVENSKA 

LANDSMÅL 
OCK 

SVENSKT FOLKLIF 

TIDSKRIFT UTGIFVEN PA UPPDRAG AF 

LANDSMÅLSFÖRENINGARNA I UPPSALA, HELSINGFORS OCK LUND 
GENOM 

J. A. LUNDELL 

1904 	 11. 1 

INNEHÅLL: 

25 år — en återblick ock en blick framåt. 
BORE, Tidsbilder från det forna Gellivare. 
SVENSEN, Ordspråk ock talesätt. 
Visor. 

STOCKHOLM 
NORDISKA BOKHANDELN 

H. 81 fr. början. 

Boklådspris för årgången kr. 5,25. 



Tidskriftens utgifvare: 

Professor J. A. LUNDELL i Uppsala 
med biträde af 

Prof. L. F. LÅFFLER ock Prof. A. G. NOREEN för Uppsala 
Prof. A. 0. FREUDENTHAL ock Doc. H. A. VENDELL för Helsingfors 

Prof. A. KOCK ock Bibl.-amanuensen A. MALM för Lund. 



SVENSKA LANDSMÅL 
OCK 

SVENSKT FOLKLIV 

TIDSKRIFT 

UTGIVEN PÅ UPPDRAG AV 

LANDSMÅLSFÖRENINGARNA I UPPSALA, HELSINGFORS OCK LUND 

GENOM 

J. A. LUNDELL 

1904 

STOCKHOLM 1904 
KUNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT & SÖNER 





ARCHIVES 

DES TRADITIONS POPIRAIRES 

SMOISES 

PUBLIUS AUX FRAIS DU GOUVERNEHENT SURDOIS 

PAR 

J.-A. LUND ELL 

1904 

STOCKHOLM 1904 
KUNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT & SÖNER 
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25 år. 
En återblick ock en blick framåt. 

Vänner till landsmålstidskriften ock dess utgivare ha påmint 
om att i september 1904 ett kvartsekel förflutit, sedan tidskriften 
började se dagen. Första häftet (18 tryckark) gällde visserligen 
Pir år 1878, ock i september 1878 daterade DJURKLOU - bland 
äldre banbrytare i svensk folklivsforskning stodo G. DJuaig,ou, 
G. 0. HYLTEN-CAVALLIUS ock P. A. SÄVE tidskriftens vagga 
nära — sitt förord till detta häfte. Det utkom fördröjt först sent 
på hösten 1879. Men i september 1879, då täxten var i det när-
maste klar, undertecknades redaktionens program, ock den 30 
september 1879 utfärdades i Bgl. justitiedepartementet tillstånds-
bevis för filosofie kandidaten J. A. Lundell att från boktryckeri 
i Stockholm utgiva en periodisk skrift benämnd »Nyare bidrag 
till kännedom om de svenska landsmålen ock svenskt folklif». 

Den 30 september 1904 ingingo till huvudredaktören de tre 
adresser, som nedan finnas avtryckta, jämte talrika lyckönsk-
ningar i telegram ock brev i anledning av vad ett av telegram-
men kallade hans »silverbröllop» med tidskriften. 

Den vänliga hågkomsten ock de välvilliga ord, vari den tagit 
sig uttryck, ha gjort mig stor glädje. Icke så som skulle jag 
värkligen tillräkna mig allt vackert, som däri säges om mitt 
arbete i ock för tidskriften under de gångna åren. Men det 
värmer icke desto mindre järtat ock kännes uppmuntrande, att 
talrika äldre ock yngre kamrater inom områden, som stå tid-
skriften nära, vilkas omdöme annars ej kan jävas ock vilkas 
mening för mig realt ock personligt har ett högt värde, uttalat 
sig så, som de gjort. 

Med en viss grad av självkänsla torde Sverges folk kunna 
se på den rad av innehållsrika ock mångsidiga materialsamlingar, 
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av väl utförda undersökningar, som i 24 band (visserligen ej alla 
ännu färdiga) eller 80 häften under dessa 25 år sett dagen. 
De vittna om en rik andlig kultur, i mycket originell, hos folkets 
breda lager; vittna också om ett varmt, vida spritt fosterländskt 
ock vetenskapligt intresse, om uppoffrande kärlek ock strävsam 
flit, som icke mätt arbetet efter den materiella lön, det kunde ge 
(ty denna har, utom för det rent yrkesmässiga arbetet, på alla 
händer varit minimal eller ingen). Ingen litteratur torde för 
närvarande kunna uppvisa ett motstycke till den svenska tid-
skriften. 

Att värket är sådant det är, det är naturligtvis först ock 
främst medarbetarnas förtjänst. På dem överför jag en väsent-
lig del av de lovord, som nu ock tidigare — i recensioner eller 
annorledes 	kommit redaktionen till del. Personligen tackar 
jag dem för gott samarbete, som aldrig störts av slitningar; sär-
skilt för det tålamod, med vilket de alltid mött råd ock upp-
tagit förslag från min sida, även då av mig föreslagna ändrin-
gar haft ett starkt släkttycke med våldsam misshandel av insända 
manuskript. 

Mina medredaktörer ha varit med icke blott »till namnet». 
De ha ofta tjänstgjort som värksamma mellanhänder mellan 
mig ock medarbetare, även mellan tidskriften ock publiken; ock 
de ha i kritiska fall alltid varit redo att med råd ock dåd 
jälpa till. De skola därför dela den heder, som vunnits. 

För mig själv har tidskriften utgjort så att säga den egent-
liga brännpunkten för två intressen — en varm, i känsla ock 
övertygelse djupt rotad fosterlandskärlek ock en hänförd dyrkan 
av vetenskapen — som hört till mitt livs bärande krafter ock 
som jag gärna tror även i övrigt prägla min anspråkslösa värk-
samhet i praktiskt eller vetenskapligt syfte. Att studiet av 
folkminnena för mig haft en särskild lockelse ock dragit mig 
från områden, som jag tidigare ämnade egna mig åt, beror väl 
på den intima förtrolighet med folkets bästa sidor, dess intelli-
gens, dess praktiska ock poetiska begåvning, som jag vunnit 
under lyckliga barna- ock ynglingaår, framför allt genom min 
mor. Det är samma kärlek som fört mig in på de två ämnen, 
jag vid universitetet representerat ock representerar, fonetik 
ock slaviska språk. Att med en sådan läggning jag ock tid-
skriften passat väl tillsammans, är lätt att förstå. Mitt arbete 
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med densamma har varit allvarsamt, mödosamt, stundom tungt 
ock dock ett nöje, ett ädelt nöje. 

Det har tagit mycken tid att på en gång vara redaktör (ock 
författare), bokhållare ock kassör, bokhandlare ock springpojke. 
Men det har av ekonomiska skäl icke kunnat inrättas annor-
lunda. Man har sagt, att tidskriften, oberäknat dess värdefulla 
realvetenskapliga innehåll, också ser prydlig ut, invärtes ock 
utvärtes. Det var — trots välmenta råd i motsatt riktning — åt-
minstone meningen att så skulle vara. Sverges allmoge är varken 
till kropp eller själ någon tiggare, som skall presenteras för sam-
tid ock eftervärld på makulatur eller med stil från lumpboden. 
Ibland ha mycket värdefulla bidrag kommit under form av oordnat 
material. Det har då krävt tid att ordna, ock det har för redaktören 
varit nödvändigt att göra tämligen omfattande studier inom de 
olika ämnen, som tidskriften omfattar, för att kunna lemna den 
jälp, som varit nödig i formellt-vetenskapligt avseende. Aldrig 
har ett manuskript kommit i sättarens hand, utan att redaktören 
förut noggrant genomgått det från början till slut; aldrig tryck-
ningstillstånd lemnats på ett ark, utan att han läst minst 
ett, vanligen två, ofta tre korrektur. De människor torde vara 
mycket få, som haft så rika tillfällen till svår korrekturläsning, 
med svårigheter av de mäst olika slag, som landsmålstidskrif-
tens redaktör. Jag påpekar allt detta till förklaring av ett ock 
annat — i tidskriften ock hos mig — som annars kanske ej är 
så lätt att förstå. 

Tidskriftens utgivande skulle helt enkelt varit omöjligt utan 
det välvilliga materiella understöd som av statsmakterna (ock av 
Svenska Akademien) lemnats. Av riksdagsförhandlingarna synes, 
att mången ansett detta understöd rikligt, t. o. m. alltför rikligt. 
Sant är också, att — mig veterligen — ingen annan represen-
tation givit så mycket åt något likartat företag. Ingen annan 
representation lär häller givit så mycket understöd som Sverges 
riksdag åt någon anstalt av samma slag som Artur Hazelii 
skapelse, Nordiska museet — kanske af den anledning att nå- 

on sådan anstalt ock någon sådan tidskrift ej finnas i något annat 
land. Tyvärr äro alstren av folkets andliga odling ej så lätta att 
till sitt nationella eller vetenskapliga värde förstå som bostäder, hus-
geråd ock redskap, vilka omedelbart även intressera ögat. Vi, som 
syssla med folkmål, sagor ock sägner, folkets visor ock musik, lekar 
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ock danser, dess tro ock tänkesätt, seder ock bruk ock så kunna 
blicka in i folksjälens, i folkkarakterens lönligaste kamrar — vi 
tycka visserligen, att det skulle varit lyckligt, om under dessa 
år mera pänningar stått till vårt förfogande: mycket mera skulle 
kunnat göras, än som blivit gjort, till bevarande av det gamla 
arvet, mycket skulle kunnat räddas, som ej vidare kan räddas, 
därför att det nu vilar i den tysta graven. Om vit, ex. kunnat 
publicera 50-60 tryckark om året i st. f. 25 eller 29, vilka 
storvärk skulle icke då kunnat göras! 

Dock, det är bättre att tacksamt glädjas över vad vi ha — 
ock göra vad vi kunna, än klaga över vad vi sakna. 

Allt ifrån början har tidskriften tryckts hos P. A. Norstedt & 
Söner i Stockholm (endast undantagsvis har, av rent praktiska anled-
ningar, något bidrag tryckts i Uppsala), ock denna firmas stilgjuteri 
ock tryckeri förtjäna allt erkännande för den redbara omsorg, som 
alltid utmärkt deras arbete. Särskilt erinrar jag mig med 
tacksamhet den man, med vilken jag 1878 förde underhand-
lingarna, när tidskriften skulle börja, GUSTAF LAURIN. Utan att 
fordra några ekonomiska garantier av en ung, för honom okänd 
student, i fråga om en affär som kunde gå på tusentals kronor, 
började han genast diskutera mina förslag ock ställde sin fack-
kunskap ock erfarenhet till disposition. Så förfärdigades efter 
mina ritningar på gjuteriet patriserna till landsmålsalfabetet i 
dess grundläggande beståndsdelar (ett fämtiotal nya bokstäver 
utom bokstäver med över- ock undertecken)*, utan att någon gravör 
behövde anlitas, vilket skulle blivit betydligt dyrbarare. Att lands-
målsalfabetet, utan anlitande av gravör, fick, som jag ville ha det, en 
homogen arkitektur, på samma gång enkel ock elegant, är till vä-
sentlig del det Norstedtska stilgjuteriets förtjänst. På samma väg 
ha senare efter hand ytterligare behövliga nya typer förfärdigats. 

Allt ifrån tidskriftens början har typografen E. REIN troget 
stått vid landsmålskasten (tidtals ha därjämte även andra sättare 
måst jälpa till). Han har med sitt intelligenta ock plikttrogna 
arbete varit en god bundsförvant åt redaktören. Även hans namn 
skall därför ihågkommas med tacksamhet vid tidskriftens jubileum. 

* De å tryckeriet befintliga patriserna till Sundevalls »phonetiska 
bokstäver» befunnos, även där de i princip blivit upptagna i landrnåls-
alfabetet, av estetiska skäl oanvändbara. 
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Tidskriftens ursprungliga, alltjämt gällande program, hade 
följande lydelse: 

Nyare bidrag till kännedom om 
de svenska landsmålen ock svenskt folklif 

skola söka att i alla riktningar främja kännedomen om ock 
deltagandet för svenska folkets andliga lif, sådant detta lif 
yttrat ock yttrar sig så väl i de olika skiftningarna af dess 
tungomål såsom folkandens tydligaste uttryck, som ock öfver 
hufvud i folkets uppfattning af den inre ock yttre värd, som 
faller inom dess synkrets: i seder ock bruk, ordspråk ock 
ordstäf, sägner, vidskepelse, läkekonst, visa ock me-
lodi, lek ock dans, som minnen af forna dagars odling eller 
som alster af en nyare sådan. Tidskriften vill i sådant syfte 
dels gifva vetenskapliga afhandlingar i nämnda ämnen: redo-
görelser för folkmålens byggnad ock ordförråd, jämförelser af 
seder, sägner o. d. med motsvarande företeelser hos vårt folks 
stamfränder i ändamål att förklara deras ursprung ock utveck-
ling; dels bilder ur folklifvet, hälst på dess eget mål, men äfven 
i det allmänna litteraturspråket affattade; dels uppteckningar ock 
samlingar af alla slag, af större ock mindre omfång inom ofvan-
nämnda områden. Bidragen skola hämtas icke blott ur Lands-
målsföreningarnas gömmor, utan tidskriften har vunnit ock skall 
fortfarande söka vinna medarbetare i alla landsändar, bland 
höga ock låga, lärde ock olärde. En hvar med kärlek för vår 
sak kan värka för hänne. 

Däremot skall tidskriften upptaga till behandling den yttre 
kulturens alster: byggnadssätt, redskap, slöjd o. s. v. blott så 
vida som de för det andliga lifvet äga någon omedelbar 
betydelse (deras terminologi o. d.). Studiet af typer ock arbets-
metoder kräfver nämligen andra förutsättningar ock sluter sig 
naturligen kring arkeologiska ock etnografiska samlingar af de 
yttre föremålen, samt har eller måste få egna organ. 

Särskildt i fråga om landsmålen ingår i tidskriftens uppgift 
att värka för en noggrannare uppfattning af deras ljudförhållan-
den. I det af Landsmålsföreningarne antagna allmänna 
svenska landsmålsalfabetet har tidskriften ett medel att 
återgifva målens språkljud med all den skärpa, som synes nödig. 
Jämte firman P. A. Norstedt & Söner, hvars ledare med mycket 
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tillmötesgående understödt denna sida af företaget, är det 
Letterstedtska Föreningen som förtjänsten tillkommer däraf, 
att vi icke vidare äro inskränkta till de vanliga typografiska 
hjälpmedlen, hvilkas otillräcklighet hittils städse värkat för-
lamande ock förvirrande på hvarje försök till noggrant studium 
af våra landsmål. Till åstadkommande af enhet i språkljudens 
beteckning upptager tidskriften icke bidrag med främmande 
beteckningssätt, utan öfverflyttar dem då alltid till sitt eget. 

Tidskriften skall utgifvas i minst sex tryckark årligen, i ett 
eller två häften. Afhandlingar, stora eller små, styckas ej, 
utan upptagas alltid i ett sammanhang. Häftena sammanfogas 
till band af lämplig storlek med titelblad ock innehållsförteck-
ningar. Hvarje häfte säljes särskildt. 

Under förhoppning ock önskan, att vårt företag måtte hos 
vetenskapens idkare ock vänner af vårt svenska folk, hos alla, 
som nitälska för fosterländskt lif ock fosterländsk bildning, 
möta välvilligt bedömmande ock kraftigt understöd, utsända vi 
nu vår första samling, som till lika skall i någon mon visa, 
huru vi tänkt oss förvärkligandet af vår uppgift. 

Uppsala, Helsingfors, Lund. September 1879. 
Utgifvarne. 

För vartdera av åren 1879-82 uppbar tidskriften av det 
till Kungl. Maj:ts disposition ställda anslaget till resestipendier 
samt läroböckers ock lärda värks utgivande 700 kr. Dess huvud-
redaktör, docenten J. A. Lundell, erhöll av det s. k. »litterära 
anslaget», som utdelas genom Svenska Akademien, år 1882 750 
kr. samt under vartdera av åren 1883, 1884 ock 1885 1,000 kr. 
Särskilda understöd ha av Svenska Akademien lemnats dels för 
tryckning av d. v. docenten A. Noreens arbete om dalmålet 
(500 kr. för 1881-82 utgivna delar), dels 1889-92 tillsammans 
1,000 kr. Till första uppsättningen av stil för landsmålsalfa-
betet lemnade Letterstedtska föreningen ett understöd av 750 kr. 

Vid 1883 års riksdag väcktes inom 2:a kammaren av hr 
C. J. SVENStleT med understöd av fyra andra ledamöter av samma 
kammare motion om ett extra anslag för tidskriften å 3,150 kr. 
Motionen hade följande lydelse (Motioner inom 2:a Kamm. n:r 81): 

»Det folk, som icke vårdar sina minnen, har ingen framtid 
att hoppas på, det lefver blott för dagen. Sjelfkännedom, så 
mångsidig och grundlig som möjligt, är vilkoret för en kraftig 
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verksamhet och sund utveckling. Ingen skall kunna säga, att ej 
Sveriges regering och riksdag alltid visat sig villiga att uppmuntra 
historiska studier af hvad art som helst. Man tänke på universite-
tens professioner i nordiska språk, på anslagen till Vitterhets-, 
Historie- och Antiqvitetsakademien, till Nordiska museet, till Forn-
skriftsällskapet, till traktatverket o. s. v. Men detta hindrar icke, 
att tid efter annan, i den mån blicken skärpes och nya personer 
träda fram, också nya områden öppna sig för forskningen, hvilka 
förtjena att tagas under odling. Det tillkommer statsmakterna att, 
efter graden af deras vigt, skänka uppmärksamhet och understöd 
åt företag rigtade på upparbetning af sådana nya områden; ty 
den enskilde kan i vårt land väl frikostigt offra sin arbetskraft, 
men eger sällan de materiella tillgångar, som kräfvas för en omfat-
tande verksamhet. Ett sådant jemförelsevis nytt område af 
forskning är det, som hos oss representeras särskildt af de vid 
universiteten bildade landsmålsföreningarne och deras tidskrift. 

