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Historier.
De stammande döttrarna.
Det var en gång en käring, ock hon hade tre döttrar, i
som väl var det. Men se det var på det viset, att ingen enda
utaf dem kunde tala riktigt, utan alla sladdrade på målet.
Ock så vardt det den tiden, då hon tog på vänta, att det
skulle komma några mågar till gårds; men vänta fick hon ock.
Till slut fick hon höra, att det justsom var en hemmanskarl som tänkte sig dit ock fria; ock för att inte han skulle
blifva skrämd genast, så sade hon till döttrarna, att de skulle
tiga som sten ock låta hänne tala.
Fästmannen kom ock mycket riktigt, ock flickorna gjorde,
som modern hade sagt, ock det gick som en dans.
Men så kom hunden in ock började krafsa på ett såll,
som låg på golfvet.
»Se hunn safsar i sålle!» sade en af flickorna.
»Sa inte mor, du skulle tiga å inte tana!» sade den andra
flickan.
»Si, nu tarra di bårre!» sade den tredje.
Nu fick fästmannen höra, huru det var stäldt; ock sedan
vardt han inte gammal där i gården.
Roslagen.
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Den snåle prästen i Skellefteå.
2

I Skellefteå skall bafva funnits en präst som varit känd för
sin stora snikenhet ock sina besynnerliga predikningar. Äfven
var han missbelåten med sin lön, som erlades in natura.
Somliga förde korf till honom, andra ost; ock invånarne i
socknen försågo honom också med själspäck.
När han för jämnan klagade öfver att korfvarna voro för
små, förtröt detta sockenboarna, ock de beslöto att göra en
korf, som skulle räcka till. En häst slaktades, ock korf gjordes af
hela tarmen; ock när den var färdig, foro de med den till prästen.
Men ändå var han inte belåten. Följande söndag predikade han så här:
Måttliga korfvar är bäst,
ock inte bortur en hel häst.
Dem som skulle lemna ost påminde han ock att göra
stora ostar, i det han sade till dem:
Ju större mus', ju större heder.
Ock när Ostviksboarna ansågos behöfva en maning att
fullgöra sina skyldigheter, tog han på sig sina knarrande
stöflar, gick för altaret ock stampade i golfvet, sägande:
I förbannade Ostviksbor,
hören, hören, huru skarpa mina skor!
Samme präst säges en gång ha predikat på följande sätt:
»Om alla karlar vore i en karl, visst vore det en förskräcklig karl.
Om alla yxor vore i en yxa, visst vore det en förskräcklig yxa.
Om alla träd vore i ett träd, visst vore det ett förskräckligt träd.
Om alla sjöar vore i en sjö, visst vore det en förskräcklig sjö.
Om nu den där stora karlen toge den där stora yxan ock
högge det där stora trädet, så det fölle i den där stora sjön,
— visst skulle det låta busbas.»
Prästens ändalykt skall hafva varit sorglig. När han en
gång skulle gå till kyrkan, öppnade sig jorden ock uppslukade
honom, trciligen till straff för hans ogudaktiga lefverne. Där
han försvann i jorden, blef ett hål, som aldrig kunde täppas
eller fyllas; därför byggdes slutligen ett hus däröfver.
Västerbotten.

Ostmus är ett stycke ost.
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Ullångers-prästen.
I Ullångers socken i norra Ångermanland skall långt till- 3
baka ha funnits en präst, som varit mycket snål ock alltid
klagat öfver att han inte fick så stor tionde, som sig borde.
Härom fins följande rim, som han skall hafva riktat till sockenboarna från predikstolen:
Tiden förändras ju år från år,
det är tydligt på våra får:
de hafva bogar, men inga lår.
Rr. 2-3 lyda ock:

förr ha de haft både bogar ock lår,
men nu ha de bara bogar.
Uppteeknadt i Ångermanland; äfven kändt i Medelpad, men tillägges
där en annan präst.

Bordsböner.
På ett husförhör frågade prästen en pojke:
»Hur långt kan du i katekesen?»
»Ingenting.»
»Du kan väl åtminstone bordsböner?»
»Har aldrig ätit vid något bord.»
»livar har du då ätit?»
»Ja har skrapat grytan».
»Hvad säger mor din då?»
»Smit inte ner dig, djäflabyting!»

4

Småland. Uppe. lmför.

»Nå, min gosse, har inte din mamma lärt dig några bords- 5
böner?» frågar prästen.
»Nej.»
»Men hvad säger hon, när du skall äta?»
»Jo, mamma säger det, att ni skall inte sota ned er,
djäfvelungar I»
»Det var groft det!»
»Ja, mamma hon tyckte ock, att det var groft; men pappa
han förbannades, att det var det grannaste, som fanns på
blekebacken.»
Västergötland.

