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Stäva. 
Ett kartläggningsförsök. 

Av D. 0. ZETTERFIOLM. 

Kap. I. Inledande redogörelse för kartläggningen. 

Följande uppsats har sin upprinnelse i en karta, som gjordes 
1938 och här framlägges som bilaga (karta I i slutet av häftet). 
Denna var ursprungligen tänkt som ett experiment och som ett 
underlag för diskussion av olika sätt att kartlägga material 
från svenska dialekter. Det hade vid olika kartläggningar 
yppat sig svårigheter att få en enhetlig uppläggning av det 
heterogena materialet i våra dialektsamlingar. 

Den utförliga kommentaren till denna karta har jag här 
betydligt förkortat, sedan en svensk språklig atlas planlagts 
och utarbetats (men ännu ej publicerats)) Jag har också av- 
stått från att angiva upptecknaren för varje belägg av de 
olika termerna. 

På nordiska seminariet, vars övningar undertecknad ledde 
under en del av vårterminen 1938, diskuterades vid några 
sammanträden materialet till föreliggande karta. Fil. lic. 
Signhild Jennische hade samlat större delen av materialet för 
stäva och biträtt vid uppgörandet av kartan. Den gjordes i 
hast för att vara färdig till ett seminariesammanträde och får 
därför inte bedömas som det allra bästa resultat man kån få 
med denna metod. Texten är författad av undertecknad un-
der senare hälften av år 1941 och förra hälften av år 1942. 

1  En kommitté bildades 1936 för åstadkommande av en nordisk 
atlas, omfattande språkligt, folkloristiskt och etnologiskt material. 
1939 erhölls understöd av lotterimedel till en svensk atlas. Ett 
antal kartor avsågos skola bli färdiga till den planerade men upp-
skjutna etnologkongressen 1940. 
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Material till denna uppsats har beredvilligt ställts till för-
fogande förutom av landsmålsarkivet i Uppsala av landsmåls-
arkivet i Lund, Lunds universitets folkminnesarkiv, Institutet 
för ortnamns- och dialektforskning vid Göteborgs högskola, 
Nordiska museet, Kulturforskningsinstitutet i Oslo, Udvalg 
for Folkemaal i Köpenhamn, Svenska akademiens ordboks 
redaktion. Till tjänstemännen vid dessa institutioner framför 
jag mitt tack.' Uppgifter för Finland ha lämnats mig av en-
skilda personer. Från folkminnesarkivet i Lund har utsänts 
en specialfrågelista om mjölkstävan, vilken besvarats från ett 
flertal orter i södra Sverige. 

Denna språkkarta med hela orden angivna på kartan över-
ensstämmer i metodiskt avseende med den fransk-schweiziska 
skolans, med Gilli6ron-Edmond: Atlas linguistique de la France 
och med Jaberg-Jud: Sprach- und Sachatlas Italiens und der 
Stidschweiz (jämför även den rumänska och den estniska atlasen 
m. fl.). En annan kartlä,ggningsmetod företräder som bekant 
Deutscher Sprachatlas, med cirklar, trianglar etc. som represen-
tanter för ljud eller för ord. De olika metoderna äro betingade 
av beskaffenheten av respektive material. Den franska atlasen 
har färre belägg; materialet är insamlat av en person med 
begagnande av ett genomfört fonetiskt alfabet. Den tyska 
atlasens stora mängd av belägg har till största delen upp-
tecknats av folkskollärare landet runt; fonetisk skrift har icke 
använts. Den franska atlasen lägger fram formerna direkt på 
kartan utan att vare sig genom gränslinjer eller färger eller 
på annat sätt utmärka vissa ljuds utbredning; kartan avser 
att utgöra ett underlag för studium av materialet i oförmedlad 
form, ej en sammanfattning därav i förenklad och åskådlig 
form. Däremot göres en sammanfattande framställning av 
vissa ljuds och ords utbredning på särskilda översiktskartor, 
som åtfölja en vetenskaplig bearbetning av orden eller ljuden. 
En , atlas av dylikt slag är mindre ett slutmål än ett "forsk-
ningsinstrument". Den tyska atlasen innebär mer av bearbet-
ning, av slutliga resultat, och får därmed också en begränsad 
användbarhet som studieunderlag. 
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Hur ställer sig nu det svenska materialet 'vid geografisk 
bearbetning? Materialet till karta I härrör till största delen 
från sockensamlingarna i landsmålsarkivet i Uppsala. Det 
har icke tillkommit genom systematisk utfrågning enligt fråga-
kortsmetoden, men i materialet ingå svar från landsmåls- 
arkivets första tryckta frågelista, om mjölkhushållning, vil- 
ken besvarats från en jämförelsevis stor mängd orter i Sverige. 
Frågelistsvaren ha i de flesta fall skrivits av ortsmeddelare, 
folkskollärare och andra intresserade lekmän. De innehålla 
rikhaltiga sakliga uppgifter, betydligt mer än som brukar 
förekomma i de vanliga ordsamlingarna. Å andra sidan äro 
de i fonetiskt avseende ofta mindre tillfredsställande än stora 
delar av det äldre materialet. Typordlistorna, som började 
användas redan på 1890-talet, syftade direkt på att lämna 
material för geografisk bearbetning. De ha också fått tjäna 
som en av de förnämsta källorna för de språkgeografiska 
översikter, som utarbetats eller påbörjats för ett ganska stort 
antal svenska landskap, men på samma gång ha typord-
listorna fått vidkännas rätt mycken kritik. De ha till stor 
del ifyllts av studenter på stipendiatresor. För en kartlägg-
ning av det slag som ägt rum i den franska atlasen är typ-
ordlistornas material icke ägnat. Därtill är det alltför oenhet-
ligt, och den frågemetod som på typordlistornas tid användes 
var alltför begränsad, då man alltid utgick från ord, icke från 
begrepp och sak. 

Det är icke längre bristen på material, som utgör den 
största svårigheten, när man söker kartlägga svenskt dialekt-
material, utan materialets oensartade beskaffenhet. 

Jag har upptagit ordet stäva till en kartläggning, därför 
att det utgör ett så åskådligt exempel på hur ett starkt varie-
rande ord kan te sig i sitt geografiska sammanhang på samma 
gång det också åskådliggör de svårigheter som uppstå när 
man har att utgå från ett oenhetligt material. Kartläggning 
av enstaka ljud i ordet skulle ej kunna åskådliggöra hur det 
ena ljudet påverkat det an,dra i detta gamla kortstaviga ord, 
som varit föremål för tilljämning på olika sätt. Genom att 
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man på kartan utsätter hela ordet kan förhållandet bättre 
studeras. 

Det svenska landsmålsalfabetet med sin långt drivna ny-
ansering och sitt mer än vanligt rikhaltiga teckenförråd får 
icke alltid en enhetlig användning. I olika delar av landet 
och under olika perioder av den långa tid detta alfabet till-
lämpats, ha stora inbördes motsättningar yppat sig. Så finner 
man i äldre uppteckningar, däribland i flera av 1880- och 
90-talets förnämsta samlingar från Uppland, accentbeteckningar 
av följande utseende: ståvic Gräsö, Uppland, då akut accent 
avses, och stkei Djurö, Uppland, då grav accent avses. Dy-
lika accentbeteckningar ha senare fått vika för ståva (akut) 
och stava  (grav).1  Om formerna stgvå och ståvet, som emellertid 
falla utanför sydkanten av karta I, hade kommit med vid 
kartläggningen, hade man fått lov att överföra den gamla 
accentbeteckningen till det nyare beteckningssättet. 

Biaccenten på sammansatta ord utelämnas ofta av uppteck-
nare, så i 5 fall av 19 av det på karta I införda materialet. 
I fråga om biaccenten torde man med rätt stor sannolikhet 
kunna normalisera, ehuru även i dylika fall en del fällor 
finnas. 

Även kvantitetsbeteckningen har i mängd fall utelämnats 
av upptecknarna. Med hjälp av annat material från de ifråga-
varande orterna och efter förfrågan hos kännare av respektive 
mål har jag kompletterat kvantitetsbeteckningen i 6 fall. En 
förutsättning för varje komplettering eller annan ändring av 
kvantitetsbeteckningen är att man först undersökt huruvida 
kortstavighet föreligger. 

Dialektuppteckningarna skilja oftast inte på k och Z, och 
endast på vissa håll mellan k och 4, g och g. På karta I 
har bokstaven k blivit generaliserande genomförd. Mera tvek-
sam blir man, när det gäller k- och g-ljuden, därför att skill-
naden mellan främre och bakre k- och g-ljud kan vara fone- 

Vid seminariediskussionen rörande stäva-materialet hade knap-
past någon av de yngre reda på vad den äldre accentbeteckningen 
avsåg. 
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tiskt och språkhistoriskt värdefull. Men när g-ljudet skrives 
med g 1. g som tecken för sammanslaget främre och bakre g, 
uppkomma lätt vilseledande uppgifter vid excerpering. På 
denna karta förekomma inte många g-tecken i detta ord, men 
det har krävts rätt många kompletterande upplysningar, innan 
klarhet vunnits om de få formerna med g-ljud i Dalarna. 

På kartan framträda beläggen tryckta med två slags stil-
sorter, dels antikva, dels kursiv. De med kursiv tryckta be-
läggen äro skrivna med landsmålsalfabetet, de med antikva 
tryckta äro skrivna med grov beteckning. På kartan är 
kursivstilen förbehållen landsmålsalfabetet, men i texten har 
kursiven här använts för både grov beteckning och landsmåls-
alfabetet 1, med ett undantag: I materialsamlingarna till karta 
I har antikva och kursiv använts på samma sätt som på 
kartan. 

Det har varit nödvändigt att på kartan genom skilda stil-
sorter särhålla vad som är skrivet med grövre beteckning 
och vad som är skrivet med genomfört landsmålsalfabet, därför 
att fara för förväxlingar och missförstånd eljes kunde uppstå. 
Uppteckningar som skrivits på ena sättet äro ju ej fullt kom-
mensurabla med uppteckningar som skrivits på det andra 
sättet. I texten gör sig motsvarande fara ej på samma sätt 
gällande, då sammanhanget ger ledning. Därför har den för-
enkling som ligger i användningen av kursiv för såväl grövre 
som finare beteckning (i stället för kursiv ensamt för lands-
målsalfabetet, jonisk eller 4.yptienne för grövre betecknings-
sätt) med redaktionens begivande tillämpats i texten. 

Egentligen borde kartläggning av landsmålsarkivens ord-
material liksom över huvud varje mera omfattande publicering 
av deras dialektmaterial föregås av undersökningar och över- 

1  Ett tryckfel på kartan får jag i detta sammanhag rätta. Ordet 
mpastavu, anfört från Siljansnäs i Dalarna, har på kartan blivit 
tryckt med kursiv i stället för med antikva. Ehuru ordet inne-
håller tre bokstäver ur landsmålsalfabetet, är det ej skrivet med 
genomgående tillämpning av detta alfabet, utan måste anses som 
grov beteckning. Jfr beläggen från Bodsjö i Jämtland, Bingsjö i 
Dalarna m. fl. 
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sikter beträffande ljuden .och källornas ,sätt att beteckna lju-
den. Sådana översikter till gagn för excerpering av sam-
lingarna ha också av mig en gång planerats och påbörjats 
inom den så kallade riksundersökningen vid landsmålsarkivet 
i Uppsala. 

Det framgår av det föregående att vi vid vår kartläggning 
beträffande återgivningen av primärmaterialet icke kunna följa 
samma linje som Gillieron vid utarbetandet av den franska 
språkatlasen eller Jaberg och Jud vid utarbetandet av språk-
och sakatlasen för Italien och södra Schweiz, då i dessa verk 
ingen den ringaste ändring i primärmaterialet fick förekomma. 
"Wir können mit G-illkiron versichern", heter det i Jabergs 
och Juds bok Der Sprachatlas als Forschungsinstrument (s. 
240), "dass wir keine, auch nicht die geringste phonetische 
Retouche an unserem Material vorgenommen, und dass wir 
die paar offensichtlichen Fehler, die wir korrigierten, in der 
Legende mit peinlicher Gewissenhaftigkeit angemerkt haben". 

Den fransk-schweiziska kartläggningsmetoden böra vi dock 
här i Sverige icke alldeles underlåta att pröva. Den kommer 
för framtiden att erbjuda större utvecklingsmöjligheter än 
punkter och gränslinjer som symboler för språkliga fakta. 
Med vårt material blir denna metod mödosammare än den 
varit för de nämnda utländska kartläggningsföretagen. Men 
detta får icke avskräcka. Det vore som att uppge utgiv-
ningen av en text, därför att det funnes alltför många hand-
skrifter att tillgå. 

Kap. II. Kommentar till karta 1. 

Stäva är ett ursprungligen kortstavigt ord, på vilket viktiga 
tilljämningsföreteelser kunna studeras. Dialektformerna på 
kartan utgå, liksom svaga substantiv i allmänhet i Norrland 
och Svealand, nästan genomgående från oblik kasusform, och 
ändelsens u har påverkat stammens vokal. På några håll har 
,stamvokalen i sin tur haft inflytande på ändelsen. 

Schematiskt låta företeelserna uppdela sig i två huvud- 
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grupper: 1. förändring av stamvokalen a till grumligt ö-ljud 
(även å-ljud förekommer) på ett nordligt område från Härje-
dalen, Jämtland och Ångermanland norröver. 2. förändring 

Karta II. 

Stamstavelsens vokal i stäva, lada etc. 
\\\\ = a-vokal. 

//// = ä- eller e-vokal. 
 = ö- eller å-vokal. 

av stammens a till någon öppnare art av a-ljud och till å-ljud 
(ce, a) på ett område i Svealand upp till Hälsingland.' De 
två gruppernas utbredning har översiktligt framställts på 
karta II. Både övergången av stamstavelsens vokal till något 

1  Jfr Hesselman, Sveamålen s. 27 samt Hultman i Nordiska 
studier tillägnade A. Noreen 1904, s. 229 f. 
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slags ö-ljud och övergången till ett ä-ljud finns dessutom i 
Österbotten. Belägg på ordet med bevarat a i stammen finns 
både inom ö-området och inom ä-området. Nedre Dalarna, 
uppvisar a-ljud mot övre Dalarnas a-ljud. Inom delar av 
övre Dalarna finns dessutom motsättningen mellan nom. ståvå 
och oblik kasus stavu ännu bevarad.1  Nominativformen har 
uppkommit genom tilljämning av a—a till å—å. 

Från Norrbotten ända ned till Arnäs i Ångermanland upp-
träda former med ö-vokal eller grumlig 6-voka1 i stammen: 
st&Lva 1. stbvu. En del former stäva och stavu på detta område, 
t. ex. i Degerfors, Lycksele, Stensele, Sävar, Norsjö, Piteå 
och i Arjeplog, bero på hypersvecism. Efter parallellen rspr. 
lada: dial. 14do har den ursprungliga formen i Arjeplog Åke 
ersatts med ståvo, Möjligen under inflytande från rspr. stäva. 
Norra Västerbottens stågwu visar oregelbunden vokalism i 
detta ord; lada har tilljämning till lbdu. 

Anmärkningsvärd är den skilda kvantitetsutvecklingen i 
ordet från den ena älvdalen till den andra. Nära nog var-
annan större älvdal har bevarat mer av den gamla accenten 
och kvantiteten, och varannan har förlängt vokalen.2  Kort-
stavigheten är bevarad längst i norr vid Kalixälven. Vid 
Lule älv och vid Råneå har förlängning av vokalen inträtt. 
Kortstavighet finns däremot vid Piteå. Vid Skellefteälven 
är det på grund av diftongeringen svårt att avgöra, om 
vokalen eller konsonanten är förlängd; i andra ord har vokalen 
förlängts (lbdu). Norsjö i norra Västerbotten har också både 
ståvu, stava och ståvu. Förlängning av vokalen ha vi sedan 
i södra Västerbotten (ståvu och ståvu). Förlängning av konso-
nanten är tydligen det gamla tillståndet, som här visar sig 
i Vännäs och som sedan anknyter till Nordmaling och Bjur-
holm med bevarad kortstavighet (ståva jämte stim). Obs. 
sigma, ståva ända nere i Arnäs.3  

' Se Levander, Dalmålet II, s. 129. 
2  Jfr även Zetterholm, Om supradentala och kakuminala n-ljud 

i nordiska språk, s. 57 ff., där förekomsten av suprad. och kakum. 
n satts i samband med den skilda kvantitetsutvecklingen. 

3  En uppteckning har ståva från Norrala i Hälsingland, och 
stivit med lång konsonant uppges frän Gräsö i Uppland jämte ståvit. 
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Inom Ångermanland urskiljer man tre områden. Den till-
jämnade vokalen är där, dels 8 (så i de fåtaliga exemplen i 
nordöstra Aug.: Arnäs, Nordmaling, Anundsjö och så långt 
västerut som Junsele), dels å-ljud vid Ångermanälven och 
Faxälven (nästan hela det område som ligger mot Jämtland-
Medelpad), dels a-ljud (så i mellersta och östra Ångermanland). 
Nordingrås ståva inordnar sig i raden av ord, i vilka ett 
a har ersatt öppet a i denna socken, jfr tarp (< tarp <torp). 
Ömrådet med öppet a sträcker sig även ända upp till Vilhel-
mina, som tydligen har Anundsjös variantform ståva. I ståve-
områdets södra del skiftar vokalen; från Högsjö till Stigsjö 
finnas vokalvarianterna co, 8, e, a, a. Växlingen måste bero 
på att flera tendenser här ha mötts. Multrås sthva ansluter 
sig vidare till nordöstra Ångermanlands ståva; även i andra 
avseenden ha ljudförhållandena i nordöstra Ang. trängt ned 
till Ångermanälven på området Multrå-Boteå, jfr beträffande 
utvecklingen torp > tarp Geijer i Sjögrens Sverige, s. 473 
samt beträffande lov > lav Bucht, ii och 6, s. 37. Till jäm-
förelse kan nämnas, att å-former av ordet ståvu el. dyl. också 
finns i Jämtland, vid södra delen av Storsjön, dock utan 
geografiskt sammanhang med de ångermanländska å-formerna. 

Anundsjö stia (-å-) och Junsele ståva skjuta så långt västerut, 
att de visa att sammanhang en gång funnits mellan Väster-
bottens sava och Jämtlands stliva. Sammanhanget har se-
nare avskurits av stöva på sydvästra och av ståva på nord-
östra sidan av Ångermanälven, närmare kusten. Det öppna 
a-ljudet torde representera en tendens söderifrån (Medelpad a, 
Hälsingland a), som via Anundsjö sträcker sig ända upp till 
Vilhelmina. Att en tilljämnad form med grumlig vokal funnits 
också inom området Nora-Bjärtrå framgår av ordet löpt n. 
'loggolv' av *log-gatu f. Övergång från fem. till neutrum har 
ägt rum i obest. form någhta, som uppfattats som neutr. best. 
sing., under inflytande från ordet golv. 

Mycket anmärkningsvärd inom Ångermanland är Resele-
formen pl. stavar, uppkommen genom sekundärt omljud på o, 
varom närmare nedan. 

Ehuru stöva alltså inte har direkt anknytning till Jämtland 
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torde dock denna utveckling närmast ansluta sig till tendenser 
i detta landskap. Det kan vidare påpekas, att ö' i kort sta-
velse i enstaviga ord motsvaras av öppet å-ljud inom detta 
område gentemot s i Aug. för övrigt, t. ex. lov. Likaså finns 
i typen duga å-ljud i Ramseleområdet (dvs. från Helgum till 
Tåsjö) i anslutning till östjä,mtska förhållanden, se Bucht, ii 
och 6, ss. 37 och 131. 

ståva. i Ångermanland representerar en annan tendens än 
den som är förhärskande i Västerbotten och Jämtland, nämligen 
en öppning av stamvokalen. Samma utveckling finns i land-
skapen söderut samt österut i Österbotten i Finland. (Egen-
domlig är därför sydligaste Ångermanlands—Stigsjö, Hägd-
ånger, Säbrå—anslutning till södra Ådalen.) stetva, skum, ut-
talas ordet i Medelpad och norra Hälsingland. Det• stava och 
stieva, som finns vidare söderut i Hälsingland, Bergslagen 
och Uppland, har även det till närmaste förutsättning ett 
stadium med öppet a. Orsaken till att det blivit rent ce-ljud 
i Bergslagen och Uppland är att ä har införts i stället för a, 
som blivit alltför inskränkt i sin användning.' I Dalarna 
kan man tydligt följa utvecklingen från a-ljud i övre Dalarna 
(stelna) till v-ljud i gränsområdet till bergslagsmålet och till 
a- och v-ljud i Bergslagen. Och på liknande sätt har enligt 
Envall utvecklingens gång gestaltat sig i Uppland (s. 139, 
not 1).2  Denna dialektutveckling ligger i första hand till 
grund för riksspråkets stäva. —  Dalmålets stagu har sekundärt 
uppkommet g. Om en växling g: v i dalni.  ålet se Levander, 
Dalmålet II, s. 28. 

Utvecklingen av a> ä i denna typ förekommer i Österbotten, 
t. ex. lädu 'lada', med undantag av Pedersöre, Purmo och 

1  P. Envall, Dalabergslagsmålet, s. 138: "Enär a, motsvarande 
såväl a som ä, endast förekom framför k ock r, ersattes a i typen 
ladu med målets ä-ljud." 

2  Återstår att förklara utvecklingen till det öppna a-ljud, som 
sedan substitueras med a och ce. Tendensen till öppet a och fl 

finns utom framför ändelse med u även framför ändelser med i 
(och med a). Det är väl en parallellföreteelse till den kända 
konserveringen av de ursprungliga stamvokalerna i sveamålen, sär-
skilt framför i och u i följande stavelse. 
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Esse socknar, där det heter lödu, på liknande sätt som i. 
Västerbotten,' I norra Österbotten återfinner man ofta före-
teelser från Västerbotten och norra Ångermanland, jfr mot, 
sättningen häster : hästa. 

Möjligen har övergången' a> ä ffr u tidigare varit mera 
utbredd, se Hesselman, Sveamålen, s..15. Det finns dock' 
ringa stöd för att antaga en utveckling stava> stäva i Söder,  
inanland, Småland, Västergötland och Östergötland. Ordet 
stäva kan här antagas vara lån från sveamålen. Huruvida 
got!. lädu har uppkommit av läjiia f. eller av /apa är osäkert. 
Om lädu på Gotland se H. Gustavson, Gutamålet, och Zetter-
holm, Dialektgeogr. undersökningar I. Förekomsten av en 
övergång ladu > lädu i sådana östsvenska dialekter som målen 
på Nuckö, Ormsö, Rågöarna och i Wichterpal i Estland stöder 
ett antagande, att lädu på Gotland har uppkommit på samma 
sätt. 1 så fall skulle övergången a.> ä i ord av typen lada 
leva kvar ensamt i detta ord inom gotländska dialekter. 

Alldeles otroligt är det emellertid inte, att en del mellan-
svenska och götiska former av stäva återgå på en nybildning 
*stävja. Från Mora i Dalarna korinter en uppgift (med grov 
beteckning) kåvstävjur 'kalvstävor'. En form stävje (pl. -jer) 
finns även i Vist i Östergötland. Dessa belägg äro dock 
alltför isolerade för att man skulle våga bygga något på dem: 
Jfr. sönjer 'söner' även i Östergötland. En bouppteckning 
från Växjö 1802 har mjölksteifjor, vartill dock avskrivaren, 
Ludvig Larsson, antecknat: "kanske dock steifjor i stället bör 
uppfattas som stäf?or = stäfwor" 2, SAOB:s samlingar. 

En plural steker till stav har även kunnat stödja en form 
stäva (även om stäva vore lån från riksspråket). Jfr "falla 
i stäfvor som man säger af bara skratt" (J. D. af Wingård, 
Minnen 1846), som motsvarar "falla i staver" i Skåne, Dan-
mark och Norge. stäver har ersatts med stävar. 

Om stäva utgår från *stävja, hur har då j sedan försvunnit? 
Genom kontamination av stava, stava och *stävja?.  Ser man 

i Se Hultman, De östsvenska dialekterna, s. 231 och Vendells 
ordbok under lada. 

2  Den bokstav ,  som uppfattats som j, synes vara otydlig. 
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frågan från ordgeografisk synpunkt, synes det knappast vara 
nödvändigt att för Götaland förutsätta ett gammalt ord stäva, 
se nedan kap. IV. 

Jämtland har liksom Härjedalen i stort sett tilljämnade 
former. I stammen uppträder dels en grumlig vokal: 8, 0, s, 
men även ö (o) och å. Ändelsen är u, ut eller a (sistnämnda 
vokal särskilt i gränstrakterna mot Ångermanland). 

På grund av ömsesidig tilljämning mellan stam- och ändelse-
vokal kunna dessutom sådana former uppstå som Frostvikens 
stårvo. Nedre Frostviken visar däremot en del överensstäm-
melser med nordliga Ångermanland (stvva). (Jämför även 
förekomsten av supradentalt och kakuminalt n i Frostvikens 
sn i.) I Härjedalen ha vi likaledes genom ömsesidig tilljämning 
former som SOVE1 (Hede, Storsjö). Tilljämning som i Jämtland 
och Härjedalen finns också på den norska sidan. • Formerna 
i Härjedalen och i Frostviken visa kort vokal och långt v 
gentemot Jämtland för övrigt, som har förlängd vokal i stam-
men.' Jämtlandsformen stövu finner man på väntat sätt även 
i Haverö i Medelpad. å-ljud (a, o) finns på ett mindre område 
vid Storsjön (Hackås, Oviken, Norderön). 

Påfallande är formen ståvu i västra Jämtland, där annars 
tilljämning förekommer i denna typ: t. ex. bådat, se Geijer, 
Tilljämningens och apokopens utbredningsvägar, s. 15. I "opp-
länningsmålet" kan, som Geijer antytt, nyheter vinna sprid-
ning i större utsträckning än i "framlänningsmålen", se Geijer, 
a. a., s. 97 f. Troligt är att stava är en novation, en svecism, 
uppkommen genom påverkan från riksspråket och söderifrån, 
från Hälsingland. Även Berg, Åsarna och Klövsjö i södra 
Jämtland ha formerna ståvu och st4tur liksom Hälsingland. 
Det bör också påpekas, att stäva har fått oregelbunden ut-
veckling med apokope på andra sidan riksgränsen, i Norge. 
Möjligen visar detta liksom den västjämtska oregelbundenheten 
på oklar hemul i dialekten. Reitans uppger, att ordet är 

1  Zetterholm, Om supradentala och kakuminala n-ljud i nordiska 
språk, s. 60 f. 

2  Bevarad kortstavighet har konstaterats i Ragunda i ett belägg 
stSva, som här meddelas som tillägg till kartan. 

3  Nytröndsk ordforkortning og ordbetoning, s. 97. 
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mindre använt i de östliga tröndelagsmålen, där det ersättes 
av ask. Jfr även fata 'stäva' i Snåsa m. fl. orter. Beläggen 
på stava från Tröndelagen visa apokoperad form. Det har 
attraherats av de långstaviga svaga femininerna, troligen i 
samband med att ordet håller på att dö ut. Ordgeografiskt 
sett förefaller stava inte ha så fast utbredning i Norge utan 
synes ha inkommit från Sverige. Formerna i Tröndelagen 
äro ståv, ståv, stäv och ståv (Storms alfabet). Reitan anser, 
att ståv, som förekommer jämte ståv i Leusvika och Geita-
stranda, är en sammanblandning av nominativen *ståv och 
obl. kasus *stava. Förlängning till lång stamstavelse har 
enligt Reitan försiggått i nominativformen, som har blivit 
förallmänligad i västra Tröndelagen. 

Det kunde se ut som om den grumliga vokalen i stammen 
i ord av typen stavu från Norrbotten till Härjedalen ginge 
tillbaka på Q, uppkommet av u-omljud på a. Så ha Lindgren', 
Åström' och en del andra äldre författare uppfattat de väster-
bottniska formerna med grumlig vokal. Existensen av ett 
u-omljud på östnordiskt område, verkat även av kvarstående 
u, har urgerats av Wadstein. Senare har den grumliga 
vokalen i denna typ av ord ansetts uppkommen genom till-
jämning 4, dvs, ett slags senare omljud, verkat av kvarstående 
vokal och knutet till ord med jämnviktsaccent. I norrländska 
mål utom härjedalska finns det ytterst få bevis för omljuds- 
företeelser i långstaviga ord, trots att även där oblik kasus 
förallmänligats. Inte heller finns det belägg, som bevisa att till- 
jämningen är så gammal som det från fornspråket bekanta om-
ljudet. Men omöjligt är inte, att delar av Jämtland ha former, 
som gå tillbaka på g, eller att överhuvud taget denna tilljäm-
ningsföreteelse i Norrland ligger på samma linje som det 
gamla u-omljudet. 

Det är inte avsikten att här komma in på ljudutvecklingen 
i hela gruppen kortstaviga svaga femininer liknande stavu, 

Burträskmålets grammatik. 
Degerforsmålets ljudlära. 

3  Wadstein, Till läran om u-omljudet. Sv. landsmål XIII, 4, 1892. 
4  Geijer, Tilljämningens ock apokopens utbredningsvägar. 

2 Sv. landsmål 
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vilket skulle fordrat större utrymme. Med diskussionen av de 
på karta I anförda formerna av detta ord har jag blott velat 
gruppera en del av materialet och anknyta till några språk-
historiska frågor och språkgeografiska sammanhang. 

De bestämda pluralformerna av typen stövjen. 

Svaga kortstaviga femininer bilda en speciell grupp, som 
också i fråga om pluralböjningen uppvisar flera egendomlig-
heter. Så finner man inom Ångermanland och Västerbotten 
en pluraländelse på -jen hos vissa svaga femininer och i för-
bindelse med denna pluraländelse ytterligare ett slag av till-
jämning. Förklaringen till dessa former på -jen — se exempel 
på karta I: st6vja,n, stggven, — är tydligen den att till en 
pluralform på -i, i bestämd form -in har fogats ytterligare en 
pluralisändelse -e, i bestämd form -en, på samma sätt som 
den bekanta pluralformen sönjer 'söner' på många håll i Svea-
land och Norrland samt i delar av Norge och Finland upp-
kommit ur syni genom tillägg av -er.1  

Sekundära pluralformer på -i av lada, vilka enligt Geijer 
bilda utgångspunkten för de svaga femininernas pluralbild-
ningar på, -jen, ha troligen uppkommit genom analogi från 
starka femininer, som i pluralis haft ändelsen, -i, i bestämd 
form• -in. Geijer har särskilt hänvisat till Tröndelagens och 
Frostvikens starka femininer med -i, resp. i best. form -in 
som pluraländelse och till det förhållandet att samma ändelse 
-i, resp. -in på samma orter också kan läggas till de svaga, 
tilljämnade femininernas äldre pluralformer, t. ex. råkat 'räfsor' 
i Frostviken och Norrbottens pluralformer lödi 'lador', lödin 
'ladorna' (< lödu + i etc.), och har därmed givit den riktiga 
förklaringen till stövjen, 'stävorna'.2  Även i Västerbotten, inom 
det område där formerna med ändelsen -jen förekomma, finns 
en äldre pluralbildning på -i.3  

Om sönjer se Hesselman i Studier tillägnade Esaias Tegnér 
den 13 januari 1918. 

2  Tilljämning och apokope, s. 44. 
3  Seth Larsson, Substantivböjningen i Västerbottens folkmål, s. 112. 
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En form som st&vue,n Nysätra och stålman Norsjö ser ut att 
direkt tala för Hesselmans teori att ledu + -en givit ledwen > 
ledjen. Men dessa från Nysätra och Norsjö anförda former 
torde vara en sen kombination av en nordlig pluralbildning 
med ett sydligare. 

Karta III. 

Ändelsen i bp1 av stäva. 
(Obs! I Medelpad: -en -an; i norra Västerbotten: -(y)an.) 

I södra Västerbotten synas icke pluralformerna på -jen ha 
funnits i samma utsträckning som i norra Västerbotten. 
Åström har bara tre exempel (Forml. s. 15 f.). Också i nu-
tida ångermanländska dialekter äro spåren av tidigare i-plu-
raler sällsynta. När ordet stäva i Resele visar den obestämda 
pluralformen stkar, torde stamvokalen ö vara att uppfatta 
såsom uppkommen genom påverkan av ett -i i ändelsen. 

Det kan för övrigt ifrågasättas om man, såsom Geijer 
gjorde, behöver antaga geografiskt samband mellan de trönd-
ska och de västerbottniska formerna. 
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De bestämda pluralformerna av typen stavuna. 

Likaväl som bestämd form pluralis av kortstaviga svaga 
maskuliner av typen hagana har ett sekundärt tillagt -a, 
enligt vad Seth Larsson velat uppvisa (a. a. s. 179 ff.), 
kunde även --a i den bestämda pluralformens ändelse hos 
kortstaviga svaga femininer av typen stavuna i södra Väster-
botten och norra Ångermanland synas vara sekundärt tillagt 
i analogi med vad som inträffat hos maskulinerna. Se exem-
pel på karta I: st4yana Sävar och ståvana Nordmaling. I 
Lappland har (möjligen på grund av -n i bfs) påverkan från 
maskulinum på femininum sträckt sig ända därhän att genus 
ändrats från femininum till maskulinum i ord som stuga, 

fluga, lada. Om pluraler på -jen tidigare genomgående funnits 
i dessa ord i södra Västerbotten och norra Ångermanland, 
vilket jag icke vågat antaga, så ha de nuvarande for-
merna ståyuna etc. förmodligen tillkommit under jämförelsevis 
sen tid. Det bör dock observeras att P. Stenberg i sin hand-
skrivna ordsamling från Umeå socken 1804 uppger trestaviga 
bestämda pluralformer av dylika ord samt att ändelsen -una 
i bp1 av feminina substantiv finns även i Österbotten. 

Belägg på ordet stäva.' 

SVERIGE. 

1. Belägg införda på karta I. 

Norrbotten. 
Överkalix stäva (Pihl 62) 5. Nederluleå stå°, mfirkkshivo 
Nederkalix Mink 6. Edefors stbvlo, bs =, pi 
Töre stbvu bpl -in 
Råneå sMvo 7. Piteå stavo, stho 

i  Denna uppräkning av belägg på ordet stäva inom och utanför 
området för karta I avser främst att tjäna som nyckel till de siffror 
på kartan, varmed beläggens hemhörighet i respektive socknar 
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Västerbotten. 
Byske (Fällfors) skop" st4- 

wa, stielf6,vu, bs ell. -n, 
bpl staagei 

Norsjö stam, bs bpl gåvan, 
stå?" bpl st4vian, stavic, 
bp! skam« 

Skellefteå ståTtc, st4Ktunt, bp! 
statqn 

Burträsk stam 

Lövånger stbva, bs -n, pl 
st&vjan 

Nysätra stbra, pi st6vuan,stgyan 
Degerfors sthlm bs, äv. 4- 
Vännäs st&vic 
Bygdeå stka, äv. -å- 
Sävar st4va, bs -n, pi skam, 

bpl stitpana, st•jytt 

Lapp 
Arvidsjaur stågwu, bs -n 

std uvu f. (Muoskosel) 
Arjeplog Åbo m. 
Sorsele myökkstigvic, bs -n, bpl 

-na m. 
Malå? 
Stensele stav« bs 

land. 
Lycksele Injidrkstdva, bs 

bpl -nct m. 
Örträsk stava, bs -n m. 
Fredrika st4van bs m. 
Åsele? 
Vilhelmina skiva, bs -n, pl=, 

även stDve, bs -n m. 

betecknats, samt underlätta överblicken. Därutöver utgöra belägg-
uppräkningarna i återstoden av kap. II en komplettering till kartan 
både därigenom att de medtaga belägg utanför kartans ram och 
därigenom att de meddela närmare upplysningar beträffande vissa 
belägg. I det fåtal fall där skiljaktigheter möta mellan å ena sidan 
kartans skrivning och å andra sidan samma ords skrivning i belägg-
listorna, är belägget på sistnämnda ställe helt oretuscherat, under 
det kartans skrivform någon gång, ehuru blott undantagsvis, inne-
burit en lätt retuschering i fråga om någon påfallande, men be-
tydelselös detalj. Beträffande sättet för återgivning av original-
uppteckningarna hänvisas i övrigt till vad som sagts i kap. I, sär-
skilt s. 8. — Beläggen på kartan och i efterföljande listor avse att 
i allt väsentligt giva en uttömmande redogörelse för materialet. 
Dock har fullständighet i sådan mening ej eftersträvats som att 
varj e betydelselös dublett- eller variantskrivning av samma ord 
från samma ort eller v arj e i primäranteckningarna mötande an-
märkning till beläggen skulla ha medtagits. Beläggsamlingen re-
presenterar emellertid originaluppteckningarna på sådant sätt, att 
läsaren ser hur dessa te sig även i sina oväsentliga skiftningar 
beträffande ljuduppfattningen och behandlingen av betecknings-
sättet. — Tillfälliga hindrande omständigheter vid korrekturläsningen 
ha gjort att i några fall, varav intet torde ha avsevärd betydelse, 
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Ångermanland. 

Nordmaling ståva, pi -r, bpl -na, 10. 
ståva, stava, bs stivwn 

Bjurholm styva 11. 
Arnäs stOva, bs -n, pi -r, bpl -na, 12. 

ståvan bs 13. 
Anundsjö ståva, ståva 
Sidensjö ståva, bs o. bp! -g, 14. 

nuåkkstava, bs 
Ullånger stava, bs 15. 
Nordingrå stava, bs -n, 16. 
Nora ståva, bs -n 17. 
Säbrå stava, bs -n  

Högsjö stigvvg, stayvvri, stå- 
vvn, bs 

Multrå stiyva, bs 
Ed stcpvce, bs 
Resele (Holme) stava, bs - kl, 

pl st bar, bpl -ag 
Ramsele stava, bs pi 

bpl -n  
Junsele stkag 
Tåsjö skivan, bs o. bpl 
Stigsjö stepvan (ståvag?). Se 

tillägg s. 24. 

Jämtlan cl. 