Mycket är gjordt för att uppsamla och förvara allt hvad 
som ännu återstår af minnen och vittnesbörd om folkets yttre 
lif. Men detta är blott den ena sidan. Folket lefver äfven ett 
inre lif. Folkmålen, allmogens sätt att kläda sina känslor och 
föreställningar i ord, hafva för språkstudierna, för kännedom 
om språklifvets och folkandans utveckling vunnit en betydelse, 
som ställer dem i jembredd i detta afseende med litteraturspråket, 
till och med öfver detsamma. Och folklitteraturen, folkets fäderne-
ärfda visdom i sagor och sägner, lefnadsregler och ordspråk, gåtor, 
visor och melodier, lekar och förlustelser, går tillbaka till längst 
försvunna tider, gifver en kunskap om äldre förbindelser folken 
emellan och om folkets sätt att uppfatta naturens och mennisko-
lifvets dolda makter, som ej af något annat kan ersättas. 

Ensamt den betydelse, dessa studier sålunda ega ur veten-
skaplig synpunkt för en grundlig kännedom om svenska folket, 
borde kunna förmå svenska Riksdagen att understödja och 
främja det verk, kunnige och fosterlandsälskande unge män 
på ett så lyckligt och oegennyttigt sätt börjat, som de fem 
första årgångarne af landsmålsföreningarnes tidskrift visa. Men 
det gifves för sakens bedömande äfven en annan omedelbart 
praktisk synpunkt, som ej bör lemnas å sido. För att Sveriges 
inbyggare skola känna sig såsom ett, enigt folk, färdigt att i 
lust och nöd följas åt, är det framför allt nödigt, att de lära 
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känna hvarandra. Menniskornas af naturen olika anlag och 
yttre förhållanden göra en skilnad mellan olika lager af sam-
hället, alla lika nödiga för dess bestånd och helsa, men likväl 
olika. Under det att några, som fått en vidsträcktare skol-
underbyggnad och röra sig inom en större krets, vare sig i 
rikets tjenst eller som ledare af större företag inom handel, 
jordbruk eller industri, mera ega en så att säga verldsborgerlig 
bildning, måste andra, som lefva i mindre förhållanden, nöja 
sig med mindre skolkunskaper och mera vara hänvisade till det 
vett och de seder, som ärfdes från far och mor. Detta vållar 
en skilnad, som väl kan minskas, men ej upphäfvas. Men den 
skilnaden kan hafva till följd, att de mera »bildade» med öfver-
mod se ned på de andra, och kan hos dessa andra framkalla 
afund och ovilja. Det är sålunda nödigt, att de s. k. bildade, 
och framför allt statens tjenstemän, ju mera desto bättre, lära 
känna folkets tankegång och hela den inre verld, som gömmes 
bakom dess ofta slutna och ordkarga yttre. Den i ligger den 
stora praktiska betydelsen af dessa studier i socialt afseende, 
att de äro ett kraftigt medel att närma eljest skilda medlemmar 
af samhället till hvarandra, lära dem att förstå hvarandra. 

Men äfven för den högre bildningen lära dessa studier ej 
vara alldeles ofruktbara. Söker denna bildning att lösgöra sig 
från det egentliga folket och lefver på eget kapital blott, så 
förlorar den sin rätta tyngdpunkt, afstänges från sin egentliga 
lifskälla och tvinar bort. Det synes vara en allmänt erkänd 
sats, att tidsskeden af rik blomstring i litteratur, konst och ve-
tenskap inom ett land alltid stått i samband med ett rikt och 
sundt folklif och den i haft sin djupaste rot. 

Det är sålunda en sak af stor nationel betydelse, för hvilken 
jag nu påkallar Riksdagens uppmärksamhet. Sedan fem år 
utgifves, som bekant, en tidskrift med titel »Nyare bidrag till 
kännedom om de svenska landsmålen och svenskt folklif», under 
redaktion af docenten J. A. Lundell i Upsala med biträde af 
kända vetenskapsmän vid universiteten i Upsala, Lund och 
Helsingfors och med syfte att samla, bearbeta och offentliggöra, 
material för kännedom om svenska folkets andliga lif just från 
de sidor, som ofvan påpekats. Emellertid har det hittills af 
regeringen lemnade årliga anslaget (700 kr.) jemte de tillfälliga 
understöd, som tidskriften från andra håll fått, och inkomsten af 
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försäljningen nätt och jemt räckt till att betala trycknings-
kostnaderna. Och dock har tidskriften vunnit öfver 400 sub-
skribenter, ett antal som är ganska stort för en vetenskapligt 
hållen tidskrift i vårt land. Utom på tidskriftens eget inre 
värde beror detta i högst betydlig mån på utgifvarens upp-
offrande nit för saken, i det han måst utom redaktör för tid-
skriften äfven vara dess förläggare och bokhandlare, göra allt 
arbete gratis och ändå af egna medel sätta till; och de förfat-
tare, som lemnat bidrag till tidskriften, hafva också lemnat dem 
utan godtgörelse. Nu synes det icke passande, att för ett arbete 
af denna stora betydelse den enskilda offervilligheten skall så 
hårdt tagas i anspråk, som hittills skett. Redaktör och förfat-
tare borde kunna påräkna ett anspråkslöst arfvode för sitt ar-
bete. Då jag för den förre föreslår en årlig summa af 600 
kronor, för de senare 25 kronor för tryckark, tror jag verkligen, 
att det kan kallas anspråkslöst. Det är i sjelfva verket snarare 
en uppmuntran och ett erkännande än en betalning; men bör 
dock hafva det goda med sig, att mången, som eger både lust 
och förmåga att verka för den uppgift, som tidskriften repre-
senterar, ej af ekonomiska betänkligheter rent hindras från att 
göra något för saken. De fleste äro nemligen i sådan ställning, 
att de måste se på någon inkomst af sitt arbete. Redaktörska-
pet med sin vidlyftiga korrespondens, sin ytterligt svåra kor-
rekturläsning — en följd af att tidskriften vill fylla vetenska-
pens strängaste fordringar — kräfver mycken tid, erfarenhet och 
omsorg. Och det i andra fall i vårt land vanliga författare-
arfvodet vexlar mellan 50 och 100 kronor, der det ej stiger högre. 

Äfven andra skäl tala för ett anslag. Dessa muntliga folk-
minnen äro af det förgängligaste slag. Hvarje slägte, som 
sänkes i grafven, tager med sig en del; år för år försvinner, i 
den mån som de äldre gå bort, mycket, som för vetenskapen 
och den nationella bildningen eger ett oersättligt värde. Enda 
sättet att rädda dessa minnen är noggrann uppteckning. Hvad 
som skall göras, måste göras snart, innan det är för sent. Och 
just nu är intresset i alla landsändar synnerligen vaket för 
dylika ämnen. Det är derför högst nödigt att bereda tidskriften 
medel till utvidgad verksamhet under den närmaste tiden. I 
stället för att den nu med nöd kan gå ut i 15 tryckark för år, 
bör den sättas i tillfälle att fördubbla sin volym och gå ut i 25 
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till 30 tryckark. Såsom det hittills varit, måste uppsatser, som 
blifvit af redaktionen till intagande godkända, ofta hvila hos 
utgifvaren ett par år, innan turen kommit till dem att tryckas. 
Detta verkar nedslående på författarne. Tidskriften har till-
vunnit sig stort förtroende och förstått att vinna medarbetare 
bland alla lager af samhället. Förmåga och lust att arbeta 
röjes öfver allt. Blott ett saknas: penningar. 

Tretusen etthundrafemtio kronor är ingen stor summa för 
ett rike, men kan, såsom nu föreslås, göra oberäkneligt gagn 
för nutid och framtid. Under.  antagande, att tidskriften får lika 
många subskribenter alltjemt som under de båda sista åren, 
skulle hon genom försäljningen få 	 kr  1,200 
nu föreslaget statsunderstöd 	  » 3,150 

Inkomst: summa kr. 4,350 
Denna summa tages i anspråk för sättning, tryck och papper, 

30 ark å 100 kr 	 kr  3,000 
Redaktionsarfvode 	  » 600 
Författarearfvode, 30 ark å 25 kr 	  » 	750 

Alltså utgift: summa kr. 4,350 
Skulle möjligen subskribentantalet kunna uppdrifvas något 

högre, så behöfver författarearfvodet alltför väl höjas. En till-
ökning i tidskriftens volym bör ej vålla höjning i dess pris; ty 
det är önskligt, att så många som möjligt må hafva råd att 
hålla och läsa tidskriften. 

På grund af hvad här blifvit anfördt hemställer jag, 
att Riksdagen ville, på de vilkor och under de 

garantier, som kunna pröfvas skäliga, anvisa ett år-
ligt anslag af 3,150 kronor till fortsatt utgifvande af 
tidskriften »Nyare bidrag till kännedom om de svenska 
landsmålen och svenskt folklif». 

Om remiss till Stats-Utskottet anhålles; och vill jag framdeles 
inkomma med sådana uppgifter, som kunna lända till ytterligare 
belysning af saken. 

Stockholm i januari 1883. 
C. J. Svensen. 

I denna motion instämma: 
J. Andersson 	Gust. Jonsson 

fr. Östergötland 
J. Johansson 

fr. Bergsäng., 

A. H. Sandström 
fr. Norrbotten 
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Inom riksdagen utdelades en liten broschyr, »Landsmåls-
föreningarne ock deras tidskrift», däri bl. a. funnos avtryckta 
åtskilliga recensioner ur utländska tidskrifter. 

Motionen blev av statsutskottet under hänvisning till dess 
motivering tillstyrkt ock i 1:a kammaren bifallen utan votering. 
I andra kammaren talade för densamma hrr H. Rydin, S. Wie-
selgren, P. 0. Hörnfeldt, Gust. Jonsson, A. Key, Arv. Gumxlius 
ock S. A. Hedlund, mot den hrr Liss Olof Larsson, Jöns Rundbäck 
ock Lyttkens. Motionen bifölls emellertid med 89 ja mot 75 nej. 

I sept. 1896 ingick red. till Kungl. Maj:t med anhållan, att 
Kungl. Maj:t täcktes av riksdagen utvärka understöd för tid-
skriftens fortsatta utgivande under år 1898 med 5,000 kr., ock 
Kungl. Maj:t tillmötesgick denna anhållan. De skäl, som av red. 
åberopats för anslagets höjande, refereras i statsrådets protokoll 
över ecklesiastikärenden den 14 jan. 1897 sålunda (Statsverks-
propos. till 1897 års riksdag, 8:de huvudt. p. 80): 

»För nästkommande år har nuvarande e. o. professorn Lun-
dell såsom hufvudredaktör för berörda tidskrift anhållit om 
nämnda anslags höjande till 5,000 kronor; och har Lundell till 
stöd för sin härutinnan framstälda begäran anfört. I tidskriften 
hade allt sedan dess början — år 1878 — offentliggjorts en 
betydande mängd afhandlingar och samlingar, egnade att vidga 
och fördjupa kännedomen om svenska landsmål och svenskt 
folklif under ett kulturskede, som nu hölle på att gå till ända. 
Tidskriften intoge genom vetenskaplig hållning och mångsidig 
behandling af det rika ämnet en af de främsta platserna bland 
likartade publikationer inom och utom Europa. Att påpeka 
detta faktum kunde ingalunda anses opassande, då förtjensten 
deraf mindre vore att tillskrifva redaktionen än den vetenskap-
liga anda och det fosterländska intresse, som våra högskolor 
och dem närstående kretsar hyste och fostrade. 

Det hade emellertid hos redaktionen väckt allvarliga be-
kymmer, att för uppteckning, undersökning och publikation af 
folkets tungomål och gamla minnen under de förflutna åren i 
allt fall så litet blifvit gjordt af hvad som bort göras och kun-
nat göras, om rikare penningresurser för ändamålet stått till 
buds. En utvecklad folkundervisning, lättade kommunikationer, 
tidningarnas spridning till alla folklager, utbredda andliga rö- 
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relser hade verkat derhän, att den gamla odling -- till sin 
egentliga kärna stammande från länge sedan svunna tider, från 
forntid och medeltid — som under århundraden gått i muntligt 
arf från slägte till slägte i folkmål, i visor och lekar, i melo-
dier, i sagor och sägner, i tro och sed, hölle på att dö ut. 
Härigenom skulle gå förlorad en guldgrufva för historiska forsk-
ningar rörande det svenska folkets inre lif under årtusenden 
och en skatt, hvaraf mycket, ompregladt i nyare form, skulle 
kunnat blifva af stort värde äfven för framtidens nationella lif. 
De senaste årens forskningar intygade enstämmigt, att den, som 
ännu ville höra verkliga bygdemål och ur granskningen af de 
folkliga munarternas rika skiftningar söka ledning till att förstå 
språkhistoriens, språklifvets problem, och den, som ville följa 
folktraditionerna i deras olika uppenbarelser, han måste i de 
flesta landskap hålla sig uteslutande till den generation, som 
inom tjugo år skulle hvila i grafven. Framtiden skulle anklaga 
oss för att vi icke bergade folkets i minnet förvarade fornarf 
med lika stor ifver, som vi samlade och förvarade alstren af 
dess materiella kultur i museer eller vittnesbörden om andra 
sidor af dess tillvaro i arkiv och bibliotek. Visserligen kunde 
till ursäkt härför anföras, att den stora allmänhetens offervillighet 
lättare fäste sig vid samlingar, som, för att till sitt värde upp-
skattas, blott behöfde vädja till åskådningen, medan folkmål och 
traditioner, för att till sin betydelse kunna rätt fattas, förutsatte 
allvarliga studier eller en djupare kärlek till ämnet. 

Emellertid vore för närvarande antalet personer, som ville 
och kunde arbeta för uppteckning af folkmål och för insamling 
af traditioner, så stort, och deras anspråk på materiel ersättning 
för ett arbete, som för dem ofta vore en hjertesak, så små, att 
det måste anses som en högst betänklig sak att stanna vid 
hvad som åtgjorts och vidare kunde åtgöras med hittills till-
gängliga medel. Redaktionen hade för närvarande i sin ego — 
delvis sedan tiotal af år — värdefulla bidrag, tillräckliga att 
fylla omkring tio årgångar af det omfång, som med nu utgående 
statsanslag kunde utgifvas. Men för tidskriftens medarbetare 
innebure det föga uppmuntran till fortsatt verksamhet, om de 
nödgades vänta i många år, innan de finge se frukterna af sina 
mödor i tryck. Redaktionen måste ock tveka att antaga nya 
medarbetare, när utsigt icke funnes till publikation af deras 
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samlingar inom öfverskådlig tid. Att blott samla material i 
handskrift för arkiv och bibliotek förefölle flertalet föga loc-
kande, helst arfvodet i allt fall vore ringa, hittills i regeln 20 
kronor för tryckark — föga mer än ett försvarligt renskrifvare-
arfvode. Många för dylikt arbete väl qvalificerade personer vore 
icke i sådana ekonomiska omständigheter, att de kunde arbeta 
utan en aflöning, som gåfve dem åtminstone det nödvändigaste 
för uppehället. 

Det vore ett tvingande behof att under de närmaste åren 
få till stånd och genomföra en systematisk undersökning af 
våra folkmåls grammatik, härad för härad och socken för socken. 
Studiet af nordiska språk drefves vid våra högskolor med en 
ifver, som gjorde det lätt att när som helst värfva en stab af 
skickliga och nitiska forskare. En undersökning af Uplands 
folkmål hade under sommaren 1896 börjats med penningunder-
stöd från enskilde; och undersökningar efter samma plan borde, 
om medel dertill vore att tillgå, ofördröjligen anordnas i alla 
landskap. 

Under dylika förhållanden hade redaktionen ansett det för 
sin pligt att underdånigst fästa Eders Kongl. Maj:ts uppmärk-
samhet på behofvet af ökade penningmedel för den tidskrift, 
som vore den naturliga medelpunkten för dylika arbeten, i syfte 
att dels ett större arkantal årligen måtte kunna publiceras, dels 
något rikligare ersättning måtte kunna i vissa fall bjudas med-
arbetare. Med ökadt omfång för tidskriften följde naturligen, 
att äfven redaktion sarfvodet 	för manuskriptrevision, korrek,  
turläsning och korrespondens — måste ökas. Äfven ett redak-
tionsarfvode af 1,000 kronor för 40 tryckark innebure visser-
ligen icke verklig godtgörelse för det arbete, en publikation af 
ifrågavarande beskaffenhet kräfde; men full ersättning hade ej 
heller förut varit afsedd. En höjning i sagda arfvode vore 
så mycket nödvändigare, som extra biträde för den tidsödande 
och synnerligen svåra korrekturläsningen torde blifva nödvän-
digt. 

Under förutsättning att tidskriftens årliga omfång höjdes 
från minst 25 till minst 40 tryckark, beräknade redaktionen, med 
stöd af hittills vunnen erfarenhet, tidskriftens årliga utgifter till 
följande belopp: 

Sv. landsm. 1904. 	 2 
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för sättning, tryck och papper 	  kronor 4,000 
» 	nya typer 	  » 20 

till författarearfvoden, efter 24-25 kr. för tryckark . » 980 
» 	redaktionsarfvode 	  » 1,000 

Summa kronor 6,000 

Då inkomsten för sålda exemplar kunde beräknas uppgå 
till 1,000 kronor, erfordrades alltså ett tillskott af 5,000 kronor; 
och vågade redaktionen hemställa, att detta belopp måtte genom 
statens mellankomst för ifrågavarande tidskrifts utgifvande under 
nästkommande år tillförsäkras redaktionen.» 