6
6
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Prästen frågade en gosse:
»Hvad säger mor, när du sätter dig att äta?»
»Sota inte ned dig på grytan, satbyting!» blef svaret.
Roslagen.

7

Det var en gång ett tattarfolk, som skulle äta i en bondgård. Tattarkvinnan sade då till sina barn:
Läs i Jesu namn!
Men så spillde ett barn på sig, ock då vardt hon sint ock sade:
Akt, så ni inte spill på er, djäfvulsungar!
N. Ångermanland.

Morgonbön.
8

På Jämtlands gräns mot Ångermanland ligger Fors socken
vid Indalsälfven. Öster om denna, öfverst i socknen ligger byn
Ede, där man förr fiskade lax i mängd. De första bönderna i
byn vo.ro stora laxfiskare ock hette Sams ock Buller, ock man
säger, att Samsgården ock Bullergården hafva fått namn efter
dessa karlar.
En gubbe i Bullergården var mycket gudfruktig, ock kvar
morgon föll han på knäna ock läste för sig. Men så värst
andäktig var han nog inte. En morgon — det var just i
slåttesanden — började han på läsa ock sade:
Fader vår.
Men i det samma vardt han varse granngårdsfolket, som
gick på slåttern, ock ropade åt käringen sin:
Ja samsan går:
skynda dig ock laga till frukosten!
Samsan folket i Samsgården.
Jämtland.

Misslyckadt sockenbud.
9

Det var en gång en gumma som låg sjuk; ock eftersom
det gällde lifvet, så skickades bud efter prästen. Men käringen
låg där ock yrade ock hade för sig, att skomakaren skulle
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komma i gården ock laga skorna. Hon tyckte, att han dröjde
länge, ock dundrade ock lefde för det, i yrseln förstås.
Så kom prästen ock steg in genom dörren.
»Kommer du nu?» skrek gumman, i det hon sprang upp
ur sängen ock drog fram en hel hop gamla skor. »Här har
du nu, tils pigan får spinna mera skogarn!»
Prästen låtsade inte om detta, utan tog fram boken ock
började på läsa:
»Jag fattig syndig människa.»
»Gu nå dej då!» sade käringen.
»Som i synd född är», läste han vidare.
»Så mycke värre va dä!» sade hon.
»I alla mina lefnadsdagar», läste prästen.
»Var tyst med det du», sade käringen, »för får länsman tag
i det, så tar gammel-järke dig.»
Nu såg prästen, att gumman var obotlig, ock därmed for
han sin väg.
Roslagen.

Galten i kålrotlandet.
En präst i mellersta Sörmland råkade en gäng under to
kommunionen titta ut genom kyrkfönstret ock får då se, att
grannens stora galt kommit in på hans kålrotland ock just
höll på att böka upp en kålrot.
»Fan anamma ditt tryne !» utbrister han, just som han räcker
en bonde oblaten.
Bonden trodde, att det gällde honom, ock höll på att dö
af slag.
Södermanland. Upps. Imför.

Den döfve bonden.
Det var en gång en bonde, som var bra döf. En dag stod ii
han därpå vedlidersbacken ock höll på göra ett yxskaft. Så
kom prästen dit till honom.
»God dag, min gubbe!» sade prästen.

8
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»Ett yxskaft», svarade bonden.
»Byar har du hustrun?» frågade prästen.
»Jämt med kvisten», svarade bonden.
Alvar har du dottern?» frågade prästen.
»Hon föla i går, så att vi kan inte nyttja na själf, mycket
mindre låna bort na åt nån annan», svarade bonden.
»Hvar har du drängen?» frågade prästen.
»Han körde vi plogen med i går, så att vi kan inte nyttja 'n
själ!, mycket mindre låna bort 'n åt nån annan», svarade
bonden.
»Drag åt fanders, gubbe!» skrek prästen.
»Landsvägen strax bakom hagen», svarade bonden.
Hagen (h,ggan) =-_ gärdesgården.
N. Ångermanland.

Bonden på torget.
12

En döf bonde stod på Hvetlanda torg för att sälja råg.
En köpare kommer ock hälsar:
»God dag, gubbe lille!»
»Råg.»
»Hvad har du i säcken?»
»Saxton riksdaler.»
»Du pratar, så du skulle ha smörj!»
»Dä bjöd di mä hemma, men ja sulle hit å ha mer.»
Småland? Upps. Imför.