Nedre Frostviken nuiVrkstIbva 
bs (Fågelberget) 

Övre Frostviken Tniåkbt.(242p0 
(Waltman), stövvo, bs =, 
pi stovvoi, bpl -in 

Ström stbva, pl=, bs o. bp.). -n 
Kall nuakkstavu 
Åre stlyrat 
Mörsil Atm 
Mattmar ståvit 
Hallen sffivic 
Oviken myeekkst0.vu  
Hackås sk" bs o. 41 -n 
Berg stavu, myåkkstavu 

Åsarna stf3vu (?) 
Klövsjö st4va, nviekkstilva (?)1  
Revsund myg•kståvu (P. Pers-

son), mo&kkstrivut 
Bodsjö stsvu bs 
Kyrkås stim 
Lit stims 
Häggenås stiwu 
Hammerdal ståva 
Hällesjö ståva 
Näskott sava 
Sunne ståvu 
Offerdal ståvu 

Härjedalen. 
Älvros m,26(ekstdvu bs, äv. stin2u 3. Hede st2rvs, bpl -n 
Lillhärdal ståvu 4. Storsjö mi6Ustkivs 

 

den förnyade jämförelsen med originaluppteckningarna ej 
helt fullföljas. 

Frågetecknet är utsatt av upptecknaren. 

kunnat 



STÄVA 23 

Indals-Liden .st4pcp 
Ljustorp steoce, bs -n 
Hässjö stetvel 
Indal ståvte 
'Holm stetvce 
Tynderö stavce  

Medelpad. 
Timrå steirce 
Skön stave 
Selånger stave 
Attmar Stavce 
Torp steivn, las= 
Haver6 stOnu, .stna 

Hälsingland. 
Hassela .ståva 
Gnarp stennu, bs -o, pl. -år, 

bpl -an 
Bjuråker st2tvo bs 
Ljusdal mOkkståva, 
Delsbo ståfve, bs ståfvo, pi 

ståfve, bpl ståfven 
Färila ståvu pi 
Loos mOkkstetva 

Forsa stava, bs -9, pi -ar, 
bpl -ana 

Arbrå m?..,iNcstkva, -skiva 
Norrala ståva 
'Söderala -stava 
Alfta stava 
Bollnäs nuidrkstäva, (nuM-

stdva) 
Segersta, ståva 

Gästrikland. 
1. Ockelbo nvgrkbank 

Dalarna (innanför 
Särna nnii?rk-ketxkar n. 10. 
Älvdalen stko 11. 
Våmhus stava 12. 
Orsa. Se tillägg s. 24. 13. 
Oro stäga 14. 
Boda stguk 15. 
Bingsjö m kstigtu, stagga 16. 
Enviken stiww, bs -o, pl -8r, 17. 

bpl -8n 18. 
Svärdsjö stviu, bs -o, pl -sr, 19. 

bpl -sn 

kartramen). 
Bjursås stå,vu 
Rättvik mjslkstägu 
Leksand stiput, nilikkstiput 
Siljansnäs mjkstavu 
Sollerön sgivut 
Mora stä6ut 
Venjan ståvin 
Malung stagut 
Lima steivu 
Transtrand sffivu, skum 

i Till följd av brist på utrymme har på kartan ordet stetvce ej 
kunnat utsättas både vid 2 (Ljustorp) ooli 3 (Hässj0). 
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2. Tillägg till beläggen på karta I. 

Ångermanland. Ordet stäva synes vara svårbestäljnbart i 
Stigsjö. Samme upptecknare från vars samlingar den 'på 
kartan under n:r 17 anförda formen stMen eller stävan häm-
tats (T. Bucht) har ej blott anmärkt att stamstavelsens vokal 
givit anledning till tvekan i denna form (bs), utan har dess-
utom särskilt anmärkt att accent och kvantitet förefallit honom 
ovissa i följande tre av honom gjorda alternativa uppteck-
ningar av bpl: stcovara, stavara, stevara (där han ej utsatt 
accent- eller kvantitetstecken). Även vid en fjärde av honom 
gjord uppteckning av bpl av stäva: stäva har han tillskrivit 
ett frågetecken. 

Jämtland: stäva, Ragunda. 

Hälsingland: yetstcya Delsbo, pisstavo Bjuråker, latrolak k-
skiva, trctskivar Arbrå, ståva Söderala, nigikkstäva Bergsjö, st4va, 
bs st0o, pi stetvu, stetvun 

Dalarna: staga, oblik kasus stagu Orsa (]Dalmålet II s. 28), 
mjullkstagu Djura. 

NORGE. 

Snåsa fitta (J. V. Lind-
gren), fotu 

Stod futu, futtu 
Flatanger stav' 
Åfjord stav' 

Leksvik stav' 
•Skatval stav' 

8. Ämot kakker (Ross) 
9, 10. Furnäs, Löten kakkir 

(Ross) 

Kartans form stav' är normaliserad av Reitans uppgifter: 
stäv, stäv, stäv från ovannämnda socknar; Reitan uppräknar 
dessutom Batfjord, Tingvoll, Aure, Smola, Hemne, Hitra, 
Orland, Stadsbygd, Orkdal samt med uppgiften "stäv eller 
stäv" Lensvika och G-eitastranda (Nytrondsk ordförkortning 
og betoning, s. 97). Jfr Ross stav' Trondheim, Nordmöre. 



STÄVA 25 

3. stäva utanför kartans ram. 

Dalarna: ståvu Ål, stima Aspeboda, sikma, bpl -me Gustavs, 
stava Husby, sgtvu Hedemora, st.va  Folkärna, mjalkstagu Gagnef, 
stågrt Mockfjärd, stavat Nås, 992,Mkstvm'a Järna, stavat, stäm 
stam, stäva Äppelbo. 

Gästrikland: stegva, bs -an, pl -8r, bpl -8n Årsunda. 
Uppland: sgvti, bs -n Harbo 1, stava, bs -n Harbo, stevan 

Simtuna, stava, bs -o, bpl -ana Västland, stava, bs -n, pl -r.  
Tierp, staotu Tolfta, st4vu Skuttunge (Grip), stevu, mjålkstäva 
Vandel, ståvic, -an, InWkstdvic Nora, sUva Vaksala, stava Vänge, 
Sparrsätra, Villberga, stäva Ed, nuo?rkstavar Munsö, stava Adelsö, 
ståvit 1  pl -r Gräsö (Norrboda), stgvic, stivit 1  Gräsö (Bjurön), stc§va, 
stceva, skiva Norrby, stava Blidö i Frötuna o. Länna skeppslag, 
rn)87.(ksteva Möja i Värmdö skeppslag, ståvå 1  Djurö i Värmdö 
skeppslag, st?jva Vätö, stava Uppsala-Näs, ka?rvstavla Dannemora. 

Anm. Större delen av det upp!. materialet härrör från 1890-
talet. Numera är stävan av trä sällsynt i landskapet, liksom tro-
ligen även termen stäva; i stället har man mjölkhink o. likn. 

Västmanland: Vanligast skrives skeva Hörken (pl -zur), 
Ljusnarsberg, Järnboås (bs Hjulsjö, Fellingsbro, V. Våla, V. 
Färnebo, Fläckebo, Kumla, V. Skedvi, Rytterne (pl -ur), Möklinta 

stepva), ste§va Nora, stipva Norberg, stieva Medåker, stava 
Kungsbarkarö. 

Närke: stepvu, bs trjp_stctva Kil, Axberg, Glanshammar, slava, 
pl -ar Mellösa, stäfva, pl -er Kräklinge, skeva, bs -a, pl -ar 
Kumla. 

Södermanland: skeva Tumba, Västermo, Björkvik (-å), sgvce 
Toresund, Vansö (pl •-ur), stava Västerhaninge (pl -ar), stavv (pl 
-ar) Floda, stäva S:t Nikolai, V. Vingåker. 

Östergötland: skeva Regna, Vånga (bs -a, pl -ar, bpl -ara), 
Rappestad, Vist skevia, pl -r, "skeva va finara (än skjula)", 
stäva Sund, mjalkstäver pl V. Harg. Avskrift av NyAn: stäfve 
"med en hög lägg till handtag, stakebytta" Vikbolandet (m. 1700-
talet). 

i  Jfr s. 8 och 12 i det föregående. 
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Värmland: mjslkstäve Ölserud. Eskilsäter (bs -a), mjölkstäve 
S tavnäs. 

Västergötland: stipva lova, Ö. Bitterna, Grude, stava Magra, 
stäva Kinnarumma, stäver Tvärred. 

Dalsland: skeva Håbol. • „ 
Småland: steeva Ryssby, Målilla, Gårdveda, Högsby (bs -a), 

sleva Lofta, mydrkastceva Ålem, stäfva, mjölkstäfva 'mjölkbytta' 
Östbo hd (J. J. Lagergren 1822). — Från LAL: skieva 'träbytta' 
Bellö, S. Vedbo hd 1935, stepva, bota, Mu Handbörds hd 1921, 
skeva Berga, Sunnerbo hd (Hedström), Gärdsby, Norrvid. hd, S:t 
Sigfrid, S. Möre hd, "litet träkärl med ett uppstående handtag" 
S. Möre hd. — Från Lunds folkminnesarkiv: mjölksteve Djurs-
dala, Sevede hd, -stäva Döderhult. 

Gotland: mjölkstävå När. 

Belägg på ordet skjula. 

SVERIGE. 

Östergötland. 

5i,iira eller motsvarande med betydelsen 'träbytta' uppgives från 
Östra Husby, Rönö. Å, Mogata, Skönberga, Östra Ryd, Vårdsberg, 
Björsätcr, Malexander, Kvarsebo (Ålander, Konsonanterna i Öster-
götlands folkmål I, s. 164). Dessutom har i Björkvik i Södernian-
land uppgivits att 5a finns i den närbelägna östgötska socknen 
Krokek. 

Småland. 

Ma 'träkärl med ett handtag på' (ta o je kikva drasa i) 
Blackstad; Södra Tjust, »N 'mindre ämbar men utan grepe, för-
sett med handtag', vanligen kakvAcka (användes att ge kalvar 
mjölk i, att bära skulor till svinen) Vimmerby landsförsamling, 
fijka 'en bytta' Lönneberga, Aspelands hd, fijka (best. form) 'trä-
bytta med ett handtag' Tveta, 5a Bellö, Ma, förr bytta Gårdsby, 
Norrvidinge hd, »N 'stäva' allmänt i e-.mål, men Ma i Pager-
hult 1, skjula, mjölkskjula Torsås.2  

Gertrud Areskog, Östra Smålands folkmål, s. 93. 
2  G. 0. Hylten-Cavallius omkring 1840 (LAL). 
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Öland. 

skjula uppges av J. Granlund från Föra 
skjula 'nattkommod' (Rietz). 

FINLAND. 

Österbotten m. m. 

och Böda socknar. 

27 

Larsmo moastsuku 
Pedersöre moUstsuku 
Kronoby mokkstsuku 
Vörå knot o 
Malax itat 
Petalas markfuzyk  

Pörtom moNsfulyk 
Korsnäs mar1d'am4k, fj§akt_dr 

8. Nårpes moNs,froyk, fjyytycJr 
Kristinestads landsk. .mokk-

fu ,9,4cko 
Sideby mokliligko 

Tillägg till Finland inom ramen av Karta I: 
ftjtcl Lappfjärd, Närpes (Vendell: dentalt 1 är väl tryckfel?), 

Övermark (Wessmans tillägg). Under skjula uppger Wessman som 
andra betydelse 'nattkärl av trä' Petalax, stjuku mell. Vasa län, 
stsuio (obs! dentalt 1), Gamlakarleby, Nedervetil, slqu?ru Vittisbo-
fjärd (Vendell). 

Tillägg till Finland utanför kartans kant: Vendell belägger ordet 
från från Nyland, Egentliga Finland och Åland samt från Estland 
(Runö), molkskjula är belagt från Nuckö, Ormsö, Gammelsvenskby. 

Anmärkning till ordet skjuta. 

Anmärkningsvärt är att ordet skjuta icke visar apokoperade 
former i Finland, ehuru sådant kunnat väntas. I norra delen 
av Vasa län blir den bestämda formen ofta använd även i 
den obestämda formens funktion. En sådan form som stjuht 
i norra Österbotten, använd i den obestämda formens funk-
tion, bevisar därför ingenting om utebliven apokope i gammal 
obestämd form. (Jfr Seth. Larsson a. a. s. 181.) 

I detta sammanhang kan vara anledning erinra om att det 
i Österbotten är skillnad på apokopen i verb och substantiv, i 
det verbens apokopering är mycket mera genomförd än sub-
stantivens. Vidare må erinras om att kortstaviga ord här ha 
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indragits i de långstavigas apokopering. Sålunda apokopera 
både kortstaviga och långstaviga verb från och med Sideby 
i söder till Nykarleby i norr. Men å andra sidan ha svaga 
feminina icke underkastats apokope i mellersta delen av 
Vasa län.1  

Slutligen bör framhållas att ordet skjula uppgives från Fin-
land med maskulint genus. 

Belägg på ordet kolla. 

SVERIGE. 

Värmland. 
kåla f. 'mindre bytta' Grava, Grums, 'bytta 1. ämbar med ett 

öra 1. handtag' Karlstads landsf., 'litet ämbar, bäres alltid i en 
spjäla, som går upp från ena sidan' Frykerud, 'träkar med hand-
tag i, mindre ämbar 1. bytta med hank' Nyed, e bkta har hak, 
e kåla ha,skaft, en span ha,skaft; spcin ce stura (vn kåla Stav-
näs, kl f. 'bytta' Ransäter, kålbut f. 'liten bytta med handtag' 
Vitsand, Huibet, -bat f. 'stäva' Rämen. 

Dalsland. 
kida f. 'trästäva' Ånimskog, Edsleskog, 'träbytta med ett hand-

tag' Frändefors, kåla 'liten bytta att vattna boskap med eller att 
mjölka i, nzjåkkakåla, IOD: /rida och kilbitta 'liten träbytta' Valbo-
Ryr, kid9båta 'bytta med uppstående trähandtag' Färgelanda, 'balja 
utan handtag' Grimstad, 'stäva' Järbo, Wkitla Nösse. 

Västergötland. 
Hof: köllbötta 'stäwa'. 

1  På smärre områden i Sverige, så i Hackås socken i Jämtland 
vid södra gränsen av det jämtska apokoperingsområdet och i Ramsele 
socken i Ångermanland, som gränsar till en nordlig del av samma 
apokoperingsområde, möta förhållanden som i viss mån motsvara 
apokoperingen i Österbotten, i det apokoperade infiniver uppträda 
vid sidan av icke apokoperade femininer. (Jfr Geijer, Tilljämning 
och apokope, s. 63.) 
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Bohuslän. 

IOD: kela och kilainita "är namn på ett visst slags träbyttor, 
använda icke bara till mjölkning utan även till andra ändamål, 
t. ex. byk" (A. Janzen i brev), 'balja utan handtag' Valla, 'bytta 
med uppstående trähandtag' Lur, Tanum, Skee, 'bytta utan lock 
men med skaft' Sörbygden, 'ösbytta med rakt uppstående skaft, 
brukas vid byk' Stångenäs hd, 'bytta med ett handtag' Svarteborg, 
'större rymdmått, rymmande ett par kannor' Orust. 

Halland. 

Möller: köllstop bytta, mjölkbunke (utan öron eller handtag). 

NORGE. 

kolla betyder i Norge 'mjölkbunke'. På några håll avser ordet 
stävan, så i Östra Toten i Opland, i Hallingdal och Numedal samt 
i Solor och Odal i Hedmark (enl. uppgifter i Kulturforsknings-
institutets samlingar). Dessa norska belägg stå i närmaste anslut-
ning till de värmländska beläggen. — kolla ingår i ssättn. koll-
kjerald Valdres, kollfota Voss, kollbytta Mandal (Aasen). Be-
tydelsen är här troligen 'mjölkbunke'. kolla i bet. 'stäva' finns 
inte hos Aasen. 
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Fig. 1. "Stäva" av vanlig svensk typ. 
Teckning av A. Gudmundson efter en stäva 

från Lits sn, Jämtland. 

Kap. III. Orientering om mjölkningskärl och byttor. 
En ortsmeddelare från Väsby i Luggude hd i Skåne 1  har 

i en skildring från 1860- eller 1870-talet berättat, hur man på 
den tiden kunde möta "4 å 6 pigor med böttorna på huvudet 
när de gingo hem om morgnarne, eller om kvällarne efter att 
hava varit och mjölkat. De måste gå styvnackade, ibland 
stödde de med handen till böttan, men de kunde för det 
mesta gå obehindrat, utan att med händerna vidröra böttan". 
Den molkebötta, som här på sydländskt sätt bars på huvudet, 

var av annan typ än den i större 
delen av Sverige kända mjölkstävan. 
Den ovannämnda skånska molke-
böttan (se fig. 2 och 4) "var bredare 
vid bottnen än vid överkanten (30-
35 cm vid bottnen, 21-24 cm i övre 
kanten)". Denna bytta hade två öron 

Fig. 2. "Molkebötta" från i två förlängda stäver i det laggade 
Väsby sn i Luggede hd i kärlet, alltså inte det långa handtag, 
Skåne. Efter teckning av som man känner till från den i större 
Emil Jönsson. När byttan 
bars på huvudet hade man delen av Uppsverige förekommande 
en "valk", bärkrans mellan mjölkstävan (se fig. 1). Vanlig i Skåne 

byttan och huvudet, var inte denna sed att bära mjölk- 

Lunds universitets folkminnesarkiv 7654 (Emil Jönsson, Svar 
på frågelista om mjölkkärl). 
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R 
g Numera ha till följd av de 
k \ ökade hygieniska kraven både 

de skånska mjölkbyttorna och de 
uppsvenska stävorna fått vika, 
först för kopparspann (ibland kal- Fig. 3. Italienskor, bärande en 
lad molkekrus) och sedan för hin- kopparkruka, "conca", och en 
kar av galvaniserad plåt och flaska av trä, "bottiglia" m. fl. 

benämningar. Efter Scheuermeier, emaljade kärl. Det berättas i 
Wasser- und Weingefässe im heu- 

frågelistsvaren även om lerkrus tigen Italien. Bern 1934. 
som man använde att bära mjölk i. 

Mjölkstävan med ett uppstående handtag har emellertid 
tidigare förekommit i Skåne och Danmark, men övergivits 
och degraderats till att användas när man ger kalvarna och 
svinen mat. Den kallas kaltabytta, svinabytta och stärtabytta 2  
(stärt kallas här det uppstående handtaget på stäVan). Den 

1  Se Gotländsk orbok på grundval av C. och P. A. Säves sam-
lingar utgiven av H. Gustavson. 

2  Skytts hd. Här har den använts till fårmjölkningen. 

byttan på huvudet. En mjölkbytta liknande den ovannämnda 
skånska förekommer även på de danska öarna (se fig. 4). 
Samme meddelare från Skåne omtalar även, att man • inte an-
vände mjölkpall, utan mjölkerskorna "sutto på huk, när de 
mjölkade och höllo bättre fast böttan mellan knäna, därföre 
att den var större nedåt". 

På Rågöarna synes man också 
mjölka; utan mjölkpall, att döma 
av bild hos Söderbäck, Rågöbor-
na, s. 143 (se fig. 5). Till järn-
förelse kan nämnas, att lapp-
kvinnorna, när de mjölka, stå 
lutade mot renkon och hålla 
mjölkkoppen, som ser ut som en 
större skopa, med ena handen 
och mjölka med den andra (se 
fig. 6). Ett mjölkningskärl med 
vågrätt handtag finnes också på 
Gotland 1  (se fig. 7). 
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Fig. 4. Till vänster en kvinna från Refsmes på Själland. Efter Lund, 
Danske Nationaldragter. Till höger en kvinna från Östergötland. 

Foto i Östergötlands och Linköpings stads museum. 

Fig. 5. Efter Per Söderbäck, Rågöborna, s. 143. Bilden till höger visar 
hur en tacka mjölkas. En "skjäle" sättes under spenarna. 
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Fig. 6. Lappkvinna mjölkar en renko. Håller kärlet med ena handen och 
mjölkar med den andra. Bild från E. Mankar, Rajden går. Ett sådant kärl, 
gjort av urholkat trä med fastvuxet handtag, kallas nappe i lapska dial. 
(se Qvigstad). Ordet är lån från nordiska språk, jfr fvnord. hnappr 'skål, tråg' 
Frostatingslagen). 

Fig. 7. "Mjölk-kappe", mjölkstäva, från Fårön vid Gotland. Jfr fig. 14. 
Foto Nordiska museet. 

3 Sv. landsmål 



Fig. 8. "Kakk", stäva, 
från Gudbrandsdalen. 

Fotot taget i museet i 
Lillehammer, Norge. 
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kallas också strippa, stri_ppabytta i (sträppa, streppa) i Skåne, 
vilket tyder på att den har använts vid mjölkningen. strippa 
v. betyder 'mjölka, mjölka ur de sista dropparna'. Rietz 
uppger också streppebötta 'en med handtag (steirt) försedd 
mjölkbytta, hvari (i synnerhet fåren) mjölkas' Sk. Hl. I äldre 
källor som Osbeck "Hasslöfs talesätt" från Halland (Sv. lm. 
B 12, 1926, s. 35) uppges streppebytta 'mjölkbytta, som hålles 
i handen wid mjölkning'. Hänsyftar detta på ett mjölknings-
sätt liknande lapparnas'? — Den sannolikt frän utlandet in-
förda seden att bära mjölkkärlet på huvudet förekommer ända 
upp i Östergötland, se fig. 4.2  Den nämnda skånska mjölk-
byttan, bredare nedtill och med lock 3, skulle jag förmoda 

vara närmast i släkt med såarna (och 
spannen) och utgöra en korsning mellan 
såar och byttor. Tidigare använda ler-
krus torde ha varit förebilden för dessa 
byttor och för kopparkärlen med sväng-
da former. 

Även i Norge finns mjölkstävan med 
en stav förlängd till håndtag ; jag har 
den belagd från östra Norge (se fig. 8) 
och Tröndelagen. I södra Norge och 

på Vestlandet använder man andra mjölkningskärl; likaså på 
Färöarna, där man har avlånga byttor, som bäras i band på 
ryggen i den branta terrängen (se fig. 9). Något liknande 
finns kanske också i Västnorge, att döma av Aasens över-
sättning av bytte n. 'Dunk, smalt Trmkar at bre lUlk i; 
swdvanlig med et Laag af Skind' Nord- och Sydhordland; 

stro_ppebytta Bjäre hd. 
2  Om denna sed i Ögl. och Smål. har intendenten B. Cnattingius 

lämnat upplysningar i ett par uppsatser i "Meddelanden från Öster-
götlands Fornminnes- och Museiförening" 1925-26 och i "Medde-
landen från Kalmar läns Fornminnesförening" 1927. Intendenten 
Cnattinåius har välvilligt ställt till förfogande det fotografi, som 
avbildas fig. 4. 

Från några håll i Skåne uppges, att locket på mjölkbyttorna 
får flyta på mjölken (Luggude hd, Lunds univ. folkminnesarkiv 
7654). 



Fig. 10. Från Island. 
"31j61kurfata" . Handtaget 
förenas med spannens för-
längda stavar genom öglor, 
gjorda av valbarder eller 
horn. Jönasson, Isl. pj66- 

hmttir, s. 157. 
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a b c 
Fig. 9. Mjölkbyttor från Färöarna. Efter Jirlow, Drag •ur färöiskt arbets-
liv. Rig 1931, s. 104. a) större laggad mjölkbytta. b) stoppad bärvalk. 
e) mindre mjölkbYtta. Kärlen finnas nu i Göteborgs museum. Jag citerar 
från Jirlows uppsats, s. 104: "Sommartiden mjölkas de kl: 8 morgon och 
afton. Man ser då kvinnorna gå i gåsmarsch utför dg tvärbranta slutt-
ningarna med ett eller flera laggkärl på ryggen, ibland dessutom med ett 
eller två på armarna, medan de flitiga händerna sköta strumpstickorna". 

jfr även översättningen av holk i Aasens ordbok 3 a och av 
hylke n. Det är här fråga om kärl, som ursprungligen voro 
gjorda av ett urholkat stycke av en trädstam. 

Island ansluter sig närmast till Väst-
norge med träbytta med lock och trä-
handtag, alltså ej stäva, se fig.. 10. 

Däremot finns stävatypen över hela 
Norge som kalv-och grisbytta med 
ask som den vanligaste benämningen, 
någon gång kalvekolla i södra och 
västra Norge. kolla är annars be-
nämningen på mjölkbunken i Syd- och 
Västnorge, men termen kolla med be-
tydelsen 'stäva' går norröver upp emot 
Gudbrandsdalen och österut in i Värm-
land och Bohuslän och enligt enstaka 
uppgifter även in i Västergötland.' 
Norr om kolla finns i Norge kakk, 
fata, ask, kopp, staup, stava (ask och 

i Jfr utbredningen av benämningen tina för ett kärl i svep-
teknik (J. Granlund: "Träkärl i svepteknik", s. 288). 
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Fig. 11. "böuna", mjölkbunke, från Jämtland. Föremålet i Östersund. 
Foto förf. — Liknande föremål finnas även i Värmland. 

kopp även i sydväst). Tydligen är kolla från början benäni= 
ningen för en bytta utan öron (jfr kolla f. 'Hundyr uden 
Horn' klasen) och har i sin nordliga utbredning trängt ut 
äldre benämningar för mjölkningskarlet (fata?, kakk?, ask?). 
Termen har även trängt längre fram till området för stävan 
med ett handtag. I Sverige, liksom i delar av Norge, betyder 

Fig. 13. Från Hohrain, Schweiz. Teck-
ning efter fotografi hos Frehner, Die 
schweizerdeutsche Älplersprache, Abb. 
19. Jfr s. 29 f.: "Die Melkter ist, wie 
der Eimer, aus Dauben gefilgt, aber im 
Grundriss langelliptisch; die eine Lang-

seite ist flach, nämlich die Tragseite, die in der Mitte eine zum Handgriff 
verlängerte Daube mit Tragöhr au.fweist. Die Melkter ist oben meist be 
deutend weiter als unten. Im Entlibuch und in Gruggisberg gibt es Melktern 
mit dreieckigem Grundriss, iiber dem sich die Wandung derart weitet, dass 

sie oben in einen halbkreisförmigen Rand ausläuft;". 

Fig. 12. "Suonna" från Gran-
Minden, Schweiz. Efter Hebei-
sen, Die Bezeichnungen. fiir Ge-
schirr, Eimer, Krug im franzö- 

sischen . . s. 63. 
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kolla och kollabytta just stävan med en stav som handtag.' 
I Värmland, Bohuslän, Jämtland, Dalarna och Härjedalen och 
förmodligen även i delar av Norge finnas mjölkbunkar av 
trä med ett handtag, tydligen en mellanform mellan stäva 
och bunke, se fig. 11. En sådan typ har gynnat förskjut-
ningen av betydelsen i ordet kolla (och även i ringa, jfr 
nedan) från 'bunke' till 'stäva' med ett handtag. 

Också från Schweiz omtalas melkeimer av samma typ, med 
ett handtag, som stävan i Sverige och med samma använd-
ning som mjölkningskärl och som kärl att ge svinen flytande 
föda i (se fig. 12 o. 13). 

Om stävan och stopet. 

Att mjölkstävan står nära dryckesstopet antydes, enligt vad 
det vill synas, av benämningen stope på stävan i Västergöt-
land. Ett stop, som ser ut som en stäva, användes som 
dryckeskärl på Rågöarna, se fig. 14. Den kallas där kapp 
(av *kappe), och mjölkstävan kallas skjula. Söderbäck har 
också en bild av en kvinna, som mjölkar ett får och då har 
en !`skjula". Kvinnan står gränsle över fåret. Skjulan har 
ett handtag. På Nuckö i Estland har mjölkningskärlet en sil 
(trut) på ena sidan; kärlet kallas molkbitta (enl. F. Isberg, 
svar på frågelista om mjölkhushållning, i ULMA), men detta 
är även typen för dryckeskannan. Östsvensk är också an-
vändningen av ordet stäfve (stäfvar) 'dryckesstop' (hos Rune-
berg), varom närmare i kap. IV. 

knocka (uttalat knoko) är enligt Wessman benämningen på 
en mjölkstäva i gammalt språk från Vörå i Österbotten i Fin-
land, men från Replot anger Wessman betydelsen 'träskopa', 
och Vendell har betydelsen 'rysk träsked' från Kronoby. 

Det finns även hos oss dryckeskannor med en stav förlängd 
till handtag (se fig. 15), vilka mycket påminna om stävorna. 
En mängd exemplar ha samlats på Nordiska museet, mest från 

En modern bleckmjölkflaska lär enligt muntlig uppgift benämnas 
holk även på Ostlandet i Oslotrakten. 
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Dalarna. Kannorna_ äro emellertid vanligen bredare nedtill 
och ha dessutom pip och tv tt bottnar, 

Utbredd är användningen av, stävan som brunnsämbar, både 
i Finland, där den kallas skjula (obs. Rietz' uppgift käldsttiva 
Ingo i Nyland), •och på olika håll i Sverige. Ordet kolla 
gäller i Dalsland ofta stävan som brunnskärl. Enligt uppgift 
både från Skåne, Västkusten och Tyskland användes en stäva 
att ösa vatten med vid byk. 

Kärl av stävatypen ha fått även annan användning.' På 
Nordiska museet finns ett litet saltkar i form av en stäva. 

Fig. 14. "Ölkapp", dryckeskärl från 
Rågöarna. "Kapparna av i dag äro 
denna lika". Efter Per Söderbäck, 
Rågöborna, s. 100. — I Sverige kappe 
= 'bägare, tumlare' (Rietz). Ordet är 
lån från fl. kappa (Sax6n). Jfr fig. 7. 

Fig. 15. "Tvebottnad kanna" från 
Ål i Dalarna. Teckning från Ola 
Bannbers frågor om sådana kannor 
i Medd. från Etnologiska undersök- 

ningen, nr 26, 1941. 

Det kommer från Mangskog i Värmland, och dylika saltkar 
finnas också i Norge. 

Även om mjölkstävan med förlängd stav finns såväl i Sverige 
som i Schweiz och Tyskland, ser den inte ut att vara en ur-
sprunglig typ. Den har från början varit ett tämligen litet kärl 
av skopakaraktär, som man lätt kan flytta med det enkla 
handtaget. Från sådana småkärl har mjölkstävan utvecklats 

Den lilla stävan med ett handtag har också använts som natt-
kärl enligt uppgifter både från Norrland, Uppland, Småland och 
Finland, jfr Rietz' översättning av skjula: 'nattkommod' Oland 
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och sedan fått större spridning än småkärlen. På Island och 
i Västnorge synes man inte använda kärl av stävatyp. I de 
östsvenska dialekterna står stävan närmare olika slags öskärl 
och skopor. Specialiseringen har inte drivits så långt som i 
Sverige. 

kan/ca (uttalat kagku, kagk) är i Österbotten benämningen 
på "stop eller stånka av trä (stundom med tu öron)", Ven-
dells ordbok. Av en bild, som Ragnar. Jirlow vänligen skickat 
mig ur sina samlingar från Replot, framgår, att kan/ca där 
ser ut som en liten stäva. Den användes att "äta filmjölk 
ur med sked. Var och en i familjen hade sin kan/co. De 
kunna även göras av urholkat trä med handtaget då böjt 
bakåt (som en lapsk kosa?)". Man kan härvid göra en an-
knytning. Fvnord. hnappr, som lånats av lapparna (nappe, 
se Quigstad), synes i Frostatingslagen betyda en sådan skål 
som var och en av- tjänstefolket hade att äta ur, se Fritzner. 

Den här ifrågavarande stånkan av stävatyp återgår tydligen 
på kosan i typologiskt avseende. Det är. påfallande att stä-
van inte tycks vara genuin i västra Skandinavien och troligen 
är lånad till delar av Norge. Men å andra sidan har man ju 
ett slags stäva, össkopan, ända nere i Tyskland och en mjölk-
stäva i Schweiz. 

Kap. IV. Ordgeografisk diskussion. 

Ordet stäva (stava) är utbrett i Svealand och Norrland och 
finns även i Tröndelagen i Norge och i delar av Nordnorge. 
Enstaka belägg uppträda även i Västergötland, Östergötland 
och Småland, ehuru det är tvivelaktigt, om ordet där är gam-
malt och "genuint. Ordet går alltså något längre söderut än 
karta I sträcker sig. I Östergötland och Västergötland an-
knyta benämningarna skjuta och stop. skjuta finns också i 
en del av Småland och i Finland, varifrån även enstaka upp-
gifter om stäva finnas.' 

Jfr i fortsättningen av detta kapitel om ordet stäva i Finland, 
särskilt hos Runeberg. 
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Mjölkstävan är ett laggkärl med en av stavarna förlängd 
till handtag, varmed man bekvämt kan flytta stävan och 
hälla ur innehållet. När stävan mjölkat å full, häller man över 
i ett större kärl. Kärl med en förlängd stav använder man, 
som ovan nämnts, också för att taga upp vatten ur brunnen 
med och till att bära kalvdricka i. Stävan tycks vara kon-
struerad så att det skall gå lätt att hälla ur den. Ordet har 
ansetts vara bildat med följande grundbetydelse: "den av 
stavar eller stäver förfärdigade" (Hellquist Etym. ordb.). 
stäva måste i så- fall från början ha betytt laggkärl i allmän-
het och sedan fått betydelsen inskränkt till den speciella 
stävatypen. Man väntar sig emellertid då betydelsevarianter, 
relikter av en äldre betydelse :laggkärl' (även utan handtaget), 
men det är påfallande, att benämningen stäva genomgående 
är knuten till en viss typ med handtag. Det förefaller mig 
därför mera sannolikt, att stäva har avseende på handtaget 
och skulle vara bildat efter betydelsen: 'kärl, försett med 
stav som handtag'. No. stavkjerald betyder dock enligt Aasen 
"Stavkar, Trkar sammensatt av Staver", alltså närmast lagg-
kärl. Jämför huva till huv, kalve 'vad på benet' till kalv. 
Ordet kan också vara bildat som en förkortning av en sam-
mansättning. Till jämförelse kan nämnas benämningen fata på 
stävan i Nordtröndelag (uttal fötu, futu Kvarn, Stod, Snåsa), 
syftande på handtaget. Jfr benämningen fatakereld o. likn.; 
no. fate betyder annars 'handtag av hankfason på kärl. Jfr 
även stakebytta som benämning på stävan i delar av Småland 
och Östergötland samt stärtabytta i Skåne. En förkortning 
föreligger förmodligen också i benämningen strippa, som torde 
ha uppstått ur strippabytta, och i kolla av kollabytta. 

Intressant är utbredningen av ordet skjula, Österbotten, Est-
land, Gammelsvenskby samt i Götaland i Sverige (norra 
Kalmar län och Ögl.). Denna utbredning vid sidan av en 
liknande utbredning av några andra ord har av Hjalmar Lind-
roth' tagits som bevis för ett inflytande direkt från Götaland 

1  Festskrift till K. F. SUclerwall. 
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på det finska området med förbigående av Svealand. Enligt 
min mening kan förekomsten av skjuta i Finland inte bevisa 
något om lån från Götaland. skjaa finns nämligen också på 
Island, belagt både från gammal och ny tid. Ordet återfinnes 
även i fornnorska, jfr Hertzberg: skj6la 'melkebötte' Kon. 
Magnus Haakonssöns Bylov samt bfiskj6la 'använd som maale-
kar' Jönsbök. skjula är tydligen ett gammalt ord i Norden, 
vilket lever kvar i Finland som relikt, och är antagligen 
äldre än stava i betydelsen 'mjölkstäva'. Förekomsten i Fin-
land kan då inte anses vara ett uttryck för ett inflytande från 
Götaland.' skjuta är även inlånat till de finska dialekterna i 
formen kiula. De finlandssvenska dialekterna och skriftspråket 
ha också ordet stäva enligt några belägg, men jag har inte 
kunnat få reda på den verkliga utbredningen därav, eftersom 
Vendell inte upptager ordet i sin ordbok och inte heller Wess-
man i sitt tillägg till Vendell. Runeberg har stäfve m. 'dryckes-
stop'.2  skjuta och stäva synes ha differentierats i Finland, 
så att stäva oftare kommit att betyda brunnskärl, skopa i 

1  Natan Lindqvist har hänvisat till Lindroths utredning, som 
han anser styrka en förment spridning av göt. dial. kretel, krittet 
till Finland (krissel, kressel och krittel), Bidrag till nordisk filologi 
tillägnade Emil Olson, s. 376. Icke heller denna form behöver 
nödvändigtvis vara spridd från Götaland, då ju kretil kunde 
vara den äldre formen i förhållande till kirtel, körtel (se SAOB: 
körtel) på liknande sätt som skjuta i Finland representerar ett 
ålderdomligt språkstadium. Men varifrån kommer i så fall for-
merna med i: krittet? Blandformer? 

2  Ordet är sedermera ändrat till "stäfvan", och ändringen moti-
veras av Estlander i "Runebergs skaldskap" 1902, s. 9: "I Färd 
från Åbo skrifver Runeberg stäfvar för att beteckna det käril, 
som i landsorten nämnes stäfva, stä fvor. Misstaget upprepas i 
första redaktionen af Elgskyttarnes första sång ("en stäfve med 
spisöl", i trycket rättadt till "stäfvan med kalja") och återkommer 
i "Hanna", då den sjuttonåriga berättar hur hon "sprang med en 
stäfve till källan". Ordet har allestädes behandlats som femininum". 
Formen stäfve finns emellertid också hos Ahlquist 1858 i översätt-
ning av ett finskt ord. — stäva f. har blivit steive m. på grund 
av inverkan från den stora mängd maskulina svaga substantiv, som 
i Finland sluta på .-a, alltså ha samma forni som stäva. Ordbild-
ningen stäve är en hypersvecism. 
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tvättstugan samt dryckesstop. Ordet har icke fått speciell 
anknytning till mjölkstävan och har icke kunnat tränga ut 
skjuta, som troligtvis inte från början avsett en mjölkstäva 
av speciellt slag. 

skjuta uppges av Ihre från Söderrnanland, och under formen 
skyla känner även Rietz ordet från detta landskap, dock en-
dast från Kvarsebo, som lika ofta räknas till Östergötland. 
Till formen skyla bör man jämföra fyl, veigsfyl från Östergöt-
land (klander 166 f.). Att skjuta tidigare haft större utbred- 

Fig. 16. Från Ljuder i Småland. Fotot visar en mjölksil, en bytta (höjd 
28 em, handtag 18 em), mjölkfat samt två mjölktinor. Tinorna användes 
vid mjölktransporter under utearbete. Lunds universitets folkminnesarkiv. 

ning i södra Sverige kunde antydas av uppgiften skjuta i bet. 
'kommod' från Öland (Rietz) samt det påfallande belägget på 
skjuta från Halland (Rietz). 

skjuta kan från början ha avsett kärl i allmänhet, bytta. 
Ordet sammanhänger med skyla v. och skjul n. och betydelse-
anknytningen torde vara 'det vari man kan taga och förflytta 
något, skydda något så att det inte spilles' o. likn. Om skjuta 
anmärkes ofta, att det användes som brunnskärl, jfr ovan. 