Vid den underdåniga ansökningen fanns fogad en förteck-
ning över hos redaktionen inneliggande manuskript, som god-
känts till intagande i tidskriften, ock utvisade förteckningen, 
att manuskripten uppskattats sammanlagt lemna omkring 265 
tryckark. 

För egen del anförde dåvarande statsrådet ock chefen för 
ecklesiastikdepartementet, hr G. F. Gilljam, enligt samma stats-
rådsprotokoll: 

»Då de skäl, som af e. o. professor Lundell anförts för un-
derstöd med förhöjdt belopp till ifrågavarande tidskrift, synas 
mig synnerligen behjertansvärda, hemställer jag i underdånighet, 
att Eders Kongl. Maj:t behagade föreslå Riksdagen att för näst-
kommande år ställa till Eders Kongl. Maj:ts förfogande ett 
extra anslag af 5,000 kronor, att på de vilkor, Eders Kongl. 
Maj:t kan finna lämpligt bestämma, användas till understöd för 
utgifvande äfven under år 1898 af berörda tidskrift.» 

Beloppet nedsattes av statsutskottet till 3,650 kr. (med en 
ökning sålunda å 500 kr.). I 1:a kammaren talade för Kungl. 
Maj:ts förslag hrr 0. Alin ock T. Säve, för utskottets hr Billing. 
Vid anställd votering stannade kammaren vid det lägre beloppet 
med 71 röster mot 21. I 2:a kammaren yrkade hr S. Boahius 
— åberopande uttalanden av professorerna Sophus Bugge ock 
J. Storm i Kristiania, av professorerna V. Thomsen, L. Wimmer, 
0. Jespersen ock K. Nyrop samt docenten A. Olrik i Kelen-
havn, av professorerna E. Sievers ock E. Mogk i Leipzig, vilka 
alla varmt rekommenderade tidskriften — statsrådet Gilljam, 
hrr J. Centerwall ock E. Wawrinsky bifall till Kungl. Maj:ts 
äskande; för utskottets förslag talade hrr Larsson i Mörtlösa 
ock Ivar Månsson. Utan votering bifölls utskottets hemställan. 
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De adresser, som i anledning av tidskriftens 25-åriga till-
varo den 30 sept. 1904 riktades till dess huvudredaktör, hade 
följande lydelse: 

Till 
JOHAN AUGUST LUNDELL. 

Ett fjärdedels århundrade har förflutit, sedan tid-
skriften »Nyare bidrag till kännedom om de svenska 
landsmålen ock svenskt folklif» under Eder ledning såg 
dagen. Det var en storslagen, djärv ock framtidsdiger 
tanke av Eder, som då förvärkligades. Det var varm 
kärlek till fosterland ock folk samt till fosterländsk 
forskning, som framkallade den. Det var en väl uttänkt 
plan för utförandet, som röjdes allt från början. Ock 
som ett gammalt ordspråk säger: 

G-IÄRNT FYLGHE LYKKA GODHRE NÄNNO, 
så gick det också här. 

Bidrag, ofta utmärkta, flöto rikt in, tidskriften vann 
talrika vänner ock läsare, vetenskapsmännen gåvo den 
sitt erkännande, ock statsmakterna slöto sig därtill ock 
skänkte rikligt pänningeunderstöd. 

Vi lyckönska Eder av järtat, härr professor, till 
denna stora framgång för tidskriften, som ju ock är en 
stor framgång för Eder själv. Vi tacka Eder, vi våga 
såga det, i fäderneslandets ock den fosterländska språk-
ock folklivsforskningens namn för allt vad Ni som tid-
skriftens redaktör gjort, för det sinnrikt uttänkta alfabet, 
varmed Ni gav den vetenskapliga landsmålsforskningen 
en fast grundval, för övriga viktiga bidrag till tidskrif-
ten, som Ni själv givit, för det levande intresse ock den 
vakna medvärkan, som Ni städse låtit komma de sär-
skilda medarbetarnas bidrag till del, för all den kärlek, 
all den kraft — Eder bästa mannaålders — som Ni 
eanat åt tidskriften. 
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Denna tidskrift skall för alltid bliva en rik fynd-
gruva för svensk folklivsforskning. När en gång kanske 
de särskilda landskapsmålen för en stigande odling för-
stummats, när ej längre gamla sägner ock sånger ljuda 
på allmogens läppar, när urgammal vidskeplighet, som 
hållit sig kvar långt in i vår tid, för alltid flyktat för 
den nya tidens allt starkare ljus, då skall forskaren ännu 
i »Lundells tidskrift» kunna för sitt öra framkalla, hur det 
svenska tungomålet fordom brutits i hundratals skiftningar 
från »Ystad till Haparanda», från Västerhavets stränder 
till de svenska bygderna på andra sidan Östersjön; då 
skall han kunna höra, huru bonden fordom visste att, 
ofta så olika härremannen, uttala sina tankar ock käns-
lor, i vardagsliv som i högtidsstunder; då skall han 
höra de gamla sångerna ock tonerna åter ljuda, såsom 
de fordom ljödo från de lantliga sångarnas ock sånger-
skornas munnar, från spelmännens strängaspel, från 
vallflickornas ock vallgossarnas lurar; då skola sagor 
ock sägner åter leva opp ock vittna om allmogens rika 
fantasiliv, om dess glädje ock sorg, om dess kärlek ock 
hat, om dess uppfattning av livet och hävderna; då 
skola jättar ock troll ock tomtar, näck ock älvor, 
mylingar ock spöken av alla slag synas åter som förr 
gripa in i livet ock dela eller bekämpa människors 
öden. 

Härr professor, vi önska Eder av järtat lycka till 
att Ni åtminstone ytterligare ett fjärdedels århundrade 
måtte få med oförminskade krafter, oförminskat nit, 
oförminskad kärlek leda den tidskrift, som Ni ensam 
under nu tilländagångna fjärdedels sekel så insiktsfullt, 
så kraftfullt, så nitiskt, så kärleksfullt, så lyckosamt 
styrt ock lett. 
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Vi bedja Eder intaga denna vår hyllning i ett föl-
jande häfte av tidskriften. 

Djursholm, Uppsala, Helsingfors, Lund i Sept. 1904. 

L. Pr. Läffier 	 Adolf Noreen 
A. 0. Freudenthal 	 Herman Vendell 
Axel Kock 	 Anders Malm 

(medredaktörer till namnet). 

Herr Professor J. A. Lundell. 

Då det nu i september är 25 år, sedan företalet i 
första häftet af »Nyare bidrag till kännedom om de svenska 
landsmålen ock svenskt folklif» af Eder daterades, önska 
undertecknade till Eder, Herr Professor, framföra ett 
djupt kändt tack, emedan genom Eder energiska ledning 
af tidskriften under de gångna åren denna blifvit en 
betydande insats i den svenska forskningen. Vi tacka 
Eder, för det Ni i en tid, då nya ideer bryta sig fram 
öfver alla områden och allt gammalt . utsättes för för-
intelse, lyckats intressera generation efter generation af 
den studerande ungdomen till ett framgångsrikt arbete 
för samlandet och bearbetandet af folkloristiska och 
språkliga minnesmärken, och vi tacka Eder slutligen, för 
det Ni i Eder tidskrift låtit dessa samlade skatter blifva 
tillgängliga för såväl forskaren som den intresserade 
lekmannen. 

Stockholm i september 1904. 

E. W. Dahlgren 
H. Wieselgren 
Robert Geete 
K. H. Karlsson 
Emil Haverman 

Oscar Montelius 
Bernhard Salin 
Per Sondfån 
Adam Lewenhaupt 
Severin Bergh 

Hans Hildebrand 
Gunnar Hazelius 
P. G. Wistrand 
Axel Nilsson 
N. E. Hammarstedt 
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Erik Brate 	Joh. Ax. Almquist Gustaf Upmark 
Åke W:son Munthe Sune Ambrosiani Axel L. Romdahl 
Eskil Grafström 	Otto Janze 	Ture J:son Arne 
L. M. Bååth 
	Torvald Höjer 	Carl Hallendorff 

C. Gustaf Edelstam Gustaf A. Aldén 	Odal Ottelin 
Johan Nordlander Elias Grip 	Karl Warburg 
Ruben G:son Berg Carl Grönblad 

	Emil Svensen 
G. Ad. Tiselius 	Eric von Ehrenheim Nat. Beckman 
Holger Rosman 	Rudolf Cederström Emil Ekhoff 

Oscar Almgren. 

Herr Professor! 

Det är i dag ett kvartsekel, sedan första häftet af 
Svenska Landsmålen såg dagen. Det af Eder där 
offentliggjorda landsmålsalfabetet har utgjort en 

af de vetenskapliga grundvalarna för hela det omfattande 
arbete för utforskande af vårt språk, som under den 
gångna tiden utförts och hvars resultat till mycket stor 
del funnit plats i Eder tidskrift. Detta arkiv för våra 
folkmål och vår folkliga kultur är också i fortgången och 
utförandet alltigenom ett verk af Eder energi, Eder för-
måga af initiativ och planläggning och det outtröttliga, 
till alla enskildheter sig sträckande arbete, som Ni ned-
lagt på dess vetenskapliga ledning. I det vi lyckönska 
Eder till det storartade, för Eder själf liksom för vårt 
land ärofulla resultat, som Ni genom Svenska Lands-
målen redan uppnått, uttrycka vi tillika den lifliga 
förhoppning, att Ni ännu länge med oförsvagade 
krafter måtte få egna Eder åt vården af denna Eder 
skapelse. 

Uppsala den 30 September 1904. 

Axel Erdmann 	 0. A. Danielsson 
Henrik Schack 	 K. F. Johansson 



Harald Hjärne 
Fredr. Tamm 
L. Bygden 
Tore Torbiörnsson 
Rolf Arpi 
Torsten Fogelqvist 
Georg Wittrock 
Carl-Magnus Stenbock 
Arvid Hj. Uggla 
Hilding Celander 
Karl Gustaf Westman 
Bengt Hesselman 
T. E. Karsten 

P. Persson 
C. H. Lind 
K. B. Wiklund 
Gottfrid Kallstenius 
V. Knös 
Samuel Landtmanson 
Josef Sandström 
Gideon Danell 
Martin Hansson 
Johannes Boäthius 
S. A. D. Tunberg 
Sven Lampa 
Otto von Friesen. 
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Telegrafiskt ingingo följande lyckönskningar från två vetenskapliga 
sällskap i Kobenhavn: 

Universitets-Jubiheets danske Samfund sender hjwrtelig 
lykonskning med tak for 25 aars glimrende arbejde. 

Ludvig Wimmer. 
Selskab for germansk filologi sender de bedste lykonsk-

finger tu l kvartseklet. 

Telegrafiskt eller i brev: 
från A. Ahlström, G. Cederschiöld, E. Hellquist, R. Kjel-

len, E. Liden, 0. E. Lindberg, E. Wadstein, J. Vising i Göte-
borg: »Med anledning däraf, att denna månad ett fjärdedels sekel 
förflutit, sedan Ni grundlade Svenska landsmålstidskriften, bringa 
vi Eder vårt djupt kända tack för Edert oförtrutna och fram-
gångsrika arbete på detta storartade och genialt anlagda natio-
nalverk.» 

från Sophus Bugge, Joh. Storm, A. Torp i Kristiania: 
»Hjertelig lykönskning med banebrydende forskning i nordiske 
folkemål og tidskriftsjubikeet. Trivsel og fremgang!» 

från Manus Heegstad, Halvdan Koht, Moltke Moe, Hans 
Roas, J. E. Sars, Alexander Seippel i Kristiania: »Med takk 
for verdfullt granskningsarbeid bate for nordisk og norsk maal-
vetskap ynskjer me Dykk enno ein lang og lukkelig arbeidsdag.» 
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från Amund Larsen i Kristiania; 
från Axel Olrik i Kobenhavn; 
från Alb. Johansson, 0. Klockhoff, K. A. Hagson, E. Isaaos-

son i Linköping; 
från Es. Tegnér i Lund: »Lycka till silfverbröllopet med 

landsmålsforskningen! Må vägen mot guldbröllopet bli lika 
lyckosam och för båda jubilarernas vänner lika glädjande som 
de gångna åren varit!» 

från G. Koriander i Oskarshamn; 
samt ytterligare följande stockholmare ock uppsalienser: 

Herman Geijer, And. Sjöstedt, Emil Svensån, Henrik Wram5r, 
Olof Östergren. 

I 3:dje h. 1904 av »Danske Studier», utg. av Marius Kristen-
sen ock Axel Olrik i Kobenhavn, vilket häfte utkom i slutet av 
september, ägnade M. Kr. en särskild uppsats åt landsmålstid-
skriften. De flästa stockholmstidningarna ock ett stort antal 
landsortstidningar avtryckte den ena eller andra adressen eller 
fäste med egna ord uppmärksamheten på tidskriften. 

Tidskriftens program torde icke behöva undergå någon änd-
ring. Den materiella etnografien, som ansluter sig till museet, 
faller i det hela utanför dess ram. Sedan vi i »Språk och stil» 
fått en tidskrift för nysvenskt språk, kunna uppsatser rörande 
högsvenskt talspråk hänvisas till denna. Namnforskningen, som 
delvis måste stödja sig på folkmålens uttalsformer, tillhör lands-
målstidskriften, så länge vi ännu sakna en särskild tidskrift för 
denna vetenskapsgren. Samlingar ock uppsatser rörande de 
skandinaviska frändefolken upptagas i den svenska tidskriften 
hädanefter som hittils, när de kasta ljus över svenska för-
hållanden. 

När tidskriften grundades, var det meningen att så ordna 
dess innehåll, att framtida läsare skulle finna samlat vad som 
hörde tillsammans ock hänvisningar till densamma lätt skulle 
kunna göras. Större bidrag skulle icke splittras i olika band. 
Ock sammanhörande bidrag skulle, så vitt det annars lämpade sig, 
förenas. Olägenheterna av en sådan anordning ha mellertid visat 
sig stora nog att överväga fördelarna, åtminstone delvis. Redan 
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vid tryckningen av första arket fick varje bidrag sin plats bestämd 
i ett visst band. När då av en eller annan anledning tryck-
ningen blev fördröjd, måste bandet länge ligga ofärdigt, såsom 
fallet för närvarande tyvärr är med flera band. 

Härpå skall nu rådas bot, när tidskriften börjar en ny serie. 
Årgången skall fortfarande bestå av minst 29 tryckark. Av 

dessa skola omkring 10 tryckark i två häften bilda en tidskrift 
i vanlig form med genomlöpande paginering. I denna avdel-
ning, som signeras blott med årtal, skola ingå mindre samlingar 
ock uppsatser (under tre tryckark). 

Större bidrag signeras som »bilagor», var ock en med sin 
egen paginering, ock numreras i fortlöpande följd med arabiska 
siffror. Varje sådan bilaga får sitt nummer först när den är 
färdig. Titelblad ock register skola möjliggöra deras förening 
till band av lämplig storlek. 

Härmed vinnes: 
att inga ofärdiga partier bliva stående emellan de färdiga 

banden; 
att större bidrag likväl ej behöva splittras på olika band; 
att nytillträdande köpare — som endast undantagsvis kunna få hela 

tidskriften ända från början, då av flera årgångar hela upp-
lagan är utgången — få något för sig helt, i det de börja 
med den nya serien. 
De nu ofärdiga banden skola, så fort ske kan, göras fär- 

diga. Nytillkommande köpare få början av de arbeten, som 
tillhöra äldre serien ock fortsättas i den nya, till billigt pris 
ock behandla i sin boksamling bidrag, som höra till äldre 
serien, som särskilda arbeten. 

Den äldre ock den nya serien kunna i citat lätt skiljas, då 
den. nya serien citeras dels med årtal ock sida, dels med bil. 
ock romersk siffra jämte sida, medan äldre serien citeras med ro-
mersk siffra för band + arab. siffror för nummer ock sida (resp. 
bih. med rom. ock arab. siffror). 

När den äldre serien blir färdig, skall bd XXI avslutas med 
register ock innehållsförteckningar till denna serie, samt en 
förteckning på recensioner, som kommit till red:s kännedom. 

Huru lång den nya serien blir, det beror på tid ock hälsa. 
Här gälla romarskaldens ord: 

Vitm summa brevis spem vetat inehoare longam. 
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Men vilja skall icke fattas. Medarbetare ock material komma 
säkert icke att fattas. 

I vilken fart arbetet kan gå, det beror huvudsakligen på 
vilka pänningmedel tidskriften kan få till sitt förfogande. 

Om det icke lyckas att för tidskriften utvärka högre stats-
understöd, måste vi söka att för särskilda större arbeten utvärka 
särskilda understöd av riksdagen, av olika korporationer eller 
av enskilda mecenater. Så ha nu riksdagen ock Gottlands läns 
landsting lemnat jälp för åstadkommande av en ordbok över 
Gottlandsmålen, ock Kungl. Maj:t har av anslaget för rese-
stipendier, läroböckers ock lärda värks utgivande lemnat bidrag 
för tryckningen av docenten Hellquists stora arbete om svenska 
sjönamn. 

Det blir alltid någon råd. 
Uppsala i nov. 1904. 

J. A. Lundell. 



Tidsbilder 
från det forna Gellivare 

av 

ERIK BORE. 