Ondt samvete.
I3

Det hade varit marknad i Skåne någonstädes, ock där hade
en gubbe, som var från Halland, stulit sig en hatt. Fram mot
kvällen gaf han sig i väg från marknaden, ock käringen sin
hade han med sig. De hade lång väg att gå, innan de kommo
hem, ock gubbestackarn han gick hela tiden ock ängslades
för att han skulle blifva fast. Bara käringen sade ett ord,
trodde han, att det var om polisen eller fiskalen hon talade.
När de hade gått bra långt, blef det mörkt ock kusligt. Men
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snart steg månen upp, ock det blef det allra vackraste månsken. De gingo det fortaste de kunde, men så måste de stanna
en stund, för gubben skulle gå på sidan ock lösa byxorna;
men gumman stannade på landsvägen.
»En vacker, ljus måne!» sade käringen.
»Kommer han från Skåne?» frågade karlen förskräckt.
»En vacker, ljus natt!» sade käringen.
»Kommer han ock frågar efter sin hatt?» frågade gubben.
Nu blef gumman elak på sin harhjärtade man ock sade:
»Tig ock s ..!»
»Härre Gud, komma de hit!» utropade karlen.
Allmän.

Tjufvar.
En fogde stämde en smed, därför att denne skulle hafva 14
stulit. De kommo också till tings, ock när lagmannen hade
läst upp stämningen, svarade smeden:
Smen stjäl smulor,
skomakarn stjäl sulor,
ock inspektorn han stjäl både oxar ock stutar.
Nu hörde dommaren, att äfven andra än smeden plägade
stjäla ock mer än han, fastän icke någon hade anklagat dem.
Ock därför vardt smeden frikänd.
Roslagen.

Lapparna ock ekorren.
När lapparna för första gången fingo höra ekorren smattra 15
i träden, blefvo de mäkta förskräckta. De trodde, att det var
ett troll, ock bådo till Nikolaus, hvilken de uppgifva hafva
varit deras gud, på följande sätt:
»Hör du, Nikolaus! Kom ock vis bort trullbackan, som låt
gek, gok, gek, gok!»
Åsele lappmark. 0. P. Pettersson.
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Drängen i skuggan.
16

En dräng var mycket lat. Under arbetstiden lade han sig
en gång under ett träd ock somnade. Då kom husbonden ock
fick se honom.
»Laga dig opp!» skrek husbonden, »du är inte värd, att
solen skall skina på dig.»
»Därför har jag ock krupit hit i skuggan», svarade drängen.
Roslagen.

Svårt matställe.
17

Det var en dräng som tjänade på ett snålt ställe. En
morgon utbrister han:
»1 da sir ja möcke bätter, än ja gjorde i jafse».
»Hur så?» sa husbonden.
»Jo», sa drängen, »i jafse så ja inte ärtera i ärtavällingen,
men i da så sir ja körketornet igönom ustaskifva.»
I jafse i går afton.
Småland. Upps. lmför.

»Gud ske lof för syn! 1 går såg jag inte smör på brödet,
men i dag ser jag aderton kyrktorn genom ostskifvan».
Södermanland.

19

Drängen sitter till bords ock äter ärter, men finner just
ej många af det slaget. Rätt som det är, far han upp, kastar
af sig rocken ock kaflar upp skjortärmarna samt rusar mot fatet.
Hustrun, som står vid spisen, blir förskräckt ock frågar,
hvad som går åt honom. Han svarar:
»Jag ser en ärta i fatet, ock ta mej håken skall jag inte
ha nal»
Södermanland.
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De hade skomakaren i ett hus, ock matmodern där var 20
snål som ett syndastraff. När skomakaren satte sig till bords,
var hon rädd, att han skulle taga för sig för mycket af maten,
ock sade:
Tag lagom, tag, skomakarefar,
för jag har litet af smöret jag.
Men sedan åtrade hon sig ock ville stryka öfver med hartassen ock sade:
Ät ändå ni, skomakarfar!
Jag sjunger bara för barnen jag.
Roslagen.

En annan sade till sina gäster så här:
Ät ni, som främmande är!
Våra ä inte så åpna.
Åpen glupsk.

21

Västergötland.

Frieri.
En tafatt gosse friade på följande sätt:

22

Han: Hä ä no skammlitt tell å fräge, männ hä skulle våra

rolitt tell å vätta, omm du tyttjer omm må så hå ä na.
Hon: Nä-ä då!
Han: Ja-a, samma jär ä mäg, männ a mamma ba mäg höre ätter.
Medelpad.

Han ock hon.
Hon: alska du ma, klgosa?
Han: 'ge.
Hon: vel du go t dgdn fo? ma?
Han: nce da ska sootan jg&a!

23

Kalmar.

Mässningar.
24 Prästen:
Klockaren:
Prästen:
Klockaren:
Prästen:
Klockaren:

Såg du nån komma på gärdet?
Jag såg en gubbe ock en gumma komma på gärdet.
Hade den käringen något att bära?
Hon hade en flängder gris ock en kaka att bära.
Hvad gjorde du så länge bakom altaret?
Jag satt ock lappade mina gamla skinnbyxor i ashålet.
Södermanland.