Tyvärr finnas inga medeltida belägg vare sig på stäva eller 
skjuta. Det tidigaste belägget på stäva är från 1579 års upp-
laga av Variarum rerum vocabula. Ordet finns också hos 
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den ävenledes uppsvenske Schroderus (1640), som meddelar 
synonymparet stäffua: götiskt bytta (se Hesselman i Uppland 
II s. 515). I Västmannalagen II användes ordet bytta för 
mjölkstävan: "taker alt saman bytta ok hand" (Schlyter) 
'tager man den, som mjölkar en annans ko, på bar gärning 
med mjölkbyttan i handen'. Belägget kunde tyda på att stäva 
inte fanns i Västmanland under tidig medeltid, om lagen här 
verkligen återger landsändans språkbruk och inte götiskt in-
flytande, vilket är minst lika antagbart. Lexicon lincopense 
översätter ~Åldra med 'mjölkebytta som man molkar i' 1640. 

Som ovan nämnts, användes den typiska mjölkstävan med 
ett handtag i södra Sverige under senaste tid till att ge kal-
varna och grisarna dricka i, men benämningen strippa, som 
förekommer i Skåne såsom namn på detta kärl, visar att det 
tidigare haft användning som mjölkstäva. Den vanligaste 
benämningen för mjölkstävan är i södra Sverige bytta, mjölk-
bytta. Detta ord användes även om kärlet, såsom i Småland, 
är av mjölkstävatypen med ett handtag, jfr Rietz (438): melka-
bytta, f. 'mjölkbytta' Sk. (Bjäre), mölkebötta f. Bl., milke-bötta f. 
'mjölkspann', södra Skåne och danskt mencebotte. bytta be-
skrives i många fall från Småland (och Skåne) såsom 'bytta 
med en förlängd stav'. 

Utom skjuta (i norra delen av Kalmar län) uppges från 
Småland stakebytta (enstaka belägg), vilket ord även uppgivits 
från Östergötland.' Jfr även Ihres översättning av skjula 
0. G. Sud. Calmar "Stäfwa, s tak e b y tta". Emellertid finnas 
inte så få uppgifter om att ordet stäva förekommit i Små-
land, Östergötland och Västergötland. T. o. m. i J. J. Lager-
grens småländska ordsamling (1822) har stäva upptagits. Or-
det stäva kan dock knappast vara gammalt och inhemskt i 
Götaland. Hof översätter vg. stope m. med 'bytta, skopa' och 
köllbötta med 'stäwa'. stope användes nu i en stor del av 
Västergötland. Om vidare skjuta funnits i östra Götaland 

1  stakabötta Sjösås (Uppvidinge hd, Kronobergs län), stigbyfar 
Tjärstad (Kinda härad) och Vikingstad (Valkebo hd), stitkbyta och 
st4k51,1ra Vist (Hanekinds hd), alla de fyra sistnämnda beläggen 
från sydöstra och mellersta delarna av Östergötlands län. 
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(jfr Ihres uppgift), blir ej mycket utrymme över för en even-
tuell förekomst av stäva som gammalt dialektord i Götaland. 

Ordet stäva kunde ha spritts dels därigenom att laggkärl 
voro en marknadsvara och dels därigenom att stäva tidigt 
kom att betraktas som riksspråkets vedertagna form. För 
att kunna antaga att stäva vore inhemskt i Götaland måste 
man förutsätta en annan ordbildning än för Svealands stäva, 
liksom man antagit att det gotländska lädu haft ett annat ur-
sprung än lädu i Svealand, Norrland etc., nämligen ur en 
supponerad form /Oja f. 

stope (obs. mask.) är i Västergötland, huvudsakligen Skara-
borgs län, benämningen på stävan.1  Bar stope i likhet med 
flera andra fall vi här ha mött uppkommit som elliptisk bild-
ning av en sammansättning, t. ex. stopabötta, stopas_pann? 
Kalen uppger i Fageredsmålet stopa flaska, -spann, som dock 
även kunna vara sekundära till stope. I Västergötland finns 
också verbet stopa upp 'med en stäva i handen hämta upp 
vatten', vilket ju är avlett av stope. I Småland finns enligt 
Rietz stop eller stope (pl. stopar) 'liten bägare, merendels av 
silver och i form av ett halvklot (Västra hd), kanna (Östra hd)'. 
Det med stope sammanhängande ordet staup har också på ett 
begränsat område i Nordmöre i Norge fått betydelsen 'stäva' 
och 'kalv- och grisbytta' (Kulturforskningsinstitutets i 'Oslo 
samlingar). 

Det västgötska stope hör samman med det från mlty. lånade 
stöp n. 'ett visst .mått', vilken betydelse ordet också har i 
fsv. och ä. da. Sv. stop, no. staup 'bägare' har i Torps ny-
norska etymologiska ordbok betecknats som dunkelt, varvid 
emellertid den av frågetecken beledsagade hypotesen fram-
kastas att det kunde vara samma ord som no. och fno. staup 
'hul i en vei, hjulspor' etc, och ursprungligen betyda 'kar 

1  ULMA: stc)pe Vadsbo, Kåkind, Kinne, Kinnefjärding, Kålland, 
Laske, Vartofta, Gudhem, Vilske, Bjärke; stQp Vartofta, Flundre. 
Ordet betyder 'stäva, kärl med ett uppstående handtag', men från 
Flundre anges: 'kärl att bära mat till svinen i', från Vartofta: 'kärl 
för vattenhämtning'. 
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med bratte vfflgger'. Samma etymologi möter hos Hellqvist 
(utan reservationer). Ett sådant betydelsesammanhang före- 
faller mig inte alldeles naturligt. 

Hellre än med betydelsen 'brant' (jfr ags. steap, eng. steep 
och avljudsformen isl. stitpa 'stiga i vädret') skulle jag för 
min del vilja anknyta stop till variantbetydelsen av stupa 
'störta' och jämföra med kausativet, isl. steypa 'vända upp 
och ned på, störta på huvudet, hälla ut, stöpa, bringa att 
störta'. Detta skulle bättre passa till en användning av stopet 
och stävan, som jag ansett primär och väsentlig. Man torde 
inte behöva anknyta direkt till betydelsen av den rot, som 
orden utgå ifrån, ie. *steu 'vara styv', germ. *stub, *stup. Isl. 
stitpa är belagt endast i infinitiv. Om stupa och steypa jfr 
Wissman Nomina postverbalia 1932, s. 133, jfr även Schnie-
ders Die einheiraischen nicht komponierten schwachen Verben 
der jan-Klasse im Altnordischen 1938. 

I detta sammanhang kan också nämnas östfris. stipke 'ein 
kleines Metallgefäss fiir Flfissigkeiten' av stipe 'giessen' och 
da. dial. stippe 'stäva' (Fanö, Darum i Sonderjylland), som 
kunde hänga samman med detta frisiska ord, men även 
kunde tänkas vara en kontaminationsform mellan schlesw.-
holst. stappe och da. strippe. 

I Nordtyskland finns benämningen stappe, stapp, till germ. 
*stab', vars betydelse angives som 'fassdaube', d. v. s. stav, 
laggstav, t. ex. melkstappen 'kleiner Milchkfibel mit einer em-
porstehenden Handhabe, in welchem die Kiihe gemelkt wer-
den' (Versuch einer bremisch-niederd. Wb. 1767-1770). stapp(e) 
har också en annan användning, "zum Schöpfen das Wasser 
z. b. bei Wäsche" (Mensing, Schlesw.Holst. Wb. 1933); lik-
nande användning av en stäva har meddelats mig från Skåne 
(Ystad) samt från Bohuslän och Finland. Även i östfris.: 
'ein kl. Holzgefäss mit einer verlängerten Daube als Hand-
habe' (Doornkaat-Koolman). över huvud tycks stappe vara 
ett mindre laggkärl, som användes för att hälla över t. ex. 
mjölk eller vatten i större kärl. För användningen av kärlet 
är handtaget, den förlängda staven, väsentlig. 

I norra Tyskland finns dessutom benämningen stoop 
'Schöpfeimer mit Handgriff' (Mensing). 

Andra vanligare benämningar från tyska dialekter äro: 
melkfat, -ti,ibben, melchter samt de sydtyska gelte, sechter. 
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Den i Särna förekommande termen kakk för stävan är en 
norsk dialektal benämning, som även finns. i Gudbrandsdalen, 
Österdalen, Nordmöre och Senja. Ordet anses vara identiskt 
med fisl. kgkr 'klump' i sammansättningen sncek2k1cr (Torp) 
och är belagt i fisl. även i bet. 'vattenkar'. För en betydelse-
utveckling klump, stump > kärl kan man jämföra bytta < *butt-
och kagge, som innehåller samma rot som kakk, "et lidet Trffl-
Kar, et Slags Spand (= Kopp, Ask, Stava)" Aasen (Gud. 
brandsdalen), men anföras bör också kakk i bet. 'handtag på 
lie' (Hedmark, Toten) och 'selpinne' (Fryksdalen i Värmland), 
'näbb' (Guld., Orkd., Norclmöre). kakk kunde från början ha 
avsett handtaget, jfr stava (Aasen). Ross uppger också ,  kakk 
om den förlängda staven. Bet. 'kar' finns emellertid redan 
i fornisländskan. Fritzner har ansatt kakki m. på grundval 
av ett ställe i Kormaks saga (24): "gekk hann tu l vatnkakka 
ok I:46 ser". kakka kunde här också vara gen. pl. och anknyta 
till nutida kakker i vissa östnorska dialekter, som enligt Ross 
är en pluralform med betydelsen "Traakar tu l at malke i". 
Snarast har det kanske använts för att beteckna samlingen 
av träkärl, jfr kopp, som enligt Aasen oftast användes i plu-
ralis. 

kopp avser, enligt Aasen, allehanda kärl som höra till mat-
lagningen, men även "et lidet Stavekar med Oro el. Skaft 
Nordre Berg. og. fl.". Johan Falkberget använder ask för 
stäva (Rörostrakten) och översätter det med Melkekopp (Chri-
stianus Sextus 2: 2). kopp är förmodligen lån närmast från 
mlty. (se Hellquist). ask avser likaså både större och mindre 
kärl och även spånaskar. ask är enligt Kulturforskningsinsti-
tutets samlingar den vanligaste benämningen på laggkärl med 
en förlängd stav, använda som gris- och kalvbyttor. ask i bet. 
'stäva' uppges från Tröndelagen, Nordlandet och delar av 
Östlandet som ett nyare namn för stava och kakk. Jfr Reitans 
uppgift från Tröndelagen. Ross har också ask stava från 
Helgeland. 

ask och kopp kunna väl inte i Sverige, som fallet synes vara 
i Norge, avse laggkärl. Är det särskilt på Vestlandet, som 
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orden kunna ha denna betydelse? Betydelseförskjutningen 
har troligen ägt rum över en tidigare allmän betydelse 'skål', 
jfr Schroderus' översättning i Lex. 1637: lat. trulla, sv. kupp, 
ty. Kuffe. 

Ett ord pissfutu 'nattkärl i form av en stäva', som upp-
tecknats i Are och Kall av FL Geijer, tyder på att fata är 
ett äldre ord för kärl av stävatyp i västra Jämtland. fata 
finns ju också i norra delen av Nordtröndelag fylke, jfr ovan. 
Det är emellertid, osäkert, om fata ursprungligen har varit 
benämningen på ett kärl av. stävatypen. Jag skulle snarast 
förmoda, att fata från början avsett kärl med hank. fate 
betyder i no. dial. 'hank'. Ordet fata finns ju också på Island 
i bet. 'hankbytta' (tvärhank av trä) och i . västra Norge i 
sammansättningen kollfota Voss (Aasen). På båda områdena 
saknas stävatypen. fata finns också i fornisl. i betydelsen 
'kar som man hämtar vatten i'. Allt tyder på att stäva-
typen ursprungligen inte använts som mjölkkärl i Norge, 
åtminstone inte i dess västra delar. Även i västra Jämtland 
är stävan troligen införd från rent svenska områden. Kärlet 
fick först benämningen fata, härav relikten pissfutu, sedan 
infördes ordet stäva, som dock icke fick fullt insteg i dialekten 
så tidigt, att det kom att deltaga i dennas regelbundna ljud-
utveckling. Påfallande är att Frostvikens form siewo visar 
regelbunden utveckling i motsats mot ståna i Åre och Kall. 
Frostviken koloniserades på 1700-talet från Liene vid Snåsa, 
där just ordet futu begagnades. 

ringa f. betyder bunke att låta mjölken stå i ("lavt og bredt 
Traakar til at opstte Ma3lk i" Swtesdalen o. s. v., Aasen), 
men samma ord kan också användas om det kärl man mjölkar 
i, så enligt muntliga uppgifter från Sxtesdalen, så också i 
Österdalen enligt Aasen: ringe f. "et Mwlkespand (Biatte)". 

Torp för ordet till ring och jämför med mlty. ringel 'balja'. 
Intressant är även betydelsen 'stor, ihålig trädstam' i västra 
Telemarken och det kanske härmed besläktade eng. dial. ringe 
'stor stamp'. Möjligen har ringja .avsett ett primitivt kärl 
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som holk, hylke. I Stjårn finns ett ord hringja f., som Fritz-
ner översätter "lidet, rundt Kar". Orkdalen har ring m. med 
betydelsen "et rundt og lavt Kar: Melkekar" (Aasen). Ordet 
ringa fem, finns också i Dalarna i Sverige, både Österdalarna 
och Västerdalarna med betydelsen 'bytta'.' Är ringa i Dalarna 
en relikt? Eller är det inkommet från Norge? 

ringja synes närmast ha avsett en bunke och först sekun-
därt •ha. förskjutits till betydelsen 'stäva' västerut och till-
fälligt i Sa3tesdalen på samma sätt som kolla i det inre av 
Östlandet och i Värmland. 

Vad de olika norska termerna avse, torde bli klart först 
vid ett jämförande studium av hela denna grupp av kärl, 
både laggkärl och spånkärl samt både ord och sak, över hela 
landet. Isolerade ordboksöversättningar för begränsade om-
råden äro härvidlag icke tillräckliga. 

Det ser emellertid ut som om det förelåge en intressant 
motsättning mellan det inre Östlandet (jämte Tröndelagen) och 
Västlandet beträffande såväl benämningarna som föremålen. 
På Östlandet och i Tröndelagen ha vi dall 'bytta med lock', 
bunke, kakk 'stäva' (dan och bunke =  Sverige), på Västlandet 
ha vi ambar, kagge, kolla 'bunke', ask, holk, hylke, stripp m. 
(strippa f.) som benämningar på motsvarande kärl, kolla 
förekommer även på södra Östlandet. kagge avser i Voss och 
Hallingdal "Kar med Hanker eller Stropper, at bre Maylk i 
(= Holk, Hylke, Flaske)" (Aasen). På Västlandet och i fjäll-
trakterna användes mer av de avlånga kärlen med lock för 
forsling av mjölken. 

Huruvida de nyisländska termerna fata, (mjakurfata) och 
skjaa äro geografiskt fördelade har jag inte kunnat få be- 

Skillnaden mellan stäva och ringa är enligt dalmålsord boken 
den att stävan hade en längre stav, som handtag att hålla uti; 
ringan två korta stavändar mitt emot varandra, i vilka hål voro 
gjorda. I dessa hål satte man ä fatta (= ett handtag) av järn 
eller av en vriden björkvidja. Ordboken anför för denna uppgift 
en källa från Transtrand. En uppgift från Älvdalen anföres i 
samma ordbok rörande ringan, nämligen att man i denna mjölkade 
getmjölken direkt. 
4 Sv. landsmål 
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stämda uppgifter om. (Enligt meddelande från ett par is-
länningar i Sverige skulle skjöla vara mer östligt och fata 
mer västligt och Sydligt.) 

strippa f. i bet. 'mjölkbytta' förekommer numera i Danmark 
(bornh. ströppe) och på Gotland; i Skåne mest i sammansätt-
ningar. Rietz uppger det också från Halland. Aasen anför 
strippa n.' 'et lidet Spand 1. Tra3kar' från Norge och. Ross 
belägger stripp m. från Romsdal och strippa f. från Mandal. 
Verbet stripla 'mjölka droppvis' upptar Ross från Sogn, Sond-
fjord, Dalene och Valdres; jfr stripla f. 'ko som lidet malker' 
Ja3deren, Dalene, VAgder. Verbet strippa 'mjölka' är vanligt 
i Skåne och på Gotland.2  

strippa f. hör till verbet strippa 'mjölka ur de sista drop-
parna' och är förmodligen bildat som en förkortning av 
strippabytta. Falk-Torp uppfattar verbet strippa som "äkta 
nordiskt". Till Sverige (Sydsverige, Gotland) har ordet när- 

Jfr Aasen: bytte neutr. från Nord- och Sydhordland. 
2  Skåne: sthbvabåta 'mjölkbytta' Rönnebergs hd (Tirups sn), 

Luggude hd, stibiloabPta Ö. Vemmenhögs sn, sträppa 'stäva till 
kalvar och svin' Luggude hd, stroppebytta Bjäre hd. — Jfr vb. 
stripa mjölka (får) Ö. Vemmenhögs sn, 'urmjölka de sista enstaka 
mjölkstrålarna' Kvidinge (S. Åsbo hd), 'med möda mjölka (en 
ko som har litet mjölk)' Nävlinge (V. Göinge hd), streva 'mjölka 
(ko) så att hon sinar, mjölka blott droppvis' Luggude hd. Jfr 
även strippa 'ofruktsam ko' Nävlinge, gdastriva (äldre) 'gall-
strippa, ofruktsam ko' Skytts hd (jfr Rietz' gållstreppa 'ko som 
inte kalvat på ett eller två års tid, men fortfar att mjölka', da. 
goldstrippe). —  Gotland: Gotlandsordboken: strippa s. 'stäva, skjula' 
Alnander, 'mjölkstäfwa' Sahlsten, 'bytta, mjölkstrippa, vattenösa, 
ösbytta' Carl Säve, strippbytta 'mjölkstäva med enkelt uppstående 
handtag' Carl Säve, 'bytta med skaft, som sitter rätt ut från ena 
stafven, mjölkstäva'. Jfr strippa v. 'mjölka' och struppa detsamma.  
på Gotland samt sammansättningarna strippbytta och struppbytta. 
— Danmark: Se Molbech och Feilberg: strippa 'lille Stavkar med 
den ene Stav forlmnget til Hank, Malkespand' med belägg från 
Vensyssel, Mors, Agger, Slet hd, Andst, Sovind, Elsted. Samman-
sättningen gjeld-, hånd-, malkestrippe. —  Ihre, Svenskt dial. lex.: 
stripa Gothl. stäf va, skjula. 
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mast kommit från Danmark, och även till Norge kan det 
danska ordet ha utbrett sig. Till Valdres har det kommit 
från Sognfjord. Verbet motsvarar mnl. strepelen, östfris. och 
ity. strippen, eng. strip 'mjölka' och är en frekventativbild-
ning, besläktad med ty. streifen 'stryka' (< "straipian). strippa 

Fig. 18. Överst: lockbytta (höjd 25-30 cm) och vattsbytta 
(hankbytta). Därunder: bauna (mjölkbunke 30 cm i diam.) och 

mjölkflaska. 
Teckning av A. Gudmundson, från Lits sn, Jämtland. 

är alltså eg. 'stryka mellan fingrarna'. Da. strippe kunde 
också vara lån från Ity., även om det inom de nordiska språ-
ken icke saknas anknytning i sv. stripa 'hårtest' (< *stripa). 
1 ä. da. är strippe v. och stripp 'mjölkning' belagt från 1680. 

bytta är ett vanligt ord för kärl i olika storlekar, jfr stripp. 
bytta, kollabytta, vassbytta m. fl. Ordet finns också belagt i 
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fornspråken. Aasen ansätter i Norsk ordbog som allmännaste 
betydelse 'Spand, aabent Vandkar med Tvxrhank oventil'. 
Sydligaste Norge, Mandal, anknyter Aasen till Danmark med 
bytta 'bredt og lavt Maalkekar', alltså mera bunke. Nyisl. 
mjakurbytta betyder också mjölkbunke (se Jönasson, a. a.). 
I Sverige skiljer man på bytta och ämbar eller spann. bytta 
avser oftast smörbyttan, alltså ett kärl med lock (obs. även 
gröt bytta från Halland och Småland). Till den svenska be-
tydelsen av bytta sluter sig Österdalen i Norge (enl. Aasen). 
Men bytta kan, såsom ovan framhållits, också i Sverige avse 
njölkbytta, särskilt i södra Sverige men den finns även 
norrut. Byttan skall i de flesta fall ha lock. En nordsvensk 
mjölkbytta ses på fig. 17. 

Etymologien på ordet bytta är omtvistad. Ordet anknytes 
dels till liknande ord i germanska och romanska språk, se 
W. v. Wartburg, Franz. etym. Wörterb., dels till no. och sv. 
dial. butt 'Stump, Klods, afhugget Stykke Trw' (Liden, Upp-
salastudier tillegn. Sophus Bugge, s. 84 f.). I Dalarna avser 
butt ett slags primitiva, höga, smala kärl, ibland gjorda av 
endast två delar. Liknande smala träkärl finnas i Norge. 
De ha ursprungligen tillverkats av avhuggna trädstammar 
och äro enligt min mening prototypen till bytian med lock, 

i bytta med övers. 'laggkärl med en stav uppstående såsom 
handtag' finns i Skåne från Torna hd, S. _bbc, hd, Ö. Göinge hd. 
Många översättningar med uttrycket 'av trä med uppstående hand-
tag' kunna likaväl avse en stäva som ett kärl med två handtag. 
En översättning från Frosta hd lyder: "Ett mindre laggkärl av 
svagt konisk form och med löst lock. Även i st. f. nuilkabota, 
det kärl som vid mjölkningen begagnades". Från Villands hd har 
ordet bytta översatts med 'stäva'. Ordet är ju för övrigt belagt 
från så gott som alla härader i Skåne. Uttalet är bpta, bPta, 
bita (S. o. N. Asbo hd, Luggude hd, Onsjö hd), bida (Ljunits, 
Ingelstads, Harjagers hd). Många belägg på bytta (titt. båta) 
finnas från Småland; från Norrvidinge översätter Hedström 'ett 
laggkärl i form av en bytta med en av stäverna som handtag, 
vilket användes dels som nattkärl och dels för skulor från disk-
ningen' (LAL). 
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den svenska och östnorska byttan. Det sakliga sammanhanget 
stöder alltså en förklaring av bytta såsom avlett av butt, 
jämför de ovan anförda benämningarna holk och hylke samt 
no. dial. och jämtl. dial. strokk 'smörkärna'. 

Som allmän benämning på träkärl synes man i bygder i 
Norge i stället för bytta använda ordet kjerald, kjörel, vilket 

Fig. 17. Överst: Ämbar och rojölkbytta. Därunder: kalvstäva eller 
mjölkstäva. Från Norsjö sn, Västerbotten. 

Teckning av E. Hedström. 

också är benämningen på mjölkspannen av trä på Island (J. 
Jönasson, a. a., s. 48). 

Gamla danska belägg.  på bytta äro meylkebotther 1494, melke 
butther 1554, 1 botte smör 1656 (ett visst mått). Jfr att 
muletra översättes med 'molkespand' 1514 (Kalkar). 
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Stävan, som bildat utgångspunkt för den nu avslutade 
monografien och som också blivit namngivande för denna 
uppsats om mjölkningskärlens nordiska benämningar, har visat 
sig hemmahörande på ett i stort sett klart sammanhållet om-
råde med nordöstra Svealand som utstrålningscentrum. Ordet 
stäva har i flera fall visat sig vara en inträngling, för sent 
inkommen i en dialekt för att helt följa med i dess genuina 
ljudutveckling. Under konkurrensen med äldre dialektala 
benämningar, har stäva låtit lämningar av dem kvarstå på 
skillda håll, såsom särskilt tydligt framgått i fråga om skjuta. 
Sättet varpå skjuta nu är utbrett påminner om vissa av 
Gillierons mest bekanta exempel på äldre ord, nu isärsprängda 
och ofta vitt åtskilda, men enligt hans bevisföringar relikter 
av ett en gång sammanhängande helt, ett äldre skikt, vars 
utbredningsområde översvämmats av nyare ord, antingen in-
strömmande utifrån eller härrörande ur källsprång inom över-
svämningsområdet. 

skjuta är att betrakta på motsvarande sätt i förhållande till 
stäva. Framträngandet av ordet stäva på bekostaad av ordet 
skjuta har betingats av motsvarande strömning i fråga om 
föremålets typförändringar. Ordet skjuta har med största 
sannolikhet tidigare funnits även inom sveamålsområdet men 
trängts undan. Därav uppkom den egendomliga överens-
stämmelsen mellan ett stycke av Götaland och Finland, vilken 
lett till en felaktig tolkning av skjuta i Finland som en 
antydan om götiskt inflytande. skjula är det äldre ordet, 
men eftersom stäv an väl inte är äldre än medeltiden, kunna 
skjuta och stäva vara något så när lika gamla som benäm-
ningar just på den svenska stävatypen. På Island avser 
skjöla en bytta med lock. 

Givetvis kräva flera i det föregående berörda frågor ytter-
ligare utredningar. Vad jag närmast avsett med denna under-
sökning har varit att i anslutning till kartläggningsexperi-
mentet knyta kommenterande reflexioner av grammatiskt, ord-
geografiskt och etnologiskt slag. Biprodukter äro upplys-
ningarna om strippa, kolla, fata, stop och bytta, vilka som 
synonymer, mer eller mindre, kunnat ses i en ny belysning 
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genom jämförelse med stäva-problemet och genom inbördes 
jämförelse. De etnologiska och typologiska sammanhang, som 
jag här och var trott mig skönja, meddelas med största re-
servation. För en utredning om föremålen i detalj fordras 
betydligt mer material än som stått mig till buds. 
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KARL KAISER. 
Av HERMAN GEIJER. 

När jag för några år sedan, i sammanhang med ordnandet 
av gamla papper, återsåg en år 1933 i koncept utarbetad, men 
avbruten och fortfarande oavslutad avhandling om nyckelpi-
gans svenska benämningar och därmed sammanhängande 
folklore, en undersökning som i viss mån hade utsträckts även 
till grannländerna, kommo också en del brev från Karl Kaiser 
ånyo till synes, brev med kritik och kompletteringar till detta 
mitt koncept, samt hans under de närmast följande åren publi-
cerade uppsatser över nyckelpigans benämningar i Pommern, 
barnrim som anslöt° sig härtill m. m. För minnet framträdde 
frågor, uppslag och.  synpunkter som han skisserat ej blott i 
breven och de tryckta skrifterna, utan också i samtal, vilka 
kinnu i minnet fängsla intresset. 

Ej långt efter det jag sålunda hade ånyo genomsett några 
av hans brev och skrifter, kom krigsutbrottet, och ej fullt ett 
år därefter korn underrättelsen om hans död. Han stupade 
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den 22 juni 1940 under ett angrepp i Vogeserna. När jag 
sedan återvände till att läsa och genomtänka vad han skrivit 
blev intrycket helt naturligt vemodigt, men vemodet, som även 
Långt förut mången gång förnummits vid tanken på honom, 
blev aldrig enarådande. Och när jag efter hans död sökt 
se hans arbeten i sammanhang, under det perspektiv som nu 
kan erbjuda sig, förete de en överraskande karaktär av enhet-
lighet och helgjutenhet. De många små eller skenbart små 
ämnena gripa in i varandra och smälta ihop till större enheter 
som få nytt liv. Trots allt ha de ej förlorat sin aktualitet. 

Hans intressen kommo till följd av hans ställning som le-
dare för pommerska undersökningar att till väsentlig del 
inriktas på sådana fall, där man ej kunde komma längre än 
till fragmenter, så länge arbetet stannade inom provinsens 
eller rikets råmärken. Från Norden och särskilt från Sverige 
behövdes särskilda undersökningar och materialsamlingar 
innan en fast och hel grund kunde anses vara lagd för ut-
forskandet av frågor som gjort sig gällande under arbetet med 
det pommerska materialet, liksom å andra sidan den nordiska 
forskningen i en mängd fall behövde få utnyttja även tyska 
materialsamlingar och utredningar. 

Här vore det dock ej rätta platsen att låta diskussioner över 
hithörande frågor bli huvudsak.. Syftet för vad jag nu skriver, 
under det ännu ej förbleknade intrycket av hans död, är helt 
enkelt att vara en minnesruna. 

Karl Kaiser föddes i Bad Schwalbach i Nassau den 23 
september 1906. Hans universitetsstudier i Frankfurt am Main, 
Wien och Greifswald ägnades i främsta rummet åt germansk 
och romansk filologi. I december 1928 promoverades han i 
Greifswald. Hans därvid framlagda avhandling »Mundart und 
Schriftsprache. Versuch einer Wesensbestimmung in der Zeit 
zwischen Leibniz und Gottsched » (sedermera tryckt i den av 
Lutz Mackensen m. fl. utgivna serien Form und Geist, nr 18, 
1930, XVI + 380 s.) tillämpar, särskilt i fråga om ortografiens 
utveckling i riktning mot större enhetlighet, kritiska synpunk-
ter med ungdomlig originalitet. Avhandlingens ämne hörde 
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emellertid ej till vad som skulle komma att bli centralt i hans 
senare verksamhet. Sådana anknytningar erbjöd° emellertid 
hans studier i medeltidens diktning, men innan hans härpå 
inriktade intressen och planer hunnit taga form i färdiga av-
handlingar, hade han från sina filologiska utgångspunkter, 
förts in i folklivsforskningen, och denna upptog honom sedan 
helt under hans återstående livstid. 

Under studietiden hade han 1929 blivit amistent vid det 
samma år under Lutz Mackensens ledning i Greifswald in-
rättade Volkskundliches Archiv fiir Pommern, ett arkiv som 
avsågs skola, jämte andra uppgifter, fylla den att vara Landes-
stelle för Pommern vid insamlandet av material för den då i 
organisation stadda Atlas der deutschen Volkskunde. Full-
ständigt nytt var detta pommerska arkiv dock ej. Det uppstod 
nämligen genom omorganisation och utvidgning av Pommer-
sches Volksliedarchiv, som 1926 hade grundats i Greifswald i 
sammanhang med organiserandet av den systematiska insam-
ling av tyska folkvisor, vartill initiativ tagits av Verhand 
deutscher Vereine fur Volkskunde under ledning av professor 
John Meier i Freiburg i Breisgau. Från Greifswald kallades 
Kaiser 1931 till att tjänstgöra såsom Hilfsarbeiter vid denna 
atlas Hauptstelle i Berlin. Den 1 januari 1933 efterträdde han 
Mackensen som föreståndare för det pommerska arkivet. Tjil-
lika blev han den 1 mars 1933 förordnad till docent i ger-
mansk filologi vid universitetet i Greifswald. Som docent höll 
han föreläsningar och ledde övningar över sådana ämnen som 
Niebelungenlied, eddan, isländska sagor, samtidigt med att 
han meddelade akademisk undervisning i Volkskunde. Sist-
nämnda lärareverksamhet anslöt sig på det närmaste till det 
för arkivet aktuella materialsamlandet allt efter som detta fort-
skred. Om hans lärareverksamhet sålunda blev ganska splitt-
rad, så blev hans vetenskapliga skriftställarverksamhet från år 
1933 framgent så gott som helt koncentrerad på pommersk 
Volkskunde. ' I 

Under sitt första år som föreståndare för arkivet i Greifs-
wald och ledare av den därtill sig anknytande samlings- och 
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forskningsverksamheten utarbetade Kaiser en historisk över-
blick över vad som dittills gjorts, utmynnande i. ett program 
för den närmast förestående tiden. Under rubriken »Deutsche 
Volkskunde in Pommern» publicerades denna historisk-pro-
grammatiska överblick såsom första nummer av serien Ver-
öffentlichungen des volkskundlichen Archivs för Pommern 
(Pommernforschung, 2. Reihe) 1934. Fem år därefter, kort 
före sin död, sammanfattade han i en uppsats på ett och ett 
halvt tryckark, under rubriken »Volkskunde in Pommern 
1929-1939», vad som förekommit på hans arbetsområde un-
der detta årtionde, det första efter arkivets tillblivelse 1929. 
Uppsatsen, som även innehåller kompletterande upplysningar 
rörande äldre tider, trycktes såsom inledning till åttonde ban-
det av Veröffentlichungen des Volkskundlichen Archivs för 
Pommern 1939. Utom dessa sammanfattande redogörelser har 
han publicerat små årliga arbetsberättelser i Baltische Studien. 
I mera konkret gestalt återspeglas forskningsarbetets fortgång 
i Kaisers egna skrifter, som bestå i mer än ett hundratal 
smärre uppsatser, strödda i ett trettiotal tidskrifter eller tid-
ningsbilagor, de flesta av hembygdspublikationers typ, samt 
i ett fåtal större böcker. Vid 'en första anblick kunna de 
många uppsatserna göra intryck av ett ganska söndersplittrat 
arbete, men i stort sett visa de sig vara sammanhållna kring 
enhetliga synpunkter. »Volkskundliches fiber den Marienkäfer 
im Kreise Naugard» (Unsere Heimatstunde, Gollnow 1934, 
nr 9), »Pommersche Bräuche in der Weihnachtszeit» (Pom-
mersche Zeitung, Greifswalder Beilage, 25 december 1934), 
»Was wird bei der Erntearbeit in Pommern gegessen und 
getrunken?» (Heimatbeilage Pyritz 1934, nr 39) — för att 
nu som exempel anföra några rubriker från 1934 — utgöra 
genomgående förarbeten till senare behandlingar av samma 
ämnen. Så var fallet med nyckelpigans benämningar, som 
efter att ha varit föremål för uppsatser i flera pommerska 
ortspublikationer, alltid med syfte att från orterna framlocka 
nya bidrag till materialsamlandet, återupptogs i en samman-
fattande uppsats »Bezeichnungen för den Marienkäfer in Pom-
mern» i Zeitschrift för Mundartforschung 1936, nr 12.1  

1  Jfr i det följande. 
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I sitt program av år 1934 för Greifswaldsarkivets verksam-
het har Kaiser i första rummet helt naturligt framhållit ar-
kivets uppgifter som samlingscentral för Pommern, innefat-
tande ej blott sådana uppteckningssamlingar som motsågos 
skola inströmma, utan också tryckta källskrifter av alla slag, 
från äldre och nyare tider. Det gällde därför att samla littera-
tur, ordna och förteckna densamma, så att en pommersk 
bibliografi åstadkommes. Bibliografien tänkte han sig emel-
lertid ej i tryckt form, som ett avslutat helt. Åtminstone kunde 
en tryckt bibliografi ej förr än i en mycket avlägsen tid komma 
i fråga. Tills vidare skulle den blott finnas i handskrift och 
ideligen fortsättas. Då det tryckta källskriftmaterialet som 
utgjorde bibliografiens föremål var spritt i en mångfald olika 
publikationer, däribland många svåråtkomliga, måste biblio-
grafien komma att kräva ett mycket stort och vanskligt arbete 
på lång sikt. Detta synes dock ej ha gjort något avskräckande 
intryck på den nytillträdande arkivföreståndaren. För honom 
synes förhållandet i alla fall ha tett sig helt enkelt. Bibliogra-
fien var uppenbarligen av behov påkallad. Han måste ta itu 
därmed, jämte allt annat som omedelbart påkallade hans ar-
bete. Det var ej fråga om hur allt skulle inrymmas inom 
någon viss normalarbetstid. Det gällde blott att arbeta så 
mycket han kunde och att söka ordna arbetet så gott han 
kunde. 

Den uppgift som allra närmast trädde i förgrunden var 
emellertid den redan i det föregående berörda att med utny t-
jande av Greifswaldinstitutet som Landesstelle insamla pom-
merskt material för Atlas der deutschen Volkskunde, vid vars 
Hauptstelle i Berlin Kaiser tjänstgjort som Hilfsarbeiter 1931-
1932. Greifswaldinstitutets ombildning 1929 från att ha avsett 
endast folkvisor till att avse Volkskunde i det hela hade ju ägt 
rum såsom ett led i det nya atlasarbetets organisation, och i 
sitt program 1934 hade Kaiser också sagt att de närmaste 
årens ansträngningar skulle främst koncentreras på att upp-
fylla denna provinscentrals åligganden till det gemensamma 
stora atlasföretaget. Den bibliografiska verksamheten finge 
under de första åren bedrivas i den mån det kunde medhinnas 
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vid sidan härav, och detsamma gällde en annan i samma pro-
gram framställd huvuduppgift för arkivet, nämligen att publi-
cera viktigare materialsamlingar och undersökningar. 

I programmet finns ännu en punkt som tilldrar sig särskild 
uppmärksamhet, nämligen den i sista rummet nämnda upp-
giften att bidraga till väckandet och utvecklandet av folkets 
eget medvetande om och känsla för sin egenart. Samma syn-
punkt återfinnes, uttryckt i en mängd individuellt växlande 
farmer, 4 de utdrag ur olika författares uttalanden från 1764-
1937, som Kaiser förenade i »Lesebuch zur Geschichte der 
deutschen Volkskunde» (1939). Med särskild hänsyn till Pom-
mern framhålles i programskriften från år 1934 betydelsen 
därav att de Fragebogen, som under de sista åren hade från 
atlasens Hauptstelle i Berlin genom Landesstelle i Greifswald 
utdelats till över 1,000 orter i Pommern, visat sig kunna 
väcka allmänt intresse och att man till följd därav nu kunde 
räkna med mera förståelse för vad folklivet innebar i sina 
mångfaldiga skiftningar. Detta intresse måste hållas vid makt 
framgent, även sedan materialsamlandet för atlasen slutförts. 
Greifswaldarkivet skulle nog komma att alltjämt vända sig 
till Pommerns folk med ständigt nya frågor. 

Sysslandet med atlasmaterialet gav Kaiser ständig anled-
ning att tänka på de problem som såväl materialsamlandet 
som materialet självt innebar. Snart hade hos honom mognat 
tanken på en specialatlas för Pommern, och redan 1936 — 
innan ännu Atlas der deutschen Volkskunde börjat utkomma 
— utgav Kaiser såsom nr 4 och 5 av Veröffentlichungen des 
Volkskundliehen Archivs fiir Pommern sin »Atlas der Pom-
merschen Volkskunde», bestående av ett textband (nr 4) och 
ett atlasband (nr 5 i samma serie). Denna specialatlas med-
delar på 44 kartor i skalan 1: 1,500,000 jämte 5 hjälpkartor 
ett urval av det mest belysande kartmaterialet för denna 
landsdel. 37 av de 44 kartorna ha väsentligen grundats på 
samma frågelistor, som utsänts för den stora tyska atlasen, 
och innehålla samma svarsmaterial som insamlats för den-
samma. Av kartorna i Kaisers atlas äro 7 grundade på speci-
ella frågelistundersökningar, anordnade genom Greifswaldin. 
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stitutet. Med avseende på det karttekniska utförandet äro 
Kaisers kartor synnerligen enkla, och åsyfta främst lättlästhet 
i huvuddragen. Varken i fråga om utseende eller detaljrike-
dom eller precision vid lokaliseringen av beläggen har här 
kunnat eftersträvas något som skulle motsvara vad som er-
bjudes på den stora tyska atlasens kartor med deras vackra 
utförande i mindre skala (1: 2,000,000). 