Marknadslivet i Gellivare på. 1860-70-talen. 
De voro mycket efterlängtade, de gamla marknaderna i 

Gellivare, ock åt dem gladde sig både ung ock gammal långt 
på förhand. 

Det rörliga ock brokiga marknadslivet under marknads-
dagarna erbjöd ju så mycken angenäm omväxling i det eljes 
stilla ock enformiga livet på kyrkplatsen. Därtill kom, att någon 
nämnvärd handel icke förefanns i byn utom just vid dessa till-
fallen. 

I början av februari inträffade stor- eller vintermarknaden 
i sammanhang med tinget, som fordom hölls blott en gång om 
året. Ock i början av april inföll vårmarknaden. 

På första marknadsdagen slutade alla platsborna sina ar-
beten ock klädde sig i hälgdagsdräkt. Till ock med tjänste-
folket fick då mycken ledighet, ock mången dräng hade dagarna 
förut stått på vedbacken ock huggit dagen i ända, så att ved-
förrådet skulle kunna räcka för hela marknadstiden. Ty under 
denna skulle man roa sig grundligt. 

Byfolket stod dagen före marknadens början mångenstädes 
på utkik för att se den första handelskaravanen komma dragan-
de nedför Repisbärget, med sina välkända, vackra ock välfödda 
hästar, vilka alltid utgjorde föremål för mycken beundran. De 
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anlände söderifrån — de flästa handlandena voro Lule- ock 
Rånebor — ock varseblevos först på den höjd, som ligger på 
södra sidan av Vasaraälven. 

Efteråt kommo forbönderna, som fraktade alla handels-
varorna, dragande framåt i långa rader, även de med vackra 
hästar. 

Till sist nalkades lapprajderna, en lång rad renar med sina 
pulkor, lastade med mjöl, salt fisk (strömming) o. dyl. Var 
ock en av dessa renar var bunden med tömmen vid föregående 
rens pulka, ock den första renen leddes av en lapp, som sålunda 
var anförare för hela »rajden». Dessa lapprajder voro förhyrda 
av handlandena, vilka erlade en viss avgift för varje lass. 

Målet för handelskaravanerna var naturligtvis marknads-
platsen. Denna var ända till mediet av 1880-talet, då järn-
vägen kom till stånd, belägen mitt emot gamla kyrkan åt norr. 
Köpmännen hade sina handelsstugor uppförda i två linjer, så 
att de bildade en ganska lång gata. Den kallades Borgar-
gatan ock gick i rät vinkel mot Vasaraälven. Varje handels-
stuga utgjordes av butik, kammare ock en packbod. Allt var 
av enklaste slag ock så primitivt som möjligt. 

Knappast hade handelsmännen hunnit pälsa av sig, förrän 
de äldre av byfolket gingo till dem för att hälsa dem välkomna. 
Denna artighetsbetygelse belönades alltid av handlanden, om 
han förstod sig på »god ton», med en välkomstsup. 

Sedan gällde det att taga handelsvarorna i närmare skär-
skådande. Kaffe ock socker skulle alla handla, liksom även 
en del kramvaror. Pikardon, som utminuterades vid disken ock 
förtärdes på stående fot, rönte merendels även stor efterfrågan 
bland de handelslystna. 

Första marknadsdagen anlände lapparna med dragare ock 
pulkor, kommande norr- ock västerifrån från Norr- ock Sör-
kaitum. De medförde full packning, bestående av renstekar 
ock hudar, som det nu gällde att avyttra eller byta ut mot andra 
varor. Deras inköp vid marknaderna bestod huvudsakligast av 
kaffe, socker ock mjöl samt tobak. Dessutom handlade de gärna 
blått kläde till koltar ock rött ock gult kläde till prydnad. 

Vid affärernas uppgörande vankades då alltid för lappen 
en köpsup. Ock skulle handlanden i brådskan ock trängseln 
förgäta att leverera denna tribut, eller gick han i lappens ögon 
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alltför långsamt till väga med uppfyllandet av sin förmenta skyl-
dighet, så påmintes han ofördröjligen av lappen därom: 

»I munnen! Finns det ingenting för munnen?» (Ikus 
kaudno njalmai?) 

Lapparna utmärkte sig på den tiden för en ovanlig nykter-
het. Detta sammanhängde med den genom Lars Levi Laestadii 
predikan framkallade andliga rörelsen. Endast undantagsvis 
träffades en ock annan supig lapp, men då blott bland den älsta 
generationen. 

Sedermera i slutet av 1870-talet ock början av 1880-talet, då 
lapparnas religiositet alltmera avtog, återkom dryckenskapsbe-
gäret, ock de begynte ånyo att supa. 

Hurudant livet bland lapparna i äldre tider gestaltade sig, 
då det var tillåtet att sälja brännvin även i lappmarken, kan 
man nogsamt förstå. Då söpo de tappert, så snart tillfälle till 
åtkomst av brännvin erbjöd sig, ock levde för övrigt mången-
städes såsom halvhedningar. 

Vid de dåvarande marknaderna plägade de ofta sätta sig i 
en ring mitt på gatan ock dricka, eller — ännu hällre — togo de 
plats i gatumynningen, där de• voro bättre i ro, rör att öva 
backanalier. I mitten hade de då placerat en brännvinskagge. 
Den starka varan hälldes uti en slev (kokse) av masur, som 
sedan fick gå laget runt. 

Under detta fördes en ivrig konversation. Den blev allt 
livligare, ju mer den svenska nektarn började värka på sinnena. 
Snart upphörde prosan, ock man började samtala med sång eller, 
såsom ordet lyder, joika. Därvid besjöng° dessa naturmänniskor 
sina renar, sina irrfärder ock sina äventyr bland fjällen. 

Några slagsmål förekommo icke vid dylika tillfällen, under-
ligt nog. Ty lappen har i allmänhet ett gott ölsinne. Sitt 
drickande fortsatte de emellertid, tils de blevo liggande på val-
platsen. Uteliggandet bekom dem dock sällan något, väl om-
bonade som de voro i sina varma pälsar. Stundom togos de 
om händer av några nyktra kamrater ock vänner, som förde 
dem hem. 

Bönderna från utbyarna medförde ock s. k. lappvaror 
d. v. s. hudar ock stekar efter renar, som de — liksom än i 
dag sker — tillbytt sig av lapparna. På detta sätt erhöll° de 
reda pänningar, en vara som de eljes plägade ha ont om. 
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Vårmarknaden i april månad spelade icke samma viktiga 
roll som vintermarknaden. Men även den hälsades välkommen 
av många, icke minst av de unga, ty detta var deras marknad, 
ock ungdomen hade då infunnit sig mangrant från utbyarna. 

Många begagnade tillfället, då de befunno sig på kyrk-
platsen, att gifta sig, sedan vederbörlig lysning försiggått. Andra 
åter, som icke voro så långt komna, men gingo i friaretankar, 
brukade begagna detta tillfälle för att utvälja sig ett passande 
parti. 

Var där en bondgosse, som träffade en flicka, vars ynnest 
han åtrådde, så grep han hänne i armen ock förde hänne till 
närmaste handelsbod. Där bjöd han häpne på välfägnad, be-
stående av sirap ock skorpor. Detta betraktades av de unga 
på den tiden såsom en stor läckerhet, som aldrig försmåddes. 
Där beställdes nu ett kvarter eller ett halvstop sirap ock skorpor 
därtill. Under skämt ock glam förtärdes detta på stället. Man 
doppade skorporna, i sirapen, tils denna tog slut. 

Mången flicka inmundigade på detta sätt fabulösa kvanti-
teter sirap, hälst om hon var allmänt firad ock lät sig bjudas 
av alla sina beundrare. 

Vid dessa tillfällen bjöds stundom även på pikardon. Detta 
förtärdes på stående fot direkt ur halvstops- ock kvartersmåtten, 
i vilka handelsmännen mätte i. 

Så snart någon därvid bjöd sina vänner ock bekanta, så 
drucko alla broderligen ur samma mått. Ingen hade något att 
däremot invända. 

En på den tiden mycket känd affärsman hade i sin bod en 
bokhållare, som stod i stor ynnest hos både lappar ock finnar 
ock fördenskull drog ansenligt med folk till affären. Mäktig 
både finskan ock lapskan, var han för övrigt mycket tillmötes-
gående mot sina kunder. Därför plägade också folket trängas 
omkring denna bod till den grad, att han svårligen mäktade 
betjäna den talrika kundkretsen. Detta mötte så mycket större 
svårighet, som ingen av kunderna ville vänta, tils en annan 
handlat färdigt, utan alla samtidigt yrkade på köpmannens upp-
märksamhet. 

För att nu komma ihåg, vad var ock en ville ha, ock för 
att visa sin villighet att betjäna alla, plägade han immerfort 
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högt upprepa de begärda varornas namn, vilket tog sig ogement 
löjligt ut. 

När t. ex. en person begärde ingefära, en annan bröst-
socker, en tredje vin, så kom det att heta: 

»inkifääriä, inkifääriä, inkifääria, sokeria, sokeria, sokeria, 
viiniä, viiniä, viiniä» o. s. v. 

När det då led mot kvällen ock vinförrådet tog slut, hette 
det åter: 

»Viini on loppunut! Viini on loppunut! Viini on loppunut! 
Tule huomenna! Tule huomenna!» (Vinet är slut! Vinet är 
slut! Kom i morgon! Kom i morgon!) 

När tiden var inne att stänga boden ock det gällde att få 
ut de ännu kvarvarande lapparna ur densamma, så måste köp-
mannen stundom använda knep för att på honnett vis få sin vilja 
fram, utan att stöta någon. Han fann då på den utvägen att 
gå ut med några raketer, som blivit medförda, ock antända 
dessa. 

På ögonblicket rusade allt folket ut ur boden för att få be-
vittna detta ovanliga skådespel. 

Under tiden passade köpmannen på att stänga sin lokal. 
Ofta var detta för honom enda sättet att, då kvällen kom, bli 
kunderna kvitt. 

När arbetet i boden var slutat för dagen, plägade de för-
nämsta köpmännen, vilka bildade ett slags handelsaristokrati, 
gemensamt hålla ett gille eller s. k. »lappkok». I en stor gryta 
hade då kokats fett renkött, rentunga ock åtskilliga andra de-
likatesser. Härav superade man i all enkelhet ock drack buljong 
till köttet. 

Dessa lappkok, vilkas ombestyrande gick i tur ock ordning 
bland köpmännen, utgjorde en slags avslutningsfäster på mark-
nadsdagarnas mödor. 

Brödbekymmer bland lapparna. 

Under sådana år, då sädes- ock mjölbrist rådde, plägade 
Gellivarelapparna ofta om vårarna insamla av det mjuka ämne 
(petäjä), som sitter under tallbarken, ock hacka sönder detta. 
När deras »petäjä» sålunda blivit så finmalet som möjligt, blan- 
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dade de det samman med det förråd av mjöl, som de tillhandlat 
sig av köpmännen, ock kunde på detta sätt öka sin mjöltillgång 
i avsevärd grad. 

Stundom sökte även finnbönderna lura på lapparna upp-
blandat mjöl under föregivande, att det var äkta ock oblandad 
vara. Emellertid uppdagades detta snart, varför lapparna iakt-
togo stor försiktighet vid all mjölhandel för att undvika att 
bliva bedragna. 

En finne från Tornedalen hade en vinter i början av december 
anlänt till Gellivare, medförande åtskilliga handelsvaror, som 
voro av lapparna mäst omtyckta, såsom mjöl, finska blader 
(tobak), brännvin o. s. v. 

En nomadlapp vid namn Pejok kom för att bese handels-
varorna. Uppmuntrad av några supar, köpte han av bonden 
både finska blader ock en mjölsäck. Mjölet hade ett gott ut-
seende, men Pejok var misstänksam. För säkerhets skull böljade 
han gräva i sitt mjöl. 

Nu finner han, att större delen av säcken var fylld med 
skräp, endast det översta lagret utgjordes av mjöl. 

Upptäckten gjordes, innan bonden hunnit avlägsna sig 
från byn. 

Pejok skyndar till honom, griper honom i kläderna ock 
börjar jämra sig: 

»Voj! Voj! Vad har nu gubben gjort åt mig? Nu har du 
narrat mig på mjöl! Du har givit mig skräp i stället för mjöl 
du, gubbe! Voj! Voj!» 

Finnen blev förlägen, då folket samlade sig ock undrade, 
varför lappen drog honom i kläderna. 

Han sade tröstande: 
»Nå, kära Pejok, låt inte så mycket över mjölet! Du skall 

få göra om köpet. Jag tar tillbaka mjölet, så blir det bra.» 
Godmodig som lappen alltid är, nöjde sig Pejok med denna 

lösning av affärsfrågan ock brydde sig ej om att komma med 
några efterräkningar åt den bedräglige finnbonden. 
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Kyrkhälgerna på 1880-talet. 

De största hälgerna i Gellivare ha sedan åldriga lider varit 
den första söndagen i advent eller den s. k. Andersmässan samt 
jul ock påsk. Då har en stor del av socknens befolkning, syn- 
nerligast lappar ock finnar besökt kyrkplatsen ock där bevistat 
gudstjänsten ock gått till skrift. Då ha även de, som bo i 
de mast avlägsna byar inom församlingen, t. ex. Vettasjärvi, 
Kääntöjärvi ock Vuoddas, som ligga de förra på ungefär 7-8 
mils, den senare på 10 mils avstånd från kyrkplatsen, begagnat 
tillfållet att besöka församlingens kyrka. 

Under påsken voro de besökande talrikast. Antalet natt-
vardsgäster steg då stundom ända till 400-500. Den gamla 
kyrkan (nu kallad lappkyrkan) var vid dessa tillfällen alldeles 
fullpackad med andäktigt lyssnande människor. 

Nattvardsgästerna antecknade sig dagen före hälgen eller 
på morgonen av densamma. Detta försiggick i prästgården, där 
det då vimlade av sockenbor, som fyllde alla rummen, ja till  
ock med köket. Det hörde till gammal hävd, att folket därvid 
medförde förning, lapparna kött ock renost, finnarna smör ock 
skogsfogel. Till gengäld skulle de förplägas med kaffe. Hela 
långa dagen stodo därför stora kaffekokare ock kittlar på elden 
i köket. 

Varje lapp, som frambar förning, hade anspråk på att ej 
blott han, utan ock alla de, som befunno sig i hans följe, skulle 
bliva förplägade med kaffe. Detta var en omständighet av 
vilken man sökte draga så stor nytta som möjligt. Man fick 
därför ofta se en nomadlapp framträda till prästfrun med ett 
köttstycke under armen, under det en lång rad anförvanter följde 
honom tätt i hälarna, vissa om att även de skulle få vara med 
vid den sedvanliga förplägnirigen. Inträffade det därvid, att 
nåkon blev förbisedd, så var han ej sen att göra sig påmint hos 
värdinnan: 

»Fru, giv mig kaffe! Kom ihåg, att jag har givit dig kött!» 
En gammal lapp, som hette Spanas ock som var känd för 

sin snålhet, hade vid en kyrkhälg skänkt kyrkoherde C. M. 
Stenborg en mindre fjällren. Detta väckte stor uppmärksamhet, 

Sv. landsm. 1904. 	 3 
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ock med den kännedom man hade om lappens stora sparsamhet, 
hade hans landsmän prisat hans frikostighet. 

Följande året infann sig emellertid Spanas i prästgården, 
men då titan att 'nedföra någon ren. Han begärde att få tala 
med kyrkoherden. 

»Vad är det du nu har på järtat, min käre Spanas?» frågade 
denne, då han såg, att Spanas såg mycket bekymrad ut. 

Då utbrast lappen: 
»Jag måste bedja om förlåtelse, men jag har ångrat mig så 

mycket». 
»Vad har du då gjort, som du ångrar så mycket? Tala om 

det för mig!» 
»Jo, jag har ångrat så mycket, att jag skänkte skriftefar 

den där renen». 
Kyrkoherden blev högst förbluffad, ty han hade väntat sig 

en annan bekännelse. Han sade: 
»Det kan ju lätt jälpas, min käre Spanas. Du skall få din 

ren tillbaka.» 
Då klarnade Spanas' anlete genast upp, ock glad i håg 

vandrade han ut i köket, där han visste, att förplägning alltid 
skulle vankas. 

På hälgdagsmorgonen var en stor hop folk samlad vid präst-
gården för att invänta prästen, när han skulle begiva sig till 
kyrkan. Då nu han ock klockaren blevo färdiga att gå dit, 
följde folket efter dem i djupa led. Så vandrade man i hög-
tidlig procession till kyrkan. 

Gudstjänsten tog sin början klockan 10 ock försiggick på 
två språk, finska ock lapska. Någon sådan stillhet, som man 
är van att finna vid gudstjänster i sydligare trakter, förekom 
icke här, utan man stördes ofta av personer, som ging° ut ock 
in i kyrkan. Av dem som bodde närmast hänne, smög sig 
mången hem på en stund för att värma sig vid en kopp kaffe. 
Ock denna kunde väl vara behövlig i vinterkylan, ty kyrkan 
var ej uppvärmd, ock dörrarna stodo ofta under högmässan 
öppna. 

Nattvardsgången räckte ofta flera timmar, alldenstund blott 
en präst tjänstgjorde i församlingen. Därunder hade såväl denne 
som klockaren ett drygt arbete. Den senare fick ensam sjunga 
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den ena långa psalmen efter den andra, vadan krävdes att vara 
i besittning av starka lungor. 