Klockare, klockare, hvad gör du?
Jo, jag sitter bak altaret ock lusar mina gamla
skinnbyxor.
Prästen:
Klockare, klockare, ser du någon komma?
Klockaren: Ja, jag ser ena bondahustru.
Prästen:
Klockare, klockare, hafver hon något med sig att föra?
Klockaren: Ja, hon hafver ena pantakako ock ena stektan gris.
Prästen:
Klockare, klockare, gack efter knif ock gaffel, på
det vi mågom (lela: hufvudet det tar jag, ock rumpan får du.

25 Prästen:
Klockaren:

Uppland.

Klockare, klockare, ser du någon komma?
Ja, jag ser en bonde komma med en gris.
Tag honom hit, jag vill honom skifta i tu:
hufvu tar jag, ock fötterna får du,
ock rumpan* ska vi lemna åt vår granne.
") Var. svansen.

26 Prästen:
Klockaren:
Prästen:

Västmanland.
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Klockare! Var det du?
Prästen:
27
Klockaren: Ja! Jag sitter bakom altaret ock lappar mina gamla
skinnbyxor.
Ser du någon komma?
Prästen:
Klockaren: Ja, jag ser ena bondahustru komma med tvänne
Prästen:

paltar ock en skinka.
Be na komma hit!
Uppland.

Bonden Stöfvel Pål hade slagit en präst, skändat en jungfru 28
ock orenat bakom altaret i kyrkan. För dessa förseelser önskade han få förlåtelse samt gick en dag till prästen ock
tog med sig den allra största ål, som fanns. Prästen blef så
frestad utaf anblicken af den stora ålen, att han ganska skyndsammeligen gaf honom förlåtelse för alla hans grofva synder.
Men då Men skulle slaktas såsom en stor läckerhet för prästens
egen mun, befans det vara bara skinnet uppstoppadt med sand.
Nästföljande söndag, då Stöfvel Pål gick fram nära vid
altaret, tog prästen tillfället i akt att med hög röst inför hela
församlingen mässa som följer:
Du store Stöfvel Pål,
som skänkte mig en sandig ål,
du prästedängare,
du äreskändare,
du storskitar i Guds hus!
Uppland.
Uppteckningarna 25-28 äro hämtade ur STEPHENS' ock livvritNCAvArmins' handskrifna vissamling å Kungl. biblioteket. Rörande en af
dem finnes i manuskriptet följande anmärkning: »Föregifves vara sjungen
af prästen, emedan han ej kunde annat.» — En svensk variant till 28
finnes uti Key/mc:44a, Heilbronn 1884, vol. II, s. 212, med öfverskrift Der sfindige Paul.

Okynniga pojkar hade tagit ett vagnshjul i prästens bod 29
ock kastat det ned i brunnen. Påföljande söndag »gjorde han
ottesången» sålunda:

14
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0 syndaträl,
som hjulen stjäl
ock i min brunn begraver,
ställ hem mitt hjul
uti mitt skjul,
om du vill salig varda!
Västergötland, Flundre h:d.

Dessa ock andra sådana mässningar framkalla genom sitt innehåll
förvåning, ock man måste ovillkorligen fråga sig, huru allmogen kunnat
lägga så hädiska ord i sina prästers mun.
Vi antaga, att minnen här föreligga från den katolska tiden. När
folket ej förstod ett ord af de latinska responsorierna, kunde man ju
lätt frestas att lägga in någon mening i dem. Ock att orden tyddes
så, som här skett, det torde nog de katolska prästerna själfva rådt för.
För öfrigt äro dessa mässningar ej enastående. Vid sidan af dem har
man en mängd sägner, hvilka genom sitt innehåll bevisa sig vara från
celibatets dagar. Prästerna framställas nämligen i dem icke blott såsom
gnidska ock giriga, utan äfven såsom sedeslösa, i det de stå i brottsligt
förhållande till sina hushållerskor ock hänga efter hustrurna i socknen.

Grötrim.
Att rimma till gröten hörde för ej så länge sedan till julkvällens nöjen. När en börjat, skulle de andra rimma ifrån
sig. Att läsa upp ett gammalt rim var ingalunda stridande
mot ordningen för dagen; men den som ej hade något sådant
till hands, fick lof att själf smida hop något nytt. Synnerligen tankedigra ock formfulländade äro dessa »poesier» ej;
men de hafva i stället den förtjänsten att vara godmodiga samt
roliga, ock när allt kommer omkring, äro de kanske en smula
bättre än sitt rykte.
Nu för tiden, då allt roligt tages ifrån allmogen för att
bereda rum för religionen, nu trifvas dessa ock andra små
roligheter icke längre så som förr. Liksom jättarna ej tålde
kyrkoklockorna, fly dessa för bönehusen. Må de finna en
fristad i denna tidskrift ock för kommande religions- ock förståndsmänniskor vittna därom, att det en gång funnits godmodig humor äfven bland gamla Sverges folk.
Denna gröten är kokad i gryta å inte i bytta;
du ska inte ta mer i skea, än du kan lyfta.