Men det var koncentration och fördjupning som Kaiser 
velat eftersträva. Han begränsade sig till ett förhållandevis 
ringa antal kartor över företeelser som ur pommersk syn-
punkt erbjudit särskilt intresse, men dessa kartor har han 
sökt att ur vissa viktiga synpunkter närmare belysa ge-
nom att beledsaga dem med den analyserande kommentar 
som, innehålles i hans stora textband (333 s. 4:o --E 16 plansch-
sidor). Till belysandet av kartorna hör ej blott diskussionen 
rörande deras innebörd utan även sådana anmärkningar 
som följande. På kartan 31 (benämningar på ändarna av 
en brödbulle) har från Seelow (Kolbatz) vid västra stran-
den av sjön Madii i kretsen Greifenhagen markerats benäm-
ningen Kusskanten för den första änden och Zankkanten för 
den sista. Dessa markeringar uppträda på kartan helt isole-
rade. Textbandet upplyser därom att sagesmannen var född 
i kretsen Neustettin där kartan visar en mängd dylika mar 
keringar, och att han, när han nedskrev svaret på frågan, 
befann sig »ganz im Banne seiner heimatlichen, siidostpom-
merschen Oberlieferung». Detta hade gjort att han oförva-
randes råkat komma med en uppgift från sin ursprungliga 
hemort, fastän svaret avsåg att gälla den nya hemorten. 

Den första kartan i Kaisers atlas gäller julklappsseden, 
som, förbunden med benämningen julklapp, samma benäm-
ning som i Sverige, är vanlig inom delar av Pommern, särskilt 
de delar som till 1815 hörde till Sverige. Sedan E. M. Arndt 
under sina resor i Sverige vid början av 1800-talet observerat 
likheten mellan den svenska julklappsseden och vad han 
kände från sin hemort på Riigen, har man vant sig att antaga 
att såväl seden SOM namnet julklapp inkommit till Pommern 
från Sverige. Kaiser kommer till det resultatet att ett dylikt 
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antagande, som vid första anblicken kan se ganska plausibelt 
ut, dock saknar bevisande grunder och att frågan ej kan av-
göras förrän närmare undersökningar utförts både i Tysk-
land och i Skandinavien. Julklappen återfinnes i ett stort 
område i nordvästra Tyskland, som även i andra avseenden 
synes förete överensstämmelser med delar av de skandina-
viska länderna, och här uppstår därför ett stort komplex av 
frågor sam måste beaktas i inbördes sammanhang. Senare 
kartor och däremot svarande kapitel i textboken ägnas åt 
andra företeelser i Pommern vilka synts honom förtjäna sär-
skilt uppmärksammas ur synpunkten av förhållandet mellan 
Pommern och Norden, såsom fastlagsriset, hetvägg, slå katten 
ur tunnan, vissa danser och kortspel, tidpunkter för tjänste-
folks flyttning m. m. Vad flertalet dylika fall beträffar stannar 
han vid att lika försiktigt som i fråga om julklappen avböja 
ett bestämt ståndpunktstagande, dock först efter det han givit 
läsaren det intrycket att nya eller årninstone delvis nya frågor 
dykt upp och gamla frågor fördjupats. Ä andra sidan har 
Kaiser naturligtvis ej dragit sig för att i oreserverad form 
konstatera att svenskt inflytande föreligger där dylikt är på-
tagligt, t. ex. när på öarna Riigen, Hiddensee, Darss anträffas 
den svenska benämningen dragsäng eller dragsoffa på utdrag-
bara bäddar, och han uttalar därvid också som sin uppfatt-
ning att svenskt inflytande gjort sig gällande ej blott beträf-
fande namnet utan på samma gång också beträffande saken. 
Han drar sig ej heller för att stundom framställa — i hypo-
tetisk farm — djärvare och mera vittgående möjligheter, så-
som att ömsesidiga utbyten ägt rum mellan Pommern och 
Norden redan före »das slawische Zwischenspiel». En annan 
allmän slutsats som han anser sig kunna draga är den att 
Pommern i förhållande till omgivande tyska land varit, i stort 
sett, mera mottagande än utstrålande, samt att utbrednings-
strömningarna inom Pommern varit starkare i riktningen från 
väster till öster än i den motsatta riktningen. Slaviskt infly-
tande synes honom oftast obevisat och kanske obevisbart. 

De företeelser som äro kända• endast från Pommern äro 
mycket få och i allmänhet utan större betydelse. Ett sådant 
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fall är det slags bröd som förekommer vid påsken i delar av 
västra Pommern under namn av Osterwolf. En Osterwolf är 
ett mjukt vetbröd i en form där djurgestalten är antydd med 
små ansatser till utskjutande ben eller fötter, korinter som 
ögon o. s. v. Dessa bröd äro allmänt brukliga i bl. a. Greifs-
wald och Stralsund, men okända i de östra delarna av Pom-
mern. Vid påsktiden befann sig Kaiser en gång i Stettin på 
resa tillsammans med en av sina lärjungar från Greifswald. 
När det blev tid att tänka på en måltid, sände han ynglingen 
att köpa Osterwölfe i en brödbod. Den utskickade kom tom-
hänt tillbaka och sade att i den brödbod där han varit visste 
man inte vad detta var för slags bröd. Kaiser låtsade inte om 
att han redan visste att ingen Osterwolf kunde uppbringas i 
Stettin och bad sin unge medhjälpare springa och leta upp 
någon butik där det fanns. Han ville ha sådana. Ynglingen, 
av vilken jag något år efteråt hörde historien berättas, sade 
att detta fåfänga springande verkade som en oförglömlig lek-
tion. 

I en rad fall konstaterade Kaiser en egendomlig gruppering 
av särskilda typers uppträdande inom Pommern, i det näm-
ligen samma detaljutformning av en sed, samma benämning, 
samma barnrim o. s. v., som han konstaterat i Vorpommern, 
återfanns i Hinterpommern, men mellan dessa båda utbred-
ningsområden, vilka stundom sammanhängde genom en smal 
landremsa längs kusten, trängde sig en bred kil in i södra 
Pommern, ofta anslutande sig till Oder. Inom denna mellan-
pommerska kil förefunnos seder, traditioner m. m., som ofta 
visade sig sammanhänga med vad som fanns i 13randenburg 
och längre söderut, under det typer som träffades i Vorpom-
mern och längs kusten i Hinterpommern, ofta visade samman-
hang med vad som fanns i Mecklenburg och längre västerut. 
Kaiser var ej den första som gjorde dylika iakttagelser. Unge-
fär 20 år tidigare hade Robert Holsten i ett par program för 
gymnasiet i Pyritz i södra Pommern, vars rektor han var, 
framlagt en rad iakttagelser dels rörande några folkliga be-
nämningar, däribland nyckelpigans benämningar, dels också 
hustyper, ett par rättsseder m. m., och i en djärv, men på 
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bestickande sätt skriven framställning hade Holsten sökt för-
klara de överensstämmelser och motsättningar han mött. Han 
framställde nämligen det antagandet att när Pommern på 1100-
talet började koloniseras av sachsare som kommo från nord-
västra Tyskland och undanträngde slaverna från de bygder 
dessa i några hundra år innehaft, skulle sachsarna ha med-
fört de seder, ord, traditioner, som nu träffades i överensstäm-
mande former inom ovannämnda utbredningsområde i Vor- . 
pommern och mer eller mindre långt österut i. Hinterpont-
mern, särskilt längs kusten. Däremot skulle en senare kolo-
nisationsström, som trängt fram söderifrån, följande Oder, ha 
medfört andra seder, ord, traditioner från sina utgångsorter. 
Dessa söderifrån kommande kolonister hade ej sitt ursprung-
liga hemland på de orter, därifrån de närmast kommo, utan 
i lågfrankiska områden vid Rhen, där Holsten ansåg sig ha 
funnit motsvarigheter till vad han anträffat i »mellanpom-
merska kilen». 

Kaiser ställde sig från början, vilket synes ganska lätt att 
förstå, skeptisk gent emot Holstens hypoteser. Detta framgår 
dock ej så mycket av hans tryckta skrifter, där han i början 
ännu ej ville giva sig in på hithörande• frågor, men av brev 
och samtal hade jag tillfälle att erfara hans tvekan. När jag, 
som ovan antytts, 1933 sände till Kaiser konceptet till min 
avhandling om coccinellans benämningar i Norden, skedde 
det med särskild anhållan att han också ville granska och 
yttra sig omi mina i konceptet gjorda citat från Holstens av-
handlingar och mina provisoriskt framställda anmärkningar 
däröver.' Kaisers svar, för övrigt innehållsrikt och givande, 

1  En viss parallellitet hade yppat sig mellan å ena sidan. den geo-
grafiska fördelningen inom Sverige av olika coccinellabenämningar, 
coccinellarim m. m. och å andra sidan en geografisk fördelning inom 
Pommern av samma insekts benämningar och vissa barnrim m. m. I 
Vorpommern syntes, enligt Holstens framställning, namn sådana som 
Sonnenkeiler eller andra med Sonne sammansatta namn vara för-
härskande, men i mellersta Pommern namn sammansatta med Marie. 
I Sverige synas namn sammansatta med Maria eller jungfru, fru, piga 
o. d. företrädesvis ha hört hemma på östra sidan. I västligare delar 
av Sverige finnas visserligen ej svenska namn sammansatta med sol 

.5 Sv. landsmål 
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sade ingenting på denna punkt. När jag sedan träffade honom 
och frågade varför, svarade han: »Ich schwieg aus Feigheit.» 
Men feg visade han sig inte, sedan han väl övervunnit sitt 
samvetsgranna och kritiska sinnes betänkligheter. Det dröjde 
ej heller länge innan han började räkna med Holstens för-
klaringsförsök, modifierade det och sökte fullfölja detsamma. 
I Folk I, s. 147 ff. (1937) har Kaiser i uppsatsen ,»Pommern 
im Lichte der volkstumsgeographischen Forschung» uttalat Sig 
om Holsten på följande sätt: »Es ist auffallend, dass ... die 
Bemöhungen Robert Holstens nicht friih genug und nicht weit 
genug 'Liber die pommerschen Grenzen hinausgedrungen sind. 
Holstens Leistung besteht nicht nur darin, dass er umfang-
reiche Erhebungen fiber die Verbreitung vor allem bestimmter 
Bezeichnungen durchfährte und seinen Befund kartenmässig 
darstellte. Er wagte auch den entscheidenden Schritt von der 
»Karte als Anschauungsmittel» zur »Karte als Forschungs-
werkzeug». Zehn Jahre, bevor die rheinische Forschung zum 
Durchbruch kam, gab er den grosslinigen Entwurf einer porla-
merschen Volkstumsgeographie und warf die Frage nach den 
eigentlichen Ursachen der in der Gegenwart beobachteten 
volkstumsgeographischen Gli ederung Pommerns au!. Es 
ist verhältnissmässig unwesentlich, oh das von Holsten auf- 
gestellte klare System alle Möglichkeiten erschöpft oder nicht. 
Entscheidend ist vielmehr, dass der Grundcharakter des ost-
deutschen Kolonisationslandes Pommern erkannt war, und 
dass die pommersche Forschung vor einer unbedenklichen 
Herilbernahme der rheinich-westdeutschen Betrachtungsweise 
bewahrt blieb.» 

Emellertid är, som det säges på ett senare ställe i Kaisers 
uppsats i Folk 1937, en medvetet ensidig och överdrivet för-
enklad förklaring att betrakta som en hjälpkonstruktion, be-
hövlig, men påkallande förståelsefull användning. Några för- 

(sådana saknas överallt i Norden), men rim och talesätt som syfta på att 
nyckelpigan (kallad gullhöna m. m.) bådar solsken, synas vara mera 
genuina i västliga än i östliga delar av vårt land. Det var för full-
följandet av denna undersökning rörande Norden önskvärt att få be-
kräftande eller korrigerande upplysningar från pommersk sida. 
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klaringsmöjligheter som göra rätt åt alla de föreliggande fakta 
och äro fria från alla motsägelser, sådana förklaringsmöjlig- 
heter finnas ej. Ju närmare studiet tränger in i en företeelse, 
dess mer invecklad kan den te sig. Det blir då oundvikligt 
att även förklaringsförsöken bli invecklade och mycket tids- 
krävande. Under dylika omständigheter ställde han gärna 
djupare och mångsidigare förklaringsförsök på framtiden 
och avstod från att framställa snarfagra förklaringsförsök 
i nutiden. Undersökning och kartografisk framställning av 
tidigare ej undersökta företeelser i Pommern hade gång på 
gång bragt överraskningar. Särskilt hade detta visat sig vid 
ordgeografiska undersökningar. Att utbredningsgränserna an-
slutit sig till gamla kyrkliga och politiska gränser, såsom fallet 
ofta varit i rhenländerna, har här ej någon full motsvarighet. 
Överhuvud synes nästan blott en enda utbredningsgräns inom 
Pommern ha tett sig någorlunda klar för Kaiser, nämligen 
Zarowgränsen. Denna gräns, som följer den lilla floden Zarow 
strax väster om floden Ucker, ansluter sig i flera fall tämligen 
nära till Holstens västgräns för den mellanpommerska kilen. 
Kaiser finner det troligt att här förelegat en gammal naturlig 
gräns, i det landskapets beskaffenhet lagt hinder i vägen för 
den sachsiska kolonisationens framträngande längre i sydost. 
Men vad beträffar frågan om kolonisternas ursprungliga hem-
orter har Kaiser ej velat inlåta sig på närmare hypoteser. Ur 
tysk Volkskunde har, säger han, den lärdomen kunnat vinnas 
att kartor, som gälla etnologiska förhållanden i nutiden, ej i 
och för sig möjliggöra några slutsatser beträffande sådana 
frågor som den närmare lokaliseringen av dessa kolonisters 
ursprungsorter. En fullständigare Volkstumsgeographie är ett 
slutmål som ännu hägrar i ett avlägset fjärran. 

Våren 1932 voro några svenskar inbjudna till Greifswald 
och andra orter i Pommern samt till Berlin för att studera 
organisationen av Atlas der deutschen Volkskunde samt vissa 
arkiv och museer, varmed även förbands en resa på den pom-
merska landsbygden. Vid ett tillfälle uppstod en diskussion 
om! gränser. Kaiser hade demonstrerat utkast till tyska kartor 
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och en av de svenska deltagarna hade i en replik framdragit 
bl. a. de gränser för fäbodarnas och stolpbodarnas utbredning 
söderut som framställts på en karta som bifogats en uppsats 
av Sigurd Erixon »Svensk 'kulturgeografi från etnologisk syn-
punkt», publicerad i Svenska kulturbilder V, s. 20, »31. 
Sättet varpå begreppet gräns härvid uttrycktes var mycket 
olika Kaisers eget uppfattningssätt med dess Feinfiihligkeit, och 
att i diskussionen komma till fullständig klarhet var ej så 
alldeles lätt. Diskussionen medförde emellertid, om ej något 
färdigt resultat, så dock åtminstone ett inlägg av stort intresse.' 
Kaiser föranleddes nämligen att i en replik närmare utveckla 
sin mening, och han rycktes då med av sin ungdomliga iver 
på ett sätt som röjde hur tvenne skenbart motsatta krafter i 
hans själ kunde samspela. Hans radikala kritikernatur tog 
sig uttryck, vältaliga uttryck, kulminerande i slutorden »Cave 
fronteml» Men tillika förnams vad som ej tog sig uttryck i 
några särskilda ord: hans entusiasm som kom honom att 
glömma både omgivningen och sig själv. Men ej på sådant 
sätt som när någon förlorar självbehärskningen eller situatio-
nen annars blir obehaglig. Tvärtom, att i ett ögonblick sådant 
som detta se honom var en vacker syn. 

I det kulturgeografiska arbetets natur ligger emellertid ide-
ligen återkommande anledningar att syssla med gränser, och 
det finns bland Kaisers uttalanden rörande hithörande ting en 
sak somi jag ej vill underlåta att här. framdraga. I flera olika 
sammanhang kom han tillbaka till sådana fall, där utbred-
ningsområdet för ganska nya ting såsom kortspelet boston 
stannar jämsides med utbredningsområden för företeelser som 
spritts under 'medeltiden och i ett och annat fall ännu tidigare. 
Dylika sammanträffanden, vartill som bekant åtskilliga mot-
svarigheter konstaterats även i Sverige, ha hos Kaiser utlöst — 
icke några hypoteser, blott en fråga: Stå vi här inför ett natur-
hinder som en gång kunnat hindra spridningen, därför att 
ömsesidig samfärdsel saknats? Ha vi haft sammanfallande 
kretsar för samfärdsel under forntiden, medeltiden, 1700-talet, 
då kortspelet boston spreds, och ännu senare? Härtill ankny-
ter sig ytterligare den anmärkningen att det är egendomligt 
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att se hur samma eller nästan samma utbredningsområde 
gjort sig gällande när det gällt en gammal folklig sed, t. ex. 
bruket att äta hetvägg på fettisdagen, och när det gällt en sak 
som i så hög grad som ett kortspel varit beroende av rörligare 
moder och tycken i högre samfundsskick. 

Att studera kartorna är ej alltid en lätt sak. Jämförelse 
mellan dem förutsätter att man fasthåller för minnet även det, 
som ej kommit till direkt uttryck i form av några figurer på 
någon karta, men som likafullt kan utgöra ett oumbärligt ele-
ment i kartbilden, fattad som ett helt. Ett gott exempel er-
bjuder den jämförelse som Kaiser (textboken s. 148 ff.) an-
ställer mellan kartan över jordemoderns benämningar (18) 
och kartan över ollonborrens benämningar (39). 

Kartan 18 visar i mitten (ungefär från floden Peene till 
floden Stolpe) ganska täta belägg, i det övervägande flertalet 
fall svarta punkter representerande ordet Grossmutter. På kar-
tan 39 är samma område vitt. Där angivas inga som helst 
namn på ollonborren. Textbandet upplyser att mellan Peene 
och Stolpe kallas ollonborren Maikäf er, alltså med ett riks-
språkligt namn, som från ort till ort varierar i dialektala 
skiftningar, till vilka ingen hänsyn har tagits. Även Gross-
mutter betraktas som inträngt från riksspråket. En väsentlig 
likhet Mellan kartorna 18 och 39 består således däri att på 
båda får det mellersta området uppfattas som uppfyllt av en 
från riksspråket inträngande benämning. Vid sidan av pric-
ken (= Grossmutter) finner man på kartan 18 inom mellersta 
Pommern ett par andra tecken, ett som betecknar Holk, Hawk 
eller annan form av ordet hök, och ett annat tecken som be-
tecknar Vogel Greif. Däremot lämnar kartan 18 den med Vogel 
Greif nära sammanhängande benämningen Mutter Griepsch 
obetecknad. Sistnämnda namn är i hela Pommern det van-
ligaste namnet på jordemodern. Vorpommern norr om Peene 
är på kartan 18 blankt område. 

På kartan 39 är Vorpommern norr om Peene fyllt av tecken 
som representera ollonborrens gamla västpommerska namn 
Burrkäfer, ett ord som erinrar om det svenska namnet ollon- 
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borre. I östra delen av Hinterpommern är samma karta upp-
fylld av tecken som representera benämningen Zeffrin (i dess 
skiftande former). Denna benämning Zeffrin förklaras ha 
uppkommit genom dialektal utveckling av ordet Käfer. Det 
stora området mellan Burrkäfer och Zeffrin är som redan 
nämnts ett vitt fält på denna karta. Kartan över ollonborrens 
benämningar och kartan över jordemoderns benämningar, 
lagda bredvid varandra, te sig, säger Kaiser, som en fotografs 
positiva och negativa plåtar. Jämförelsen är väl funnen och 
väl uttryckt, men kanske något för lakoniskt. Exemplet är i 
alla fall ägnat att belysa hur läsningen av dessa kartor till så 
väsentlig del måste bestå i inbördes jämförelser, och hur dy-
lika jämförelser kunna stödjas och behöva stödjas genom kom-
mentaren. 

De ovannämnda kartorna över jordemoderns och ollonbor-
rens benämningar illustrera också ett annat förhållande. 
Båda kartorna äro, liksom fallet också är med många andra 
etnologiska kartor, tillika ordkartor, men mycket grova så-
dana, och det kan ifrågasättas om de ej äro grövre än de 
behövde vara. Även ur etnologiens egna synpunkter kunde det 
befinnas ha en viss betydelse att få ett sådant förhållande som 
förekomsten av ordet Maiköter i mellersta Pommern represen-
terat av någonting annat än ett tomt vitt fält på kartan. 
Detta ej blott därför att det behövdes en åskådlig bild av a t t 
denna benämning finns och v a r den finns, utan också därför 
att det har sitt intresse att få se hur den varierar från den 
ena landsdelen till den andra. Låt vara att det ej vore lämp-
ligt att på en sådan karta som denna söka åskådliggöra alla 
de minsta skiftningar i dialektuttalet, men det väsentligaste 
kunde kanske åskådliggöras. Mera talande exempel kunde 
väljas, men jag skall ej nu fördjupa mig häri. Anmärkningen, 
som naturligtvis gäller frågelistmaterialet lika mycket som 
eller mer än kartläggningstekniken, besvarades såsom: var att 
vänta med hänvisning till språkkartorna, på samma sätt som 
etnologer även i andra länder i olika sammanhang ofta skjuta 
ifrån sig motsvarande anspråk. Kanske man dock härvid stun-
dom dragit något för stora växlar på förhoppningar om kom- 
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niande språkkartor, och tillika underskattat möjligheten att 
med lämplig grad av förenkling åstadkomma en redogörelse 
för genuina benämningar på etnologiska kartor.. 

En annan invändning mot frågelistorna, som jag 1933 
gjorde mig till talesman för, synes ha gjort mera intryck på 
Kaiser, nämligen den invändningen att man på frågelistornas 
väg lätt ginge miste om möjligheten att komma folk så nära in 
på livet som saken egentligen skulle kräva. Just i Pommern 
var en dylik fråga ingen nyhet, då redan längesedan gamla 
kännare och samlare av denna landsdels traditioner hade 
framställt sådana anmärkningar som att den, som redogör 
för folkets liv, föreställningar och traditionella eller individu-
ella uttryck för föreställningarna, bör söka en direkt person-
lig kontakt av intimare art än som blir det vanliga fallet när 
en frågelista skall besvaras. Hellre ett mindre beläggrikt, ja 
sporadiskt, men mer djuplodande samlingsarbete, har det sagts. 
Kaiser brukade säga: Die direkte Aufnahme muss später kom-
men. Han tänkte härvid särskilt på materialsamlingar beträf-
fande uttalet. För atlasen vore den metod som följdes den 
enda möjliga, och atlasens arbetsuppgift måste fullföljas utan 
störningar. Den vore vägen till nödvändig översikt. Att han 
emellertid ej ställde allt mera personligt arbete på framtiden 
visade han i handling på många sätt. Ett exempel, det för-
nämsta, bör här komma i åtanke ehuru det faller utanför den 
art kulturgeografiska arbeten varom i förevarande samman-
hang hittills varit fråga. 

Såsom band 7 i Veröffentlichungen des Volkskundlichen 
Archivs för Pomknern.utkom 1938 under titeln »Ull Liij ver-
tellen» (Alte Leute erzählen) en märklig samling berättelser 
på ortens dialekt från Weizacker vid Pyritz, samlade och upp- 
tecknade av Hugo Stfibs. Författaren hade redan i flera år 
hållit på att uppteckna sina historier innan Kaiser visste något 
därom, men, säger författaren i förordet: »Vieles wäre nicht 
aufgezeichnet worden, wenn mir nicht der Leiter des Volks-
kundlichen Archivs för Pommern, Dozent Dr. Kaiser, auf die 
Bedeutung för die pommersche Volkskunde hingewiesen und 
zu weiterer Sammlung angeregt hätte.» Författaren tackar 
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honom vidare för anvisningar och för att han med outtröttligt 
arbete undanröjt alla de svårigheter smul stått i vägen för 
tryckningen. •Kaiser har ytterligare inlagt en väsentlig för-
tjänst om Stiibs arbete genom att förmå honom att skildra 
sitt tillvägagångssätt i uppsatsen »Wie ich meine 'Plattdeut-
schen. Volkserzählungen aus dem Ponimerschen Weizacker' 
sarnmelte», tryckt i åttonde bandet av arkivets skriftserie 
(1939). Denna redogörelse hör till det intressantaste i sitt slag. 

En karta ger ett tvärsnitt gällande situationen vid en viss 
tidpunkt. Samtidigheten hos materialet har hela det tyska 
kartläggningsarbetet, det språkliga liksom det etnologiska, lagt 
synnerlig vikt på. Man kan ej annat än erkänna att det 
brustit mycket härutinnan på många håll och på många sätt, 
och detta även i Sverige. Helt naturligt har den fordran särskilt 
gjorts gällande att upptecknarna skulle hålla sig till så gamla 
sagesmän SOMI möjligt och på grund av dessas personliga min-
nen eller de traditionella utsagor som genom dem kunde er-
hållas söka få reda på vad som gällt av gammalt, d. v. s. i 
sagesmännens ungdom eller i deras föräldrars eller andra gam-
las ungdom eller i en obestämbar tid, varifrån hörsägner fort-
levat. Men under sökandet efter det äldsta åtkomliga har det 
nog i stor utsträckning inträffat att boskillnad mellan äldre 
och yngre förhållanden blivit mindre upprätthållen än önsk-
ligt varit. Det önskliga har naturligtvis ej alltid varit upp-
nåeligt, men att mycket mera borde ha kunnat åstadkommas 
härutinnan än som skett, är obestridligt. Och lika obestridligt 
är att vad som hört nyare tider till har i alltför stor utsträck-
ning förbigåtts såsom om det inte alls hade haft att skaffa 
med forskningens föremål. Kaiser hade tyckt sig finna att 
den svenska forskningen, för vilken han hyste synnerligen 
stort intresse och sympati, lämnade något övrigt att önska i sitt 
förhållande till nutiden. Visserligen är nutiden en tid av långt 
framskriden upplösning men dock finns även nu Mycket 
som förtjänar folklivsforskares uppmärksamhet, ej blott som 
relikter betraktat, utan som den nuvarande tidens egna utslag. 
Själva upplösningsprocessen har etnologiskt intresse och detta 
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i synnerligen hög grad, och framtiden, låt vara att nuvarande 
eller äldre tiders tillfällen till iakttagelser och uppteckningar 
saknas, får ej lämnas alldeles därhän. 

Fordran att materialet skall representera nutiden, utan 
blandning med äldre tider, på det uppgifterna måtte bli inbör-
des kommensurabla, innebär en ganska komplicerad uppgift, 
som i många fall ej kan tillfredsställande lösas utan att kar-
torna beledsagas av kommentar. Som ett försök har han i text-
bandet till den pommerska atlasen kommenterat kartorna och 
därvid närmare belyst enskildheter, som påkalla kommentarens 
upplysningar för att materialet skall kunna fullt förstås och ut-
nyttjas, på samma gång kommentaren även inlåter sig på 
diskussion ur allmännare synpunkter, såsom i viss mån torde 
ha synts av vad ovan meddelats i denna artikel. 

Det finns flera anledningar att från svensk sida särskilt 
lägga märke till mycket som den bortgångne unge forskaren 
under sitt arbetes fortgång iakttagit, frågat och tänkt. Det 
stora kartläggningsarbetet i Tyskland, åt vars fullföljande inom 
Pommern han ägnade sitt arbete under de sista åren, har inne-
burit impulser av stor betydelse även för vårt land, fastän 
någon full motsvarighet till det system, varmed kartläggningen 
försiggått i Tyskland, ej tillskapats och knappast skulle kunnat 
tillskapas hos oss. Organisationen av Atlas der deutschen 
Volkskunde var en för sitt särskilda ändamål nybildad, helt 
självständig organisation med sitt Hauptstelle i Berlin och de 
många nya eller omorganiserade Landesstellen. Det hela be-
härskades av den huvudsynpunkten att materialet skulle bli 
helgjutet och dess insamlande koncentreras inom ett fåtal år. 
Atlas der 'deutschen Volkskunde har också förverkligat sitt 
program ej blott i fråga om materialsamlandet utan också i 
fråga om publicering. Vad beträffar metoden för material-
samlandet genom ett massuppbåd av ortsmeddelare, som utan 
ekonomisk vederlag hade att besvara från centralen utsända 
Fragebogen, anslöt sig planen för Volkskundeatlas i viktiga 
avseenden till planen för det äldre och större arbetet Deut-
scher Sprachatlas, under det det yngre atlasverket i kart- 
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tekniskt avseende blev en nyskapelse av förebildlig bety-
delse. 

I mycket ringare antal, ej blott absolut räknat, utan även 
relativt, och i mycket friare och mindre regelbundna former 
ha i Sverige våra ortsmeddelare till olikartade centralanstalter 
insänt sina svar på svenska frågelistor, »frågekort» och special-
frågor, som rört till stor del samma ämnen som de tyska 
Fragebogen, men ofta gått mycket mera in på detaljer och 
variationer. Och när från de svenska institutionerna utsänts 
speciella upptecknare som vid sidan av ortsmeddelarna bildat 
en beståndsdel och en huvudbeståndsdel i upptecknarkåren, 
på ett sätt vartill motsvarighet saknats i det tyska arbetet för 
etnologisk kartläggning, har resultatet blivit än mer individuellt 
utformat. Detta ha medfört viktiga fördelar, men gjort be-
arbetningen av materialet mer invecklad och krävande. Någon 
nyskapad institution för kartläggningens genomförande ha vi 
ej grundat, utan stannat vid att låta denna inlemmas i de äldre 
företagen med deras vidsträcktare program, nu nödtorftigt ut-
byggda med kommittéer för kartläggningsändamål. Vårt ma-
terial har härigenom i stort sett blivit företrädesvis byggt på 
en mera direkt insamling. Och i det material som i Sverige 
kartlägges ingår som en i högsta grad väsentlig, ofta huvud-
saklig beståndsdel uppteckningar gjorda under äldre tider. 
Härigenom skärpes naturligtvis bristen på enhetlighet i det 
svenska materialet och på samma gång kravet på att materi-
alets olika delar behandlas var efter sin art, och att det hela 
underkastats så noggrann källkritisk behandling som möjligt. 

Hela denna situation innebär en mångfald frågor, som väl 
först småningom kunna genom arbetets resultat och därur 
vunna erfarenheter bringas till fullständigare klarhet. Mera 
än en gång torde hithörande ting komma att bli föremål för 
nya överväganden och försök, under jämförelse med erfaren-
heter och resultat som på andra håll gjorts, och härvid till-
draga sig helt naturligt de idkare av våra vetenskaper sär-
skilt intresse, vilka älskat att pröva, analysera och försöka. 
En sådan sökande forskare var Kaiser. 
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När jag nu försökt att för minnet framkalla ej blott hans 
arbete utan också de tankar varmed han brottades under ar- 
betet, har detta skett i ganska fria former. Ej blott hans 
tryckta skrifter ha tjänat som källor utan också vad han 
sagt i samtal. Exakta citat har jag ej kunnat lämna, då det 
varit ur minnet jag citerat. Ej heller har jag genomgående 
särhållit vad son sagts i olika skrifter och vid olika tillfällen. 
Den som känner hithörande litteratur och situationer ser 
också att mycket av vad ovan anförts består av loci communes 
och av välkända fakta, men jag har ej velat bryta ut allt så-
dant ur sammanhanget vid tecknandet av denna skisserade 
bild från 1930-talets brytningstider. 

Trots friheterna i tillvägagångssättet vågar jag hoppas att 
denna teckning med rätta skall kunna göra anspråk på verk-
lighetstrohet. Dock är det ej lätt att åstadkomma en fullt 
verklighetstrogen bild av Kaiser. Tankens livlighet och snabb-
het, sinnets öppenhet för intryck, hans styrka och charm, var 
en naturens gåva av ej alldagligt slag, men hur lätt bli ej na-
turgåvor tyngda av motvikter. Just hans snabba blick, som 
mången gång var intuitiv, men tillika kritisk och självkritisk 
och som skänkte honom en myllrande mängd av uppslag — 
just denna naturgåva innebar ett större behov av tid och ro 
än vad som vart honom beskärt. Hans tid blev kort, hans 
verk avbrutet, hans liv, alltid uppfyllt av intensivt arbete, var 
därjämte uppfyllt av personliga svårigheter. Han har dock 
hunnit förvånansvärt mycket, han tog sig tid till eftertanke, 
fast han hade så ont om tid, han hade ej blott det närvarande 
till ögonsikte, utan arbetade på lång sikt. 

När jag nu läser i hans skrifter, hör jag hans röst, ofta 
mycket snabb, men alltid mjuk, aldrig disharmonisk som an-
nars lätt inträffar hos snabba röster. Denna» röst kunde le-
vandegöra och sammanhålla även en sådan meningsföljd där 
satsbyggnaden någon gång blev anakolutisk, ordvalet proviso-
riskt, motsägelserna — som kanske oftast hellre borde kallas 
oväsentliga inkonsekvenser — påfallande. Motsvarande kunde 
möta även i hans tryckta skrifter, trqts det framställningen var 
i allt väsentligt mycket genomtänkt och formellt omsorgsfull. 
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Det kunde exempelvis inträffa att ordet zweifelsohne, som 
mött i början av en utredning, mot slutet saknades, under det 
dess plats i ifrågavarande sammanhang intogs av något så-
dant uttryck som: Es scheint als ob vielleicht ... eller dylikt. 
Detta är oväsentligheter, som blott visa att han saknat tid 
eller tillfälle till korrekturändringar, men även oväsentlig-
heter kunna bidraga till missförstånd när andra anledningar 
yppa sig, i synnerhet om det gäller någon som ej är lik folk 
mest. Och Kaiser var ej som andra, han var inte heller lik 
sig själv alla gånger. Hans kritiska natur kom honom att 
nästan instinktivt se allting från mer än en sida. Han slog 
sig ej till ro varken vid andras auktoritet eller vid sina egna 
resultat. Att ha en sådan naturell kan stundom föranleda att 
livet ej ställer sig lättsamt. 

Mitt första intryck av honom var att han, då 25 år gam-
mal, var ovanligt tidigt utvecklad och på samana gång fort-
farande stadd i snabb utveckling. Kanske hans utveckling 
aldrig vart färdig i den meningen att han skulle ha blivit en 
avslutad personlighet. Även senare fick jag alltid på nytt 
det intrycket att han befann sig i vetenskaplig utveckling, 
vilket, ehuru helt naturligt vid hans år, kanske ej så alldeles 
ofta möter på sådant sätt som hos honom. Den väsentligaste 
förändring jag mötte hos honont var vad som låg i hans ut-
veckling. Denna var riktad på djupet mer än på bredden. 
Alltid blev han sig lik i den trofasta vänskap han ådagalade 
och det djupa och osjälviska intresse varmed han ägnade sina 
krafter åt •sin vetenskap, en vetenskap som han betraktade 
som en av samtidens angelägnaste uppgifter. 



Kolning i Södra Tjust på 1870-talet. 
Av ERIC EILERT. 

Följande uppteckningar, som tillhöra Landsmålsarkivet i Lund, 
härröra från Blackstads socken i Södra Tjusts härad. Sagesmannen, 
upptecknarens fader, är född 1864 i Hultserum i Blackstad. Vid 
nedskrivandet har jag låtit honom fritt få berätta och har endast 
undantagsvis framställt vägledande frågor. Jag har vid förstahands-
uppteckningen använt mig av ett till ytterlighet drivet förkortnings-
system, som tagit fasta på för sagesmannen karakteristiska ljud 
och ändelser, och har därvid vidare lagt mig vinn om att få en 
i görligaste mån exakt bild av hans syntax även med risk att 
därigenom få med en del skriftspråksmässiga vändningar samt 
ideliga upprepningar. Denna med grovt beteckningssätt nedskrivna 
berättelse har sedan transkriberats med gängse tecken. Teckning-
arna äro utförda efter sagesmannens •skisser, på en del punkter 
dock kompletterade med egna iakttagelser på ort och ställe. 

po ddn tii nvjja v lv1tit o brcena fielai so 14 di dd.ri sick, 
som vd po fckla; t kiekv6 b dceLkaldas dfeelv6ta brcena 
feela jak så. t6, at «At hada huga n4s1ckan po at vist bmråda, 
so kvista di ei trchia o brcknda kvist o grånar o ms o yög o cit 
br&nbat, soni vd po 

På den tiden när det var lovligt att bränna fälle' så tog 
de den skog som var på fällan till kolved, och den kallades 
då fällved. Att bränna fälle gick så till, att när de hade 
huggit ned skogen på ett visst område, så kvistade de av 
träden och brände kvistar och grenar och mossa och ljung 
och allt brännbart som var på fällan. 

1  fälle f., bf. fälla skog fälld för att brännas. 
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mcen &la so hg dt skOg ta kikv6 kikveshyga kun an hitga 
lita vå,stcbns i skeigan uto minarvixt skk. ta kirkv to dt tåt, 
o grån. da Itckncla nc_5g at dt kana kik a mik& ma bar1cv6 men 
dkint kåka va delt yangnlin bilagda po fkrhån. da va iga stOya 
mika,« utan ba so da b?4 at  pa tri l&star.a da Vrid an 
ån skits kåk o dcb, o dck harkla« sbldas ta gitlsmadar o sön.i som 
va tvina ta hd sönt slebrpa kåk. barkvbi kgdas fo,942. da kuna 
hed at dt hasta in ner,a trinors o bark (da ckgpatrinar bkan 
bi»Mn, meen da va scklan. 

kirkve:n h6g di s f kli for an skula tkirks. da »Yradi po veltra 
cela po vintan, f4r, for  an skula hin, o tirka po söntati. 

po dim gyftka &mit hada nen, ske2gvå1stara, som.. synda 4t trckna 
z f ,  dcer hog dt a b4k 4  i lihrkan po trckna, som skula /tågas, 
mcen po smdtgdka, dcer b6nra 0.kva ht5g si skk, dcer hg di 
ittan la bkeka p. 