Under själva gudstjänsten gick allt jämförelsevis lugnt ock 
stilla till väga, om vi icke räkna springet i dörrarna. Någon 
gång inträffade dock, om predikan var av mycket evangelisk 
art, att en stark rörelse yppade sig ibland åhörarna. Därvid 
grepos hälst lappar, men även nybyggare av hänförelse ock 
gåvo sina känslor utbrott i s. k. »liikutuksia» (rörelser). Den 
av rörelsen gripne började skrika eller »yla» ock under stånk-
ningar omfamna sin närmaste kamrat, vilken han strök eller 
klappade, intill dess att anfallet gått över. 

Mera allmänt förekommande voro dock dylika »liikutuksia», 
när folket gick till nattvarden. 

Då började somliga skrika, där de sutto i bänkarna eller 
framme vid altarrunden. Eller ock sprungo de upp från denna, 
så snart de mottagit nattvarden, ock begynte upphäva jämrande 
ock klagande läten, liksom fara vore å färde. Samtidigt fäktade 
de oupphörligt med armarna, eller ock begynte de att omfamna 
eller stryka den kamrat, som befann sig närmast. Slutligen 
föll en ock annan avsvimmad ned på golvet, men fortsatte 
ändock att slå ock fäkta med sina armar, till dess han togs 
om hand ock fördes bort. Sådana svimningsanfall träffade ej 
blott kvinnor utan även män, men isynnerhet de förstnämnda. 
Därför måste männen noga se till sina hustrur, på det de ej 
skulle bli skadade eller nedtrampade i trängseln. 

En gång inträffade vid ett sådant tillfälle, att en kvinna 
föll ned avdånad på golvet. Hon vart därvid så hårt trampad, 
att benet bröts av. 

Rörelsen uppnådde sin höjdpunkt, då folket återvände från 
altaret till sina sittplatser i kyrkan: då var det, som om alla 
blivit elektriserade. Villervallan ökades genom trängseln, som 
uppstod, då nya nattvardsgäster skulle träda fram. 

Prästens röst kunde icke urskiljas, då dessa »liikutuksia» 
nådde höjdpunkten. Icke ens sången kunde höras. Själva 
hundarna instämde ock tjöto. 

Sedan omsider ropen upphört ock anfallen av »rörelser» 
avstannat, återkom menigheten efter hand till full sans, ock alla 
intog° sina platser i bänkarna. 
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Efter gudstjänstens slut jordfästes liken. Högtidligast voro 
de jordfästningar, som ägde rum vid Andersmässan. Ty då 
medförde finnar ock lappar liketi av alla de personer från ut-
byarna, som dött under sommaren ock som icke förut kunnat 
transporteras till kyrkogård. Antalet sådana lik var då ofta 
ganska betydligt. De nedlades vanligtvis i en enda grav, i det 
kistorna staplades upp ovanpå varandra i flera varv. 

Även vid dessa tillfällen förekommo »liikutuksia» såsom ut-
tryck av sorg. Rop, vemodiga ock melankoliska, men också 
skärande ock hemska, upphävdes därvid, somliga av sådan 
styrka, att de kunde förnimmas ända till byns utkanter. 

Varje lapp hade sitt särskilda läte: den ene skrattande, 
den andre kvidande o. s. v., så att den, som var bekant med 
nomaderna, redan på afstånd kunde urskilja, vem som »sörjde». 
Men egendomligast var, att alla dessa underliga läten gingo i 
en viss rytm eller takt. Det var hemskt ock gripande att höra 
denna klagolåt, då grova karlstämmor blandade sig med kvin-
nornas mera veka kvidanden. 

Ungefär klockan tre på eftermiddagen, då vid Andersmäss-
tiden redan skymningen börjar inbryta, var allt lyktat. Prästen 
följdes nu hem av en stor del bland kyrkbesökarna. Därefter 
spriddes folket åt skilda håll: kyrkhälgen var slut. 

En husförhörsresa till Killingi förr i världen. 

Av ålder har det i Gellivare varit sed, att församlingens 
kyrkoherde eller den, som skött hans ämbete, en gång om året, 
nämligen vid hälgamässtiden (allhälgonadag), företagit en hus-
förhörsresa till Killingi. Så fordrar bruket än i dag, ock Killingi-
borna skulle bliva mycket bedrövade, om icke förtörnade, ifall 
något hinder skulle uppstå mot den urgamla seden. 

Vid denna tid på året plägar det häruppe icke vara ange-
nämt att vara på resa. Ofta hava då myrarna, som passeras, 
ännu icke hunnit frysa till, utan äro täckta av tjock snö, så 
att det blir omöjligt att färdas efter häst. 

Fordom hämtades prästen hit på lapparnas bekostnad. 
En lång tid plägade en lapp vid namn Pavva Suorra inneha 
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uppdraget att skjutsa prästen ock klockaren hit. Detta skedde 
vanligtvis efter ren. Vid varje hämtning medförde Suorra 4 å 5 
de bästa körrenar, som kunde anskaffas. De voro avsedda för 
prästen ock hans sällskap. 

Utom klockaren medförde prästen vanligtvis en piga, som 
skulle handhava provianten ock koka kaffe. En av körrenarna 
var avsedd att draga kaffe ock socker. Ty vid dessa husförhörs-
resor var det en gammal tradition, att kaffet skulle flyta i ström-
mar. Ock klockaren var även försedd med denna vaTa, då han 
begav sig ut på färden. Ju mera kaffe som bestods, desto större 
utsikter gåvos att erhålla riklig förning av lapparna. 

Det bästa ock minst äventyrliga hållet på dessa Killingi-
resor var de två första milen, d. V. s. stycket från Gellivare till 
Ladnivara. På detta hade man oftast gammal vinterväg, den 
gick ungefär efter samma sträcka som den nya Ofotenbanan, 
ehuru slutligen vikande av i mera nordlig' riktning. Denna 
vinterväg bar nästan hela tiden över myrar. De därpå följande 
fyra milen, innan man uppnådde Killingi, voro värre att passera, 
hälst som vägen gick genom obanade ock öde bygder. 

Få Killingiresor avlupo utan några äventyr. Ofta hade det 
fallit djup snö, så inträffade blidväder, med påföljd att mycket 
vatten lade sig på myrarna ock sjöarna, om de voro frusna. 

Då simmade pulkan i vattnet ock fylldes så småningom 
därav, så att kläderna blevo genomblöta. Ofta hände också, att 
det gamla spåret, som utvisade, varest vägen borde gå, var 
igänsnöat. Kom så därtill mörker ock dimma, var det hart när 
omöjligt att hitta rätt. 

Vid dessa tillfällen hade till ock med den skarpsynte ock 
med trakten erfarne Pavva Suorra svårt att komma till rätta. 
Stundom inträffade ock, att han måste avbryta resan, alldenstund 
han ej visste, var han befann sig ibland snööknarna. Annan 
råd fanns ej då än att upptända en stockeld i skogen ock lägra 
sig där, i avvaktan på klart väder. 

Sådana äventyr voro icke behagliga för prästen, hälst om 
han var till åren kommen. Vid dessa tillfällen var Pavva en 
ovärderlig skatt genom den fyndighet ock det goda lynne, som 
han besatt. Alltid var han färdig att uppmuntra, om stämningen 
blev tryckt, ock mer än ett skämt hördes från hans läppar, för 
vilket nedslagenheten måste giva vika. 
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»Kommer dag, kommer råd», var alltid mottot för de vishets-
regler, som han vid dessa tillfällen plågade framdraga. 

När så den kära kaffepannan tillika med en köttgryta 
placerats över stockelden, måste snart missmodet fly undan. 
Ock nu blev där pratat ock skämtat över de utståndna veder-
mödorna, allt under det man sög på de med finska blader stop-
pade piporna. 

När dagen grydde ock dimman begynte skingra sig, fick 
man snart sikte på bärgens toppar. Då visste också genast den 
vägledande lappen, var han befann sig, ock behövde ej mer taga 
miste. Ock nu bar det genast av i den rätta riktningen. 

Att under dessa äventyrliga husförhörsresor någon annan 
än Pavva tog ledningen för färden, visade sig vid mer än ett 
tillfålle vara föga rådligt. 

Så hade en gång, då man råkat vilse, en dispyt uppstått 
mellan klockaren ock Pavva om varest de befunno sig. Klockaren 
förfäktade en åsikt, ock Pavva påstod, att han misstog sig. Slut-
ligen utbrast lappen: 

»Ja, res du förut ett stycke, klockare, så få vi se, vart 
det bär!» 

Därpå begåvo de sig i väg såväl klockaren som Pavva, lem-
nande tils vidare den övriga karavanen bakefter sig. De måste 
vada förut i snön ock leda den första renen, som drog minsta 
lasset ock skulle bana väg för de följande. Detta vadande blev 
dock högst mödosamt, hälst som snön var kram. Klockaren var 
säker på sin sak, men då de farit ett stycke, kunde lappen be-
visa, att de tagit alldeles orätt riktning. 

Därvid brast han ut i skratt ock sade: 
»Nu, klockare, är det bäst, att du stannar, ty på det här 

viset komma vi aldrig till Killingi!» 
Skamsen teg nu klockaren, ock Pavva fick så ånyo övertaga 

ledningen av karavanen ock visste ock att föra denna i rätta 
riktningen, huru svårt det än var att finna vägen. Så länge 
han blott kunde skönja något av bärgens konturer, så kände 
han sig på säker mark. 

Stundom hände, att resandena under vägen träffade på en 
lappby. I sådant fall kunde de vara vissa om att alltid bliva 
på det järtligaste mottagna. Så snart lapparna blevo varse 
prästen, brusto de genast ut i högljudda rop ock råkade i »liiku- 



EN HUSFÖRHÖRSRESA TILL KILLINGI. 	 39 

tuksia». En utav församlingens präster plägade förlikna sådana 
välkomsthälsningar från nomaderna vid sparvarnas fröjdefulla 
kvitter. 

Det är att märka, att vid denna tid lapparna voro riktiga 
naturbarn, som ännu ej blivit fördärvade av kulturen. De voro 
djupt religiösa, ock allt, som stod i samband med deras andliga 
behov, intresserade dem på det högsta. Därför var alltid ett 
besök av deras själasörjare en värklig högtid för dem. 

Därav förstår man, att såväl han som hans följeslagare 
blevo vid sådana tillfällen på bästa sätt omhuldade. Lapparna 
togo nu fram det bästa »huset» förmådde, såsom frusen renmjölk, 
renost ock de läckraste styckena av en ren. 

Så tillbragte man därefter natten i lappbyn. 
Dagen därpå fortsattes färden av prästen ock hans sällskap. 

Därvid åtföljdes de av så många, som kunde lemna lappbyn — 
några måste alltid stanna för att se till renarna. Så blev nu 
ock resan angenämare ock lättare, då flera voro i sällskap. 

Omsider anlände de till bestämmelseorten. Här var nu en 
stor skara lappar samlad, ock då prästen redan på avstånd 
varsnades av dessa, utbrusto de i glädjerop, ock själasörjaren 
mottogs med »liikutuksia», isynnerhet av kvinnorna. 

Ankomsten skedde merendels på lördagen före allhälgona-
dag, ock nu härbärgerades de resande av någon bland ny-
byggarna. Skyldigheten att visa värdskap gick nämligen i tur 
bland dessa. 

Samma dag antecknades nattvardsgästerna. Dagen därpå, 
ailhälgonadag, hölls högmässogudstjänst i vanlig ordning, var-
efter alla de närvarande anammade nattvarden. 

På måndagen vidtog därefter husförhöret. Ej blott de yngre 
-finge göra reda för sina insikter i kristendom ock ådagalägga 
sin läsfärdighet, utan även de äldres kunskaper undersöktes. 
Därefter hade prästen att utföra en del kyrkliga förrättningar, 
som blivit uppskjutna till detta tillfälle. 

Men det hade icke varit ett riktigt husförhör, om icke kaffe-
kokaren hela tiden stått på spisen. Efter gudstjänstens slut på 

, söndagen begynte kaffedrickandet ock fortgick sedan nästan 
hela tiden med smärre avbrott. Det var nu prästen ock klocka-
ren som bjödo. Att därvid koka i en vanlig panna hade ej 
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räckt långt; nej i kittlar måste det ske, om kaffet skulle förslå 
bland så många ock så törstiga gäster. 

På måndagseftermiddagen kommo lapparna med sina för-
Bingar. Var ock en gav efter råd ock lägenhet. 

De mer allvarliga bland lapparna sågo gärna, att deras 
»skriftfader» stannade hos dem så många dagar som möjligt. 
Men det fanns även en ock annan lapp som ansåg det överflödigt, 
att han dröjde längre, än som var oundgängligt. Dessa senare vore 
ej häller så frikostiga med gåvor. 

En lapp, som bar namnet Skårpa eller Erso ock var känd 
för sin snålhet, yttrade också en gång vid ett husförhör om 
prästen ock klockaren: 

»Dessa dagdrivare hålla på att roa sig här flera dagar. De 
kunde gärna bege sig av hem när som hälst.» 

Då prästen ansåg sig ej hava tid att stanna kvar längre i 
byn, bröto de upp, han ock hans sällskap, alltjämt ledsagade 
av den trogne Pavva. På återresan lupo de naturligtvis risken 
att bli utsatta för samma äventyr som på ditresan. Ofta be-
fanns vägen vara igänyrad, eller insveptes de i dimma vid my-
rarna, eller var väderleken på annat sätt olämplig. 

Omsider anlände man dock, tack vare Pavvas falkögon ock 
lokalsinne, hem till prästgården i Gellivare. Återkomsten dit 
medförde alltid stor glädje ock gamman för prästens familj. Ty 
nu visste man, att det skulle vankas åtskilliga läckerheter, som 
eljes voro ganska sällsporda i det fattiga herdetjället: nu fram-
sattes både frusen renmjölk ock renost på matbordet. 

Ock därtill fick man till livs alla äventyr, som kära far 
utstått på vägen, ock kära mor var högst belåten att hava sin 
gubbe helbrägda åter. 

Pavva Suorra var vid dessa tillfällen munterheten själv. 
Skämtet flödade från hans mun, ock alla måste le åt hans ro-
liga infall. 

När kvällen kom, fick han Vanligtvis sitt läger uppe i ett 
av prästgårdens vindsrum. Men där kände han sig mindre 
hemmastadd än ute i vildmarken. Särskilt gruvade han sig 
för trapporna. Han bävade alltid, när det gällde att hitta rätt 
på trappan, ock det var hans förskräckelse att gå uppför eller 
utför densamma. Därför sade han en gång, när han skulle gå 
utför hänne: 
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»Hör nu, pastor, om jag ramlar nedför trappan, var fastnar 
jag då till slut?» 

Förningarna, som bragtes hem från Killingihusförhören, voro 
ofta ganska rikliga. Prästen medförde stundom flera renlass 
kött ock åtminstone ett renlass ostar. Klockaren hade vid samma 
tillfälle också erhållit sin goda anpart. 

Husförhörsresorna till Killingi i våra dagar ha en ganska 
olika karakter mot de forna. Resan företages efter häst ock 
aldrig med ren som dragare. Den kommer därför icke att med-
föra så många äventyr som fordom. Därtill hörer ock, att det 
gamla förningssystemet nu är slut. 



Ordspråk, ordstäv ock talesätt 
från nordöstra Småland 

upptecknade av 

EMIL SVENStN. 

Det har stundom varit rätt svårt att bestämma gränsen för vad 
som borde upptagas eller icke. Jag har i sådana tvivelaktiga fall 
ansett mig hällre böra upptaga än utesluta. Do flästa uttrycken äro 
minnen från min barndom eller ungdom, vilka det varit svårt nog att 
på äldre dagar kontrollera, då sagesmännen antingen avlidit, utvandrat 
eller omfattat sådana religiösa åsikter, vilka låta dem anse det som synd 
att syssla med dylika profana ting. Endast i ytterst få fall kan dock 
någon tvekan råda om ett uttrycks folkliga ursprung. Jag har emellertid 
icke ansett mig böra förbigå sådana, som jag endast hört från vissa i 
orten födde härremän med nära beröring med det egentliga folket, ock 

' ej häller sådana som kunnat hänföras till blott en enda person. 
Den bygd, varifrån insamlingen skett, är närmast den egentliga 

Emådalen inom Aspelands ock Hanbörds härad, därnäst skogsbygden 
inom dessa härad, vidare Stranda, Tunaläns ock Sevedes härad (med 
Vimmerby) samt Jönköpings läns gränsbygd mot Kalmar län ock 
Östergötland. 

Språkformen är från Tveta socken (i Aspelands härad). 
Stockholm i december 1898. 

Ordspråk. 

D' ä inte lätt å akte sånne höns, som vill varpe borte. 
Iggin kann jöre alle te .lajs. 
En ska offre lite åt klokkarn, å inte häve allt i prästen. 

En skall inte ta för sig allt. 
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4. Anten ska dä va häfta älle urfita.* 
förstoppning eller diarré, för lite eller för mycket (t. ex. 
nederbörd). 

5. Aprille snö ä så go som fårejö*. 
fårgödsel. 

6. Ad å karj.* 
duktig, duglig. 

Banner slor inte hol på panner; män stryk d' ä ett falit 
byk. 
D' ä dålit bytt te å je banner å få stryk. 
Barn jör i by, som di ä hemme vane. 
Dän som små barn ska jäte*, han få ha så mogge läte. 

akta, se efter. Möjligen är uttrycket hämtat från en be-
kant saga ock visa om bondhustrun ock munken. 

ii. Dän som fikke barn i by, han få gå falv ätte. 
Endebarn ble sorjebarn. 

= blir bortklemade ock vållar sorg. 
När barna fä sin velje framm, så gråter di inte. 
D' ä tugt å äte barnebrö. 