30

Västergötland, Ale h:d.

Denna gröten är kokad i gryta, men inte i ett skåp;
du ska inte äta mer, än du tål, ditt sjåp.

31

Västergötland, Vätle h:d.

Dänne gröten ä kokt i gryte, män inte i e fi;
dän som inte vill äte, så få han läte bli.

32

Värmland.

Denna gröten är kokt i en gryta å inte i en fingerborg;
häf i dej, min Ingeborg!
Väster götl and.

33
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Denna gröten är kokad i gryta å inte i en bolle;
Anders är en förbannade stolle!
Västergötland, Ale h:d.

35

Denna gröten är kokad i gryta ock inte i en strumpa;
du vore en bra räf*, bara du hade rumpa.
*) Var. hund
Uppland.

36

Dänne gröten ä kokt i gryte å int i gremrne;
ett par bökser ha ja på mäj, ett par ha ja hemme.
Värmland.

37

Denna gröten är kokad i en gryta å inte i ett skrin;
du språkar som ett svin.
Roslagen.

38

Den här gröten ä kokt i e gryta å inte i en kastrull;
ock därför klifver ja opp i en stor tall.
Södermanland. Upps. lmför.

39

Dänne gröten ä kokt i e gryyt å int i e tall -kliver opp i e gran.
Öland. Upps. lmför.

40

Denna gröten är kokt i en gryta å int i ett stop;
Gud låt Anders å Stina komma ihop!
Västergötland, Ale h:d.

41

Denne gröten är kokt i e gryta å int i e vagga;
innan nästa år ska du bjuda f'addra.
Västergötland, Vätle h:d.

42

Denna gröten är kokad i gryta å inte i en skalle;
det var bra det, Kalle!
Okänd hemort.
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Om gröt vore kokt i en gryta ock hälld i en skål,
så fruktar jag, jag åt mer än jag tål.

43

Ångermanland.

Denna gröten är kokt i gryta, men inte i något skrälle; 44
den, som tar sista sken, får heta »snåla Pälle».
Södermanland.

Den här gröten ä kokt i e gryta å inte i e trumma;
dom som int äter sej mätta, di ä dumma.

45

Södermanland. tipps. Imför.

Den här gröten ä kokt i e gryta å inte i en häst;
ät inte så möcke, så du blir så tjock som vår präst.

46

Södermanland. Upps. Imför.

Dän här gröten ä kokt i e gryyt å int på en stoobb;
Gu välsigne bå matmor å hännes goobb.

47

Öland. Upps. Imför.

Dänne gröten ä kokt i e gryyt å int i en stokk;
nääst år jör boonn matmora tjokk.

48

Öland. Upps. Imför.

Dänne gröten ä kokt i e gryyt å int i e tuunn;
säger en å tunna, så blir de två baljer.

49

Öland (ock Kalmarorten). Uppe. Imför.

Dänne gröten ä kokt i e gryyt å int i ett stop,
daffö så äter ,ja opp allt ihop.

50

Öland. Uppe. Imför.

Dänne gröten ä kokt i e gryyt å int i en ho,
män ja tökker dän ä go.

5

Öland. Uppe. Imför.
Sv. landsm. VII. 8.
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Denna gröten ä kokt i en gryta å inte i en grimma;
den får inte äta gröten, som inte kan rimma.
Kalmarorten. Upps. Imför.

53

Gröten är kokad i gryta ock inte på nåra äng;
här må fan vara bå piga ock dräng.
Fatet är litet ock sken är flat;
likväl så vill dom, en skall äta snart.
Nyköpingstrakten,

54

En piga rimmade till gröten sålunda:

Denna gröten är kokad i ett kök ock inte på en vinn;
när frun dör, blir härrn min.
Okänd hemort.

55

Den som iint har ske å läpp,
han får iint va heemm i Runsbäck.
Runsbäck by i Torslunda s:n.
Öland. Upps. Imför.

56

Min sked är liten å nätt,
jag äter mig snart mätt.
En annan fortsätter:

57

Min sked är stor å bre,
jag äter så mycke som tre.
Västmanland.

58

Bokksta gata å Bokksta grinn;
munn ska opp å glärsträ inn.
Gläfsträ sked.
Norrland.

59

Gröten ä biten,
å ja stikker dit 'n.
Öland. Upps. lmför.
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Gröten ä vit,
å ja stikker dit.

6o
Öland. Uppe. lmför.

Jag tar vid min brädd,
så är jag inte rädd.