Men eljes så högg de skog till kolved. Kolvedshygge 
kunde man hugga lite varstans i skogen av mindervärdig 
skog. Till kolved tog de tall och gran. Det hände nog att 
de kunde kola en mila med björkved, men de kolen var då 
gemenligen borttingade på förhand. Det var inga stora milor 
det utan bara så det blev ett par tre läster.2  Det blev en 
annan sorts kol av det, och det björkkolet såldes till guld-
smed-er och sådana som var tvungna att ha sådana skarpa kol. 
Björkveden kolades för sig. Det kunde hända att de reste in 
några trinnor 3  av björk eller äspetrinnor bland barrveden, men 
det var sällan. 

Kolveden högg de i förtid för att han skulle torkas. Det 
gjorde de på våren eller på vintern förut, för att han skulle 
hinna torka på sommarn. 

På de gårdar där de hade någon skogvaktare som synade 
ut träden i förtid, där högg de en bleka4  i barken på träden 
som skulle huggas, men på smågårdar, där bönderna själva 
högg sin skog, där högg de utan att bleka på. 

2  läst m. lass av kol, som beräknades skola hålla 12 tunnor. 
3  trinna f. stycke runt virke av mindre dimensioner såsom i 

gärdselvirke. 
4  bleka f. märke gjort med ett yxhugg i barken på ett träd 

som är avsett att fällas. 
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kven hög di i lrågårn leda,o dcer an fdin f3rya. san brkta 
di at par hdriar i vh,stöls, NO skula tbrka fkara, o va da iya 
störa stök utan Mrva sk4tan5, so kanfa, di bråka slo a hön lita 
licer o dr po ag,,kånt. so  la di öl) clitm i kilfiveshdga, so der 
an fikintan, ,s4ga stök i .vi5r, NO skula, tirka. di la ålri po 
bitkan ma dcen na eenan utan po 'im sten cel a ti'4.v ce an stiiha, 
ma övc'ena z k4 iblån n8,cli inta hada ti o jora ficli dem, dö 
so betka lin di okiil trcknot-  , o di fals liga rna grånar o b o 
dltzhöp pi una,sbinag. do tirkta di po dc b visat. schn po htkstan 
so most an di go åt i sköga o kvista 4 d8m o seiga d8m 
lkom leeedar. di ha d a sprek, som di mOrkta d8m chta,o di 

a 

Fig. 1. Kolvedshög. 
a =-- sten. b = trinnor (runt virke). 

Kolveden högg de i lagom längder, så där en fem alnar. 
Sedan barkade de ett par ränder i var stock, för att de skulle 
torka fortare, och var det inga stora stockar utan själva ska-
ten5, så kanske de bara slog en rand lite här och där på en 
kant. Så lade de upp dem i kolvedshögar, så där en femton, 
tjugu stockar i var hög, för att de skulle torka. De låg 
aldrig på backen med ena änden utan på en sten eller en 
tuva eller en stubbe, med uppändarna i kors. Ibland när de 
inte hade tid att göra dem färdiga, då så bara högg de omkull 
träden, och de fick ligga med grenar och barr och alltihop 
på under sommarn. Då torkade de på det viset. Sedan på 
hösten så måste de gå ut i skogarna och kvista av dem och 
såga av dem i lagom längder. De hade ett spröt som de märkte 

5  toppändan. 
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skula bh lika, löga, so dcer an fc'em sånt sprktar hada di 
lignas i v kit'.3 t bith, ta ta M. 

ne,cla, binda h‘let §ocla di frcim kidrvbi te kitUåtan, mcen di 
kuna venia ta da hada kuma 894 me, so di kuna ,kat rna 
slep, fo,cla va möga stens di inta Una korna frcim ina våg 
bb•cini  bcirja. 

kiglMn n,Uta di sen okrig ki&båtan mot störa tre, som stå 
kiintarokrig ela mot sUn ce-la bår". mcei zbti, ne,,cli hade, 
bet o kesa in mika, so pcla di direlst inte ina låsa o ,sta in 
so fåt. 

"so fak di sksta 62.9 kidrbåtan 4,nct da fris.  ja di kana jr at 
sen me, mien do fa,k di hota år b4ta, fo,clå va da fritsat. vi  
keda, alt?, po ghmkee kilrbetna, o ja mins får kura sta: "ja i år 
ha vi vOt so tas hågen, so ja trå vt ska siesta öp dc'en kidrbide.n 
vi hår i ha,majta köhågan". sen hada vi två kikbitna t4 
svOara: 6,n brå kightan mce an scigk mima naröm, b so ån ut 

c'en po svaara ut va Mya Plånat va krajtin. 

dem efter så de skulle bli lika långa, så där en fem alnar. 
Sådana spröt hade de liggande i vedskjulet bara att ta till. 

När det blev höst körde de fram kolveden till kolbottnen, 
men de kunde vänta tills det kommit snö med, så de kunde 
köra det med släp, för det var många stans de inte kunde 
komma fram med vagn bland bergen. 

Kolveden reste de sedan omkring kolbottnen mot stora träd, 
som stod runtomkring, eller mot stenar eller berg. Men ibland, 
när de hade börjat resa in milan, så körde de direkt intill 
med lassen och reste in Rå fort. 

Så fick de skotta upp kolbottnen innan det frös. Ja de 
kunde göra det sedan med, men då fick de bryta upp jord-
kokorna med spett, för då var det fruset. Vi kolade alltid 
på gamla kolbottnar, och jag minns far kunde säga: "Ja i år 
har vi veden så tids huggen, så jag tror vi ska skotta upp 
den kolbotten vi har i den kohagen som ligger närmast hemåt". 
Sedan hade vi två kolbottnar till i svederna: en bra kolbotten 
med en sank mosse nerom, och så en ute i ändan på svederna 
ute vid själva sjölandet vid Kroksjön. 
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di skota 623 dt l4st st7 po kbåte,n n&cetaAcen fåsta 
fo,ilst hade, huta p4 o kika 4r ceta eir po såma kikbåtan, so 
bida da som a 1z4,skirp unakvri, lisa stan. kilrbåtan skstas 
öp i hån, i stöbk 4t eta,,,som muta  skula bh sto,tg. scen hov 
di de stan i an vål. håntarikrie Id/gåtan. scen va da Mit ta 
beria haså in mika. 

kightan skula hcgst liga po an IFK pin, dce,cla, stip otåa 
hål. om  mhrka st4p ~åt Ichkbittan, so fa k di grjv et dik i an 
hH.vseirkal iöpkåntan po ma5rka ivanfir kirkbidan, for at inta 
syra skula dras in i kkkbåte,n. kirkbåtan skula liga cice,,cla va 
nct,ta våtan, takscbmpal inte at våtandrig el et p5t, cele, nsr cin 
våtanhigy. da va tvågat, fo,518,,cli skula slcblsa mika, so fak di 
lav o Nara vcitan ta mika. vi  izad ag,game,,s,i, söm vi bir i. 
kikbåtag,kiina di sksta 4p, nd,cli vila, dina fr cele, ndfle, va 
legat. • 

»Az hasta in mika, so grov di fid ner an stupa so dcei:- 
hakvånar 957., hg ovar intirka mit po kigåtan. san lariv di tvi 

De skottade upp allt löst stybb på kolbottnen ner efter 
den fasta botten, för när de hade hållit på och kolat år efter 
år på samma kolbotten, så blev det som en hård skorpa 
under den lösa stybben. Kolbottnen skottades upp i rund, 
i storlek allt efter som milan skulle bli stor till. Sedan hov 
de upp stybben i en vall runtikring kolbottnen. Sedan var 
det färdigt till att börja resa in milan. 

Kolbottnen skulle helst ligga på en torr plan, där det stöp 
åt alla håll. Om marken stöp mot kolbottnen, så fick de 
gräva ett dike i en halvcirkel i uppkanten ovanför, för att 
inte syran skulle dragas in i kolbottnen. Kolbottnen skulle 
ligga där det var nära till vatten, till exempel intill ett vatten-
drag eller ett kärr eller någon annan vattenhåla. Det var 
tvunget, för när de skulle släcka milan, så fick de lov att 
bära vatten till milan. Vi hade en gammal så som vi bar i. 
Kolbottnen kunde de skotta upp, när de ville, dagarna förut 
eller när det var lägligt. 

När de reste in milan, så grävde de först ner en stolpe så 
där halvannan aln hög över marken mitt på kolbottnen (fig. 2). 
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kikvesk?,69npa, b so hbsta, di dån /diva me dceg,kkvna Ma inot, 
hålet 623 mot dcen cice,sWpan cela Man, sö da biricla som a 
trim& di fira kkiva bac di ih4p va mitan me a ve., o 
ibkcie,kuna di spika pa ftra stbtar, g mot vi,r kkivan, fete.  hola, 
clsm-  stil. san sata ch i a halststög mit i triolia, foi skura, koma, 
eit o si o hakta it. san hog di 4 kirkv-askköpa po 
ld-eda ta minra, bita o sata fit clsm kitasta, htintarokrie, o sd 
lita Liera kkötnpa, b ,so hol di :734, te, di fak hköni st4p p-t. 
so  va da ta, bsrja hasa in uto dcen v4nlia kikv§:n me åla star- 

na n&ot, o schn hola p(ft vitv ceta vhrly minterikrig, ta Inga 
va fKlignhk.st. gta jt håstas Jambilin ha finara v4 mila dc%,_, 
gr4vra. rar mika va fi9cliinh6st, so va de, ta, o kala ei 
na o huga ei åla skeda, som va fo,löya, o jak 6var Ulan po ma. 
mcen, vd-  da for, mg/1-4 Ojcbmt, so-  hg di smtiv6 o kasta 6p i 
gr6pra po kidan fo,ta jcemna a. nick: dianvn kaldas kithy6 
nsr mik va flicitinh6t, so mcseta di na mc§ an fåmstaka, Avintar- 

Sedan klöv de två kolvedsklumpar, och så reste de dessa 
klovar med den kluvna sidan inåt, rakt upp mot den stolpen 
eller kärnan, så det blev som en trumma. De fyra klovama 
band de ihop vid mitten med en vidja, och ibland kunde de 
spika på fyra stöttor, en mot var klove, för att hålla dem 
stilla. Sedan satte de i en riktstång mitt i trumman för att 
de skulle komma åt att se att rikta in kolveden rätt. Sedan 
högg de av kolvedsklumpar på längden till mindre bitar och 
satte först de kortaste runtomkring, och så lite längre klum-
par, och så. höll de på, tills de fick lagom stup på det. Så. 
var det till att börja resa in av den vanliga kolveden med 
alla storändarna neråt, och sedan hålla på varv efter varv 
runt omkring, tills milan var färdiginrest. Ytterst restes 
gemenligen lite finare ved mellan den grövre kolveden. När 
milan var färdiginrest, så var det till att kulla av henne och 
hugga av alla skatar, som var för länga och gick över kullen 
på milan. Men var det för mycket ojämnt, så högg de små-
ved och kastade upp i gröpperna på kullen för att jämna av 
med. Den veden kallades kullved. När milan var färdig-
inrest, så mätte de henne med en famnstake runtomkring 
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akrig sa &er va bris'isth4d, ö da jöka, di ina di bo, hist o stpbcla. 
da vanka vå at mikara mieta so dr an åtan-pitga-puf&m fåna,. 

sc'en va ma 1'1'90 ta kisa. do fa k di huga granis i skOgan 
ta mikhis o pora frcim, o sc'enbeja di o isa; nårva håken o hol 

håntarzkrie o stat i störiena-  po grånnisat i v&i, so da sat 
fdst. ö di skula Vegas so 'tc so igat stgb ha 6nom, b so va 
da ta ,hoa p  ienda öp o,tar &kg ma. 

scen dck va yåt, so skal stpbas. do osta di på ido d& 301)&4 
som di hada ost öp i an vål, na,cli skat öp Icidrbåtan. fota keense, 
stat tro Orma, so hada di a 165r1c o hcefsta t mc& jo vitan 
nala va kdlt, so to di di fricsna stpbln'Ara, som hada liga 61;0 
po -kikbåtan, o hasta, öp hUntankrig nb.kcintan po m3ta..  bida 
di feta gösan po a steela o inta hada ngdg ta kis,t0, so ån-
vcktida di 46,ta stpbe, nick. cela sekknier om da va va nag. 

so bacia, di osa po stgb. po grånhisat cela po mika dceMrokrig. 

så där vid brösthöjd, och det gjorde de innan de både risade 
och stybbade. Det vanliga var att milorna mätte så där en 
aderton-tjugu-tjugufem famnar. 

Sedan var mil», färdig till att risa. Då fick de hugga 
granris i skogen till milris och köra fram, och sedan började 
de att risa nere vid backen och höll på runt omkring och 
stack in storändarna på granriset i veden, så det satt fast. 
Och de skulle läggas så tätt så inget stybb rann igenom, och 
så var det till att hålla på ända upp över hela milan. 

Sedan det var gjort, så skulle hon stybbas. Då öste de på 
utav det stybbet som de hade öst upp i en vall, när de 
skottade upp kolbottnen. För att rensa stybbet från avskrädet 
hade de en harka och räfsade ut med. På vintern när det 
var kallt, så tog de de hopfrusna stybbklumparna, som hade 
legat överst på kolbottnen, och reste upp runt omkring i ner-
kanten på milan. Kolade de första gången på ett ställe och 
inte hade tillgång till kolstybb, så använde de öre till att 
stybba med eller sågspån om det var vid någon såg. 

Så började de ösa på stybb på granriset eller på milan 

6  ör m., fin, mager rödjord på ljung- och• skogsbackar. 
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so kol di pd åna för åna mintarokriy, ta hdra, »lika b4cla vck, 
4cillpt ma slp2. 81)011 vcKskula kålan o lcrånsa,n stpl2a,s kransan 
da ,,va pra,sis z kåtan de,som fvlva inishbntan o der kålan 
&friar. 

skala, da vd sti, at inta stpia,n vila liga po siara, so fak di 
sceta b1ati fo,,ta hbla stgban,, 89 an inta hasta, nå-. da va gröva 
p&Ic cela jtbjta, som da imot mik, ö .5o la di tvctrbita bvapd 
déai stkara. NO, koma öp po mik hada di an ståg el a 
pfflyka, som vg, slagat tatbar pd for fåtra ta tå inidt. h ba-
hov,de, inta ha Ides ceta, mik utan o kana hga ht o 

scen va da Nit fo,,tcena på. do .1w da fgqt öp a lian håg 
ma fin,hågan v o las öp po kålan jo viika, b s.o ostas da öp 
an håg ma sto o granhis. scen tcenda di pd den dr vWfgan 
o tighdgan7 , me an 14 iivapd kålan inN tråma. n84 ck: ha 
kitin i göy o brina ,dit, so to di a hbrk ce an »fal o ofta n& 

där neromkring. Så höll de på undan för undan runt omkring, 
tills hela milan blev väl täckt med stybb. Särskilt väl skulle 
kullen och kransen stybbas. Kransen det var precis i kanten 
där som själva milslänten är och där kullen börjar. 

Skulle det vara så att inte stybben ville ligga på sidorna 
så fick de sätta block för att hålla stybben, så han inte rasade 
ner. Det var grova påkar eller ytvedsbitar, som de lade 
emot milan, och så• lade de tvärbitar ovanpå de stöttorna. 
För att komma upp på milan hade de en stege eller en planka, 
som det hade slagits ribbor på för fötterna till att ta emot. 
Hon behövde inte ligga längs efter milan utan hon kunde 
ligga litet på lut. 

Sedan var det färdigt för att tända på. Då bars det först 
upp en liten hög med finhuggen ved och lades upp på 
kullen på milan, och så östes det upp en hög med stybb 
och med granris. Sedan tände de på den där vedhögen och 
tyrhögen 7, medan han låg ovanpå kullen intill trumman. När 
det då hade kommit i gäng med att brinna redigt, så tog de 
en harka eller en skyffel och öste ner alltihop i trumman i 

hög av kådrik, torr furuved. 
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ciltiltöp z trånta i M.M. scen hade, di ta håns ånan v, som 
inta va pett&nd, ta "ta n& i tråma, i fal o inta Milda fitl 
itto de, sont kådan va pett&nt. scen fak da brin a liti slån ta 
ligan hada bak o sia öp i trånact. na,cli dö s4, at da ha tåt sa 
Agit, so vg, da pit ma grånhisat 6v-e,,44r, b 2o ini ma stgbat, 
som dt ?ta kasta öp i an h,s'fg i fiffi. scen va da ff3clit ta ner o 
ta op Sthhir nare, stgkan mintarokne miht nar va båkan. da 
tö a; an spå o dro åna lita stg12 so hisat b4t po nara stela 
kåntarokrie mika. do bNcla da dra:g i mi?ta so da vå so da §4t. 

scen va da igante  o dra, Nen da a hint o Icanz, so löst, 
so an fcek si &tar, om da bad o ta tw 8• o da va ta go öp cld 
po mgra mo a st6,tre1d'itb o-sli rna &St fi,ja o 'ena &tar om 
da a bruna in nara grtipar i mika, som da Jak iiktorn, nar an 
slc5 rna kHcba. do Tak di here, i fglv4 som di ål,ti hada, öplågd 
taite',4 2)o krcinsan. do va da ta vroka i ha filt ma kgrvaskith, 

milan. Sedan hade de tillhands annan ved, som inte var 
påtänd, till att köra ner i trumman, ifall hon inte blev full 
utav det, som redan var påtänt. Sedan fick det brinna en 
liten stund tills lågan hade börjat slå upp i trumman. När 
de då säg att det hade tagit sig redigt, så var det: på med 
granriset över där! och så: på med stybbet! som de hade 
kastat upp i en hög i förtid. Sedan var det färdigt till att 
gå ner och ta upp fothål några stycken runtomkring milan 
nere vid backen. Det tog man en spade och drog undan 
lite stybb så riset blev bart på några ställen runtomkring 
milan. Då blev det drag i milan så det var så det tjöt. 

Sedan var det ingenting att göra förrän det hade hunnit 
och kommit så långt, så en fick se efter om det började ta 
fy11.8  Och det var till att gå upp då på milan med en stor 
träklubba och slå med den framför sig och känna efter om 
det hade brunnit in några gröpper i milan, som det gick 
igenom när man slog med klubban. Då fick de häva i fyll-
ved, som de alltid hade upplagd tillreds på kransen. Då var 
det till att vräka i hålet fullt med kolvedskubbar och slå ihop 

8  brinna ihop så att en hålighet bildades. 
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si ihdp so da bhda, jc'emt z bilan iycbn b so toga po grånitis 
osa po stgb po d//dn. b cia kana heend at tråka kuria ta 

ffl fHra gorr öm. scen o d4 ada slis4t o ta t fik o b8Q o 
14.ke,, son vå da i beta fdl bidra ta bult ilic_519 a so fot o kick. 
omen ibkcig,kuna da heend at mg•ci sl6 9  'flat dn cela sti otatsan 
di a tent p(fi na. b da kana .fg ince an ötcas piif, so da rasta 

sa bo stgb o sis bitvis. do fa k an Syp,a sa styba t na 
ckla so to zni?ta for hep fdt nue vårme,n, so o kana brom öp. nar 
ma skula bava sl, kun an nckstan 4n i fr).rvd2an, f&o brukt 

svas. v4nlin si d a mika inta mar cen åggön, mcen da kina 
hiend, a o kuna sld bo tyd o tri gbear &ta varcinre, mcelia 
bpahöl mila, om inta, z26zz va vchtin, utan da bilda sa Osar. 

di firda nietra, at pasybkar eta,,scen ma va pdttOnd, va da 
int o teeka po na ed• cele, stsinin for 1cgan, o ag,kuna inta 
va &wenn di fida dgena, utan di fa lg ler o va minst at par 

så det blev jämnt i kullen igen och så lägga på granris och 
ösa på stybb på det igen. Och det kunde hända att milan 
kunde ta fyll flera gånger om. Sedan hon då hade slutat 
att ta fyll och börjat att kola, sedan var det i bästa fall bara 
till att bulta ihop henne så fort hon kolade. Men ibland 
kunde det hända att milan slog° något dygn eller så efter 
sedan de hade tänt på henne. Och det kunde ske med en 
otäck puff, så det riste av sig både stybb och ris bitvis. Då 
fick man skynda sig att stybba till henne igen, eljes så tog 
milan för hård fart med elden, så hon kunde brinna upp. 
När milan skulle börja slå, kunde man nästan ana i förväg, 
för då brukade hon svettas. Vanligen slog en mila inte mer 
än en gång, men det kunde hända att hon kunde slå både 
två och tre gånger efter varandra med lite uppehåll emellan, 
om inte veden var väl torr, utan det bildade sig gaser. 

De första nätterna, ett par nätter efter sedan milan var 
påtänd, var det inte att tänka på någon vila eller sömn för 
kolgubben, och han kunde inte vara ensam de första dygnen, 
utan de fick lov att vara minst ett par man. Men sedan 

kastade av sig stybb och granris genom tryck inifrån. 



88 ERIC EILERT 

mcin. man scen mika cid a kum i göe o kidra, so va da lin-
rtartj. scen va da båk ta trainpa cbtko f.  o kilda, po cick 
skelat dcer o jak i bian. >tya bilan kgdas fKs.t, b so jak i 
båkan ot t kg ö so fOscit o o kt ot bifta siara. do va da 
becka ta slik op po siara mcean staka o trampa bar a 
inta for itna, ö slik op riga litithg•an littn bit tr?tinom dcer o 
a khZra. sag,khda da -ot btia höla ta da mgitas o o va Nlikhad. 

dt fak st M dw,ia, va kiat mc, fkia kuna h&nd at stgban 
bran önt po sina skela so an bifida som &Når>. do fak di osa 
cickn cid o hcev,a po ng st. i dan der ålniårja brukta stake 
pe§ra. da jak brd. 

ilen do mika va Nitid/ed, so fak o stelt n8t dn o svara 
ina dt bel o hiva. for o skula svira föh, so kana di k2n at 
hgr mit op i bilan po milra o hceva i an Hm rna vcitan b 4o 
tcepa t ha ix& ma stgb b so dcema t mika, so da inta va nsra 
drZighiPt. scen skul o va Udckmd nst dn ta o fak st et o svetna. 

milan då hade kommit i gång med att kola, så var det lindri-
gare. Sedan var det bara till att trampa efter så fort hon 
kolade, på det stället där hon gick i backen. Själva kullen 
kolades först, och så gick hon i backen åt ett håll, och så 
fortsatte hon att kola åt båda sidorna. Då var det bara till 
att sticka upp lufthål på sidorna med en stake och trampa 
efter henne undan för undan, och sticka upp nya lufthål en 
liten bit framom där hon hade kolat. Sedan kolade.  det åt 
båda hållen tills det möttes och hon var färdigkolad. 

De fick se till där det var kolat också, för det kunde hända 
att stybben brann om på sina ställen så han blev som eld-
mörja. Då fick de ösa dän det och häva på ny stubb. I den 
där eldmörjan brukade de steka potatis. Det gick bra. 

Sedan då milan var färdigkolad, så fick hon stå något dygn 
och svalna av, innan de började riva. För att hon skulle 
svalna förr, så kunde de öppna ett hål mitt uppe i, kullen 
på milan och häva i en hel så med vatten och så täppa till 
hålet igen med stybb och så dämma till milan så det inte 
var några draghål. Sedan skulle hon vara tilldämd något 
dygn tills hon fick stå och svalna. 



KOLNING I SÖDRA TJUST' • PÅ 1870-TALET 89 

no,cli dö ,ska hiva mika, so e da ån mån, SOM go r fik o bryta,-
åt kara ii mn.a mce agamaspå at stys, i &bitar. scbn noili a 
bryta t a yitt, so fo di styl2 ocbn, dc k, o borya po at zigt, Aft, 
b so go,cji öm Oka gög etar ånan o brytar åt, ta ciltil4 e 
ittbriAat. 

cåtaAcen som brytar tce da an åjan me a lbepinad hbrka, 
som hvrkar kgra so fc_Sti ig okrig mik lita fr vardnra, 
for at di &åtra skula koma o sket, om da blaj o britt i kigyi. 
dirm 1ciia, dcen åna inanfkcicen dra, kana vit so der a hhkv 

brå'o a Uh; hr, Niga. 
sc'eg,kom da sni&betri o frantima,(cli hada d& ni& sa ta sliels, 

om di håda nåra), o di hada v95,,sat våtanspcin o slo po vatan 
so f01 di s4 non stc'ens vårm i kåka. om  da vd non stchns da 
brdn for hcisna, so &panda di ag,gög me a hk o dro kika 
po v ont vårman, so inta, vårman skala hma tå po di kika, 
som inta brdn mc& 

När de då ska riva milan så är det en man som går före 
och bryter ut kolen ur milan med en gammal spade ett stycke 
i sänder. Sedan när de ha brutit ut ett skift, så får de 
stybba igen det, oeh börja på ett nytt skift, och så går de 
om milan gång efter annan och bryter ut, tills alltihop är 
utbrutet. 

Efter den som bryter ut är det en annan med en lång-
pinnad harka som harkar ut kolen så fort i ringar omkring 
milan lite ifrån varandra för att de bättre skulle komma åt 
att släcka om det började brinna i kolen. Dessa ,kolringar, 
den ena innanför den andra, kunde vara så där en halv aln 
breda och en halv aln höga. 

Sen kom det småbarn och fruntimmer (de hade det med 
sig till att släcka, om de hade några), och de hade var sitt 
vattenspann och slog på vatten så fort de såg någonstans 
eld i kolen. Om det var någonstans det brann för rasande,, 
så öppnade de en gång med en harka och drog undan kolen 
på var sida om elden, så att inte elden skulle hinna'ta också 
på de kol, som inte brann. 
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sn n84a inta syndas k nal varma m& utan dit va isAtivivat 
o kika sliblsta, so fak di go hlm d8m som a va t mce o slcblsa, 
ictom kikuban. hån fak 18r o liga kvår &n at dn o it&ta•  po 
kig.a, i fal da skula vd n8r gnist i »k kd,s,om skula kana 
bk8sa, 

n8r kdka ha liga po hisan so l&T at da va skat, at da inta 
va rom vår" i mit kiA• ba2 di in i störa kW« yeaci uto 
ånsprig o las in i e stålsst4 (fig. 3). a söm st4 va öphOgnad 
an f ..rketnt uto Irja mila lika hi rna var öin hr o der. 
trinara ld inta som i an ji5fg6.• dcen åna fenan i bålsan, 
utan di lez ienlöys övar varcinra åahp. mcen;  dan i.na sia, som 
va ot kirgåtan, don lamda di &pan, so di skula koma t o boy 
iLkdka. mon son da b8q o bh so fått rna kLso da balikdas, 
so sat di i trine„som bira 100a mit Nen &pna sia mcb. 
da yö.kadi iina for iina, so fot di fylda pei ma kg. fa,ta bre. 
öp ha i stålsan, n8,ia bkida for hög hada di tv d pketskar 
me peispikta hal2asomdi ygle p åta po vhr pketeka rna ldrgåta,t 

Sen när det inte syntes till någon eld mer utan allt var 
utrivet och kolen släckta, så fick de gå hem, de som hade 
varit med och släckt, utom kolgubben. Han fick lov att 
ligga kvar än ett dygn och akta på kolen, i fall det skulle 
vara någon gnista i något kol som skulle kunna blossa upp. 

När kolen hade legat på ringen så länge att det var säkert, 
att det inte var någon eld i något kol mera, så bars de in 
i stora kolfat, gjorda av enspröt, och lades in i en stackstod 
(fig. 3). En sådan stod var upphägnad i en fyrkant av trinnor 
mellan höga hot med vidjor omkring här och där. Trinnorna 
låg inte som i en gärdsgård med den ena ändan i backen, 
utan de låg äncllångs över varandra allihop. Men den ena 
sidan, som var åt kolbottnen, den lämnade de öppen, så de 
skulle komma åt att bära in kolen. Men sen det började bli 
så fullt med kol så det behövdes, så satte de in trinnor som 
andra ledskyttlar mitt för den öppna sidan också. Och det 
gjorde de undan för undan, så fort de fyllde på med kol. 
För att bära upp kolen i stacken, när det blev för högt, hade 
de två plankor med påspikade ribbor som de gick på, en på 
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mila sa. ns,cla dö va Nit, so la di po tak nto gamk brcbar o 
Pta,- ova,skbrva po brc4ra. scen fak da vå så ta vintan, ta di 
skula, pre, åt dam. 

sch ifa, Ua bht an del,. brchar kvår cetar hkniga o 
so fak di brcena öm clitm. ibkcie,kana, da vå så, at da bada 
kvår bo p2kbrchar o fåtbrchar, ö dem hasta di in bakcbtar i an 
branstht1° o keda öm po såma s&t som mc& lada den akta mik. 
nicen hcbr hasta dt brdn?ra på varånra, so di fa k ili629 at i 

mcen an dg• fåtbrchar bre t id ifiti80 fQt mgra 
/ck?, o &Ida mcbi kija. 

larvigt po a ocl&ntli Mik po so dcer an pina fåma to an 
båtan dås ti, ina da bida fltt. o &bikts° fak di fr  o hå nt; 
ta b6 i un&tin. da sata di öp a kikkii2a, som kana sto kvår 
fron da fla, diat ta da cinra, (fig. 4). om mOrka va so fålan, 
so bygda dt kikkirla ot ni& om mika, ma difra imend 
mot mik. da va fårmånlit om da kuna vi so o kuna sieta,s 

var planka, med kolfatet emellan sig. När det då var färdigt, 
lade de på tak utav gamla bräder och ytvedstycken över 
skarvarna på bräderna. Sedan fick det vara så till vintern, 
tills de skulle köra ut dem. 

Sedan ifall det blivit en del bränder kvar efter rivningen 
av milan, så fick de bränna om dem. Ibland kunde det vara 
så, att det blev kvar både kärnbränder och fotbränder, och 
dem reste de in bakefter i en brandstöt och kolade om på 
samma sätt som när de kolade den rätta milan. Men här 
reste de bränderna på varandra, så de fick ihop det i en 
knubb. Men en del fotbränder bröt de ut i förtid så fort 
milan kolade, och eldade med i kojan. 

Kolningen på en ordentlig mila på så där en tjugu famnar 
tog en fjorton dagars tid, innan det blev färdigt. Och därför 
så fick de lov, att ha något till att bo i under tiden. Det 
aatte de upp en kolkoja för, som kunde stå kvar från det 
ena året till det andra (fig. 4). Om marken var så fallen, 
så byggde de kolkojan gemenligen åt norr om milan, med 
dörren vänd mot milan. Det var förmånligt om det kunde 

10 mindre mila. 
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Temla ner bårjvckg cela nen stöta sten celt nen kåk ta Ml mot 
nökatkkat. 

da feta dt to sa fikne,,dt skula byga kila, do sata dt op an 
spfsal uto sten mcea bårilicdta mitrbetn". b so bygda dt-  as, 
keten i bitckn. scen bygda dt jbkva kkia. ho kuna va åntirn 
ktin cela bygd i fyrkcint. bygdas o Atin so xestas trinara op o 
nr dcen na &ngn i båkan o dcen cinr a Mp op i tövan; so 
da bkida tcbt mce trinar ittom po é.t skela dc&cara skula vd. 
dce,spiktas da a tvåribgba cetao hokt d dra skula kit, ö san 
fpgas cick heat irvanro,cldra i ma kirtara, bita. sö po dcen bitajta 
sia, mit mot dra, va spisal. scen la dt po grånhis po h0a 

po ittsia o osta po o tgrry o stgI2 o ve..t dt håd o tcelst 
ijcn h0a ka, fo4 skula bki tc'et. scen to dt o spad thc_5p 
pa tri brckta dfso stoom dkrghtgan v4, mcean treeknapa po 
mitan NO, ta tc_ig f, neAt skula ulka ddra 1,7tt o in. an sög., 

vara så att hon kunde sättas ijämte någon bergvägg eller 
någon större sten eller någon kulle till skydd mot nordan-
vädret. 

Det första de tog sig för näs de skulle bygga kojan, då 
satte de upp en spisel utav sten med en berghäll till mur-
band." Och så byggde de en skorsten i bortändan. Sedan 
byggde de själva kojan. Hon kunde vara antingen rund eller 
byggd i fyrkant. Byggdes hon rund så restes trinnorna upp 
och ned med den ena ändan i backen och den andra ihop 
i toppen, så det blev tätt med trinnor utom på ett ställe där 
dörren skulle vara. Där spikades det en tvärribba så högt 
som dörren skulle gå, och sedan fylldes det hålet • ovanför 
dörren i med kortare bitar. Så på den bortersta sidan, mitt 
emot dörren, var spiseln. Sedan lade de på granris på hela 
kojan på utsidan och öste på jord och torv och stybb och 
vad de hade och täckte igen hela kojan, för det skulle bli 
tätt. Sen tog de och spikade ihop ett par tre bräder till dörr 
så stor som dörrgluggen var, med en träknape på mitten 
för att ta tag i, när de skulle lyfta dörren ut och irL.  En 

11  förankring. 
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kn4pa kana ön4ati spikas p4, (yla om dt b8i at lag- i dra, so 
kana dt ds i as,grc_5v pina, sotn va so låg so dt kana kt kig i 
po beta, sigra. mce di bahoola inta ?att dn d dra, ns„qt 
skala go in o (g, • fo,it ha d petka, nblagan i mhyka sngt 
mot k4ra, ligom löst ifr4,  fo4a, kana frk 4 ddra imdt. 
(Jfr fig. 4 a.) 

scen Mas da tvgi sdear ini ka, po v25,s1 om dra Jfr° 
dika o fråm ta spisal. ö da va Ot nto tv4 stöka, ån stök -va, 
vh,sc'ega, som las 6p va ittkåntan po scbga o satas fcist cick,,so 
hokt scbga skala va hk. scen fydas sdea dnda fro nthrka öp 
ide mce ina,rkåntan po stölsan rna. gritnhis, b so la dt pli at 
gama kkitOcklsa cela n ja. scen hada, dt nen gan_ia fc cela 
Veka ta, hot» pö .5a, nas,it skala liga, fatce di ja?zlrt kheda 

sa. scen va sdect 1%0 ta bo hg o sita, i. etatsom ja NT& va 
/tån, so bhda, da, at tbnitham &er ina va vdga, b dcer kuna di 
yora in sina pönar o gtVar o ha sina hamd2a,lIgnas. irnila 

sådan knape kunde antingen spikas på, eller om de borrade 
ett hål i dörren, så, kunde de slå i en grov pinne, som var 
så lång att de kunde ta tag i den på båda sidorna. Men de 
behövde inte alltid lyfta dän dörren, när de skulle gå in och 
ut, för de hade en påle nedslagen i marken snett emot koj-
dörren, lagom långt ifrån, för att kunna fälla ut dörren emot. 
(Jfr fig. 4 a.) 

Sen gjordes det två sängar inne i kojan, en på var sida 
om dörren ifrån dörren och fram till spiseln. Och det var 
gjort av två stockar, en stock vid vardera sängen, som lades 
upp vid utkanten på sängen och sattes fast där så högt som 
sängen skulle vara hög. Sedan fylldes sängen ända från 
marken upp längs med överkanten på stocken med granris, 
och så lade de på ett gammalt kluttäcke eller något annat. 
Sen hade de någon gammal fäll eller täcke till att hölja på, 
sig, när de skulle ligga, fastän de ju aldrig klädde av sig. 
Sen var sängen färdig till att både ligga och sitta i. Eftersom 
ju kojan var rund, så blev det ett tomrum där inne vid 
väggen, och där kunde de köra in sina pannor och grytor 
och ha sina remedier liggandes. Emellan sängarna blev det 
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skeara bkicla da a6g5g, som di kuna gena ita, fo,ta fo 
lågöm höjd ta sita va s4a. sten hada di i kip a bra, som 
di lå imila s&eara ma, dit i'kna po vh,schea, som di hada ta bo 
LO, ns,,t skula &t, o sita på., ns,cli dcb vila,. dn lcipan va 

sb cln,kuna di fkka, bo dit o cickn 94,di vila. 
slo di op a grd.v påk an bit ear initrbånat, som 

dt skula ha ta sceta -fhgbransblråsa 12  /Ma, som, skula stå. op o 
n& mce dcen na ienan po micrbånal te. tik. dån?, bhisa h-ada 
di ta lpsa mck. om  ncbtra, no,t skula si ta mika. 

dsm ffirk,c'intia kora dam heeeda di ép mila hdt po åma 
sckt som no,cli bygd op kistålsan, ince sivc'egara hcbt 6p, o mista 
vckk zmiia  trpra. mce dei Vcbga dce,c1dra skula, vå, dcen, 
4astas åntigan rna brchr cela trina,14 o lån 6pot, for  at kkiddra 
skula liga stil cl(br, fo,di hada iga gbeyik. i &en ånra &nen 
va lilsadånt som i a ktig,kitya, an spisa bpsåt uto sten.  po a 
fyrhki kiria dcalas po tåk uto brchr o gamka, tar onakOrva. 

en gång, som de kunde gräva ner lite, för att få lagom höjd 
till att sitta vid sängen. Sen hade de i kojan ett ,bräde, som 
de lade emellan sängarna med en ända på vardera sängen, 
som de hade både till bord, när de skulle äta, och till att 
sitta på när de det ville. Den lappen var lös, så den kunde 
de flytta både dit och dän, när de ville. 

Över spiseln slog de upp en grov påk en bit över mur-
bandet, som de skulle ha till att sätta flågbrandsblossen" 
emot, som skulle stå upp och ner med den ena ändan på 
murbandet till att torka. De blossen hade de till att lysa 
med om nätterna, när de skulle se till milan. 

De fyrkantiga kojorna dem hägnade de upp mellan hot på 
samma sätt som när de byggde upp kolstacken, med sid-
Väggarna rätt upp, och mossade väl mellan trinnorna. Men 
den, väggen där dörren skulle vara, den restes antingen med 
bräder eller trinnor lite på lut uppåt, för att kojdörren skulle 
ligga stilla där, för de hade inga gångjärn. I den andra ändan 
var likadant som i en rund koja, en spisel uppsatt utav sten. 
På en fyrhörnig koja där - lades på tak utav bräder och gamla 

" bloss av tyrved (kådrik, torr "tjärved" av fur). 
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Ola so va di lika mo di !åma lckiarce må bo iniéni o testPbnig 
å tvdndit. 

kipkitban skula fi,st o frcenist si te mika, o Ast e4 pa,clitga 
so ha d an fult öp o ihra rna &k. son mika va he.clit kuman 
gde o Uh, so kun an fo lita kdit amilantit, so an om ndtra 
takscempal kuna fo sliva lita a patiii  ot gögan, mila iffir 
han va u. o so ta. mgra. om  dåga so kan! an d4 m o 
vimla sa imilancit, fojli kana ju aln fo iirva ma It.(5 
mon dc'esimila so brukta di o fociriva fin nio ta jr an cic5„ 
skar. di jolta kj uto enspriY, som di kv enpgika b scen 
tnigda, öp mce an båekniv i a bånniiyt 13, som di hada mck sa. 

so yoka di stiksa o kiKett, som.yak i"ct som a sköp .ot ena 
kdntan, uto dom der Opthola enspr4ta. scen Ma di hiskveist 
uto bårhis; so di håc_la scen hå,ma, ta hitsliölat for li.e.ka dat 

ytvedsstycken över skarvarna. Eljes så var de lika med de 
runda kojorna med både inredning och tillstybbning utvändigt. 