Jfr nr 128. 
Höstenatt å barnefart ä like mykke te lite på. 
D' ä inte falit å be, en kann inte få varr än näjj. 
Bit inte de banna, som räkker de bröet! 
Va inte förmäten, utan ta då som bjuss! 
[blanda:] Dän som blånner se iblann agner, han ble oppäten 
utå svin. 

Den som inlåter sig med dåligt folk, får vidkännas följderna. 
Blinn häst hitter åkkså te spilta. 
En blinn mann ä en arm mann. 

Det är svårt att vara blind. 
Bonnen har mogge harre över säjj. 
En ska inte borje* mer, än en kann betale. 

taga på kredit. 
D' ä inte lägger väjj bort än hemm. 
D' ä allri så bra borte, att dit inte ä bätter hemme. 
Dän som ä borte frå öjjet, han ä borte frå tagken. 
Borte ifrå syn ä borte ifrå sinn. 
D' ä inte borte, dit som rinner u näsa å i munn. 
Bätter e grå bot än e bal sie. 
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Iggin ä bra, forr än han ä dö, å iggin ä dåli, forr än han 
ska jifte se. 
Vart en kommer i växa, få en allri så bra som hos far å mor. 
Iggin bror i haunel. 
Iggin bror i hannel å iggin i spele kort. 
Va soa bryter, dä fä grisen betale. 

Fädernas missgärningar går ut över barnen. 
Supe brännvin å pisse i byksera varmer forst å 'C'öler sen. 
Nor bröet har vett i skulera, så ä dä iggin som täkks ät'at. 

Det var en präst som folket inte tålte, utan de stannade 
utanför kyrkan, när han predikade. Så gick prästen ut till 
dem ock förehöll dem, att om de inte brydde sig om vad 
han sa, så kunde de vara med om den övriga gudstjänsten. 
En gammal bonde svarade då så där (fr. N. Vedbo). 

Bygåggen höne få äpp i nakke, å inte korn i krove. 
Säges om skvallerkäringar, som springer kring i stugorna. 

Ormen byter om Sinn, män inte om sinn. 
Dä bäste ä gutt noj. 
Böjj vejja, mä ho ä grön, så ble ho bå fajer å fön. 
Böjj vejja, mä ho ä mjuk. 
Stakket korv ä svår å böjje. 

Säges till korta ock tjocka personer, som har svårt att böja sig. 
Mitt på daen ve messommer ä dä en höstda te kvällen. 

= lika lång tid som en hel dag om hösten. 
[djup:] Dän som har vatt* vattnet, han 'vet, hur jupt dä, ä. 
Dän som inte har vatt* vattnet, vet inte, hur jupt dä ä. 

* vadat. Om svårigheter över huvud. 
[doktor:] Iggin kann ble dåktere, forr än [1. inna] han har 
fyllt en d'örgår. 
Nor en ä dumm, så ä en. 
Ini mysse ä så dyr, som dän studänten har. 
En. ugg kan dö, å en gammel ska dö. 
En få tri bo ifrå döen: forste gåggen mister en hörsla, annre 
gåggen mister en syna, män trejje gåggen kommer han falv. 
Ejjen fes låkte gutt. 

Självgjort är välgjort. 
D' ä e dåli höne, som liter i ejjen bale*. 

som talar illa om sitt. * rede, liggställe. 
Dän rå om mogge ejne krek, som ä full mä lus. 
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50. [elakhet:] Illakhet dä spörs. 
öl. Ellen ä en go öänere, män en dåli harre. 

Dän ennvise vinner. 
Falskhet slor sin ejjen harre på nakken. 
D' ä dyrt å va fatti. 
En ska inte va fatti å råvill. 
Dän som allri har vatt fatti, han vet inte, va d' ä te å va rik. 
Dä finns fler brokkete koer än prästes. 
Äpplet ä rött, män maskstugget inne, 
ftekka ä söt, män har falskhet i sinne. 
De kråka, som flyer, hitter nonn klase. 

Även »Flyenes kråke» o. s. v. Säges till ostyriga barn, 
som slår sig. 

Folk ä folk, å fet har sin vurn. 
Jfr nr 237. 

Nor en kommer iblann folk, så ska en vise, att en har 
fott vet. 
Nor en ä kummen utå folk, så ska en vise, att en har 
folkefore.* 

* förmåga att färdas bland människor. 
En hiner inte fort mä två trotte ök. 
Dit går inte fort te rie å räfse. 

När man slarvar, får man göra om det. 
Marka ä allti frusen för late svin. 
[få:] Nor ja fekk brö, då hadde ja iggi tänner. 

Sades bl. a. om en gammal präst, som först på gamla dar 
fick ett gott pastorat. 

Så fäppe å få fäppe, dit jör iggin rik. 
Så fäppe å få fäppe, då tör inte Koman skräppe. 
Nor en har fott no gutt, då ska en ha vet å gå sin väjj. 
Dän iggintigg kann förvarve, han ska iggintigg fördarve. 
Dit går inte å förjyue mit rotevällig. 
[först:] Forste timmen i galjen ä varst. . 
Läse å inte förstå ä som arje å inte så. 
Gammle katter vill åkkså ha mjolk. 
Iggin ä för gammel te å ble skorvet. 
[ge:] D' ä ane te stå ve skåpet å je än te stå ve döra å be. 
Iggin kann je bätter, än han har. 
En kann inte je bätter, än en har. 



46 	 SVENSEN, ORDSPRÅK OCK TALESÄTT. 

Nor en jer en fagk, då ska en je anten se falv te skanna 
älle te skae. 

Ger man för litet, får man skämmas; ger man för mycket, 
skadar man sig. 

En ska inte si en jiven häst i muun. 
Va som inte ä utå gutt jarte jivet, d' ä iggin no takk fyl-
di fik. 
[gifta:] D' ä inte en mans jöre å jifte se. 
Irma en ä jift, ska en hålle öjjena yppne, män sena en ä 
jift, ska en hålle dom ijenn. 
Dom som ska jifte se, di ska si väl opp förut, män blunne 
ätteråt. 
Dom som ska jifte se, di ska ha fa hinner för öjjena. 
Nor en ä trott å kommer te en vass sten, då ble en två 
gågger gla: nor en sätter sej, å nor en stier opp ijenn. 
En ska allri giä sej åt nontigg, för då går dä ille. 
Dä ene goe föfuter inte dä annre. 
Om dä julpe å gråte, då vare inte mykke lessamhet te. 
Dä kann allri gå varr än ille. 
Så går dä te i kri, dän som ä hemme, så ble han fri. 
Mä gåver å jenngåver ä dä bå takket å betalt. 
[göra:] Dän som inte har no å jöre, han tar se. 

Om den, som skaffar sig onödiga bekymmer. 
Iggin kann jöre bätter än dän, som jör så gutt han kann. 
Nor en har jort, så gutt en kann, då kann en inte bätter. 
Nor en har jort, så gutt en kann, då ä en utan skull. 
Ett gutt hanntaj ska en allri säjje näjj te. 
Var å en vill, att hans ska va dä likerste. 
Hantvarkere å dåktere ble en två gågger gla åt: nor en 
fä dom, å nor en slipper dom. 
D' ä pieheder, nor dä setter låkkenät i taket. 

Ironi. 
Dän hiner allri te hyss, som ska skvallre mä var öar. 
En ska inte jöre se te hunn för ett ben. 

= för småsaker. 
Runda* jalper sie. 

* hin onde. 
Hunds,* tar allt ut si rätt, fast han jer se go ti iblann. 

* hin onde. 



ORDSPRÅK: ge—katt. 	 47 

[husbonde:] Hosponnens öjja jör mer än hans bägge hänner. 
Husåyve kann en varsken akte se för älle stägge ute. 
Fö e hustre d' ä iggi konst, män klä na d' ä varr. 
Hå* går hemm ijenn. 

* hån 1. Ud; jfr häda. En får betalt för vad en gör. 
Håll i å dra, så få du, dä du vill ha. 

Trägen vinner. 
[härre:] Var d' ä en fet bit på kreket, så setter där en 
krettel*, å var d' ä en fet bit på jora, så setter där en 
harre. 

* körtel. 
Höjjmod går för fall. 
Hör rätt, så jör du rätt. 
Hör rätt, så för du rätt. 

= så kan du riktigt återge det. 
Ilie hört ble ille fört. 
Va du inte få i de, dä ska du ha på de. 

När det trugas vid gillen o. s. v. 
[igänq Nor en få ett gutt or, ska en je ett gutt or 
ijenn. 

i i i. Nor en jer like gutt ijenn, då ä dä bå takket å betalt. 
Dän ille jör, han få dä hunna gnäller för. 

får stryk. 
En ronipelös hunn ä bätter än iggin. 
En halter häst ä bätter än iggin. 
Räven jajer inte näst inte lya. 

Tjuvar stjäler ej gärna nära intill där de bor. 
D' ä inte jul mer än en gå gg om året. 
Jule sommer ä påske vinter. 
[jälpa:] Dä jaiper iggin läkedom imot döen. 
Iggin kap jalpe dän, som inte vill jalpe se falv. 
Gu jalpe dän iggit vet har! Doin annre di jalper se falve. 
En ska inte jalpe annre, s' att en falper se falv. 
Vår Harre kann inte lugge en flinskalli. 
En tigg ä dä som Vår Harre inte kann, å d' ä te lugge 
en flinskalli. 
En kann allt va en vill — utom ta ner månen. 
Kar ä kar, om han inte ä storr än en pinne. 
D' ä en dåli katt, som ä rädd för rottera. 

k 
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[kjortelen:] Dän ene öortelen fyler dän annre. 
' 	Kvinnfolk håller ihop. 

D' ä allri lönt å gå te hunnen å klaje, för hynna bet me. 
En ska inte klä å se, forr än en går å lägger se. 

Avstå ej din egendom till arvingar före din död. 
En ska nonn klämm ha här i vära. 

= skall något ont slita. 
Nor knarren setter i skonn, då ä dä skomakarn som skriker 
ätte betalnia. 
En rättskaffens knikt ska låkte anten fet älle tobak. 
Söndaskrestne it vandasjävvle. 

Om dem som hycklar gudsfruktan. 
[kungsord:] D' ä inte koggsor allt va drottniga säjjer. 
En kann tämje ett villt jur, män inte ett illakt kvinnfolk. 
Östaväder å kvinnfolketräte höljes mä storm å lyktes mit 
väte. 
[känna,:] Dän som -Maner öitte, han döper 

Ur sagan om »öitta grå». 
[käring:] Dän som har e illak öarg, han 
markers övervikt på sett punn. 
Tri duger i ett hus 
driver bonnen ut på rus 

* ut att supa. 
Träte mä öarger å pisse i motväder, få 
se ijenn. 
Dit händer iblann, att darger dö — män Vem 

Fan tar dom. 
öarger ska allti ha siste oret. 
Öarger ska allti ha siste oret, om di åkkså 
på brädden. 
[kärlek:] Floste å darlek ä svåre å dölje. 
Hoste å darlek it siåre å dölje, å mäst nor 
utapå,. 
[köpa:] Dän som vill döpe allt va han sir, han få salje 
allt va han har. 
ööp inte va du kann få, utan dit du ä tvuggen te ha. 
[köpman:] Iggin ööppmann ble rik, som inte tri gågger har 
slajje vanta i boret.* 

* gjort konkurs. 

har fott fämtan 

en allt ihop på 

a inte. 

tar dom? 

ska ligge döe 

dit börje syns 
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Dän late fä brått om lördaskvälla. 
-= när arbetsveckan är slut. 

Min drägg hadde ,åkk en drägg, å dän dräggen hadde en 
dräggedrägg, å alle va di late. 
[ledsen:] En ska allri va lessen, för katten ä majer. 
En ska inte va lessen för dän da, en inte har sitt. 
Dän se i leken jer, han få leken tole. 
[lede D' ä lett å va le*. 

* bära sig illa åt. 
Somme få lete ätte va di inte vill hitte. 
Mogge få lete ätte dä di inte vill hitte. 

Efter ogräs, ohyra m. m. 
En ska leve, mä en lever, å dö en da diss forr. 
En lever inte mer än en gågg här i vära. 
D' ä' dyjda på kreket, nor dä ligger å äter. 

Till den late, som ligger ock äter. 
Dän som ligger å äter, han få sette å dö. 
Fluja ä inte likere, för dä ho äter ve kogges bor. 
En ska inte likkne en gammel häst ve ett ofälit krek. 

Även om personer, när den ene är en förståndig gammal 
man ock den andre en ung spoling. 

'D' ä lite som fägne småbarn. 
En liten hiner mä mykke, mä en stor vänner se. 
En liten hiner vänne se två gågger, Trä en stor vänner 
sej en [gång]. 
Bätter en liten välsignad bit än ett stort förbannat stykke. 
[ljuga:] En ska inte juje mer än te husbehov. 
Nor en ska juje, då ska en juje, så dä går i folk. 
[locka:] Dän ä inte svär å låkke, som jarne mä vill hoppe. 
All lort rinner neråt. 
Ju mer en rör i lorten, diss varr låkte dä. 
En ska inte love mer, än en kann stå ve. 
Love inte mer, än du kann stå ve. 
Dän som inte vill lye* far å mor, han få lye trumma. 

a  lyda. 
Dän som lyss ve var manus dör, han få vete mer, än 
ban vill. 
Låse ä te för arlit folk, män inte för Syve. 

Sv. landsm. 1904. 	 4 
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[lögn:] D' ä inte lygn så stor, som inte ä nott sant i. 
Dän som vill ha löna, han få jöre böna. 
Har en fott löna, få en jöre böna. 
Om en hadde makt, som en har mo*, då vure dä iggi nö. 

mod. 
Om folk hadde makt, som di har mo, så kunne di jöre 
va ille di ville. 
Mars mä sett fägg låkke barna utom vägg; 
mars mä si luve skrämmer barna in i gruve.* 

spisel (eljes obrukligt i denna mening). 
Mykke vill mer ha. 
[miss- Dom som väver messränner*, di få fyllehunne te 
fästemänner. 

t. ex. slår in oriktig färg i väven. 
Imella munn å öra har mogge fott miste si välfär. 

Genom skvaller. 
[mon] Iggin ä som mora. 
Iggin ä som mora, å inte mogge som faren. 
Smorj vagnen, så går an lätt, 
mute dommarn, så få du rätt. 
[många:] Dä fe mogge fall i skojjen. 

Det händer varjehanda, som man inte kan så noga veta. 
[märka:] En marker inte, att oksen ä borte, unna båset 
ä tomt. 
D' ä mätter maje* som danser, å inte granner forte. 

mage. 
En ska allri äte se mättare, än en sträve mä en kåll 
palt ovapå. 
Nott för nott, å tri styver för en palt. 
Bäst en har väder i näsa, så har en näsa i Vädret. 

=-_- så dör man. 
I ni:ifall få en bruke träben. 
Ett nöt ä ett nöt, vares* dit går på fyre ben älle på två. 

vare sig. Möjligen från annan ort. 
Om inte om hadde vatt imilla, så hadde gubben Säll tatt 
en räv. 

Säll var en gammal soldat, som var storljugare; han gick på 
träben, var en stor fähund för rästen, men ett gott huvud. 

Ont ska ont fördrive. 
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Vikken fler en Sär se i, så jör dä ont. 
[ord:] En kar står ve sett or, å e öar g ve sie pose. 
Rätt ä rätt, å orätt ä iggi synn. 
°svuret ä bäst. 
Jora bär allri typer börde än e otakksam mänske. 
Om en har en ovänn, ska en unne honom en ortefart. 

Ort 1. id, fiskart med en myckenhet små ben. 
Pojke di har si art. 
Pojke ska ha stryk i vart gatemöte, för änten har di jort 
no odyjd, älle tägker di se te. 
Valpe få tänner, å pojke har hänner. 

Säges då en pojke övermodigt behandlas av någon större 
ock starkare. 

Vill en plåje en bonne, ska dä va mä en bonne, män 
Su gågger varr ble dä, nor präster plåjer en präst. 
Tägk, om en vure allri så rik, å så inte kunne Site! 
D' ä dumt å släppe te bå ris å röv. 

Jfr nr 485. 
En har inte mer rolit, än en jör se. 
Dän som har rygg för fämm punn, står inte ut mä tie. 
Rädde pojke få allri klappe [1. öysse] vakkre flekker. 
Rädde pojke få allri ligge näste vakkre flekker. 
Va rädd om smulera, te Une vårda* kommer. 

* vårdag. Uttrycket är möjligen hämtat från en saga. 
Nor sola Sin å dä rägne, då fröjdes alle Gnss äggle; 
nor sola fin å dä snöe, då fröjdes alle di döe. 
Sola fin å dä rägne, Gu bevare våre drägge! 
Dä jegge väl ann å gå i räEnet, om dä inte vure så blött. 
Om dä så ä dän illake*, så ska han njute laj å rätt. 

* djävulen. 
En ska rätte munn ätte massäkken, så rätte Vår Harre 
massäkken ätte munn. 
Iggintigg ä så oslitlit som rättvisa, för ho nyttjes så sälla. 

»Oslitlig» = som ej kan slitas ut. 
Nor sannia kommer framm, kommer lygna på skamm. 
Utå barn å stolle få en vete sanniga. 
[se:] En kann inte si sin näste lägger än te tännera. 
En gågg sidder, mogge gågger trodder. 
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En gågg sidder, mogge gågger tidder.* 
* anklagad. 

Ju senere på daen, diss vakkrere folk. 
Ironisk hälsning till senkommen gäst. 

D' ä för sent å binne om foten, nor huset ä ä. 
[sikta:] En ska inte sekte fes i stuvegrise. 

En skall inte pjoska för mycket med morsgrisar. 
[sin:] Var å en har sie kveser å klå. 

har sitt onda att dragas med. 
Var å en ä rädd om sie. 
Vart ä te sett fallet. 