61
Uppland.

62

Jag ser i taket
ock tar i fatet.
Södermanland.

Gröten är god ock hvit;
jag tror jag slickar i mig bå fat å ski.

63

Södermanland.

Dän som iint vill te gröten riimtn,
han ska häägg i bastgriimm.

64

Öland. Uppe. lmför.

Jag bryr mig inte om till att rimma,
jag äter, som jag vore hemma.

65

Västergötland, Vätle h:d.

Hvit häst ock svart grimma;
bättre är tiga än illa rimma.

66

Af en, som ej var hugad att rimma.
Södermanland, Tumba.

Hvit häst ock svart gremma;
den, som inte vill äta, får sitta där
ock klämma.

67

Södermanland.

Tacka vet ja mor, som gryna mol,
va oppe innan hanen gol,
niosen den raar
som i värden månn vaar;
därpå lell, hä, hä!
Öland. Uppe. lmför.

68
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Gröten ä go å gryna ä trinna;
men, kära go vänner, ät er inte för stinna!
Närke.

Den här gröten ä kokt utå gryn;
nu har ja äti, så magen står högt i skyn.
Södermanland. Uppe. lmför.
Drängen rimmar:

71

Denne gröten är kokt på gryn ock inte på ägg,
ock ingen får smaka 'n, som inte har skägg.
Men pigan svarar:

Denne gröten är kokt på gryn ock inte på höns;
en kan föll ha skägg, fast inte de söns.
Värmland.
Variant.
Drängen:
72

Denna gröt ä kokt i en gryta å inte i ett ägg;
den får inte äta, som inte har skägg.
Pigan:

Denna gröt ä kokt i en gryta å inte i ett höns;
vi har skägg med, fast de inte söns.
Kaltnarorten. Uppe. lmför.

73

Denna gröt ä söt;
den som inte äter den, ä ett nöt.
Norrland.

74

Denna gröten är god som gull;
den, som har koka 'n, är full.
Södermanland.

75

Gröten är god som socker,
å matmora ha vari tjocker.
Södermanland.
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Det är ju i sin ordning,
att jag, som är skåning,
är fylld med gröt i min mellersta våning.
Okänd hemort.

Slår armen i krok
å äter opp allt ihop.

77
Kalmarorten. Uppe. Imför.

Af alla myndigheter på jorden
så är grötmyndigheten den största i Norden.

78

Ångermanland.
En rimmar:

Jag sitter ijämter ett nöt .
ock äter gröt.

79

Härtill svarar en annan:

Jag sitter ijämter ett fä
ock gör så mä.

8o
Närke.

Det var kalas på ett ställe, ock bondgummorna hade 8i
skickat dit »hvitgröt» som vanligt. Bland gästerna var en
grannhustru, som alltid ville skryta med sin präktiga gröt.
När man nu skulle äta ock hännes gröt kom fram, sade hon:
»Få se nu, om I kunnen äta den här gröten, för han är
kokad i en hast.»
Då var det en spefogel, som genast »rimade» till gröten
ock sade:
Ja, nu ha vi hört alla, att gröten är kokad i en hast;
i brist på visp, så har hon rört till med en kvast.
Gumman hon blef sprittande arg ock gjorde sedan icke så
mycket väsen af sin präktiga gröt.
Roslagen.
En gubbe, Pär Ersson i Järns socken på Dal, gick en 82
kväll förbi Tornefjällskoll. Han hörde då, huru en jätte ropade
i bärget:
Gröten ä koka på hälla, men ej på täkta;
därför ska vi äta, hela släkta.
Jätten ville nämligen ha hjälp med gröten, ty han hade
ej kommit underfund med att hvad man ej orkade äta upp
kunde sparas.
Runa, 4 h. 1843, s. 28.

NORDLANDER, SMÅPLOCK.
83

VII. 8

Grotrim finnas, för praktiska ändamål, utgifna i flere mindre samlingar, t. ex.:
'jo splitternya julklapps-deviser och grötrim. Af B—n. Sthm, Flodin
1852 (70 st. grötrim).

Oumbärligt vademecum för julklappsgifvare, eller tredje samlingen
splitter nya verser till julklappar och rim öfver gröt. Af B—n.
Sthm, Flodin 1857 (76 grötrim).

Farbror Mårtens nya och samlade julklappsdeviser samt grötrim.
Sthm, Flodin 1862 (52 grötrim).

Den lille julpoeten.
årg-. 270 julklapps-deviser och grötrim.
Af B—n. 3 uppl. Sthm, Flodin 1873 (70 grötrim).
I dessa fyra samlingar ha vi blott funnit följande tre rim (alla i
saml. från 1857), som stämma med de ofvan af oss meddelade:

Gröten är kokt i en gryta och icke i en skål;
jag fruktar, att jag äter mera än jag tål.
Det är ju i sin ordning, att jag som skåning
nu fyller upp med gröt min mellersta våning.
Af all slags myndighet här på jorden
grötmyndigheten är störst i — orden.
Jfr här ofvan n:r 43, 76, 78.