Kolgubben skulle först och främst se till milan, och först 
ett par dagar så *hade han fullt upp att göra med det. Sedan 
milan var redigt kommen i gång med att kola, så kunde han 
få lite ledigt emellanåt, så han om nätterna till exempel kunde 
få sova lite ett par timmar åt gången, mellan var gång han 
var ute och såg till milan. Om dagarna så kanske han låg 
då med och pustade sig emellanåt, för de kunde ju aldrig 
få sova med ro .någon natt. Men dessemellan så brukade de 
fördriva tiden med att göra en del saker. De gjorde korgar 
av enspröt, som de klöv enpåkar till och sedan täljde upp 
med en bandkniv i en bandmärr 13, som de hade med sig. 
Och så gjorde de sticksåll och kolfat, som gick ut som en 
skopa åt ena kanten, av de där upptäljda ensprötarna. Sen 
gjorde de riskvastar av björkris, så de hade sedan kvastar 
hemma till hushållet för hela året. Sen kunde de göra, om 

13  bandstol, tillverkad av en grov träplanka med iborrade fötter. 
Genom plankan gick en i bandstolens längdriktning rörlig träslå, 
som nedtill var försedd med en trampa och upptill med en grip-
kloss. När foten sattes till trampan, sköts träklossen fram och 
och klämde fast enspröten, som skulle täljas. 
7 Sv. landsmål 



98 ERIC =ERT 

kvåsta,. ~Omta di jr, om di va lita håndia, P'pr itto trcfr, 
bo måtPar o kölcftar, o åijr n jtia saatakscempal .pisk- 
sw*K) snö d&di .uo ktgak o makAar. ibbig,kuna di yre, hög-
byg"ot smitbdtga, setgaragitb o haniksnigya,som va ta dr& mkr 
an vgv. fai di nsg ti, öva„so Una di imilancit lceg ihop lita 
:IMi skö_gan okrig -kåkbåtan, som, di hada ta brckna haine: sr_hi 
po 

d8m som kåda hade, ålli a bpsa mcb sa t kiikkåp, so di kuna 
»ta bo figak o åja, fo,cla va gitt om vilt i sköga. sir5i11 predar 
o åka slo sa ji)ga n& va mikara, f&ji tykta, öm mihthkan. 

po störa gddra, takscempal po ågke,m, dcer hada di ju kar, 
som kåda &at öm o inta ja åna. da va, an som hata ladrara-
öska,pm åt.ti l ini humulta skck o kåda, dtat öin. han had 

garahog mc'e sa, som an bästa i varanda måra alka strålar, 
å da has csenda ta has /tgm o slida mintarokrig. va  dit son?, 

de var lite händiga, skedar av trä, både matskedar och kok-
skedar och många andra nyttiga saker, till exempel pisksnärtar 
§nodde de av tagel och metrevar. Ibland kunde de göra 
rogbygge" åt småbarnen, sågaregubbar och hammarsmedjor 
som var till att dra med en vev. Fick de någon tid över 
så kunde de emellanåt lägga ihop lite ved i skogen omkring 
kolbottnen, som de hade till att bränna hemma sedan på 
vintern. 

'De som kolade hade alltid en bössa me'd sig i :kolkojan, 
så de kunde skjuta både fågel och annat, för det var gott 
om vilt i skogarna. Särskilt tjäder och orre slog sig gärna 
ned vid milorna, för de tyckte om milröken. 

På stora gårdar, till exempel på Ankarsrum, där hade de 
ju kolare, som kolade året om och inte gjorde annat. Det 
var en som hette Kolare-Oskar, som alltid låg ini Rumhulta 
'skog och kolade året om. Han hade ett jägarehorn med sig 
som han blåste i varenda morgon olika signaler, och det 
hördes ända till hans hem och ställena runt omkring. Var 

14  leksaker. 
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de, skåle,, b?rost an an signål, 'som di cenda t , o va da n8 i 
lag, so had an signdl. fmk mck. 

fo,cle, mdste, so lagda (ken so2n kåda indian fOly z kikkirya, o 
an hade, mc .5a Icc),kyOl o ståkpånar o kåle,ko:kara o våtanigk, o 

skula bårja. kloviga, so hada di ni& sa n8g halspan pckra 
i an s&k, som di hade, forv41 i a pieragrO utan for lchja, som 
di teekte, sc1322 ma gritnhis. scen to di pcbra.  dr • o stått 2 ilsk-
min:ja åntirn i kip cela po mika, n8,,cla ha bsk o brine, öm i 
syban po sina skela. scen hada di an spisan fifirbk o at styka 
sålt firckk o stil mcb sa, som di git ta pierana. ffc'eskat kuna.  
di steka po spåt i lågan. n8g,g5g ibkån so kom di 'M d8m ma? 
14gad måt hålnifrd,.tekscemparhågmögki5  o ygsöpa, Okar o köld 
/Msk o mjgk. po dc 'en tfn fans da ju ige, (ja 
va göt di Kula (2, som kom l'At ag,gog i vika. mcen dn .skule. 
di ju fotos ha té a mir o va Hon_ an. 

allt som det skulle, blåste han en signal, som de kände till, 
och var det något i olag, så hade han signal för det med. 

För det mesta så lagade den som kolade maten själv i kol-
kojan, och han hade med sig kokkärl och stekpannor och 
kaffekokare och vattenhink, och när de skulle börja kolningen, 
så hade de med sig någon halvspann potatis i en säck, som 
de hade förvarad i en potatisgrop utanför kojan, som de 
täckte sedan med granris. Sen tog de potatis där och stekte 
i askmörja antingen i kojan eller på milan, när det hade 
börjat brinna om i stybben på sina ställen. Sen hade de en 
spicken fårbog och ett stycke salt fläsk och storsill med .sig, 
som de åt till potatisen. Fläsket kunde de steka på spett 
i lågan. Någon gång ibland så koin de till dem med lagad 
mat hemifrån, iill exempel raggmunk" och köttsoppa, ärter 
och kokt fläsk och mjölk. På den tiden fanns det ju inga 
dagliga tidningar, det var gott de hade en, som kom ut en 
gång i veckan. Men den skulle de ju förstås ha till sig i 
kolkojan, när hon var kommen. 

15  Ett slags plättar 'av rårivna potatisar. 
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sc'en n&da Mula sö inyka vintar o köblt, so 'h& o Yla tros k, 
so di hal o Ora p4, do va da lida,ta bsrya pr ut fo4a 
va mest 5  o som di mota övar fro sköga,n foa kong, ta 
itykatsions bråk. fitd skula di ava,,,drvik, scg,krökjan, sen 
störfon b so tvi5,9.  ava,lbgfein fo,ta koma, fram. 

kgra 'oda, di zkik-hysa, ihöpfketada ut() sprit, b so slöra å 
di kuna skrbma tév Nitar kar, b da kaldas far, an West. an 
son cickr kiNys Odas po at par pi)Nca, o hada di stbrka dr4gara, 
so kana di kopbhöp tv d par ph.Nce, nue a milast6e o ta tvti 
kiehys ot gögan: sen va da )u int cen ta kesa i dem fa ma 
kik hona va ståkstöa so por iv &,) ot bråkat. o a söni kåsa 
to nckstan an h&dd. 

ns,qi Mia so ti.islas kdka ihöp i kigrit,gsa, o for at di skula, 
fa dsnj On, mit kom nala bri'cicat, so hada di lat &j- 
tian bårktaiskar at styka nr i Writysan, flei kasta i k0a, 
&last ökso at sgp fcestat va kia, c'ena i kihp.san, som jak lift 

Sen när det blev så mycket vinter och kallt, så kärr och 
sjöar frös till, så de höll att köra på, då var det tider till 
att börja köra ut kolen, för det var mest sjöar och kärr, som 
de måste över från skogen för att komma till Ankarsrums 
bruk. Först skulle de över Servgöl, sedan Kroksjön, sedan 
Storsjön och så tvärs över Långsjön för att komma fram. 

Kolen körde de i kolryssjor, ihopflätade av spröt, och så 
stora att de kunde rymma tolv tunnor kol, och det kallades 
för en läst. En sådan där kolryssja kördes på ett par kälkar, 
och hade de starka dragare, så kunde de koppla ihop två par 
kälkar med en mellanstång och ta två kolryssjor åt gången. 
Sen var det ju inte annat än att lassa i dem fulla med kol 
hemma vid stackstoden och så köra iväg till bruket. Och 
en sån resa tog nästan en hel dag. 

När de körde så ristes kolen ihop i kolryssjorna, och för 
att de skulle få dem fulla igen, när de kom ner till bruket, 
så hade de lagt antingen björkruskor ett stycke ner i kol-
ryssjan, när de lassade i kolen, eller också ett rep fästat vid 
båda ändarna på kolryssjan, som gick ner en bit. När de då 



KOLNING I SÖDRA TJUST PÅ 1870-TALET 101 

an bit. ns,cli ck kom nar imot bråkat, so t di o dro öp di 
Mr, b k /basta kåka 6p sa vdn, so da bhda 

nsfli dö kom iza,ka br4kat, so vå dce,tvei störa kikhås, åt va 
bråkat o t va mås6ean. do fals an jsora 62) i åt uta kidrhitsa 
po a 16e slåtande, brd, so ev,kom öp neestan mit op z höstat po 
kidrhåsat, ö dcen brbga jåk som a br6 mit vonom ha kidrhåsat. 
ne,cli, dö va by«i kidrhåsat, so sto dc& an hcbtara o to imöt 
kåka".. öm an tkict at da va fult möt, so va da int en ta pipa 
kikitpsa tivar at lekt hAls, som jåk po bda siar om dcen der 
bra. Men tya an at da inta v4 so da 4,cekta k, so fak di sis 
å dom i a skrbna" ta ma dom i. son fak di ag,latvak åtseigad 
uto tre, som di skula hå fotar ha tin di pifcla 7car (fig. 5). 
ifro birja va da an ditbalkåvd• me at hik i bpc'en, som di hade, 

b 

1 

J 

Fig. 5. Kavel. a. hål. b. tvärnocke. 

kom ner emot bruket, så tog de och drog upp de där, och 
då reste kolen upp sig igen, så det blev fullt. 

När de då kom ner till bruket, så var där två stora kolhus, 
ett vid bruket, och ett vid masugnen. Då fick man köra 
upp i ett av kolhusen på en lång sluttande bro, så man kom 
upp nästan mitt uppe i röstet på kolhuset, och den bryggan 
gick som en bro mitt igenom hela kolhuset. När de då var 
uppkörda i kolhuset, så stod där en rättare och tog emot 
kolen. Om han tyckte att det var fullt mått, så var det inte 
annat än att gippa kolryssjorna över ett lågt räck, som gick 
på båda sidor om den där bron. Men tyckte han att det inte 
var så det räckte till, så fick de slå ur dem i en skrynna" 
att mäta dem i. Sen fick de en kavel utsågad av trä, som 
de skulle ha under hela tiden de körde kol (fig. 5). Ifrån 
början var det en dubbelkavel med ett hål i uppändan, som 

" Rymdmått om 12 tunnor. 
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bp1rdd po an' stö,stddretsAig, dter åla kitvka va bptreeda pet. o 
dc'eg,kåvar, va Nyvan a styka 6pot mce a sek, b scen an tvågåka 
seigad po deen ena sia, so di ldt.kuna bryta dn den na, bilan. 
da va dn som b6nra fåk, ne,qz bsq o pora k, o dan (inre, 
skula, ,slta kvetr po hige,12. se n skrev h &fan ddns nårnn, sons 
kåvar, tåh4cla, z bpc'en po sig,kåvek. seen so vhr kikkest, di /töm 
md, so såt 4,k4v?ra znU varcinra, bo dn, som bönan håd, o 
dcen som an hada OH., sdn sitgd an a skåra tvi,s &var bita 
tvei. kåvka. mcen vet da dei sa t di fak cistik'7 , om da . fåtadas 
ne,tånz ldstan, do stdk an at ht» mce &nazi po si stig z ketv?ra 
mit f&cichr. 

ns,,t dö hada fot Mini Taka, o an hada stiga fef,a1 ikitvka, 
so fak di an brcsenvznslcip for vhddst, sb do kuna di fo go n6te, 
bråkat o fet sa an 'taxa sz'tp, ns,t låmda ddn lcipan, fo,t hade, 
4rat brcenari p° bråkat. åntirn di vala ta f,t1 at for vhr 

de hade uppträdd på en stor ståltrådsring, som alla kavlar var 
uppträdda på. Och den kaveln var kluven ett stycke uppåt 
med en såg, och sedan en tvärskåra isågad på den ena sidan, 
så de lätt kunde bryta dän den ena biten. Det var den som 
bönderna fick när de började köra kol, och deii andra skulle 
sitta kvar på ringen. Sedan skrev rättarn dens namn, som 
kaveln tillhörde, i uppändan på sin kavel. Sedan så — för 
var kolläst, som de kom med, så satte han kavlarna intill 
varandra, både den, som bonden hade, och den, som han hade 
själv. Och sen sågade han en skåra tvärs över båda två 
kavlarna. Men var det då så, att de fick avstick", om det 
fattades någon tunna i lästen, då stack han ett hål med änden 
av sin såg i kavlarna mitt för där. 

När de hade fått tömma kolen, och han hade sågat för det 
i kavlarna, så fick de en brännvinslapp för var läst, så då 
kunde de få gå ner till bruket och få sig en rejäl sup, när 
de lämnade den lappen, för de hade eget bränneri på bruket, 
Antingen de ville ta ut det för var gång de kom med kol, 

" märke, som gjordes på kolkaveln för att markera, att en till 
bruket inlämnad kolläst inte höll måttet. 
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dt kön?, mce o draka åt po stådat, ceja dt vila 9bnta ålthdp 
nipa ta dcen sista g6gan di vå djo kana dt fo hån at, om 
dt hada md sa nen hålstopput&l ta id i. 

scen va da int; mer tichn centa fo pckga for kika, b cia 
va åtscita sbrfilta ddga, n&4i  fak koma n6ta bråkat po.kantc_5at 
mce stp,kåvd• o fo balett. 

Besöket i kolkojan. 

po fårfcits gg.  hada dt a ånataspigg, som va halan fa 
so c3t&kt ilåk. lita tan ho va clf; so va fårlår u i slcdga,n 
o kada.• • då a nåt let an o simd i bot o slintaci o sv o drknd 
at itnatas973rga va hds an o tdc.k rnet-n. han frind ltar o himla 
da ni. "ya, da ce inta so brå", så o. . "ya a pist koma hit 
for o tPa mo,:, da. .ya vå nog ildk ma ja låvda,«. nar an 
våkanda, had,cla hin o släkn i spise.1 o va m6rkt bo åt .o ina. 

och dricka ur det på stället, eller de ville gömma allihop 
lapparna till den sista gången de var där, så kunde de fä 
ta hem brännvinet, om de hade med sig någon halvstops-
butelj att ta det i. 

Och sen var det inte mer igen än att få ut pengarna för 
kolen, och det var särskilda dagar utsatta, då de fick komma 
ner till bruket på kontoret med sin kavel och få betalt. 

Besöket i kolkojan. 

På farfars gård hade de en undantagskäring, som var hållen 
för att vara så otäckt elak. Lite efter sedan hon var död, 
så låg farfar ute i skogen och kolade. Då en natt låg han 
och somnade i kojan och slumrade och sov och drömde att 
undantagskäringen var hos honom och talade med honom. 
Han frågade hur hon hade det nu. "Ja, det är inte så bra", 
sa hon. "Jag har just kommit hit för att tala med dig. Jag 
var nog elak medan jag levde." När han vaknade, hade det 
hunnit slockna i spiseln och var mörkt både ute och inne. 
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han bkida cl6. so  hét o tt ifal han ha sava fo,Ne, om da vu 
n8 mce mika. so  ån it,ok öp o to tåg i kiudifra o skula, tita W. 
do vå da a ösynli hån, som tö 1c4d4ra o horn mc(& kknika 
binda lignas po dan dra sia Mita, o hönom sada da öp mit op 
po ma. han bida bo Ad o I5rj o he'd o så: "vå da do cb, so 
f&clit dce,clu Uno- ifrei, gds ndmn, o leet ma v g ta Ms !" 
do bkida da at bråk o höj, som om vada trci3i skögan ha 
bryts n&, o da dro ei opot basta 9arkhölat t(%. o inta baka 
hcin, utan fk&te fa k hbra, na„ga. dro 1,96nom sköga viw bråk o 
höj po höj. han va inta Ad, masa da viala, men sn, nar 
an sa, t i kiqckra ijcbn o va igkitman z kiva, do bkid, an Ad. 

Han blev då så het och tänkte ifall han sovit för länge, om 
det var något med milan. Så han rök upp och tog tag i 
kojdörren och skulle titta ut. Då var det en osynlig hand 
som tog kojdörren och honom med. Kojdörren blev liggandes 
på den andra sidan om milan och honom slungade det upp 
mitt upp på milan. Han blev både rädd och arg och het och 
sade: "Vad det då är, så far dit där du kommer ifrån, i 
Guds namn, och låt mig vara till freds!" Då blev det ett 
brak och hoj som om vartenda träd i skogen skulle ha brutits 
ned, och det drog av uppåt Blackstadkyrkhållet till. Och 
inte bara han, utan flera till fick höra, när det drog igenom 
skogarna med brak och hoj på hoj. Han var inte rädd medan 
det varade, men sedan, när han satt i kojdörren igen och 
var inkommen i kojan, då blev han rädd. 



Sköldinge spöke. 
En sägen från Sörmland. 

Av IMBER NORDIN-GRIP. 

Hösten 1936 berättade den sjuttiosexåriga Ida Lenngren i 
Lövåker, Mellösa socken, en spökhistoria: 

I Sköldinge prästgård, så spöka det. Prästen han hette Tha-
venius. Det är rysligt länge sen -  det här. Det kom en ryttare 
opp på gården. Prästen kom ut och fråga, hur det stod till 
i de tyska orterna, för ryttarn kom från kriget. — »Jo, det 
står så till, att kungen har blivit skjuten i dag.» — »Om 
kungen är skjulen, hur kan ni veta det och vara här i dag?» 
sa prästen. — »Jo, det är sant.» 

Sen gick ryttarn in och fråga om han skulle få ligga där 
om natta. Men prostinna hon ville inte ge honom husrum, 
men till slut så sa hon: — »Dra till helvete och opp i natt-
stuga och ligg där!» 

Sedan efter honom blev det spökeri i prästgården. Di feck 
aldrig nån ro, han var i lagårdn och knöt ihop svansa på 
korna. 

Prästen Thavenius måste skicka bud till konsistorium, och 
herrarna därifrån, di kom i prästgården och låg. På natta 
kom ryttarn dit i rummet och ville, att di där herrarna skulle 
dricka hans skål. Domprosten ville inte dricka skålen, en 
annan lyfte på bena och drog tå- eke över huvu och kröp ihop 
i sängen. Men det skulle han inte ha gjort, för när han tog 
bort täcke sen, så följde håret med. Det följde med som en 
lavtapp, när han tog sej åt huvn. 

Dan därpå så skulle di si vå karl han var, och så skulle 
di bli honom kvitt. Då kunde di tala direkt ve honom och 
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fråga, va han hade där att göra. Nu var det så, att prästen 
var omgift, och hans andra fru, prästfrun, hade mördat poj-
ken, styvson hennes, med tillhjälp av drängen, när di andra 
var i julottan. Sen hade hon grävt ner honom i källarn. 
Det där tala ryttarn om. 

Det var blyfönster där i huset, och det skulle di ha ryt-
tarn igenom, di hade bura ett hål i fönsterbly, men han sa, 
att han inte kunde komma igenom, för han kunde inte få 
sin skinnkyller med sej. Men di sa, att han måste igenom, 
och då måste han, men skinnkyllern den blev hängande kvar, 
tills den. multna i traser (ULMA 10166). 

Stil- och språkblandningen i denna berättelse ger intryck 
av att skriftlig källa förelegat. På tillfrågan upplyste också 
meddelerskan, att hon trodde sig ha läst en berättelse om 
spöket i sin ungdom. Närmare uppgift kunde dock ej er-
hållas. 

Då sägnen rör • sig på ecklesiastikt område och är klart 
anknuten till Sköldinge församling, låg det närmast till hands 
att söka i C. A. Hagströms Herdaminne över Strängnäs stift. 
Det befanns, att sägnen här är återgiven samt betecknas som 
allmänt känd. Till den ovan anförda uppteckningen av »Löv-
åckers-Idas» spökhistoria kunde alltså fogas en hänvisning 
till Herdaminnet, band 2, s. 80 (Strängnäs 1898) såsom när-
mast tillgängliga belägg. Sägnen anknytes här till den enligt 
Herdaminnet under beteckningen »spökprästen» allmänt 
kände Ericus Andrew Rogstadius i Sköldinge, pastor loci 
åren 1630-1653. 

Om honom berättas, att han tidigare varit komminister i 
Kil och Stora Mellösa i Närke. Hans första hustru uppges 
ha varit »Märta i Kilen», dotter till komminister Petrus Ti-
lonis i Kil. I detta gifte skall. kyrkoherde Rogstadius ha haft 
en son, vars namn ej är angivet. En son i ett andra gifte 
uppges ha hetat Gabriel, han skall senare ha utbytt faders-
namnet mot namnet Roos, därtill väl förmådd av den anled-
ningen, att namnet Rogstadius genom Herr Erics andra 
hustru blev fläckat av ont rykte. Namnet på henne är ej 
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heller angivet, något som kanske kan fattas som en avsiktlig 
och barmhärtig uraktlåtenhet av hävden.i 

Herdaminnet berättar utförligt den historia, som modern 
muntlig tradition återger i mera korta drag. Inledningsvis 
omtalas alltså: 

Hurudant tillståndet varit i prestgården, kan man, en-
ligt en gammal annotationsboksanteckning i Sköldinge kyrka, 
sluta däraf, att presthustrun för ett i samråd med sin tjänste-
dräng begånget mord på sin stjufson, sedermera undergick 
dödsstraff. För att komma folket att tro, att Stjufsonen rymt, 
skaffade man ur vägen en häst. Men, förmäler historien, 
»på det att det fasliga mordet måtte uppdagas, hade den 
rättfärdige Guden tillstadt följande spökeri i prestgården, ett 
spökeri, som väckte ofantligt uppseende» — — — Historien 
om spökeriet, som härefter följer, börjar hos Hagström på 
följande sätt: 

Ar 1632, samma dag, som Kon. Gustaf Adolf stupade vid 
Lätzen, kommer en ryttare i skinnkyller på en stor vacker 
häst Uppridande till prästgården och helsar på kkoh. Rog-
stadius, där han stod utanför gårdsporten. »Goddag, goddag!» 
svarar kkoh. »välkommen hofman! Hvadan kommer han?» • 
— »Jag kommer från de tyska orterna.» — »Hå, det var 
artigt, så få vi veta något, huru det går för sig vid kriget. 
Hur står där till?» — »Jo», svarar ryttaren, »där står så till, 
att i dag har konungen blifvit skjuten.» — »Gud bevare, 
aldrig kan det vara möjligt», säger kkoh., »att det skett i 
dag, så I kiinnen veta det och nu vara här.» — »Jo, men 
så är det ändå», säger ryttaren. — »Får jag lof att hvila här 
öfver natten?» — »Då skall hofman stiga in och fråga min 
hustru.» — Denna, som ej gärna ville herbergera • den re-
sande, gifver efter någon ordväxling vika och svarar, »drag 
då upp i nattstufvan och lägg er där», hvilket han ock gjorde. 

Fortsättningen av Herdaminnets berättelse utgör en liv-
full skildring av spökets uppträdande, försöken att förmå 

En dotter till till Herr Eric i hans andra gifte, Maria, blev gift 
först med kyrkoherde A. Stenquist i Stenkvista, sedan med dennes 
successor Andreas Svenonis (Hagström). 
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konsistorieherrarna dricka dess skål och det slutliga fördri-
yandet. Prästfruns brott blir omtalat, likaså straffet, men 
mera i förbigående. 

Redan av det stycke ur Herdaminnets berättelse, som här 
återgivits, torde tydligt framgå, att historien måste vara den-
samma, som berättats av Lövåckers-Ida. Handlingen är iden-
tisk, delvis även fraseologien. Däremot avviker namnet på 
prästen: Rogstadius i stället för Thavenius. Förekomsten av 
detta sistnämnda namn i den muntliga traditionen får dock 
lätt sin förklaring därigenom att Thavenius är ett känt präst-
namn från Strängnäs stift och anses härstamma från gården 
Tavesta i Sköldinge, enligt uppgift benämnt efter en från 
Tavastland inflyttad finne.1  

Herdaminnets framställning kan dock ej ha varit källa 
för Lövåckers-Idas berättelse. Dels hade denna del av verket 
knappast utkommit »i hennes ungdom», dels är Herdaminnet 
ännu i dag okänt för allmogen med undantag för kyrkvärdar 
och sådana, som av speciella skäl fått kännedom om denna 
stiftskrönika, vilken stundom saknas bland kyrkoarkivens 
bokbestånd.2  

Lövåckers-Idas skriftkälla måste ha varit av annan, mera 
folklig art. En sådan är också anträffad. Det är en folk-
skrift, ett s. k. skillingtryck med den upplysande titeln: Ut-
förlig berättelse om Spöket i Sköldinge. Trycket är utgånget 
från Elmfti och Granberg i Stockholm 1831. Det synes ha 
varit föga spritt, i UUB finnes endast ett exemplar, flera 
har förf. ej anträffat i KB, i bevarade allmogesamlingar av 
skillingtryck i sköldingetrakten har det ej heller anträffats. 

En detalj bekräftar hypotesen, att skillingtrycket utgjort 
Idas glömda källa. I hennes berättelse säger prästfrun till 
ryttaren: — Dra till helvete och opp i nattstuga och ligg 
där! I skillingtrycket heter det: — Drag till helvete upp i 

Se Anna Möller, Sköldingeminnen, Till Hembygden 1921, s. 49. 
2  »Det skall finnas en bok som heter Herdaminne, där skall stå 

allting om gamla präster», denna uppgift har förf. ofta fått vid 
samtal om personhistoriska traditioner även av boksynta och för 
skrifthistoriska källor intresserade meddelare i bygderna. 
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nattstugan och lägg er där air nedan!). Herdaminnet har 
avlägsnat svordomen. Samhörigheten är emellertid fullt tyd-
lig. Skillingtrycket torde vara förtjänt att återgivas obeskuret: 

Utförlig berättelse 
om 

Spöket på Sköldinge. 
Framledne Kyrkoherden Erik Anders Rogstadii hustru, 

som han haft i sitt andra ägtenskap, säges i samråd med 
en tjenstedräng hafwa mördat sin Styfson under gudstjensten 
en Söndag, och straxt nedgräfwit den mördade kroppen i 
en källare; har ock i samma stund skaffat en häst ur wägen, 
att derigenom så mycket lättare sätta folket i den tanka, att 
Styfsonen wore förrymder. På det nu detta faseliga mord 
skulle blifwa upptäckt, hade den rättfärdige Guden tillåtit 
följande spökeri i prestgården. Ar 1632, samma dag som 
Glorwördigst i åminnelse Konung Gustaf Adolf blef skjuten 
wid Liitzen, kom en ryttare i skinnkyller på en wacker stor 
häst uppridande,s till prestgården och hälsar på Kyrkoher-
den Rogstadius, som wid detta tillfälle stått ute på backen 
utanför gårdsporten, hwilken swarar den resande: God dag! 
god dag! wälkommen hofman, hwarifrån kommer han? denne 
swarar: Jag kommer ifrån de Tyska orterna. Det war roligt 
så får wi weta något hur det går för sig wid kriget. Hur 
står der till! Ja, swarar ryttaren, der står så till, att i dag 
har Kungen blifwit skjuten. Gud bewars, aldrig kan det 
svara möjligt, säger Kyrkoherden, att det skett i dag, så att 
I kunnen weta det och nu wara här. Jo men så är det i 
sanning, säger den andra; får jag lof att hwila öfwer natten, 
då Skall hofman stiga in och derom fråga min hustru, säger 
Kyrkoherden. Den ankomna gästen träder derpå in till hans 
hustru, hwilken ej gerna wille herbergera resande, och efter 
något ordwexlande får af henne till swar: drag till helwete 
upp i nattstugan och lägg Er der. Hwilket han ock gjorde, 
men denne blef straxt en orolig gäst, som war ganska nödigt 
att afwisa. Han började med ohyggligt buller och allehanda 
oroligheter i och utom husen, så med lösa tings kringkas- 
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tande och kreaturens plågande, otidiga utsläppande, och 
swansarnas sammanbindande med mera dylikt, som äfvven 
å andra ställen wid dylika tillfällen förspordts. Tillståndet 
blef härigenom för den gamle Pastorn Rogstadius nog ängsligt 
och bekymmerfullt. Han kallar till sig sina medbröder i 
orten att söka deras råd och hjelp, utom det att allmänna 
förböner säges blifwit hållne i nie de nästgränsande kyrkorne, 
men allt förgäfwes: det wille ingenting hjelpa. Han skrifwer 
till Consistorium i Strengnäs och begär hjelp derifrån, hwar-
på Biskoppen, Domprosten och Notarien ankommo att härom 
undersöka. Desse taga straxt wid ankomsten sitt nattqwarter 
i nattstugan, der denne förut blifwit inwist och hade sitt 
egentliga herberge. Desse tre lägga sig hwar i sin säng, Bis-
koppen och Domprosten en i hwardera hörnet framme i 
rummet, men Notarien i det hörnet jemte dörren; en silfwer-
kanna med öhl sattes fram på bordet, och ett brinnande ljus 
ställes der bredwid. Biskoppen och Domprosten, såsom gamle 
män och af resan trötte, somnade snart, men Notarien, så-
som yngre och wid mera krafter, ligger ännu waken. När 
spöket i ryttaregestalt kommer midnattstiden in och finner 
desse gäster för sig, tager ryttaren ljuset i hand, stiger först 
fram till Biskoppens säng och lyser på honom sägande: ja 
så, är det du Fader Lars (det måtte hafwa want Laurentius 
Paulinus Gothus) du är minsann intet för god du, jag känner 
wäl dig. Går derpå till Domprostens säng och säger der: 
Ha, ha är du med, Broder Mattis (torde hända det war Ma-
thias Iesbodenus), jag känner nog äfwen dig; du är icke 
heller mors bästa gris, hwarpå han wänder tillbakas till 
Notarien, som ännu låg waken och dragit täcket öfwer huf-
wudet; .men hwad är du för en, säger han, du skall minsann 
få betala laget: hwarwid Notarien började i sin förskräckelse 
att skrika, så att både Biskoppen och Domprosten derigenom 
waknade; men i detsamma förswinner spöket undan deras 
åsyn. Notarien berättar på tillfrågan allt hwad som före-
lupit, och en liten stund derefter, sedan han tystnat, kommer 
spöket ånyo in, stiger fram till bordet, tager kannan, dricker 
Biskoppen till, och beder det Biskoppen wille dricka hans 
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skål, men Biskoppen swarar: jag hafwer Gud med mig och 
dricker derföre icke ur kanna med dig, i morgon bittida, will 
Gud, skall jag språka med dig, och wisa hwad karl du är. 
Spöket går derpå till Domprostens säng med lika försök, 
dricker honom till och beder det han wille dricka hans skål. 
Domprosten tager derpå kannan, Biskoppen blir deröfwer 
illa tillfreds och warnar honom, men det war icke Dompros-
tens mening att fullgöra spökets begäran, utan sätter kannan 
bredwid sig på stoln och säger: att han skulle dricka skåln, 
-allenast han först finge drifwa sömnen något ur ögonen_ 
Gubben samlar derpå sina krafter, kastar upp täcket samt 
lyfter i detsamma litet på låret och säger: der har du din 
wederbörliga skål. Den högmodiga anden förträt en sådan 
skymf på det högsta, och säger: nå Matte, skulle jag ha 
trott dig om det; men du skall ock se, att du ej skall hafwa 
gjort det för intet. Spöket fick derpå tillsägelse, att i Guds 
namn denna gången lemna dem i ro till en wiss tid följande 
morgonen, då han der skulle sig inställa, som ock skedde. 
De somnade derpå in. Domprosten föll i en orolig dröm 
om sitt hederliga skägg, det han då som eljest alltid hade 
under i en dertill gjord pung förwaradt. Han tyckte i söm-
nen, att någon wille afrifwa hans wackra skägg, när han änt-
ligen waknade kommer han ihog denna sin oro i drömmen, 
upplöser pungen och tager sig om skägget, då han finner 
det såsom en blåntapp löst sittande wid hakan, hwilken war 
alldeles slät, liksom skägget blifwit med hett watten afskållat; 
spöket inställde sig härpå å bestämd timma följande mor-
gonen, och blef i Guds namn tillspord hwem han war, och 
hwad han hade att göra här. Han swarade, det han vore 
en oren ande, som på den Högstes tillstädjelse i denna gård 
skulle stimma, tills det begångna dråpet blef upptäckt och 
den i källaren nedgräfda mördade kroppen blefwe förd till 
sin rätta ro och hwilostad, samt dess baneman behörigen 
straffad. Detta gaf anledning att anställa laglig undersök-
ning om mordet, och anden, i ryttaredrägt, blef i Guds namn 
afwisad, att aldrig mer oroa denna gård, hwarpå de stuckit 
ett hål på fönsterblyet med en syl och befallde honom den- 
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genom fara sina färde; då har han begynt att bedja, att ho-
nom måtte tillåtas, att genom någon annan öppning på rum-
met utfara, ty, eljest skall han hafwa sagt: kan jag icke få 
min skinnkyller med mig. Swarades: Din skinnkyller fråga 
wi icke efter, den må du göra af hwar du will, men här 
igenom detta hål skall du gå ut. Då han med mycket miss-
nöje lemnade kyllern qwar på en spik i kammaren och 
genom bemälte hål for sina färde. Kyllret har ock blifwit 
qwarhängande, tills det multnade sönder och föll stycke 
från stycke. 

I detta skillingtryck synes nu källan för Lövåckers-Idas 
spökhistoria vara funnen. Om vi antaga att så förhåller sig, 
befinna vi oss i god överensstämmelse med vad som är känt 
rörande skillingtryckens betydelse för modern tradition i all-
mänhet. 

Uppenbarligen har skillingtrycket varit källan ej blott för 
vad som berättats i orten utan också för ett få år därefter 
framträdande litterärt arbete. Under titeln »Ryltaren på 
Sköldinge Prestgård» återfinnes nämligen samma historia i 
»Syner och röster ur det fördolda uppfattade och kungjorda 
af K. A. Nicander och G. C. Norling», Örebro 1838, s. 196 ff.1  
I denna samling spökhistorier inledes berättelsen om spökeriet 
i Sköldinge prästgård med orden: »Nu uppdrog Anselm ur 
läckan en gammal handskrift, gaf vederbörande en betydelse-
full blick och begynte läsa.» Ramberättelsens Anselm skall, 
enligt framställningen i•  Gunnar Lokrantz avhandling »Karl 
August Nicander», Uppsala 1839, s. 376, representera Nican-
ders medförfattare Norling (tjänsteman i statskontoret, född 
1807). Jämföres Nicander-Norlings berättelse med 1831 års 
skillingtryck, finner man så gott som genomgående en nästan 
ordagrann överensstämmelse, dock med en del friheter i 
fråga om både satsbyggnad, ordformer och stavning, friheter 
som åtminstone stundom synas bero på avsikt att giva det 
hela en mer ålderdomlig anstrykning. 

Till lektor Martin Gran& i Uppsala, som hänvisat mig till detta 
litteraturställe, får jag härmed frambära mitt tack, 
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Jämföres Herdaminnet med skillingtrycket, visar sig en 
ej oväsentlig skillnad. Herdaminnet ter sig som en bearbet-
ning av den framställning skillingtrycket innehåller eller 
av en därmed parallell framställning. 

Den »annotationsbok», som Herdaminnet åberopar som 
källa, borde vara att finna bland de äldre samlingar från 
Sköldinge kyrkoarkiv, som inlevererats till landsarkivet i 
Uppsala. Vid undersökning därstädes anträffades (under litt. 
0) en bok med åtskilliga anteckningar rörande socknens 
äldre historia, bl. u. avskrifter ur Svea Hofrätts arkiv om en 
ägotvist som Herr Eric Rogstadius hade med bönderna i 
kyrkbyn, en avskrift av ett äldre pergamentbrev, utförd av 
Johan Peringer, tydligen under en dennes tjänsteresa i nej-
den etc. I denna bok kunde berättelsen om spöket också ha 
väntats förekomma, men något spår därav anträffades ej 
här och ej heller i andra sköldingehandlingar i landsarkivet 
i Uppsala.' 

Tydligt är att Hagströms skriftkälla ej varit det profana 
skillingtrycket utan han har använt tillgänglig ecklesiastik 
litteratur. Strängnäs stift har ett äldre, numera föga anlitat 
Herdaminne, varav första delen, författad av konrektor i 
Strängnäs Nils Aurelius och behandlande Södermanlands-
delen av stiftet, utkom 1785, och andra delen, författad av 
kyrkoherden i Stora Malm J. E. FolMn och behandlande 
Närkesdelen, utkom 1817. Aurelius känner till historien om 
Sköldinge spöke och berättar (s. 428) under kyrkoherde Rog-
stadii namn: — — — »I hans tid grasserade det faseliga 
spöket i Prästegården, hvilket begyntes samma år och dag, 

1  Det kan tänkas att annotationsboken fått bladen med spök-
Iiistorien bortskurna av någon präst, som funnit historien mindre 
lämplig. Måhända har detta skett sedan historien blivit aktualiserad 
genom skillingtrycket 1831. I ett Strängnäs domkapitel tillhörigt 
exemplar av Hagströms Herdaminne ha sidorna med spökhistorien 
befunnits vara avlägsnade, när boken omhändertogs för att inbindas. 
— Efterforskningar efter »annotationsboken» ha — utan positivt 
resultat — också gjorts i Sköldinge och annorstädes av framlidne 
prosten Möller i Sköldinge (enligt benäget meddelande i brev av 
prostinnan Anna Möller i Sköldinge). 