-= har sin begåvning. 
[sitta:] Den setter inte, som sajera* bär. 

* sagorna. Säges om den, som ränner ikring med skvaller. 
[själv:] Dän ä bra julpen, som jalper se falv. 
Va en jör, dä jör en åt se falv. 
Va en jör åt annre, dä jör en åt se falv. 

226. En ska bryne kattes näse i da han falv har jort. 
Man skall låta en var själv uppskära, vad han sått. 

Salv jöre å falv ha. 
Dän som iggin har å fikke, han få gå falv. 
Bätter te ha å jöre mä Vår Harre falv än mä has äggle. 
En bra kar jalper se falv. 
Dän som inte vill jalpe se falv, honom kann varsken Vår 
Harre älle koggen jalpe. 
D' ä dumt å va okse åt annre å stut åt se falv. 

.----- att sköta andras ärenden bättre än sina egna. 
Ska di va, så ska dä va; å ska di inte va, så ska di inte va. 
Skabbet hunn äter åkkså brö. 
Di vill te skarp lut te eotii skorv. 
Där jeta ä eudred, där skaver ho. 
[skit:] Set har Sin vurn. 

Struntfolk har sina egna fasoner, hedersbegrepp m. to. Jfr 
nr 60. 

Skryt inte, forr än du ner hemm! 
Skryte å skräppe jer inte i fäppe. 
[skälla:] Dän hunn, som fäller, han biss inte. 
Nor en hunn tar te å fälle, då stämmer alle dom annre i. 

Om förtal. 
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[skämmas:] Dän som inte fämms, han kann jöre va han vill. 
Sputte i spisen  släkker lupin  ell. 
Iggin kniv ä så slö, att en inte kann färe fira å se mä an. 
Dän  smak  öarlet har fott, dän behåller dä. 

Jfr Hor. Ep. I: 2, 69 f.: »Quo semel est imbuta recens, 
servabit odorem testa din». 

'246. Ölire ‘ättel, smit inte gryta! 
Den som själv är svart, må ej svärta andra. 

Små sår å fattie förällre ska en inte förakte. 
Små sår å fattie vänner ska en inte förakte. 
[smörja:] Tåkke läder ska tåkke smorje ha. 
D' ä snart jort å få sej en gläk.* 

* klick, öknamn. 
Stakker dän, som ä så snål, att han skriker, nor an liter. 

Även som talesätt: »Han ä så snål» etc. 
251, All snålhet tar en feten änne. 

Sikke e so åt Romm, så kommer dä e so ijenn. 
Sikke e so åt Rommereport, så kommer ho ijenn å äter på 
en lort. 
Spaudere inte mer på fars son, än att dä räkker te åt 
mors doter. 
Spare nor en har, å spare nor en inte har, dä ble ett falit 
sparene. 
Hunnen  sprigger  för brö, män haren för sin dö. 
Dän sten, som alle sputte på, ble våt te sist. 
D' ä allri vart å sputte i dän kål, som en falv kann få supe. 

Även såsom talesätt: »Han få supe dän kål, han Solv ha 
sputte i». 

SpUarger har två villkor: säjje saunig älle juje. 
spänte nor en har, å spänte nor en inte har, so ble dä ett 
falit späntene. 

»Spänte» = ta små smulor. Jfr nr 254. 
Stakker dän, som inte tör säjje du åt katten! 
Stakker dän, som står i juset å fymeaer se falv. 
En go vänn stier opp å ber en an sätte sej. 

Påminnelse som brukas, då detta icke inträffar. 
[stjäla:] Säle kann fö sin mann, å iblann jer dä honom 
huserumm mä. 
Två stolle jör ett par. 
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Dän ska inte jöre se stor, som inte ä mer än tri lorte höjj. 
En liten högfärdig person fick heta »Tri-lorte-höjj». 

Stor i era, liten på jora. 
Stort folk å store väjje. 

Säges till dem, som far överdådigt fram ock ej viker för 
mötande. 

Två store trivs inte i en pose. 
Ju mer en stryker katten på rompa, diss mer sätter han 
opp na. 
Dom som få stymmor, di få styffar. 
[styrka:] Om oksen vesste si störke, så bure han inte oket. 
Alltigg på sett ställ, å nattputta på boret! 

Kritiserande. 
Harre å hunne stägger allri döra ätte se. 
Synna å dammet, di foljer en åt. 
Sämje jer rumm. 
Ig-gin vill, att has ska va dä sämste. 
Inin vill va dän sämste. 
Snölös vinter å sömnlös natt, di kommer bägge ijenn. 
[ta:] Katten to jarne fisken, bale han slapp å blöte klora. 
Dä fe tri starke taj i vära: nor prästen tar hannes ko, 
nor Vår Harre tar bonnen, å nor faen tar prästen. 

I sammanhang med en saga om en präst, som trätte en ko 
från en bonde. Möjligen från annan ort. 

Nor en tals om trulla, då ä di inte lågt borte. 
Iggin vet sin ti. 

= när han skall dö. 
Tidit oppe å sent i sägs 
ä te heder för bå pie å drägg. 
[tjuv:] Koggen har mogge Syve. 

Möjligen i sammanhang med sagan om Mästertjuven. 
'284. eyva begriper allri, hur arlit folk rå mä å fö se. 

eyva full ifrå eyva allt va eyva äjjer å har. 
[tjänst:] Tebuen anst Me allti försmådd. 
Dän trille inte å stolen, som setter på golvet. 
Dän som inte vill tro på Vår Harre, han få tro på spöke. 
Ät din kål å ha di tro! 

Hänsyftar på berättelsen om en präst, som med detta uttryck 
avvisade trostvivel ock anmärkningar. 
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En tro allti dä, som en jarne vill. 
Bätter äte mä en hunn än trate mä an. 
Ett trä kann inte brinne, å e öar g kann inte trate. 
Äte mä alle, män trate mä iggin. 
Nor store harre träter, går da ut över dom små. 
Nor store harre träter, ä dit dom små som få sette imilla. 
D' ä inte ens fel, nor två träter. 
Nor du ska tukte barnet, så läs Fader vår forst. 
D' ä minner tut å gråte en dö än en som lever. 
D' ä inte tugt, nor barnet tramper knäet; män d' ä typer, 
nor dit tramper jartet. 
Tugge fjät jör jupe spor. 
Tann för tugge ä bra för bå gammle å ugge — män inte 
för gammle Urger, som igge tänner har. 
Två varmer bätter än en. 
Va två tass om, dit kommer inte dän trejje ve. 
Tyst, min munn, så få du såkker! 
Du fäljer inte en tår, som inte non an få plåkke opp. 
Konster å ugge di hör ihop. 

Konster = odygd. 
Ugg å galen går välle an; män Gu nåe dän, som ä gammel 
å galen! 
Nor uggdomen rase, d' ä inte falit; män nor gubba rase, 
d' ä varr. 
Vakker dän, som vakke.rt jör. 
Alle vakkre farjer fäller, å alle fule fader setter i. 
En vänner jarne di vakkrerste våda på tyet ut. 

Man visar var sak (i synnerhet när det gäller en själv) från 
dess vackraste sida. 

Dä väkser tänner i valpemunne. 
Säges om näsvisa småbarn. 

Dän vet har, han jer vike. 
Stort huve å lite vet. 
Katten vet noj, vem han spinner för. 
[vilje:] Veljen drar halve lasset. 
Vise höns kann åkkså varpe i nättlera. 
Våje vinne, våje tappe. 
[välja:] En få inte valje se väder te å fise i. 

Minne av de tider, då »naturalia» förrättades utomhus under 
öppen himmel. 
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En låner sin vänn å kräver sin ovänn. 
Hur en vänner se, så har en röva bak. 
Åke å vänne å ööre hemm ijenn. 

Om den, som söker slingra sig ifrån något. 
[vänja:] Som en har vant se, nor en va barn, så jör en, 
nor en ble stor. 
Dän vänter inte förjäves, som vänter på sett straff. 
[världen:] D' ä så vardenes lopp: 
dän ene ska dän anure äte opp. 

.324. Vära* hiner en allt, om en än sprigger ifrå na i en opp- 
försbakke. 

* världen. 
[växa:] Dit väkser inte gräs på allmän väjj. 
Ägger kommer allri för tidit. 
Än har inte Vår Hane glömt sie smålännige. 
Än kann e Urg leve en hunnåller. 
E ugg ägke ä som ett surt veträ: dit dryper i dän ene 
ännen å brinner i dän annre. 
Åre dän äres bör, å Vår Harre mäst! 
[ärligt:] D' ä ett arlit krek, som bjuer te. 
En ska inte äte opp dit en ska leve ve. 

Man skall ej förslösa det man har sitt uppehälle av. 
En ska äte dit en få, å tralle* dit en kann. 

* sjunga. 
En har inte öjjena bak å inte röva frarnm. 

Ordstäv. 

Äjö, fet! — sa Rosvall. 
Grov avskedshälsning. 

Andli öfföte å varsli smålännig — sa han som sto Mrke- 
plikt i Linööpig å fekk spö i Västervik. 	. 
I arsolet — sa prosten. 

Efter en omkring 1850 avliden prost. 
Dit ska va not jävelsty, män ja för min del har inte hatt 
ont å at — sa korpralen om arvsynda. 

Från ett husförhör. 
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Du fnase där ja biter, män äter där ja fiter — sa rotta te 
mänska. 
Ja må så bra borte som hemme -- sa han som svor 
bort se. 
Visst va dä la en falia bra kar, män så glömde han 
inte häller å tal-om-at — sa smålännigen om apåsteln 
Paulus. 
Bär I inte ut an, inte röker I ut au — sa gubben, nor 
an fet bakom bägken. 

Från i en händelse vid ett bondkalas. 
Drekk på biten, jävvle! — sa knikten, nor han fet i 
brunnen. 
[emellanåt:] Imillaåt — sa Mörstätt. 

M. var en halvfnoskig gubbe, som hade det där till talesätt. 
En gågg ä iggin gågg — sa flekka, nor ho fekk en pojk. 
Far ä hemma här å står, var an vill — sa äarga, nor 
gubben sto på huvet i brunnen. 
I fordom — sa Hällbarj. 

H. var präst i Virscrum. 
Inte kam' ja jake, å inte kann ja neke, å inte kann ja 
säjje mä fri för at — sa äarga, nor ho sto för rätte. 
I Harrans frid! — sa Ole-Greta. 
För mykke ell å för lite rök — sa spisen om sola. 
Dän där, han försorjer se niä munnen — sa prästen om 
hunnen. 
Gu bevare pastorn, ja kommer som falve faen! — sa 
gubben Röst, nor han slo ikull ve altart. 

R. var en gammal lantvärnist, som gick med träben ock 
kryckor. 

Se Guss velje — sa flekka, nor ho kröp te prästen. 
Dä går välle över — sa gubben, nor han spydde i sån.* 

* vattensån. 
3552 Dä en har, så har en — sa äara, nor ho åt opp salin-

boka. 
Dä va hemmtrevlit — sa Gunner, nor di begravde far has. 

G. var bonde i Tveta. 
Hårde mot hårde — sa dän illake*, nor han bet läns-
man. 

* hin onde. 
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Inte! — sa dän döe. 
Säges, då någon ej vill svara på tilltal. 

Tåkk åt ert, kamrater! — sa Dalbarj åt svina. 
* Giv rum. Dalberg var en gammal kyrkvaktare, som 

söp duktigt. 
Kar jör kars jarniger — sa Jödde Bulle, nor hustra fekk 
en pojk. 
Ja håller på å jävvles mä lillekakesen — sa pojken åt 
prästen. 

Från ett husförhör. 
Dä va kuppen — sa Åbarj, nor an brände opp byksera. 

Å. var en äventyrare, som på on gästgivaregård ej kunde 
betala, men brände upp sina gamla byxor ock tvang värden 
att ge honom ett par nya. 

I  ska leve som ja lär, å inte som ja lever — sa prästen. 
D' ä lite som grånne — sa öarga, nor ho öörde staken 

i öjet. 
Lågt häna å dit — sa pojken om månen. 
Han läser latin som inte å skriver resäft som fet — sa 
studäntens far om sin son. 
Dä va en go lättne, sa bolinen, nor hustra do. 
Milde  Jöns — sa Snus-Jösta. 

En halvfånig gubbe i början av 1800-talet. 
En ska förene dä nyttie mä dit nöjjsamme — sa gubben, 
nor han piskede öarga. 
[ord:] Inte Vet ja, va d' ä för or, män dit va faen så 
likt spader äss — sa pojken åt prästen. 

Från ett husförhör.  Or =  bokstav. 
I ra,  i ra! — sa bonnen, nor han öörde mit e ko. 
Här ä  rumm  för fler — sa arga, nor bo jekk i Sömn. 
Ja går välle te öejserli rätt — sa gubben, nor han för-
lorede hos koggen. 

Enligt en gammal folktro kan en tappande part vädja från 
kungens dom till käjsaren, men förlorar i vidrigt fall allt 
vad han äger. 

314. [se.:] Lä-mmä si! — sa öarga, nor ho blunnede. 
Si så-ja! * — sa gubben, nor han fekk si kvarna. 

* 
 

sågen. 

[skit:] Dit va lit — sa Kantin. 
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[skämmas:] Sämms an inte, d' ä ju dajer! — sa harregårspia 
te späktoren. 
Slut mä visle — sa pojken, nor han skar å se tugga. 
Dit va stännig på krek — sa gubben, nor han släppte 
lusa på boret. 
[säga:] Ja sa inte så ille, som ja mente — sa han som 
skulle ursäkte se. 
Här va iggintigg å ta — sa öyven, nor han to döra. 
Dit tar se — sa pojken om skriket. 

Skriket = skrikandet. 
Tusen takk för dätte nöjet! — sa Duvander, nor han 
jekk ifrå begravniga. 

D. var en gammal klockare i Tveta. 
Gu vare lov, han börje å tak — sa öarga, nor pojken lå 
i vagga å svor. 
Tien går fort — sa Kalle Jort. 

Kalle Hjort var en halvtokig sockengubbe i Mörlunda. 
Harren sir te trona, å inte te skona — sa öarga, nor o 
jekk balfoten åt öörka. 
Trumf mant! — sa öarga, nor o fet en abborre. 
Ja undre — sa flundra — om jädda ä fisk. 
Ja vet om at — sa öarna, nor o jekk galet. 
Ja ville å — sa han som slo å se. 

= när han föll av hästen. 
Dit va ett stigkane yrväder — sa öarga, nor o pissede i 
mjöltrojet. 
Måns å ja, vi åker — sa gåsa, nor räven to na. 
Ära ble iggin mätter utå — sa han, som ble dömd ärelös. 

Jämförelser. 

Han blarre* [1. lapre], som e jet fiter på e näver. 
* pladdrar. 

Han ä så dumm, s'att han vet inte framm, om han lever 
bak. 
Dit faller å se falv som en gammel jarskår*. 

* gärdesgård. 
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Han far framm som en oskodd tiggere. 
D' ä så fattit, så dit orke inte brinne i spisen för dom. 
Da går så fort som e lus på e nred näver. 
Da går så fort, som en hunn äter opp en höfamn. 

Ironiskt; hunden äter icke hö. 
Di förliks som vaden å kalven. 
Dä förslor som allmose i Poselöse. 

»Påselösa» är ett gjort ortnamn. 
Da förslor som en snus* i havet. 

en pris snus. 
Da förslor som sputte i spisen. 
[gikten:] Ikta ho flyer i kroppen som en örn. 
Han går på som e lus i e skorveruje.. 
Da går, som katten to korven. 
Dit går som fet i gröne bykser. 
Han ä så lat, så han iss inte skare ellen å se. 

Från den tid, då de hade spingstickor. Skarepåk = eldgaffel 
av trä. 

Ban ä så lessen som skomakars gris. 
Han lever* som en förtenere. 

väsnas. 
Han lever som en brems i en vantetumme. 
Han lever som en tyrann i ett fethus. 
[ljuga:] Han jujer, som en häst trave. 
Han ä så låg som dit svåre året. 
Han ä så lågg, så han kann live ner rägn. 
Han ä så lätt, s'att han orke hoppe tri figger hökt över 
krösabärsträet*. 

lingonriset. 
Han ä så lätt som dän fojel, di kalle koa. 
Han ä så nyter*, som han vare i fjäre året. 

glad. 
Han sätter näsa i vädret som en tysker gris. 
Han rå inte så mykke, så han kann 'öre ut en katt. 
Ho si ut som e vattenlajd katte. 
[sjunga:] Ho Jagger som katta, nor ho har rompa imilla 
e dör. 
[skina:] Han fin som en tiggerepåk tri da för jul. 



JÄMFÖRELSER, OKVÄDEN, ORDLEKAR. 	 61 

425. Han ä så skrin*, så en kaun läse latin ijönom basera 
på an. 

mager. 
Han ä så snål, så han nänns inte lite. 
Han ä så snål, så han skriker, nor han liter. 
Så titt som lappe vante. 
Majen ä så tomm som slatra* på en gast. 

inälvorna. 

Okväden. 

[go:] Ja ska je de, så röva rope trättan. 
Han ska Ilägges å flägges å sloss i farten mä Sinnet. 
Nor en kogg fiter, då rinner där en löjtnant opp. 
Ja ska slo te de, så du ska fare så hökt, s'att du ska 
'Are Guss äggle fise. 
Om du inte tior, så ska du få så mykke stryk, som du 
vill ha. 
Dä finns tri slajs äggle: gode äggle å onde äggle å bek-
äggle*. 

Skomakare. 

Ordlekar ock gåtor. 