84

I norskan motsvaras dessa rimmerier af s. k. leverrim (d. ä. lefverrim), som förekommit vid kalas på fisklefver. Dessa äro i allmänhet af
religiöst innehåll ock af den art, som följande två uppteckningar ange:

Denne lever er ikke af en brasen;
Guds sön gjorde sit indtog i Jerusalem på et asen.
Denne lever er af en abbor;
Guds sön blev forklaret på bjerget Tabor.
Medd. af dr N. WILLE.
85

Lefverrimmet är för öfrigt af äldre datum. Det ingår som en
väsentlig beståndsdel i 1600-talets sällskapliga tillfällighetspoesi. »For
at vmkke »gejsten» og have et fast udgangspunkt, der tillige gav den
förste verslinie med rimordet», säger PALUDAN (Renaissancebevcegelsen i
Danmarks literatur, Kbh. 1887, s. 236), »greb man tu den ved sin
åndlöshed betegnende udvej, leverrimmet, for hvis skyld der bland retterne
på bordet altid måtte vwre en lever». Ur en dansk samling, Haltandet Hundrede Artige Riim om Leverne 1689, anföra PETERSEN (Bidr.
t. den danske literaturs hist. III, 2 udg. s. 420-21) ock PALUDAN
a. st. följande:
Denne lever er icke af en elster:
over Gud er ingen mester.
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Denne lever i en henne er skabt af Gud;
derfor bor vi at efterkomme hans bud.
Denne lever er icke af en abor,
Jesus blef forklaret paa det bierg Tabor.
Om lever vi rjtne alle tillige
o Herre, tilkomme os dit rige.
Denne lever er icke af en fro,
monne vertens pige vxre mo?
Denne lever er icke af en due,
somme gaar barhoffuet, som vel maatte kem hue.
Denne lever er skior og icke sey,
i verden findes mangen hanrey.
Lever, du er icke skabt i vand,
vi rime det allerbeste vi kand.
Svenska lefverritn finnas i ett par samlingar från 1600-talet. Den
första har titeln:
Några .Bordsrim/ SNO och Lustigt/ så wäl Andelig-en som/ 86
värdsligenl. Leken' Som brukeligt är: at be-/ rimma/ &vilka een Iii

dygd vpzoäkia och reda kunna" Nullum vita tempus/ vacarel debet
officio" Stockholm/ Trycht hoos Oloff Oloffson.I Anno D.MC.XX.
[Skall vara 1620].
Boken innehåller sammanlagdt 8 blad. Först meddelas »Andeligha
Rim», ordnade under latinska öfverskrifter, t. ex.:

Spes =doa Christus.
Thenna leffuer är icke af een grijs/
Then som hoppas på Christum är wijs.
Thenna leffuer är icke aff en hara/
Från alt ondt oss Gudh bewara.
Thenna leffuer är icke aff een sill/
Gudh ware oss allom nådig och mild.
Thenna leffuer är icke aff een strömlingh/
Gudh oss bewara från ewig fördömming.
Thenna leffuer är kokat j thenna gård/
Gudh öffuer oss hålle wackt och \vård/

PEenitentia non proorastinanda, t. ex.:
Thenna leffuer är vthan been/
Then sigh wil bättra ware ey seen/
Thenna leffuer är icke af een koo/
Huru liufligh är then himmelska roo.