8 Sv. landsmål 
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som Glorvördigst i åminnelse, Konung Gustaf Adolph vardt 
skuten vid Liitzen i Tyskland; nemligen d. 6 Nov. 1632, 
och Skal samma spökeri härrört af et, i Pråstegården för-
öfvat mord, som Kyrkoherdens hustru, med en drängs til-
hjelp begådt på sin Stjuf-Son, hvilken blifvit mördad i en 
Källare, hvarest benen efter den döde kroppen långt efter 
igenfunnits; hafvandes Stjuf-modren dårföre undergådt döds-
straff.» 

Orden »Glorvördigst i åminnelse etc.» tyda på att Aurelius 
haft tillgång till samma skriftliga källa, som ligger bakom 
skillingtryckets framställning. Själva berättelsen är dock ej 
återgiven av Aurelius. Detta har författaren till närkesdelen 
tydligen känt som en brist, eftersom han inför den i en not 
under notisen om Herr Erics komministertid i Stora Mellösa. 
Det heter hår (s. 438 ff.): 

Författaren af närvarande Arbete hoppas icke göra Läsaren 
missnöje med att här införa en berättelse, ehuru lång, om ett 
spökeri, som i anledning af förenämnde mord, skall hafva 
tildragit sig i Sköldinge Prestgård, vilken berättelse, häm-
tad ur en gammal fortsatt AnnotationsBok i Sköldinge, lyder 
ord från ord som följer: 

Framledne Kyrkoherdens Erici Andrew Rogstadii Hustru, 
som han haft i sitt 2:dra ägtenskap, säjes, i samråd med 
en tjenstedräng, hafva mördat sin Stjufson under Gudstjensten 
en Söndag etc.: — — — 

Hår följer nu ordagrant samma berättelse som i skilling-
trycket, blott med något ålderdomligare ortografi. Dompros-
tens namn har formen Jesbodinus, vilket motsvarar tryckets 
uppsnyggade form Iesbodenus. Detaljen kan tolkas som att 
Folle'n haft en handskriven, mindre lättläst förlaga, vilken 
väl torde ha varit densamma som varit tillgänglig för Aure- 
lius år 1785. • 

FolMns berättelse har varit Hagströms förlaga, han har i 
någon mån omstuvat texten och moderniserat ortografien samt 
rättat felskrivningen av domprostens namn. En jämförelse 
visar bl. a. att Hagström upptagit Follhns arkaiserande form 
N attstuf van (i prästfruns replik), medan trycket har det mo-
dernare nattstugan. 



SKÖLDINGE SPÖKE 115 

Hagström har emellertid haft tillgång även till handskrivna 
uppgifter .för sin framställning, ehuru endast sekundära. 
Domkapitelsarkivet i Strängnäs förvarar en samling av sexton.  
band och buntar handskrifter till stiftets Herdaminne. Att 
redogöra för granskningen av dessa faller utom ramen för 
denna undersökning. Samlingen har emellertid flitigt utnytt-
jats av Hagström, ehuru den ej citerats. Här finnas tvenne 
avskrifter av FolMns historia. Den yngre av dessa (i kommi-
nister C. J. Palmgrens Herdaminne, vol. 5, s. 1199 f.) omtalar 
Herr Erics första gifte med Märta i Kilen, dottern till komm. 
Petrus Tilonis i Kil och Gräve: »1 Son i detta giftet, till nam: 
net obekant» samt fortsätter med den välbekanta inledningen 
till spöksägnen: »— — om .hvilken en gammal annotations-
bok här i Sköldinge innehåller ord för ord en så lydande 
anteckning: Framledne kyrkoherden» etc., varefter följer 
FolMns och skillingtryckets framställning.1  

Vi se här alltså, att i Sköldinge och socknarna däromkring 
lever ännu i dag en folklig tradition om Sköldinge spöke. 
Exempel härpå utgör Lövåckers-Idas berättelse. Förutom 
vissa tillägg, som i det följande skola behandlas, härrör 
denna tradition från en numera bortglömd litterär källa, 
skillingtrycket av år 1831, som återger till trakten lokalise-
rade 1600-talstraditioner. Samtidigt har fortlevat vad man 
kunde kalla en herdaminnestradition, vilken i tryck finnes 
antydd hos Aurelius 1785 och är helt återgiven hos FolMn 
1817. Dennes framställning finnes avskriven i domkapitlets 
otryckta herdaminnessamlingar, där historien för övrigt be-
rörts i flera notiser. I bearbetad form har FolMns framställ-
ning blivit avtryckt hos Hagström. Skillingtrycket utgör di-
rekt avtryck efter FolMn, och det är alltså herdaminnestradi- 

1  C. J. Palmgren, komm. i Vansö, d. 1890. Ett citat hämtat från 
tidskriften Förr och Nu årg. 1874 daterar handskriften bakåt i tiden. 
— Enligt Hagströms framställning IV, 385, 398 (Kil och Gräve) 
var herr Erics första hustru, Märta i Kilen, änka efter Petrus Tilonis, 
herr Erics företrädare i ämbetet som komminister i Kil och Gräve. 
Hon skall tillika ha varit hans stjuvsyster. Men enligt Hagström I, 
83 (Sköldinge) var hon dotter till Petrus Tilonis. 



116 IMBER NORDIN-GRIP 

tionen, som påverkat den folkliga, ännu levande sägentradi-
tionen.1  

Vid en, granskning av sägnen om Sköldinge spöke blir det 
tydligt, att denna har två huvudmotiv, ja kan betraktas som 
sammansatt av tvenne skilda sägner. Den första är en be-
rättelse om hur till Sköldinge prästgård i Södermanland kom-
mer en kurir, Kom bringar budskap om Gustaf II Adolfs död. 
Denna kurir är av övernaturligt slag eller utrustad med över-
naturlig kraft, eftersom han hinner fram samma dag ko-
nungen fallit. De föreställningar, som bilda bakgrund till 
detta motiv, äro tämligen väl kända, men sägnen har i 
denna utformning hittills ej anträffats i litteratur och tradi-
tion. 

Den därefter följande spökhistorien, som ovan återgivits, 
skiljer sig nästan blott genom sina drastiska detaljer och 
sitt angivande av kända och vördade prelater såsom offer 
för spökets aktivitet från andra liknande spökhistorier, publi-
cerade i tidens skillingtryck. Sägnens bägge huvudmoment 
äro förenade genom att den sällsamme kuriren från• kriget 
uppges stanna i prästgården och där agera spöke. Det är 
historien om detta spöke, som tilldrager sig största uppmärk-
samheten, berättelsen om kuriren blir hart när blott en in-
ledning; ett förhållande som också avspeglas i skillingtryc-
kets titel: Utförlig berättelse om Spöket på Sköldinge. 

. Spöknatten i prästgården. 

Tryckta folkskrifter samt handskrifter med titlar, som er-
inra om Spöket på Sköldinge äro tämligen vanliga. Vi ha t. ex. 
i UUB ett skillingtryck Spöket på Widtsköfle Slott i Skåne 
(Westerwik 1855), andra äro Spöket wid S:t Clara Kloster... 
(Sthlm 1833), En splitterny och mycket lustig Historia om 
Spöket på Timmerplatsen (Jönköping 1857), Spökerierna i 
Norrland (Norrköping 1873). Bland äldre handskrifter i 
UUB har anträffats bl. a. en relation om ett »Spöke, som be-
rättades wara synt wid Calmare uti een Prästegård» (Cod. 

Märk, att sägnen finnes omnämnd i prostinnan Möllers Sköldinge-
minnen 1921. 



SK öLDINGE SPÖKE 117 

Palmsk. 173), vidare en berättelse om ett »spöke i een Jung-
frus habit inkommande seent om qwällen till årchiebiskopen 
Benzelius tå han studerade i Upsala» (ibm). 

En granskning av dessa och andra berättelser om spöken 
och spökerier ger vid handen, att de ur innehållssynpunkt 
kunna uppdelas i tre grupper. En grupp, väl den fåtaligaste, 
berättar utan kommentarer om ett spökeri, en annan ger 
en rationalistisk förklaring till de övernaturliga händelserna. 
Illvilliga människor ha t. ex. förklätt sig till spöken och agerat 
som sådana för att skrämma bort en misshaglig person, 
förmå någon att flytta från sin bostad etc. Till detta slags 
spökhistorier höra berättelserna om spökerierna i Norrland, 
hit hör också ett häfte med titeln Nöjsamma Spök-Historier, 
Berättade och Förklarade, Mycket rogande och nyttiga att 
läsa, i synnerhet för dem som hafva Barn (Lund 1843). Häf-
tet innehåller en rad spökhistorier, vilka alla få en rationa-
listisk förklaring, och är tydligen utgivet i avsikt att bekämpa 
barns uppjagade spökrädsla. 

Den tredje gruppen av spökhistorier utgöres slutligen av 
sådana historier, som ha en utpräglat etisk innebörd. Det 
övernaturliga inslaget behålles här, spöket är en gengångare 
eller annat övernaturligt väsen, som tillstatts spöka för sär-
skild orsaks skull. Det kan ha till uppgift att bringa ett vik-
tigt budskap, ge upplysning om en fördold skatt till en be-
tryckt människa, som därigenom blir hjälpt ur nöd, eller det 
avslöjar ett hemligt brott och för därigenom brottslingen till 
välförtjänt straff. Spökhistorien blir i detta fall en varnings-
sägen. En sådan varnings- och vedergällningssägen är just 
sköldingesägnen, där spöket uppdagar prästfruns brott, så 
att den skyldiga blir straffad till livet. 

Medan gengångarna, förfädernas tysta andar, väl oftast 
vandra omkring på gamla slott och herresäten, söka sig de 
oroliga spökena, bullerandarna, gärna till gamla prästgårdar. 
Därmed får sägnen också tillgång till spökets naturlige be-
tvingare, prästen i huset.' 

Den mest kända gengångarsägnen från slotts- och herrgårds-
miljö är Vita-Frusägnen (se Wähler, Die weisse Frau). I sägner av 
denna typ behövs ingen betvingare av det fredliga spöket. Man 
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Sägnerna om spökande bullerandar stå djävulssägnerna 
nära: ett spöke huserar eller djävulen driver sitt spel. I 
sköldingesägnen är denna sammanblandning fullt tydlig, pas-
tor loci har ej tillräcklig andlig kraft att mana bort spöket 
utan ber sina ämbetsbröder om hjälp, men då även dessa stå 
kraftlösa, läser man böner från nio kyrkors helgade rum. 
Till sist måste dock själve biskopen med domprost och kon-
sistorienotarie tillkallas. Mot slutet hamnar man i rena djä-
vulssägnen, i det biskopen griper till det vanliga medlet mot 
djävulen och tvingar fridstöraren att draga sina färde genom 
ett hål, som borrats i fönsterblyet. 

Detaljen om kyllret, som lämnas kvar och blir hängande 
i gäststugan, tills det multnar »stycke för stycke», förefaller 
att vara en invertering av slutmotivet i sägnen om de dödas 
julotta. Där är det den levande människan, som tvingas 
lämna ett plagg kvar åt de döda att antingen slitas sönder 
eller hänga kvar på kyrkväggen, tills det multnar (Ängsö-
sägnen!), här är det spöket, som lämnar sitt plagg i de le-

- vandes våld. 
Största delen av skildringen om spöknatten i prästgården 

upptages av beskrivningen på det vanvördiga gyckel, spöket 
bedriver med de vördade fäderna.1  Berättelsen om konsi- 

märke, hur det gamla motivet om prästen, som söker betvinga en 
bullerande eller gengångare av den oroliga typen, blev aktualiserat 
i Vittsköfle år 1936. En främmande präst blev då kallad till slottet. 

Den vid denna tid 77-årige biskopen Paulinus Gothus hade i sitt 
eget hus stiftat bekantskap med den spöktro, som i ortodoxiens tide-
varv kunde vara ödesdiger nog. Efter ett 29-årigt barnlöst äkten-
skap hade biskopen blivit änkling genom ingripande av ett par 
spöken, låt vara av synnerligen jordiskt slag. Hagström berättar, att 
ehuru en ny och bekväm byggnad uppförts vid biskopsgården, före-
drog biskopinnan, fru Karin, att bebo den obekväma och tydligen 
svårstädade »gamble stufwun». En piga, som tröttnat härpå, beslöt 
att skrämma sin matmor att flytta över till den nya byggnaden. Hon 
avtalade därför med ett par skolpojkar att med avigvända pälsar gå 
in till biskopinnan en natt och »låta illa» för att skrämma henne. 
Planen lyckades över förväntan. Biskopinnan blev rädd, så rädd 
att hon kort därefter lämnade ej blott »gamble stufwun» utan även 
denna jordiska hydda. Biskopen gifte emellertid om sig med en 
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storieherrarnas vedermödor ger oss ett anmärkningsvärt 
exempel på umgängessederna bland ortodoxiens prästerskap. 
Spöket-ryttaren har fattats av den benägenhet att tvinga andra 
att dricka, som är typisk för ett visst stadium av starka dryc-
kers påverkan. Han infinner sig vid midnatt, den ordinarie 
spöktimmen, och gör först sin uppvaktning för ärkebiskopen, 
»Fader Lars». Därefter hälsar han på domprosten, som han 
hyser ännu mindre respekt för, medan han däremot icke 
synes vara bekant med den av räddhåga svårt angripne kon-
sistorienotarien, vilken ej hade somnat, eftersom han ännu 
var ung och därför icke så »trött af resan». Ingen vill emel-
lertid dricka med spöket, som anammat silverkannan med 
biskopens nattöl, domprosten griper till ett medel, som icke 
var ovanligt för tidens burleska sällskapsvanor och för öv-
rigt ända in i vår tid nyttjats av allmogen, när någon velat 

prästdotter från Kjula och blev fader till fem välartade barn, vilka 
sedermera för faderns förtjänster blevo adlade med det bibelidylliskt 
klingande namnet Oliwencrantz. 

Domprosten Matthias Ilsbodinus hade tagit tillnamnet efter sin 
hemsocken Hsb° i Hälsingland, annex till Rogsta, varifrån kyrko-
herde Eric Rogstadius väl torde ha härstammat liksom yngre 1700-
talssläkter med detta namn. Ilsbodinus inskrevs under. namnet 
Matthias Georgii Helsingus vid Upsala universitet »ad classem Astro-
nomicam» den 4 okt. 1604. Helsinge Nations album (U 700 c, UUB) 
har ej känt detta datum men insatt Matthias Georgii i sin student-
längd från 1600-talets början: Matthias Georgii, reticetur etiam hujus 
annus depositionis, circa tamen hwc tempora ipsum vixisse constat. 
Ilsbodinorum pater Nit. Rector full Scholm Stregnensis, Pastor in 
öfwersela, postea in Jäder, et in visitanda Dixcesi Stregnensi Paulini 
vicarius, aliis enris occupati. — Till Jäder hade mäster Matthias 
kallats av patronus, Axel Oxenstierna, och en minnestavla är uppsatt 
i kyrkan över honom. Bland hans elva barn har dottern Britta blivit 
särskilt bekant genom sitt gifte med khe Petrus Steuchius i Fogdö, 
år 1647 superintendent i Härnösand. Deras son fick morfaderns 
namn Matthias och uppnådde med tiden värdigheten av ärkebiskop. 
Frän denna sörmländska prästfamilj ha utgått flera både adliga och 
borgerliga släkter, av vilka ättlingar ännu leva. 

Den anonyme konsistorienotarien slutligen torde ha varit magister 
Olaus Tumbogus, som beklädde ämbetet till 1638 och senare blev 
lektor i Strängnäs. 
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befria sig från påtvunget sällskap. Men domprosten blir 
grundligt straffad för denna ohövlighet; när han om mor-
gonen stryker sitt skägg, följer detta med som »en blåntapp, 
liksom — — med hett vatten afskållat». Saken var så mycket 
värre, som domprosten tydligen varit lika rådd om sitt präk-
tiga skägg som t. ex. biskop Carl Carlsson i Västerås varit 
mån om sin silverglänsande hakprydnad.» Detta motiv om 
det avskållade skägget är väl i allmänhet sällsynt i vår sägen-
diktning, det är emellertid synnerligen väl belagt just i trak-
ten av Sköldinge, där det ännu äger aktualitet. Under den 
här ovan nämnda folkminnesundersökningen i Mellösa år 
1936 besöktes tvenne äldre ungkarlar, de s. k. Uddapojka. 
Den ene av dem var helt barskallig. I trakten berättades all-
mänt, att denne »Agust i Udden» förlorat sitt hår, då han 
i ungdomen förtörnat sjörået genom för mycken badning i 
den närbelägna Harpsundssjön. Ett par uppteckningar lyda 
sålunda: 

Agust i Udden var i och bada, det var på e n dag, andra 
gången sa sjörå åt'n, att om han geck i en gång till, så 
skulle hon ta håret åv'n. Det gjorde hon också. 

När Agust i Udden var sexton år, var han och bada, det 
var när han gick och läste. Han dök ner till botten, och när 
han dök opp, kom håret och flöt emot honom på vattnet 
(ULMA 10166). 

Vi finna här, att det störda sjörået kommer håret att 
lossna på samma sätt som spöket skiljer domprosten från 
hans skägg. I en variantuppteckning förekommer samma ut-
tryck om håret som om skägget: »föll av som en lavtapp». 

Som förut anmärkts, är det påfallande, att spökets anklagan 
mot den brottsliga prästfrun ej behandlats med större efter-
tryck. Man skulle väntat att skildringen -av spöknatten in 
letts med någonting som anspelat härpå, sedan skulle av-
slöjandet av kvinnans brott noggrant ha beskrivits, därpå 
borde ha följt bortmanandet av spöket, varefter skildringen 
skulle ha avslutats med en redogörelse för hur man i käl- 

Jfr Muncktell, Vesterås Stifts Herdaminne, band I, s. 42. 
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laren funnit beviset, den döda kroppen, och hur straffet slut-
ligen verkställts. 

Skildraren av spöknatten i Sköldinge prästgård har emel-
lertid intresserat sig mest för dryckesscenen. över berät-
telsen vilar en grovkornig och uppsluppen humor, som illa 
överensstämmer med spökets egentliga uppgift, avslöjandet 
av det oförsonade brottet. 

Ett dödsstraff förutsätter laglig rannsakan och dom. Präst-
fruns brott bör vara omtalat i akterna. Så borde man finna 
det i Svea Hovrätts handlingar, i dess protokoll och i för-
teckning över verkställda domar. Någon mörderska från 
Sköldinge omtalas dock ingenstädes i dessa handlingar. I 
Sköldinge lever emellertid en tradition, som kastar nytt ljus 
över sägnen. När mordet blev upptäckt, berättas det, straf-
fades den brottsliga med att inmuras i en pelare utanpå 
kyrkans vägg. Denna pelare, som utgör stöd för en av sakri-
stiväggarna, befinner sig alltså på norra sidan av den efter 
medeltida plan byggda kyrkan.1  

Någon undersökning av pelaren har ej företagits, ehuru 
en sådan med anledning av sägnen säges ha varit påtänkt. 
Positivt resultat härav torde dock ej vara att vänta, döds-
straff i form av inmurning förekom ej på 1600-talet, utan 
berättelsen härom är en vanlig, ofta till kyrkor eller andra 
större byggnader anknuten sägen, som av någon anledning 
blivit fäst vid Sköldinge kyrka, till vilken för övrigt flera 
andra typsägner blivit lokaliserade (ULMA 10166). 

Då något dödsstraff alltså ej exekverats, kan det omtalade 
mordet ej ha ägt rum, även om styvmodern burit ont rykte 
för sakens skull. En notis i konsistorieprotokollet (den 30 
dec. 1636) visar också, att prästfrun var i livet fyra år efter 
det mordet skulle ha uppdagats. Hennes make var då in-
kallad för att stå till svars bl. a. för att ha levat i osämja 
med hustrun: 

— — — förehölt Reverendiss. Dn. Episcopus Dn. Erico i 

1•Jfr Ahnlund, Svensk Sägen och Hävd 1928, Norr om kyrkan. 
Till sägnen om inmurningen och andra sägner om Sköldinge kyrka, 
se även A. Möller, a. a. s. 58 f. 
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Skyllinghe, sit obeskedeligha lefuerne, thet han förer med: 
1. Dryckerij, 2. Trätta och kijf med sijn hustro, och andre 
feel. Ther till II. Erich swarade, och iakade at han wäl till-
förna hafwer want skyldigh ther tu, at han hafwer förlichtz 
-illa med hwstron, men nu sedan Michelsmesse hafwa the 
både förliktz we!. Hwad dryckerijdt widkommer, swarade 
han, at ther han Vnder tijden måtte slå sigh till drykz, thet 
sker ther af at många och åtskillighe Gäster lända tu. 

Biskopen tycks ha tagit denna ursäkt för gott, och Herr 
Eric slapp lindrigt undan för både osämja och »dryckerij». 
Kanske kände Hans Högvördighet till, att bägge delarna 
voro svåra att undvika för Herr Eric? Konsistorium avgav 
alltså följande Conclusio: Medan han (Herr Eric) bekende 
sigh hafua giort bettring, och lofwad ytterlighare, at han 
the feel som än på ferde wara kunde, wille afskaffa: Ther-
före blef han med en admonition till it Christeligit lefuerne 
Dimissus. — 

Av protokollet framgår tydligt, att prästfrun varit en »icke 
rätt älskvärd» kvinna. Därifrån till grym mörderska är 
dock steget långt, och man frestas därför till att i traditio-
nerna om mordet se blott dikt, en variant på sagan om den 
elaka styvmodern. I sägengestalt har detta motiv kunnat be-
läggas flerstädes i vårt land. Motivet har många skiftande 
utformningar, från Grimm känna vi t. ex. sagor om hur 
styvmodern vållar styvbarnets död och hur hennes brott 
blir uppdagat av gengångare eller på annat övernaturligt 
sätt.' Motivets utveckling på svensk botten har ej blivit un-
dersökt, möjligen kan sägnen om Sköldinge spöke uppfattas 
som ett exempel på kombination med andra traditionshisto-
riskt ej närstående moment.» 

1  Det dränkta barnet besöker t. ex. i en ankas gestalt sitt gamla 
hem och sjunger om sin död (Die drei Männlein im Walde), eller ett 
dödben från offret bringar budskap (Der singende Knochen). 

Aurelii uppgift om att den mördades ben återfunnits i källaren 
bestyrker ej mordteorien, ben efter mördade anträffas vanligtvis eller 
anges ha blivit funna överallt, där mord- och dråpsägner äro kända. 
Så finnas t. ex. S:t Staffans ben i den s. k. stupan i Norrala, enligt 
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Till sägnens uppgift om att Herr Erics äldste son blivit' 
undanskaff ad (jämte en häst) ger konsistorieprotokollet en 
synnerligen intressant upplysning, vilken kan tolkas som en 
förklaring. Herr Eric tycks ha blivit så tacksamt rörd över 
konsistoriets välvilja, att han erinrar sig en gammal skuld, 
varför protokollet omedelbart fortsätter: 

— Doch lofuade han, at han wille gifwa till Consistorium 
the 10 Dr som han för 2 Mr sedan blev Sakfelter til, her-
före at han sijn Son, R. Dn. Episcopo, och Consistorialib. 
oåtspordt, togh Vthur Collegio, och sende till Academien i 
förtijd, emot Constitutiones Collegii. 

Vi finna alltså, att Herr Erics son avlägsnats från skolan 
och trakten på ett sätt som tydligen väckt uppseende och 
stritt emot skolans stadgar. Man undrar, om ynglingen rå-
kat i konflikt med skolan eller med annan överordnad. Må-
hända hade han helt enkelt rymt på den försvunna hästen 
— för styvmoderns skull och Herr Eric påtagit sig ansvaret 
inför konsistoriet?i 

Samma dag som konsistoriet dömde så milt om Herr Erics 
förseelser hade man ett annat ärende att avdöma, vilket också 
gällde Sköldinge prästgård. Det var ett par nattliga dryckes-
lag, där förre kyrkoherdens adjunkt uppträtt synnerligen 
ohöviskt, sökt tvinga en främmande prästman att dricka 
hans skål samt talat hånfulla ord om vördiga consistoriales 
i Strängnäs. Protokollet berättar följande: 

Den 30 Decembris som war Siette Dagh Jw1 
kom Dn. Benedictus Andre x Nericiensis, Concionator Cast-
rensis kalladt in Consistorium till at swara oth plichta för. 
1. then Vexation, med hwilken han beswärade, Olaum Bar- 

uppgift inlagda av en pastor loci på 1800-talet, se vidare I. Nordin, 
Fornvännen 1932, s. 148. 

i  Uppgift om denna bötfällning två år tidigare har ej anträffats 
på annat ställe i protokollen, ej heller någon uppgift om prästsonens 
avvikande. I Uppsala universitets matrikel har Herr Erics son ej 
kunnat identifieras. 
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vaensem (som tå war terminariust j Skyllinghe Circa Festum 
Michaelis. 2. Calumnier på Professores Strengnenses. 3. 
Dryckenskap om Söndagz nat, etc. 

Olai Schrifteliga bekennelse, om Dn. Benedicti obeskede- 
ligha förehafwande lyder i Bokstafwen altså: • 

När iag om aftonen, den 1. Octobr. kom tu l Skyllinge Preste-
gård, sadt H. Benedictus en krijgzprest, ther för mig, strax 
när iagh war ther inkommen drak han mig tf!, och fich mig 
sedan en Silfskål ful med Öl, then iag ingom Spetialiter tul 
drack. När han thet förnam, sade han: drick någon tu in  
Specie, och fich migh sedan skålen annan gången ful, hwil-
ken iagh så hastig icke al Vthdricka kunde. När han sågh 
at något blef gwart, Sade han; Sij ther ligger Hypocrisis 
Strengnensis; Tå sade en annan; wij wiliom dricka tre på 
rad; ty omne trinum perfectum. Tå sade H. Benedictus til 
migh; ästu en god Logicus, så giör migh besked om thetta 
Axioma är Universaliter verum? Tå sade iag: Ware som 
thet kan, thenna gången. Strax fich Han literas testimonataS, 
af Dn. Pastore, sågh.något lithet på them, och sade så: Hwij 
scrifuer så Magister Andreas sigh Lectorem, och the andre 
tilförna Professores? Jagh weet icke, sade iagh. Jo, sade 
han; Prxstat manere in suo Esse: Heligh död hurudana 
Professores the ähre. Så, Så sade Jagh. Post coenam, sådan 
Dm. Pastor i säng war, satte han sigh sampt meth twå andra 
karlar tu l drickz. När iag en stund sittidt hade, wille iagh 

i  Ordet terminarius betydde under medeltiden bl. a. 'tiggaremunk' 
(med ett bestämt område, terminus, inom vilket han skulle hålla 
sig, jfr M. Hammarströms Glossarium till Finlands och Sveriges 
latinska medeltidsurkunder, Helsingfors 1925). I det sammanhang 
vari ordet här förekommer torde det närmast ha motsvarat vad som 
i Sverige ännu i sen tid har kallats viatikant (teologie studerande 
som i kraft av respektive domkapitels tillåtelse under sommarferier 
vandrar omkring inom ett visst område i stiftet och uppbär viaticum, 
d. ä. frivilliga gåvor såsom bidrag till uppehället under studierna vid 
akademien). Viatikanterria fingo under viaticeringsresorna ofta pre-
dika i kyrkorna. Uttrycket Sochne diekne i fortsättningen av denna 
Schriftelige bekennelse torde ha ganska nära motsvarat viatikant. 
ehuru det gällde ej en student utan en gymnasist. 
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gerna gådt i säng, efter iag af resan tröt war. Sade H. B. 
Tu predicar inthet i morgon, tu skalt sittia om än Fallen 
toghe tigh. När han en lång stund sådan mun på migh 
brukade, och mykit therföre at iagh war Scholaris agerade, 
wardt iag något wred. 

Tå drack han migh tu l och iagh swarade något sachta. 
Sade han: Fanen taghe migh, om tu weet något hwt, tu sitter 
som tu hade en stör Vti tig, tu Hogferdighe Bengel; tu skulle 
bocka tig och .böya tijn knä för mig, när iag dricker tig tu, 
tu haf:r 3 långa Horn i hufuudet, och them haf:r iagh slept. 
Så swarade iagh; At thet kom honom inthet wid. Och hände 
sig, at iag satt och rörde mijn fot; tå sade Han; Sit och 
gesticulera med Fötterna Hornbagge, ästu wreder 0 Animal 
Cornutum, noli me Stångare, och sedan sat iag tyster. Sade 
han; tu tenker något om mig, hade iagh en knijf, fanen taghe 
migh skulle iagh icke rista Vtur tig tankarna tijna. Sedan 
måtte iagh meth trug gå Vtifrå them, och sedan sadt han och 
drack in mot dagher, och när tijdegerdz war, gick Han på 
Predikestolen och predicade. När iag 3. Octob. terminerade, 
sat han i en gård meth D. Pastor och drack. När iag kom 
in, sade han, sit hos mig, så kommer fulle fanen tu l knichte-
presten och när iag sadte mig sade han: Jo tu far omkring 
och tagher fårebogar, och förer fanen i wåld. Tå sade Hws-
werden, dricker Sochne diekne! Swarade H. B. Jo, han haf:r 
fulle hals til at tagha i, besynnerliga efter han är så horndter. 
Fanen tage mig tor iagh icke deponera honom ret nu. De-
ponera mig inthet sade lag, i ähren icke satte til at deponera 
någon. Jo, sade han, iag är så god, iag tröste wäl både depo-
nera tig och Examinera tig. I få fulle thet, sade iagh, thet 
kommer ehr inthet wid Examinera migh. Gudh ske lof iag 
har wäl andra som kunna Examinera mig. Så sade han; 
pudeat ne te ita mihi respondere, ö animal tu cornutum! 

Den anklagade ville väl ej vidgå allt som lades honom till 
last, men kunde, säger protokollet, »han här ifrå sigh inthet 
purgera», varför man fortsätter: 

— — Ther Olaus hade haft witnen på alt thetta hade wäl 
Dn. Benedictus most Vndergå en stor plicht med långligh pri- 
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vation och annat: men medan Dn. Ericus Pastor i Skyllinghe 
och Johan Rasmunson Häradz Skrifware i Oppunda, hwilke 
såsom witne här tu l Olaus stöder sigh på, icke mintes sigh 
hafua hördt alt thetta: Therföre beslötz ut Dn. Benedictus 
skulle 1. gå i Probban, 2. Priveras til en tijdh. Men ifrå 
Carcere blef honom tillstådt lösa sigh med 4 Dr kopparpen-
ningar, hwilke han låfwade sigh wilia senda meth första bud. 

Domen kan knappast anses hård, protokollet säger också 
tydligt, att det är den bristande bevisningen; söm orsakar 
mildheten, särskilt påfallande är det, att herr Eric Rogsladius 
undviker att lasta den skyldige. Den mäster Benedictus, 
som vid detta nattliga symposion i Sköldinge prästgård 
uppför sig ungefär på enahanda sått som spöket förtjänar 
en närmare presentation. Hagström, som citerar utdrag ur 
här återgivna protokoll, anger utan vidare Herr Benedictus 
såsom identisk med socknens komminister, Andreas Bene-
dicti eller Laurentii, och granskar man dennes levnadsom-
ständigheter blir det också troligt, att detta är riktigt och att 
en förväxling mellan tillnamn och förnamn ägt rum. Ordi-
nerad till församlingens komminister i vanlig mening torde 
Herr Andreas väl icke ha varit. Han var född i Närke, vil-
ket omvittnas av namnet Nericiensis, och hade tidigare varit 
slottspredikant i Örebro. Hans personliga förhållanden voro 
otrygga och predisponerande för dryckenskap och »obesked-
lighet». Ar 1627 hade han blivit medhjälpare åt gamle kyrko-
herde Olaus Petri i Sköldinge, med vars dotter han gifte sig. 
När svärfadern kort därefter avled, ansåg han sig självskriven 
till pastoratet, då han redan konserverat prästhuset. Emel-
lertid uppstodo svårigheter. På Hållbonäs i Sköldinge bodde 
vid denna tid Herr Nils Ryning (d. 1631), en broder till ami-
ralen Erik Ryning på Risinge i Östergötland. Denne Nils 
Ryning hade gjort sig skyldig till brott mot sjätte budet. 
Det ålåg prästerskapet •att vaka över att slika saker blevo 
vederbörligen beivrade, men Herr Andreas hade ingalunda 
gjort sin plikt i detta fall. Hans uraktlåtenhet väckte ogil-
lande på högre ort, och den 26 maj 1629, tredje pingstdagen, 
måste han stånda till ansvar inför konsistoriet, för att han 
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ej bestraffat »Rynningen» för dennes lönskaläge utan »låtit 
kånan stå Kiyrckoplicht allena ther hema i församblingen». 
Herr Andreas skyllde ifrån sig; det var prosten i Vingåker, 
som borde ha ingripit och likaledes gamle Herr Olaus, som 
då ännu levat. Men nu hade han avlidit och Herr Eric Rog-
stadius blivit vald till kyrkoherde. Herr Andreas blev hän-
synslöst tillfrågad, om han kände orsaken till att man ratat 
honom själv, och svarade då bland annat: 

Att församblingen Ståår Di ° Andrew emoot för Ryn-
ningens Skull ... 

Att och en Bondhe ifrån Flodha Sochn Pähr i Staaf be-
nämnd haf:r want ther i kiyrckian, Seyandes sigh wara 
dijt sendher aff en man i Närichie till att warna then för-
samblingen, för Drro Andrew, effter han är en bullersam man. 

Även ekonomiska svårigheter hade uppstått för Herr An-
dreas. Prosten i Malm hade därför givit honom en »interces-
sions skrift» att vid samma tillfälle ingiva till konsistoriet, 
och i denna skrift hade han bett för Herr Andreas att därest 
han ej kunde bli sin avlidne svärfaders efterträdare, han åt-
minstone skulle få behålla detta års prästränta i Sköldinge 
»till wedergäldning för thet han hafwer Andwendt vppå 
Prestebordet bådhe medh åker, engh och bygningh, Och haf-
wer doch Vthi 5 åhr vthaff sin Socero (svärfader) ingen Syn-
nerlig Lhön hafft». 

Konsistoriet tog hänsyn till denna skrivelse, och Herr An-
dreas fick sitta kvar på prästgården till hösten. I mitten på 
februari följande år begärde han hos domkapitlet att »medh 
någon lägenheet warda försorgd». Ett föreslaget ämbete i 
»Medelöösa» passar ej, varför det bestämmes, att Herr An-
dreas skulle »till en tijdh blifva quarr i Skillinge, och behålla 
thet torpet som han hafuer förwerfuat till prestegården». 

Det kan knappast ha varit synnerligen angenämt för Herr 
Andreas att sitta på ett torp i sin svärfaders församling. Vi 
finna av protokollet från 1636, att vistelsen i Sköldinge blev 
längre än konsistoriet avsett. Herr Andreas tycks i själva 
verket aldrig ha kommit från Sköldinge och torpet. 

Den som rest klagan mot Herr Andreas-Benedictus för 
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hans otidighet och dryckenskap är icke Herr Eric i Sköl-
dinge, vilken — kan det synas — skulle önskat bli befriad 
från sin besvärlige ämbetsbroder, utan det är Herr Olaus 
från Barva, vilken kallas »terminarius» och alltså varit till-
fällig prästhjälp i socknen.' 

Man behöver icke pressa innehållet i konsistoriets skild-
ringar av oroligheterna i Sköldinge prästgård för att finna 
överensstämmelse med berättelsen om Sköldinge spöke. Vid 
dryckeslagen äro i båda fallen trenne personer närvarande 
utom fridstöraren. Anklagelsepunkterna korrespondera: 
»Vexationen» mot Herr Olaus och »calumnierna» mot dom-
kapitlet kan jämföras med gycklet mot biskopen och konsi-
storieherrarna, vidare är försöket att tvinga till skåldrickning 
i öl ur ett dryckeskärl av silver gemensamt för bägge rela-
tionerna, då ju spöket anammar silverkannan med biskopens 
nattöl. Spökberättelsens inledning om den okände ryttaren, 
som kommer uppridande till prästgården på kvällen den 6 
november 1632 erinrar även rent formellt om hur den främ-
mande djäknen, Herr Olaus, enligt egen uppgift i protokollet 
kommer till samma prästgård: När jag om aftonen den 1 okt. 
kbm till Skyllinge Prestegå'rd 

De händelser, som återges av protokollet och dettas fram-
ställning av dessa, torde alltså böra betraktas som underlag 
till spöksägnen, vilken blivit utbyggd med material från annat 
håll. Herr Andreas har gått omkring i Sköldinge, där han 
särskilt i prästgården måste ha varit en persona ingrata, 
han har druckit till övermått och gjort allsköns ohägn. I 
prästgården, där han och hans hustru, kyrkoherdedottern, 
väntat att M sitt hem och sin trygga bärgning, där råda 
trätor, kiv, fylleri och dryckenskap. Miljön måste ha er-
bjudit god jordmån för misstankar och onda ord, kanske 
också för onda gärningar. Herr Andreas' och hans hustrus 
bitterhet har koncentrerat sig — ej mot den tydligen välvil-
lige Herr Eric — utan mot dennes hustru, som måhända i 
sin egenskap av styvmoder givit anledning till ont tal. När 

Man märke, att Barva bildar pastorat tillsammans med Jäder, 
där den av spöket maltraiterade domprosten var kyrkoherde. 
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så styvsonen på ett oväntat och otillåtet sätt försvinner från 
orten, börja onda rykten att uppkomma, och så småningom 
blir prästfrun av dessa rykten gjord till huvudfiguren i en 
variant av sagan om den elaka styvmodern. Men samma 
tradition har också förvandlat den misslyckade prästen, Herr 
Andreas, vilken enligt samtida omdömen allmänt omvittnats 
som »en bullersam person», till en bullerande, till spöket i 
Sköldinge. 