Om han inte hadde hatt dän hatten, då 
hatt hatt å hatt. 

Ordlek med hatt ock haft. 
Ja kan läre dän där stubben predike så 

= så bra, som prästen kan lära honom. 
Ta för de mer, älle lägger ja te de. 

Nämligen på tallriken. 
Iggintigg ä sämmer än e krokket kake; 
än stryk å en stake. 

Alt få ingenting är bättre — sämre etc 
Håkke väjjer mäst: ett punn fjäder älle 
eyva ä inte hetnme. — Var ä di då? — 

Säges till den, • som jämt ock ständigt 

hadde han iggin 

bra som prästen. 

iggintigg ä biitter 

ett punn sten? 
Di ä borte å fäl. 

är rädd för tjuvar. 
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Salv han fet ihäl se på en trindehöj*. 
* gödselhög. Säges, när någon brukar ordet »själv». 

Ja skulle, ja skulle, män skullen for ner. 
Till den som alltid »skulle» göra det. 

Va dän gammle leter ätte, dä kann dän ugge hitte. 
En gammal gumma går lutande. Ett par pojkar hånar hänne: 
»Va leter I ätte?» Hon svarar med detta. 

Dä finns två vakkre namn, å dä ä Lene å Lise: Lene för 
halsbränne å Lise för bukvark. 
Ja vet e sokken, där dä inte finns mer än en arli kar, å 
han har stule en häst. 

Sades om Adelövs socken i N. Vedbo. 

Böner ock andra formler. 

Takk ska I ha för dätte mål! Näste gågg ä ja like snål. 
Parodi på bordsböner. 

Gu bevare far å mor å mäjj, lille stakkere! Dom annre, 
dom liter ja i. 

Parodi på morgon- eller aftonbön. 
Blå vällig, sur sill, baljhunne komm hemm! sär välligs-
klåkka. 
Tri trä i spisen, jus i säng — säjjer trana om gammle 
varferaften*. 

Vårfruafton = dagen före vårfrudag, den 25 mars (även 
»gamla» vårfrudagen den 6 april). 

Dä fums två fule namn te i våra, å d' ä Pikkelin* å 
Knös**. 

* General Pechlin. 	" hin onde. 
Hå hå ja ja, du tu-g-ge vär, som så min undom späker, 
som to bort min gammle kar, å ga mä en sån mjäker! 
Stakkere dän, som ä liten å trotter, å våt om sie fötter, 
å har pisse i sie sko! 

Ironisk tröst åt barn, som skrika. 
De synna kann ja spinne för på julaften. 

Svaras då någon säger, att det ock det är synd. 
Inte gråter ja för barna ä så små: Ujene ligger i vagga, 
nittene börje å gå. 
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Döp en i vatten, så ble han lik katten; 
döp en i mjolk, så ble han lik folk! 
U väjjen för Aggatorpa! 

Jfr »Stort folk å store väjje» (nr 267). Aggatorparna voro 
kända för våldsam framfart. 

Dä finns tri slajs folk te: mannfolk å kvinnfolk å Åsedaboe. 
Från Åseda socken i Kronobärgs län vid Kalmar läns gräns. 

Vemmerby hake, 
di far å di plagke 
å saljer si äre 
för bek å för are. 

Troligen räst av en gammal nidvisa mot Vimmerby handelsmän. 

Talesätt. 

Ho ä i ådvä'ntera. 
= går i väntande dagar. 

[Småbarn] ble arje, å iggin ä rädd. 
Tillämpas med namn: »N. N. ble arj» o. s. v. 

Betale en ölännig för e fäppe sä. 
= förrätta sitt tarv. 

D' ä krut som brinner. 
Om den som lätt blir arg. 

Har du brått, så sätt de! 
Säges till den, som brådskar onödigt. 

Ät brö te gröten, din sojelbuss! 
Ät brö te gröten, pojk, så ble du röbrust! 
Di bygger Babels torn å bygger se falve utom knuten. 

Om dem, som bygger dyrbarare, än de har råd till. 
Dä va don i asken å smör på låkket. 

Ironiskt skryt. 
Si på farmaken (morlika)! 

Säges, när en gosse (flicka) visar drag, som påminner om 
far (mor). 

Far din va inte glasmakere. 
Säges till den, som står i ,ljuset ock skymmer andra. 

Gräle inte, allmoje, dä finns laj å rätt! 
Säges till barn, som kivas. 
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. . . skulle jöra gata så grön. 
= ville göra väl, men det misslyckades. 

Han ,ä ute å går mä vite äppen. 
= bjuder till fadder — syftar troligen på någon gammal sed. 

Somme har inte mer än e tröjje å en Gud. 
Om den, som är fattig (odk ändå inte fäller modet). 

Dä händer, nor jöken gal i farsta. 
= det händer aldrig. 

Hynna hägde på jarskårn. 
= det gick nätt ock jämt. 

Va kommer dä åt mästarn, vill han ble jisäll? 
Till dem, som bär sig underligt åt. 

[köra:] Han nk trind. 
= snarkar. »Trind» = gärdsle. Jfr »dra timmerstockar». 

Han har fott lappe på prästes bykser. 
= fått bota till kyrkan för otidigt sänglag. 

Forr än du lemne, så ät, te du remne! 
Ironiskt, till snålt folk. 

Dä va bätter lykke än konst. 
Nämligen att något icke gick på tok. 

D' ä inte lågt ifrå lannet rott, 
= det är nyss börjat. 

Ä du mätt, så ät! 
Dä ble une väder, kattera nys. 

Säges. åt barn, som nyser. 
Somme få släppe te bå ris å röv. 
Rädd om trotet. 

Rädd att något skall tryta. 
Jo i röveri på guffars häst! 

-= händer inte! 
[se:] Dä karm e blinn &ar g ifrå Ölan si. 

= det är alldeles uppenbart. 
Han har sitt räven. 

= han är hes (genom förkylning). 
[sitta:] Han setter inte i gräset. 

Om den sota onödigt .beklagar sig. 
Han vill allti sette på dän opperste hylla. 

= vara förnämst. 
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492. [skymma:] Han står i juset ä fymmer sä falv. 
Om en som ej tar vara på sina fördelar. 

493; Ja har inte hatt mer än e sold: att inte far do på samme 
gå n som mor, så ja fekk 'sorje dom mä samme kläer. 

Så sa en piga. 
Han törs inte säjje du åt katten. 
Han timre på liköista. 

= hostar av lungsot. 
Vill du tro på mäjj, ska ja jöre de sali. 
Om du tro på mäjj, så ska ja jöre de sali. 
Si gu mora, mett aks, ä du vaken så daks! 

Till den som är sent vaken. Säges mäst till barn. 
Ä dä vaks, mäster Bek? 

Till den som lägger sig i vad han inte begriper. 
Dä ä vää å da. 

= en dagsresa. 
At, vördi prost, tes I sprikker, d' ä så innerlit jarne unt. 

Sv. landsin. 1904. 	 5 



Visor. 

1. [Stolts 

Visan är meddelad av bibl.-amanuensen PONTUS SJÖBECK efter 
en uppteckning, gjord (efter vad man av en å föreg. sida skriven 
namnteckning av påtagligen samma hand kan dömma) av en Jonas Törn-
qvist i »Dijö d. 8 Ianuarj 1725» uti ett numera å Lunds universitets-
bibliotek befintligt handskrivet exemplar av Skånelagen (B. N. Mscr. 
4:o N:o 30). — Afz.-Bergstr. nr  26. 

Hilla lella sitter i buren. 
Wem wet min sårg utan Gud. 

Hon sömmar dhe sommana pura. 
Dhen lefwer aldri till som ing torde k(a)laga mine sårger. 

Bråt kåm däd för drottningen ju — 
Hilla lella ähr wihl i sommen sin — 

Drotningen axlade kappan blå — 
Så gick hon dit Hilla lella lå — 

Drotningen sig innom dörren steg — 
Hilla lella henne med ögonen neg — 

Hilla lella klapade på hyende blå — 
Min nådige drotning wihla här på — 

Drotningen slog Hilla på witblommande kind — 
We sömmar du willer sommen din — 

Min nådige drotning slå ey så hårt — 
Jag är ett kånunga barn så wähl som eders nåd — 

Min nådige drotning I sätten Eder ned — 
Så sorgelig wihl jag beklaga för Ehr — 



STOLTS RILLA. 	 67 

Min fader war en kånung så båld — 
5 kånungarike han hade i wåld. 

[Blankt i handskriften.] 

Dhen ene het hertig Flåke — 
Han wihle mig mäd oära bårtlåka — 

Dhen andre heet hertig Hillebran — 
Kånungen[s] son af Anggeland — 

Så salade han sin gångare grå — 
Sedan satte han mej där på — 

När som wij kåm i rosende lund — 
Där lyster her Hillebran wihla en stund -- 

Där bredde han ut sin kappa blå — 
Där lyster her Hillebran wihla uppå — 

Hillebran, Hillebran såf icke nu — 
Jag hörer min faders hästar kny — 

Hillebran, Hillebran såf icke längge — 
Jag hörer min faders hästar i grön ängge 

Hillebran tog lilla utj sin fang — 
Hilla lella, i dag skall du icke nämna mit namn 

Han hög i dän förste flåke — 
Mine 7 bröder mäd krusade låkar — 

Hillebran H. b. stilla dit swär — 
Däd ähr min fader du hugger - i hel — 

Och innan iag hade dhe orden nembt — 
Så war då straxt dhen rede hog hänt 

Hillebran El. b. stilla din knif --
Skona min yngste broders lif 

Hillebran stryker uppå sit swärd — 
Hilla lella dätta wore du wähl wärd — 

Min broder tog mig utj min gulle låck — 
Så swepte han dän om sin sate knap — 
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Then war aldri så litten root — 
Thet tog icke 1 stöke utj min foot — 

Thet war 50 mihlar ringa — 
lag måste alt fort springa — 

Sedan satte han mig utj ett mör[k]t huus --
Där iag såg warken dager el. Haus -- 

War gång iag mig där rörde — 
Drakar och ormar iag där hörde 

281. Hwargång iag mig där wände — 
Drakar och ormar iag där tiente — 

Sedan, sålde han mig för en kl[åka] ny - - 
Den klåkan hon hänger i Dale by — 

War gång den klåkau klingar — 
Mit hierta må sönder i bröste springa — 

Hon lade sit hufwud i drotningens knä --
Så snart månde hon både siälas och dö — 

Finis. 

2. Pär Adelin. 

Från Hudeneds socken i Västergötland 1830, leronad för publika-
tion av komminister A. KULLANDER. - ArVV. II, nr 76. 

Pär Adelin han tjänte på konungens gård 
för pänningar ock välskurna kläder. 
Ock kungens hela vapensal han hade i sin vård, 
ock innerligt den tjänsten honom gläder. 

Ock konungen han frågade Pär Adelin så, 
en dag när i salen han var inne: 
»Varför är du så blek? Varför är du så blå? 
Varför är du så ledsen i ditt sinne? 

1) Felnumrerad i originalet. 
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Jag skådat i ditt anlet den hela långa dag', 
men har ej kunnat finna där ett löje. 
Säg, felas dig vin eller mat ock gott lag, 
eller fattas dig ro eller nöje?» 

»Mig fattas icke vin, mig fattas ej gott lag, 
mig fattas varken ro eller nöje. 
Men jag har fått en tidning allt uppå denna dag, 
som jagat från mitt anlet varje löje. 

Den tidning hon griper mitt sinne så fast, 
ock våndar mitt • järta, att det blöder. 
Hon gjort mig så blek ock så blå i en hast, 
ty där står, att min käresta är döder.» 

»Den tidning hon var sorgerlig, men hör dock, med förlov, 
hon var väl intet mera än en kvinna. 
Nu skall du få välja i hela mitt hov 
dig ut en den yppetsta grevinna. 

Du trognaste prydnad uppå min riddarbänk 
bland alla de grevar ock baroner, 
jag tänker dig belöna med en hederlig skänk: 
tolv tusende engelska guldkronor.1» 

»Vad konungen äger uti hela sitt hov 
mig båtar nu slätt intet till att hava. 
Långt hällre vill jag bedja ödmjukast om orlov 
att följa få min käresta till grava.» 

»Väl må du gärna draga, varthän din håg begär, 
men vart du far, du komma må med ära. 
Den skönaste rustning i vapensalen är, 
den må du vara värdig till att bära. 

Den gyllene sadelen han hörer dig till 
ock gångaren den flinkaste bland alla. 
Ock sedan må du börja den färden, när du vill, 
jag vill dig städse Härren Gud befalla.» 

1) I stället för »tolvtusende engelska gullkronor» hette det under-
stundom: »tolvtusende spanska dubloner». Visan sjöngs allmänt med 
flera variationer på 1830-talet, men är nu alldeles okänd, såväl som . 
alla andra folkvisor, i den orten. 
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Pär Adelirr han var till den färden ej trög, 
han sadlar strax sin gångare den snälle, 
så rider han så fort, som den lilla fogeln flög, 
allt över de nordiska fjälle. 

Ock när som han kom till sin kärestas slott 
uti rosendelunden den sköna, 
han skådar då de ställen, där så ofta de gått 
ock bundit rosenkransar i det gröna. 

Vid porten han binder nu gångaren sin 
ock torkar sina kinder de våta, 
så gångar han sig uti sorgesalen in, 
där fruar ock jungfrur de gråta. 

Han gångar kring den döda så sorgsen i sin håg 
ock vrider sina händer så svåra. 
Vart endaste sandkorn, som uppå golvet låg, 
det vattnade han med sina tåra. 

Den älsta grevinnan hon tröstar honom så: 
»Väl kan du än finna llännes like.» — 
»Nej aldrig hRnnes like jag någonsin kan få, 
om jag sökte än i världens alla rike.» 

Pär Adelin föll bredvid liket på knän 
ock det med sina armar omfamnar. 
Så bad han en bön: »Tag, o Härre, mig hän, 
att jag snart hos min käresta hamnar!» 

Djupa suckar han gav, heta tårar han göt, 
om liket han knäpper sina händer. 
Så böjer han sitt huvud ock ögonen slöt 
ock sin ande till himmelen uppsänder. 

De lade båda liken i samma sarkofag 
av marmor med de gyllene kärmar. 
Där ligga de i frid till den stora dommedag 
ock vila sig uppå vars andras armar. 

Det växte upp två lindar, som bära deras namn, 
där utanför den graven helt nära. 
Den ena linden tager den andra hult i famn, 
det märks, de för varandra äro kära. 
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3. Harr Peder. 

Upptecknad i Ryssby socken av Sunnerbo härad, meddelad av ania-
nuensen P. G. WISTAND. - Afz.-Bergstr. nr  30. 

Harr Peder han gick till sin fostermor. 
Han frågade hänne till råd, 
han frågade hänne, vad död han skulle få. 

Ock syndare äro vi stor. 

»Inte så får du din sotadöd, 
ej eller blir du slagen i krig. 
Men akta dig väl för de böljorna blå, 
att de icke förkorta ditt liv!» 

Härr Peder han gångar sig till sjöastrand, 
där låter han bygga sig ett skepp, 
det största ock bästa han kan. 

Ock syndare äro vi stor. 

Det skeppet det var utav valnötaträ, 
ock masterna de likaså, 
men seglen de voro av rödaste gull, 
som sattes där ovan uppå. 

Där voro båd skeppare ock styresmän, 
de skuto det skeppet av land, 
då glömde de bort Gud fader, Guds son ock den helige and. 

Ock syndare äro vi stor. 

De segla i dagarna fåra ock i timmarna två. 
Ock när som de kommo på det vildaste hav, 
så började skeppet att stå. 

Det var både skeppare ock styresmän, 
de kasta gulltärmng om bord, 
de kasta gulltärning om syndare då. 

Ock syndare äro vi stor. 

Ock lotten han föll på härr Peder, 
att han skulle kastas i sjön. 
Då lade han sig för masterna neder 
ock gjorde sin avskedsbön: 
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»Härre Gud tröste mig arme man, 
en syndare är jag stor; 
ty kloster det haver jag skändat, 
ock kyrkor det haver jag bränt. 

Ock änkor det haver jag dårat 
ock mången stålt jungfru därtill. 
Härre Gud tröste mig, arme man! 

Ock syndare äro vi stor. 

Om någon av eder skulle komma i land, 
ock min fostermor spörjer efter mig, 
så säg, att jag tjänar på konungens gård. 
Bed hänne ej sörja för mig. 

Om någon av eder skulle komma i land, 
ock min fästemö spörjer efter mig, 
så säg, att jag vilar under böljorna blå. 
Bed hänne ej vänta efter mig.» 

Ock syndare äro vi stor. 

4. Jälsta fjärsman. 
Fragment av en upplänsk slagdänga, meddelad 1887 av kyrkoherden 

N. SELLERGREN i Göteryd. Han hade hört visan sjungas av då ännu levande 
personer, t. ex. orgelnisten 0. W. Åkerström i Vessland ock lantbrukaren 
N. J. Afzelius i Torstuna. 

Ja vell förkunna om värsens öden, 
att Jälsta fjärsman ä vurten döder, 
han föddes hit allt te värsens vinst 
å ble begraven en annda pinst. 

Å allri va han rin i syna, 
rör han prosessa mä Jälsta swyna, 
å swyna tapa å fjärsman vant, 
å dä så jore han så galant. 

På kroen sat han bå da å nätter 
å gnavde ben ätter alla rätter, 
han gnavde ben ätter ko å kalv 
å sa te kröjarn: »Slo i jen halv!» 

Jälsta (uttalas jäsa) = Hjälsta socken, nu del av Hjälstaholm; 
fjärsman = fjärdingsman. 

• 
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