Kuriren från kriget. 
Ryttaren, som från Lfitzens slagfält kommer till Sköldinge 

prästgård, har tillryggalagt vägen på en dag. Han har gjort 
en gandrei8, som det heter på Island, en trollritt eller en 
luftfärd, sådan som omtalas i sagor och sägner världen runt. 
I Skandinavien har ett dylikt motiv om en luftfärd knutits 
särskilt till den bekante nordlandsprästen Peter Dass, som 
blev kallad till Köpenhamn för att hålla julottepredikan. 
Hans avundsmän förhålla honom budskapet, tills det blir 
för sent att resa, men Peter Dass får hjälp av djävulen, som 
far genom luften med honom, så att han kommer fram i 
rätt tid. Han predikar med en kraft, så att menigheten sitter 
i andlös spänning till stort förtret för djävulen, som i färd-
lön betingat sig själarna av dem, som slumra in under pre-
dikan.' 

I Sverige är motivet om luftfarten ofta anknutet till en eller 
annan ämbetsman, 1. ex. en riksdagsman, som har att in-
finna sig vid riksmötet på viss dag för ett viktigt ärende 
men blir hindrad av partimotståndare. I denna form än 
sägnen anknuten till frihetstidens partistrider. I andra fall 
är det en konspiratör, vars anslag blivit upptäckta och vilken 
vid hot om livsstraff kallas till konungen. 

Motivet är flerstädes belagt i den tryckta litteraturen i Sverige. 
Bland uppteckningar förtjänar särskilt framhållas den som gjorts av 
0. P. Pettersson i Vilhelmina (Sagor och sägner från Åsele lapp-
mark, manuskript i ULMA). Motivet om luftresan är knutet också 
till den i Gudbrandsdalen kände »Blxssumen». En sägen härom upp-
tecknades t. ex. år 1928 i närheten av Vågå av en flottningsarbetare 
på Lägen (efter förfrågan av förf.). 

9 Sv. landsmål 



130 IMBER NORDIN-GRIP 

Kungar och krigare ha fått en krans av.  sägner flätade 
kring sitt liv och sin död, t. ex. Gustaf Adolf, Karl XII, Jan 
Ban& och Knut Posse, hjälten från Viborg. Kanske har 
särskilt sörmländsk sägentradition intresserat sig för den 
sistnämnde, ehuru man i den moderna traditionen ofta för-
växlar honom med Lars Kagg, herre till Fjällskäfte i Floda 
och centralfigur i denna sockens personsägner. Om Knut 
Posse har Jonas Bång i sin dissertation De monte Brunconis 
1732 återgivit en sägen, där motivet om luftresan är synner-
ligen klart utformat:' 

Det berättes äfwen som synes mycket Fabel-likt, at 
Knut Posse som anstälte then namnkunnige Wiborgiske smäl-
len, skal hafwa skakadt sitt betzel på Wiborgs skantz: då 
genom diefwulens macht en häst framkommit, och innom 
24 flinar fördt honom på Brunckeberg. När han nu utråttadt 
sitt ärende hos Höga öfwerheten, skal han åter begifwit sig 
på samma berg, då äfwen en dylik häst, sedan han skakadt 
sitt betzel, honom tu l Wiborg återfördt. Ware huru det wil 
om denna händelsen, så hålles then för en ofelbar sanning 
hos Ryssarna. 

I denna berättelse finna vi de moment, som äro typiska 
för sägnerna om en dylik snabbresa, företagen med över-
naturlig hjälp. Ryttaren, som kommer till Sköldinge präst-
gård, är stadd i officiellt ärende.2  Han medför en viktig 
underrättelse från kriget, den allra viktigaste: budet om ko- 

Sägnen (a. a. s. 55) har meddelats i ett brev till Bång från ar-
kiatern Magnus v. Bromell. Jfr Ahnlund, a. a. s. 187. 

Att till församlingarna framföra budskap om viktiga politiska 
händelser och lämpligen kommentera dessa, hörde till prästerskapets 
officiella uppgifter. Så påbjöds t. ex. genom brev från biskop och 
capitulares i Strängnäs den 22 nov. 1631, att prästerskapet skulle 
hålla »solenn tacksäyelse» över segern vid Leipzig. Skrivelsen hade 
emellertid ej kommit samtliga till handa i rätt tid, varför ett brev 
utsändes från Strängnäs första adventssöndagen med förfrågan om 
vem »som nederlagt brefwet» (slarvat bort) om tacksägelsedagen., 
vilket föranledde en skrivelse från pastoraten med intyg om brevets 
ankomst och avsändande. (Inventarium över Strängnäs domkapitels-
arkiv, Landsarkivet i Upsala, I: II). 
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nungens död. Därmed kan sägnen inrangeras i den grupp 
av historiska sägner, som vi kunna kalla för kurirsägner 
och där motivet om den snabba resan bör vara särskilt om-
tyckt.' 

I sägnen om Peter Dass har medhjälparen betingat sig färd-
lön, i andra fall saknas detta motiv; den människa, som fått 
ett viktigt värv sig anförtrott, har också makt att tvinga djä-
vulen att träda till hjälp, Knut Posse äger magisk förmåga, 
och därför kommer djävulshästen, var gång krigaren skakar 
sitt betsel.» 

Den främmande ryttaren på den stora vackra hästen rider 
alltså trollritt och bringar budskap från 30-åriga kriget till 
prästen i Sköldinge. En sägen om hur en främling på en 
präktig häst rider gandrei och kommer med bud från samma 
krig har anträffats på isländsk botten. I inledningen till Jön 
Amasons islenzkar Diöösögur og lEfintyri (Leipzig 1862-
1864) meddelar Guelrandur Vigfitsson en resumé över is-
ländska sägensamlingar. Han nämner därvid bl. a. även 
den isländska handskriften papp. fol. 64 i Stockholm (KB). 
Denna har delvis skrivits av Jön Eggertzson (död i Stockholm 
1689), vilken medfört handskriften från Island och överläm-
nat den till Antikvitetskollegiet, där han anställdes som trans-
lator. Några sägner äro här sammanförda under rubriken 
»Um rimakonstir». De uppges härröra från prästen ölafr 
gamli, den förste samlaren av vismannasägner på Island och 
som sägensamlare föregångare till den bekante Arne Magnås-
son. En av sägnerna i »Rånakonstin handlar om en man 
i blå kappa, »som reiö yfir Islands haf og sag& tOindi iir 
Svitdöd og Danmörku og styrjöld utanlands (prjåtigi åra 
striöiö?)»3  

Den sägen som här åsyftas, har mycket av den prägel, som 

Den mest kända representanten för dessa sägner ehuru utan 
övernaturligt inslag är den klassiska berättelsen om budbäraren från 
Marathon. 

9  Parallell härtill ha vi i den spridda sägnen om hur djävulen 
tvingas göra tjänst som fjärde hjulet på prästens vagn. 

3  J6n Årnason, a. a. s. 
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vi bruka anse såsom speciellt isländsk. Omkring personerna 
i sägnen; bonden vid kyrkans själaport, främlingen i den 
blå kappan, de tysta tjänarna vid den präktiga hästen, över 
dem står en stillhet och en tystnad, som kommer gestalterna 
att skarpt avteckna sig mot den oklara bakgrunden och som 
ger en hög klarhet åt det gåtfulla talet. Sägnen lyder som 
följer (Sthlm papp. fol. 64, s. 305-308):1  

Um leyndra hluta opinberan og eptirgrenzlun vil eg segja 
framm eina litla histöriu, sem heyrst hefur, A sken hafi h6r 
i landi. Einn göfugur mallur er sagt MWS hafi å sinum gar3i; 
hann var haldinn fr63ur og vel A s6r um alla hluti. Eitt sinn 
kom til hans framandi ma3ur nokkur og var så nokkurs håt-
tar. Heimab6ndinn fylgdi honum til kirkiu, og tölu3ust peir 
par til lengi dags. Og um sidir kom i tal m0 peim, A pa3 
vwri gaman A vita, hver ti3endi vi5borib hef3i pad år utan 
lands, pvi på hafdi ekki utan yfir hafi3 spurzt si3an fyrir-
farandi vortima, og på var komi3 undir sumarmål. Så annar 
svara3i: »Enrni er langt til pess, a menn Durfi A vxnta fr6tta 
af •hafinu, e3a nokkura ti5enda». Böndinn svaradi: »Mig 
hefur p6 pesslega 6ra3, a$ nokkur fluga mundi koma at fra-
mandi löndum innan skamms». Og sem peir eru rn h6r um 
ad ra, heyra peir, A dynur undir afrei3 manna. Peir lita 
åt af kirkjudyrunum og sjå, hvar fj6rir menn rida heim a3 
såluhli3inu. Einn peirra var i blårri kåpu. Peir stigu af hestum 
sinum. Pa3 Döttust peir sjå, A pa.3 mundu langfer3amenn, 
og 0 pa3 eina vfflri fyrirma3urinn, er i blåu kåpunni var. 

gengur heimalAndinn iit af kirkjunni og framm yfir 
såluhli3i3 og heilsar Dessum 6kunnu mönnum og bY3ur fyrir-
manninum til kirkjunnar. Hann pekkist pa3, fylgist svo me3 
honum inn. En hinir Drir bi3u iiti hjå hestunum, svosem 
plagsi3ur pffiara er. 

Heimaböndinn fylgir Dessum n 'Ykomna gest til swtis og 
tekur tal vi 3 hann og spyr hann almx1tra ti3enda, en gesturinn 
segir, öngvar s6rlegar nfiungafr6ttir heyr3ust, svo a3 hann 
vissi, utan skip vari nSrlega af hafinu komi3. Nu hlOir så 

2  Den något ojämna textformen har normaliserats av fil. lic. 
Holger Öberg, Uppsala. 
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fyrirkomni gestur å Deirra rw3u, og forundrar Dessa skipa-
fregn, Dvi a Da5 var svo tidlega, A honum Dötti i möti likin-
dum. Heimab6ndinn spyr nå enn framar sinn nftomna gest, 
hvad fr6ttist af Dvi nY'komna skipi. Gesturinn svarar: »Strid 
er sagt af ilttlöndum i millum Sviarikis og Danmerkur, og Dad 
med, A hallast hafi å Dana. En po sé swttum å komid, og 
hafi köngur vor Kristjån IV låtid tu l stta höta nokkur lönd 
med meira örum skada, sem geta må nxrri par hafi eptirfylgt 
i mannamissir, skipatjöni og peningasöun. p6 er Detta nå svo 
um sinn nidursett, A v6r megum vzenta siglingar hingad tul 
landsins i surnar». Böndinn svarar: »Detta eru miklar fr6ttir, 
og skömmu ådur, en 13ér komud, var eg A segja vid pennan 
gödan vin, sem h6r hjå oss stendur, A mig grunadi, eg mundi 
få snarlega fr6ttir af hafinu». — »Pad er ml svo, sem eg segi 
ydur, kvad gesturinn, Dvi skipid er n351ega komid å på höfn 
N. N. Og fyrst eg reid h6r svo nålwgt, på vilda eg låta ydur 
Detta vita». — »Par fyrir skulud p&- hafa störa Dökk», sagdi 
böndinn, »og skulud D6r vera m6r velkomnir til alls Dess 
greida, sem p& girnist og eg kann ydur veita». Gesturinn 
kvast vera svo naumt vid kominn, A hann mwtti eigi bida, 
Dakkandi honum sitt bod. Stöd upp {sdan og kvaddi hann 
vinsamlega. Heimaböndinn fylgdist med honum tit af kirk-
junni og tu l hans hests. på töku hans fylgjarar hans hest, 
lyptu honum å bak. Sidan st6 hver Deirra å sinn hest, kvöddu 
heimaböndann og ridu i burtu vid svo Eptir Detta gekk 
heirnaböndinn aptur inn f kirkjuna og tekur sinn ådur komna 
gest tali og segir: »Var nå ekki svo sem A eg sagdi ådur, ad 
fr6ttir af utlöndunum mundi snarlega korna? Ni heyrdud 1.)& 
vel, hvad så hinn blåklxddi madur saghi». »Jå», sagdi 
gesturinn, »eg heyrdi Ja d vel, og eru Detta störar fr6ttir, eda 
hver var Dessi hinn ökunni madur, er med ydur taladi og svo 
hastuga reisu hafdi?» Böndinn svaradi: »Pad er minn kun: 
ningi», og eigi vildi hann segja honum meira Dar af. Slitu Deir 
nit talid, og reid hann i burtu og skildist vid heimaböndann og 
sagdi pessar fr6ttir, hvar hann kom, en enginn hafi ordid var 
vid hinn blåk1wdda mann i nålxgd Dar, og ekkert skip vissu 
menn ad vera komid å Då höfn, sem nefnd var. Undrudust 
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menn nå petta störlega. En er så stund kom, a skip komu 
yfir hafi5 af fitlöndum, heyr5ust sömn frRtir, og reyndist i 
allan måla satt a6 vera, pa5 hinn blåklddi ma5ur nefnt haf5i. 
Margt anna5 konstsamt hefur i sannfer5ugum fråsögnum geti5 
veri5 eptir peim sama manni, hvar um [eg] eigi vii fjö1yr3a. 
En hver så hinn blåk1wddi ma5ur hef5i veri5, hafa ymsar 
gåtur veri5 um hafflar, og må hver sinni tilgåtu par um sjålfur 
ra, hvar um eg vii ekki meira fjölyr5a. 

Det råder intet tvivel om att mannen i den blå kappan är 
Oden själv, som ridit gandrei45 över haven för att bringa 
budskap om kriget till Island. De kända uppfattningarna om 
Oden måste ha gjort honom synnerligen väl skickad för en 
sådan uppgift. Han rider på Sleipner, den åttafotade, un-
dersnabbe hästen, han råder över kriget, och när han visar 
sig, varslar han om kommande krigshändelser. 

Vi äga i Europa en allmänt spridd sägen om hur en med 
övernaturlig makt utrustad främmande ryttare under en säll-
sam färd gör ett uppehåll hos en smed för att låta sko sin 
häst. De nordiska varianterna ha utförligt behandlats av 
Celanderl med utgångspunkt från en modern uppteckning 
om hur Lusse-Per låter sko sin häst. I egen person uppträder 
Oden däremot i en sägen från Dädesjö i Småland. Den 
mest bekanta versionen av sägnen förekommer redan hos 
Snorre. Här anger ryttaren sig själv som Oden och han är 
på väg till Sverige för att deltaga i slaget vid Lena år 1208.2  

Sägnen har meddelats i tryck av Claussen i dennes Snorre-
utgåva Norske Konges Cronica 1633 och är därifrån upptagen 
av Loccenius i dennes Historix Svecanx Lib. III (1676, pag. 
80). Då Loccenii framställning är den första, som blev mera 
bekant i Sverige och dessutom torde få betraktas som repre- 

Folkminnen o. Folktankar, 1939, s. 53 f., s. 113 f.: Några Odens-
'sägner i motivhistorisk belysning, i det följande citerad Celander. 
Sägnen om slaget vid Lena och Odens uppträdande har behandlats 
även av Läffler, Fornvännen 1908: Till 700-årsminnet av slaget vid 
Lena. 

2  Sägnen återfinnes i två från varandra föga avvikande versioner 
i Fornamannasögur XI, s. 55, s. 75 (Inge Bårdssons saga). Den ena 
versionen har återgivits av Celander, den andra av Läffler, s. 94. 
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sentativ för den nordiska renässansens sägenintresse, åter-
ges den här: 

Prxeipiti die cirea vesperam venit quidam ad fabrum fer-
rarium nomine Torenem Votium, qvi habitabat in Norvegiee 
promontorio Fisle. Petiit ibidem diversorium, & calceare 
eqvum suum. Sed qvum soleee ferrex suffigendx ungulis 
eqvi majores viderentur, tamen aptatx congruebant. Faber 
qvxrit ex eo, ubi proxima nocte fuerit? ille: in Medeldalia, 
ait, maxim septentrionali, ad Tilemarchiam. Ubi priori 
nocte? In Iardalia Ryefylchix, respondet. Hic in cachinnum 
effusus faber, strenu mendacem pronunciat. Longé enim 
amplius vi x inter dissita istwc loca erat, qvåm ut tam exigui 
temporis spatio tantum iter confici posset. Faber instat per-
contando: 

qvis, unde, & qvo? ille: veni, inqvit, ex hac plaga Arctoa; 
& diu in bellis maritimis versatus, nunc cogito in Sveciain, 
usurus hoc eqvo ad tempus; mihi nomen est Oden. Nisi mihi 
fidem habes, ecce ut progrediar. Cum dicto transilit eqvo 
sepem septem ulnas altam. Hinc raptim in sublime se aufe-
rens, per akrem evanuit. Qvatriduo post inter Svercherum 
& Ericum cum cruenta fuit pugna, Sverchero admodum in-
felix. 

Efter Loccenius har sägnen meddelats bl. a. av Dalin (Swea 
Rikes Hist. II, 60) samt av Afzelius i Sagohäfderna (1842, 
band IV, 7). I nyare historisk litteratur har ryttaren blivit 
utrustad med de traditionella Odensattributen.1  Så berättar 
Sjögren (Läsebok i Sv. Hist, för skolan och hemmet, uppl. 
3, s. 60, citat efter Celander): 

Till en norsk smed hade, förtaltes det, kommit en resande, 
enögd, klädd i en blå kappa och med en sid hatt på hufvudet 
samt af denne begärt att få en häst skodd. Mitt i stridshvim-
let trodde sig svearna skönja gamle Oden. — — 

Starbäck har samma berättelse, vilken han funnit så märk-
lig, att han givit den även poetisk form, och så har den nätta 
dikten: 

Den blå kappan är i isländsk tradition attribut även för alf-
kvinnorna, se J6n Arnason, a. a. nrs 21, 39 ff. 
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Där bodde en smed allt på Owiks fjäll 
— 

blivit svensk folkpoesi (jfr Celander). 
Anknytningen till slaget vid Lena är att betrakta som se-

kundär, föranledd av gängse uppgifter om att Oden varslande 
visade sig före viktiga krigshändelser. I moderna varianter 
saknas denna' historiska anknytning, här har sägnen utbyggts 
med motiv om hur Oden belönar smeden för arbetet, kom-
mer varje julnatt och får ett par kärvar till sin häst ol s. v. 
(Celander). I dessa fall finna vi inflytande från den stora 
gruppen av sägnerna om Odens julnattsjakt (>Asgårdsrejen») 
samt från de kända sägnerna om vänskapligt samröre mellan 
människor och övernaturliga väsen (gåvor och gengåvor, 
tjänst och gentjänst), vilka ännu i dag kunna nybildas i 
fäbodskogar och på kolbottnar. • 

Celander anför danska varianter (s. 136 f.) men behandlar 
ej sägnen utom Skandinavien. Den är dock klart belagd både 
på köntinentalt och insulärt område. Främlingen som be-
söker smeden, uppträder i skiftande gestalt, allteftersom 
sägnen rönt inflytande från yngre föreställningar. I Tysk-
land ersättes hednaguden Oden av djävulen, vilken i den 
tyska sägenstocken ju ofta får motsvara ett nordiskt guda-
eller naturväsende. 

Från Schlesien berättas t. ex. hur en ryttare kommer till 
en smed och begär att få sin häst skodd. Smeden utför ar-
betet, men hör att hästen jämrar sig. På morgonen får han 
veta, att hans granne dött under natten med oförsonade syn-
der, och han förstår nu, att ryttaren varit djävulen, som ridit 
bort med den olyckliga själen, vars helveteskval redan be-
gynt.' 

Sägnen har i sin helhet blivit föremål för en grundlig ut-
redning av Marstrander i avhandlingen Deux contes irlan-
dais.2  Marstrander utgår från tvenne varandra närstående 

Kfihnau, Schlesische Sagen II, nr 1244, 1245. 
Miscellany presented to Kuno Meyer (1912). Red, av denna tid-

skrift har tillställt förf, en av prof. v. Sydow lämnad anvisning på 
Marstranders arbete. 



SKÖLD1NGE SPÖKE 137 

sägner, upptecknade i modern tid på Irland. Den ena mot-
svarar till sitt första parti den nordiska sägnen om Odens 
besök hos smeden på Näset. Här heter smeden Gabha an 
tSuic, och främlingen som kommer till honom är en yngling 
i blå kappa (la veste bleue) och grön mössa. Han rider på 
en vit häst. För att underlätta arbetet slår han benen av häs-
ten och kastar in dem i elden, varefter han sedan sätter fast 
dem vid knälederna på hästen, som icke tycks ha lidit något 
men av den hårda behandlingen. Smeden försöker sedan på 
egen hand alt göra om konststycket, men misslyckas natur-
ligtvis, likaväl som när han senare härmar efter de under-
verk, som ynglingen i den blå kappan utför i det följande. 
Marstrander anför varianter från de flesta europeiska länder 
och påvisar, hur materialet lätteligen låter uppdela sig i flera 
grupper efter underverkens art, efter de olika huvudperso-
nerna etc. I en grupp är smeden identisk med helgonet Sanct 
£loi (ursprungligen en historisk person) och främlingen med 
Vår Herre, i en annan grupp äro huvudpersonerna Vår 
Herre och Sankte Per, Sankte Per och Broder Lustig etc., 
i en tredje är främlingen djävulen liksom i den ovan refere-
rade sägnen från Schlesien.' 

Marstrander påvisar, att sägnen företer tvenne lätt ur-
skiljbara typer, en äldre hednisk, och en yngre kristen. Den 
förstnämnda typen anges som ursprungligt nordisk-germansk, 
medan den senare anses ha uppstått i Frankrike och därifrån 
överförts till områden, där även den äldre typen levat kvar. 
Så anträffas t. ex. på Irland den sägentyp, där smeden är den 
kristne S:t Aloi, en typ, som blivit överförd från franska 
klosterkretsar. Marstrander behandlar, naturligt nog även 
Snorres version, vilken uppfattas såsom representant för en 
speciellt skandinavisk typ av sägnen, medan däremot den 
version, som upptages av Asbjornsen och Moe, anges som 
den yngre kontinentala, till Norden överförda typen. 

En synnerligen viktig parallell till Snorresägnen utgör 
en äldre irländsk sägen, där främlingen presenterar sig som 

Marstrander. (s. 442) har citatet från Drescher, Die deutsche 
Volkssage 1874. 
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Donn Firinne (ett naturmytiskt väsen).' När hästen blivit 
skodd, säger den främmande till smeden: I am Donn Firinne, 
and I am conducting ten thousend of my forces to wage 
battle and conflict against the fairies of Cork. My people are 
awaiting me outside your door at this moment. 

Här finna vi alltså just det varselmotiv om krigshändel-
ser, som förlänat den gamla norska sägnen dess speciella 
plats i den nordiska sägenlitteraturen och som vållat säg-
nens anknytning till det i Nordens historia så ryktbara slaget 
vid Lena. 

Blott denna norska sägen anger ryttaren direkt vara Oden. 
Marstrander gör emellertid en specialutredning för att visa, 
att det är Oden, Som skymtar fram även i de yngre versio-
nerna av sägnen, t. ex. i en sägen från Picardie, där främ-
lingen ej kommer ridande utan åkande i vagn, »så att jorden 
darrar», vilket av Marstrander jämföres med bl. a. det be-
kanta uttrycket» fram reit) öbinn — foldvegr dundi».» Som 
ett annat kriterium för främlingens identitet kan man upp-
fatta den blå .kappan (la veste bleue), vilken som vi sett 
förekommer även i den moderna irländska versionen om 
smeden Gabha an tSuic. 

Motivet om luftresan saknas i de medeltida sägnerna av 
yngre, romansk typ. Vår Herre och Sankte Per vandra t. ex. 
omkring på sitt vanliga stillsamma sätt. I den nämnda sägnen 
från Picardie skymtar dock luftresan i den brådska, som 
främlingen talar om: »Je suis pressö, fort pressö. On m'attend 
å Arras pour le marchö dans une heure, et tu vois que je 
då pas de temps å perdre si je veux arriver å l'heure». 
— »Qui diable peut done ötre. cet homme?» pensa le for-
geron; il veut ötre å Arras dans une heure — et il y a douze 
bonnes lieues d'ici å la grande place du marchö de cette 
ville» .3  

Det referat, som här givits av Marstranders arbete, utgör 

Marstrander, a. a. s. 398. Meddelad efter Patrick Kenneday, 
The Fireside Stones of Ireland, Dublin 1870. 

2  Marstrander, a. a. s. 475. 
3  Marstrander, a. a. s. 416, 475. 
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endast en antydan om de riktlinjer, vilka blivit följda vid 
granskningen av sägnen om den övernaturlige ryttaren, som 
kommer till en smed för att sko sin häst. Genom sin anknyt-
ning till varsel om krigshändelser står den irländska Donn 
Firinnetypen i närmaste frändskap med Snorresägnen och 
med den föga kända, här återgivna 1600-talsberättelsen om 
främlingen, som far över haven för att bringa budskap om 
30-åriga kriget till hemmabonden på Island och slutligen även 
med sägnen om Sköldinge spöke. Den stora vackra hästen 
är gemensam för alla sägnerna. Sköldingeryttarens skinn-
kyller är blott en av tiden och tillfället betingad modernise-
ring av den blå kappan, väl orsakad närmast av samman-
hanget med Gustaf Adolfs död.' 

Men varför kommer ryttaren som är Oden, just till Sköl-
dinge prästgård? Frågan tillhör måhända de spörsmål, som 
det är dåraktigt att söka besvara. Olof den gamles berättelse 
i »Rimakonstir» visar oss emellertid klart, att en skildring 
av hur en främling efter en övernaturligt snabb resa bringar 
budskap om viktiga krigshändelser till fjärran ort måste ha 
varit känd och spridd i Europa årtiondena efter det stora 
krigets slut. Från kontinenten har berättelsen över Skan-
dinavien nått ända till det fjärran Island. Ryttaren, kuriren 
från kriget, fick Odens drag, han blev mannen i den blå kap-
pan på den stora vackra hästen, och därmed blev berättelsen 
anknuten till Odenssägner från grå forntid. 

Sköldinge prästgård har varit namnkunnig i trakten som 
besökt av en hemlighetsfull gäst, ett spöke, en bullerande, 
som haft ett speciellt budskap att frambära. Så har främ-
lingen i den blå kappan attraherat denna spökgestalt, men 
identifikationen har ej blivit fullständigt genomförd, ryt-
taren är både spöke och djävul till sist. 

Sägnen om kuriren från kriget har tillhört den efter hjälte-
konungens död hastigt uppblomstrande sägenfloran. Men 

Fryxell (Berättelser ur sv. hist. IV, s. 463) berättar, hur man 
före slaget vid Ltitzen uppmanade konungen att anlägga harnesk, 
men denne vägrade med orden: Gud är mitt harnesk, varför han 
drog ut i striden, blott med sitt kyller till skydd. 
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dessa sägner om Gustaf Adolf och hans död bortvissnade 
snabbt ur levande tradition, och det är ett undantag vi mött i 
sägnen om ryttaren-spöket, som kom till Sköldinge prästgård 
i Södermanland. Här fann sägnen fäste och utveckling, och 
här har den ägt så seg livskraft, att man ännu i dag talar 
om »spökhästen», medan en gammal kyrkvaktarrock, som 
hängt på kyrkvinden, allmänt antagits vara ryttarens mult-
nande kyller.' Och säkert ha många av Sköldinge kyrko-
herdar även i nyare tid från den åldriga byggnadens förstugu-
trappa betänksamt blickat bort mot gårdsporten, där sägnens 
ryttare i sitt gula skinnkyller kom ridande upp över backen 
i kvällsskymningen den 6 november 1632. 

Sägnen om Sköldinge spöke är en härva med ganska många 
trådar av olika ursprung och art. Att till full klarhet utreda 
det underfulla sätt, på vilka alla dessa trådar slingat sig 
samman, låter sig här ej göra. Det gamla strängnäsproto-
kollets otvetydiga framställning å ena sidan, den åtskilligt 
yngre isländska handskriftens stämningsfulla berättelse å 
andra sidan ha dock kastat en sådan belysning över de tvenne 
huvudelementen i sägnen, att undersökningen må kunna 
stanna vid den punkt, till vilken den nu framförts med av-
stående från ytterligare detaljer rörande Sköldinge spöke. 

Jfr Anna Möller, a. a. s. 58. 



Resumés. 

"Stäva". Par M. D.-0. ZETTERHOLM. L'auteur donne une inter-
pretation detaillee de la carte ci-jointe, qui montre la repartition 
geographique des formes variees du mot suedois stäva (seau å 
traire, voir fig. 1, p. 30, voir aussi l'Atlas de Jaberg-Jud, n:r 1197) 
et de quelques synonymes (skjula etc.). Les forrnes du mot stäva 
et de ses synonymes qui se trouvent sur la carte et dans l'etude, 
epuisent tant que possible les termes dialectaux suedois designant 
le seau å traire. Ces termes sont pour la plus grande part 
excerpes des collections des instituts de dialectologie en Suede. 
Les recherches de l'auteur comprennent aussi les autres pays 
scandinaves ainsi que les dialectes suedois en Finlande. En 
merne temps qu'il analyse les mots, l'auteur rend aussi compte 
des divers types de seaux. En somme, la carte aussi bien que 
le traite de M. Zetterholm est un essai de repondre å la ques-
tion suivante: A. quel resultat peut on arriver en transportant 
sur la carte, sans les retoucher, les notations suedoises faites 
par un grand nombre de personnes et ne • possedant donc pas 
la stricte conformite qu' on veut exiger des materiaux? L'auteur 
repond que, sans doute, cette cartographie comporte certaines 
difficultes speciales, surtout si l'on veut pratiquer le procede 
cartographique d'ecrire en toutes lettres les mots sur les cartes. 
Le procede contraire, c.--d. remplacer les mots par des•figures 
differentes comme cercles, demi-cercles, courbes etc. representant 
des mots entiers ou des sons y entrant, des terminaisons etc., 
permet, il est vrai, d'eviter ou de moderer certaines diffi-
cultes, majs cette methode appliquee aux materiaux de stäva 
serait sensiblement plus defavorable en ne mettant pas le led= 
en contact immediat avec les niateriaux originaux et en ne lui 
permettant pas d'etudier comment les sons et les syllabes 
subissent l'influence les uns des autres. Justement quant aux 
mots qui, comme stäva, offrent des problemes compliques par 
leur variation de forme et par leur repartition geographique, 
la possibilite de voir sur la carte les mots entiers joue un tres 
grand röle, quoique cette methode cartographique ne soit pas 
toujours preferable. Cependant, les difficultes, comme le 
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montre l'exemple de stäva, no sont pas toujours si insur-
montables comme elles pourraient paraltre au premier coup 
d'ceil. Quant aux problåmes speciaux qu'offre la repartition 
du mot stäva, l'auteur conclut que ce mot, maintenant repandu 
surtout dans les provinces septentrionales de la Suede, doit 
emaner des provinces centrales, emanation qui peut dater d'une 
epoque relativement moderne. Probablement, le mot skjuta, 
actuellement reparti sun le nord-est et le sud (Finlande, Ostro-
gothie etc.), s'est trouve autrefois aussi dans les provinces 
centrales et septentrionales, di il est maintenant remplace par 
stäva. 

Karl Kaiser. Par M. H. GEIJER. L'auteur essaye de caracteriser 
le jeune folkloriste allemand Kaiser, professeur agrege å l'uni-
versite de Greifswald, nå 1906, mort 1940, et de resumer ses 
ceuvres, dont la plus importante est en atlas folkloristique de la 
Pommeranie, suivi d'un commentaire Maine (1936). Les materi-
aux presentes dans l'atlas pommeranien sont en majeure partie 
recueillis pour le grand ouvrage: Atlas der deutschen Volkskunde 
(1936-1939). Kaiser a approfondi les problåmes en discutant 
certaines questions de methode. Il a analyse en particulier les 
relations anciennes et modernes qui ont existe entre le Nord 
de l'Allemagne et les pays scandinaves. 

Le travail des charbonniers dans le canton de Tjust-Sud vers 
l'an 1880. Par M. E. EILERT. L'auteur a note en patois les 
recits de son pre qui, dans son enfance, avait accompagne son 
pere quand il faisait son metier de charbonnier dans les foråts 
pendant les hivers. Le texte est traduit en suedois au bas 
des pages. Les illustrations reproduisent les esquisses faites 
par le narrateur. 

Le revenant dans le presbytåre de Sköldinge. Par M:me IMBER 
NORDIN-GRIP. L'auteur analyse les origines d'une tradition 
populaire de la paroisse de Sköldinge (dans la province de 
S)dermanland). Il s'agit d'un chevalier arrive une soiree 
d'automme å la maison presbyteriale de Sköldinge et qui annon-
ce la mort du roi tombe dans une bataille ce mem° jour en 
Allemagne. A partir de cette nuit le presbyter° de Sköldinge 
est une maison hantee par le chevalier-fantörne. Pour se de-
barrasser du revenant le pasteur implore le secours de l'eveque, 
qui arrive lui-måme, accompagne du doyen et d'un notaire, et 
passe une nuit dans la chambre hantee. Cette nuit fut une 
veritable nuit des apparitions, dont la tradition nous present° 
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une description animee. Dans la contree on croyait que le 
revenant aurait revele aussi an assassinat commis dans la maison. 
La femme du pasteur aurait tue an jeune gar9on, fils du pasteur 
d'un, premier maxiage. Elle aurait ete condamnee å mort et 
executee. 

L' auteur a fouille les archives des eglises et des tribunaux 
qui pourraient 'etre consultes å co sujet, c.-å-d. des documents 
datant de l'epoque immediatement apres la mort de Gustave-
Adolphe le 6 nov. 1632 å Ltitzen, å qui, evidemment, la tradi-
tion fait allusion, et constate qu'en realite aucun arret de mort 
correspondant å co que dit la tradition a eu lien. C'est tout 
simplement une localisation •d'une 'kende connue. Mais la 
tradition contient, pourtant, certains Måls qui semblent re-
monter å des faits arrives en octobre 1636. L'auteur cite un 
proces-verbal dresse å la reunion du chapitre de Strängnäs le 
30 dec. 1636, di il s'agit d'une information contre le pasteur 
et an autre ecclesiastique de Sköldinge qui avait servi plus 
töt dans l'armee sukoise, pendant la guerre d'Allemagne. Ce 
proces-verbal nous mot devant les yeux des beuveries de nuit et 
d'autres scenes seandaleuses 01i nous reconnaissons la tradition 
de Sköldinge. 

De plus, M:me Nordin-Grip analyse les elements d'origine 
superstitieuse contenus dans cette tradition, et ello donne des 
traditions correspondantes d'Islande, d'Irlande etc. 
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götska folkminnen 1941. (Skrifter utg. av K. Gustav Adolfs Aka-
demien 8). — Sand k 1 e f, Albert m. fl., Carl XII:s död 1940. 
— D e n s., Kulknappen och Carl XII:s död 1941. — Strö m, 
F r edr i k, Svenska visor, ramsor och folkrim. 1941. — Strö m-
b ä c k, D a g, Isl. kj91r såsom terrängbeteckning (Ur: Namn och 
Bygd 1941). — Sundberg, I sido r, »Finland» i Dalarna (Ur: 
Julbok för Västerås stift 1940). Sydo w, C. W. v on, Gammal 
och ny traditionsforskning (Ur: Folkkultur 1941). — Wessma n, 
V. E. V., Folkdiktningen (Ur: Den svenska folkstammen i Finland 
1940). — Zet t er hol m, D. 0., Dialektgeografiska undersökningar 
I, II. (Skrifter utg. genom Landsmålsarkivet i Upps. A: 1, 1940). — 
Åker blo m, Br or K., Den dialektgeografiska forskningsmetoden 
och dess användbarhet vid undersökningen av våra bygdemål (Ur: 
Folkmålsstudier VIII, 1940). 



Årgången 1940 innefattar, jämte detta häfte (1940: 1 = 232 
från början), två bilagor, nämligen 

1940: 2 = 233: Gutamålet I. Av Herbert Gustavson. 
B. 42. (Sammanfaller väsentligen med författarens akade-
miska disputationsavhandling.) 

1940: 3 = 234: Folkminnen från Kläckeberga och Dörby. 
Efterskörd. Av H. och E. IX. 2. (Avslutar bandet IX av äldsta 
serien.) 

För årgången 1940 har tidskriften av allmänna medel åt-
njutit ett understöd av 5,000 kronor. Dessutom ha med sär-
skilda anslag ur Humanistiska fonden understötts utgivandet 
av följande i årgången ingående avhandlingar: H. och E., 
Folkminnen från Kläekeberga och Dörby, Herbert Gustavson, 
Gutamålet I samt D. 0. Zetterholm, Stäva. 

Årgångarna 1941 och 1942 föreligga nu väsentligen färdiga. 
Årgången 1941, som distribueras under kommande höst, innefat-

tar jämte årgångshäftet (1941: 1) följande bilagor: 

1941: 2 = 236. Ärtemarksmålets ljudlära. Av Erik Nor ee n. B. 43. 
(Utgör fortsättning och avslutning av 1917: 3 = 139 och innehåller, utom 
det parti av författarens akademiska avhandling som hittills endast före-
legat i disputationsupplagan, ett nu tillagt parti om vokaler i svagtonig 
ställning samt ett tillägg till kapitlet Om äldre källor rörande dalbomålen, 
nämligen With. Kru[u]ses ordlista från 1729.) 

1941: 3 = 237. Personnamn i vardagslag. B. 44. (Utgör fortsättning 
och avslutning av 1931: 2 = 194 och innehåller återstoden av Anteck-
ningar om personnamn i Mörehäradena av J. A. Lundel 1.) 

Med 1941: 3 följer sammanfattande titelblad till B. 41 (L inde r-
h o 1 m: Signelser och besvärjelser); B. 42 (G ustavso n: Gutamålet 1); 
B. 43 (N or ee n: Ärtemarksmålets ljudlära) och B. 44 (Personnamn). 
Härmed är serien B 41-44 färdig till bindning i gemensamt hand. 

Årgången 1942 skall utom årgångshäftet innehålla fortsättning 
av det sista oavslutade bandet av den äldsta serien, nämligen III 
(samlingen av dialekttexter från de gamla landsmålsföreningarna i 
Uppsala och Lund). Sistnämnda fortsättningsarbete, som närmast 
anknyter till 1881 E [8], 1923: 2 (158) samt 1937: 2 (221), har fort-
skridit därhän att texterna från alla de återstående landskapen utom 
Skåne blivit satta, ehuru ej färdigkorrigerade. De sålunda i sats 
stående texterna, vilkas område sträcker sig från Västmanland till 
Blekinge och vilkas omfång överskrider 14 tryckark (Skåne ej häri 
inräknat), beräknas skola tillika med det parti som ännu ej är satt 
föreligga i tryck våren 1944, så att bandet III då kan bindas. Här-
igenom kommer hela den äldsta serien I—XXI att föreligga avslutad. 

Årgången 1943 kommer, utom årgångshäftet, att innehålla avslut-
ning av de flesta återstående oavslutade häftena i B-serien. 

Uppsala 1943. Appelbergs Boktrypkerlaktiebol *g 