24
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Memento Novissima, t. ex.:
Thenna leffuer är kokat vthi thenna by/
Skam och laster skal man altijd fly/
Så komma »Wärdzliga Rim», först två allmänna; det ena lyder:
Thenna leffuer är icke aff en stöört
Betenck ändan ehuad tu gör.
Sedan under följ. rubriker:
Optima mediocritas:
Thenna leffuer är (icke) kokat j potta
Vthi alt ting/ moste wara motta.
Thenna leffuer är icke aff en höna
Thet retta och bästa kan man offta ey sköna.
In prosperis medius, in asperis infraotus, t. ex.:
Thenna leffuer wil iagh vpäta vthan tuång/
Vphäff tigh ey för myket j medgångh.
Patientia victris — med blott ett rim;
Vanitatum Vanitas — äfvenså;
Rota humana — med ett längre rim;
Propria lans sordet — med två; ett af följande lydelse:
Gedda leffuer är thetta iagh weet
I taal/ !poste wara sandheet.
Tucktigheet moste wara ther hoos
Om tu wilt förtjäna något roos.
Lingva ne prwoedat mentem, med ett rim.
Hoo solo pro oerto, quod si oum stercore oerto,
Vinco vel vincor, semper ego maoulor ;
med två rim, det ena af följande lydelse:
Leffren är aff gädda iagh weet
I förstone älskog är sööt.
Män när hon ey/ är rätt och billig.
Sedan stoor ånger haffuer medh
Män rett kärleek är wäl god/
och bliffuer altijd j lijka modh.
Så dinar iagh med all flijt/
Jungfru sitter nämmare hijt.
Ingrato homine nul peijus. Hit tre rim, det sista så lydande:
LefEren wil iagh berimma effter gammalt sätt.
Jagh tacker Gudh/ Jagh är väl mätt.
Thet wij icke skole förgäta
När wij monde dricka och äta.
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Respice finem, med endast följande:
Leffrar att berimma/ är sed iagh wäl weet,/
Bäst är at handla medh försichtigheet.
Ty huar ackte liwadh han wil göra/
At han ånger ey får medh sigh föra
Och effter åt är försent.
Tå at rygia är thet förment.
E N D E.
Den andra samlingen finnes i en bok i katekesformat med titel: 87
En Ny Formerat Trenchkr-Book, Sthm hoos Goldenau 1696; 135
rim, hvart ock ett på fyra rader. Deras innehåll är dels moraliskt, dels
rör det kärleksaffärer, t. ex.:
29.
Såm dänna fisken förr i kalla wattnet spela,
Förnöijd åg lustig fast han arm åg nakug war/
Så giör ett hurtigt mod/ dät nöijes rikdom har
Fast ikke lykkan städs sin ymnoghet utdelat.
42.
Af giädda lefren är åg äy af någon löija;
Dän är hugkåmmen nog åg altid blir uphögd
Som lefwer dygdigt åg med måttlighet förnögd
Ty allas sinnen sig till ett slikt sinne böija.
52. (»Emot Vnkarlarna».)
Af höna lefren är åg ikke af nån fluga
I orden wara söt/ dokk uti hiärtat liuga
En flikkas hiärta snart illistigt taga in
Dåkk dät snart öfwergie/ hwars tro är dätta sin?
59. (»För Vngkarlarna».)
Af giädda lefren är åg äy af någon flundra
Af jungfrur är mig sagt äy finnes en blan hundra
Dän stundlig längtar äy at få en trogen wän
Såm hon kan älska åg som ällskar sig igien.

Hvarjehanda.

Tre trädslag.
88

Hä va en, som kåm övärens mä fan, hit di ska fräist säj
namne po tri traislag; o sku fan hind först, ska an fo an.
Karin sa: asp, al, ek.
Fan sa: furu, tall, tre — o han tappa.
Finnland, Pörtom. Hels. Imf.
I Petalaks säges detta om Gud ock fan. Hela. lmf.
Varianter:

89

Asp, al, eik.
Tall, furu, trä.
Finnland, Vörå. Hels. huf.

90

Björnen: tallträ, furustock.
Räfven: asp, alen, ek.
Finnland, Åbo. Hela. huf.

91

Torparen: ek, al, ask.
tall, furu, torrstock.
Fan:
Norrtälje.
En variant fins i

Runa för 1849, s. 35.

Verser i böcker.
92

På pärmens insida skrifves ofta en vers, som angifver
ägaren ock varnar för olofligt tillgrepp af boken:
Den, som denna boken tar,
han har icke Gud till far.
Stockholm.
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Anders Olsson är mitt namn
mig till heder ock ingen skam.
Den som denna boken stjäl eller snattar,
han skall stå på hälvetes trappa
med en svart hatt ock en röd kappa.

93

Småland, Västra h:d.

Anders Olsson är mitt namn,
mig till heder ock ingen skam.
Det är mig i dopet gifvet
ock i lifsens bok inskrifvet.

94

Södermanland, Västergötland.

Den, som denna boken nappar,
han skall dansa utför satans trappar.

95

Östergötland.

Under min skoltid i Hernösand skrefvo skolgossarna i sina 96
böcker en så lydande vers:
Liber est meus,
Testis est Deus;
Nomen si quwris,
Supra videbis;
Angernaannia natus
— — vocatus.

Tack.
Efter slutadt dagsvärke säger en snål bonde till sin torpare: 97
Takk sko du ha! Dakspäninjen trägg du aller komma bog.
Ångermanland.

En drängs klagan.
När jag tjente Ava-drägg;
välinjen tunn
å jea grunn,
å smöre fikk ja aldrig si.

98

Afva är en by.
Ångermanland.
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Fia Nype.
99

Känner ni Fia Nype?
Hårdt brö å tunn supe,
spruckna skedar å flata fat.
Ock så vill Fia, att en skall äta snart.
Södermanland.

Smöret.
too

Smöret är besvärligt tre gånger om året:
Första gången, när det inte fins något;
andra gången, när det är så varmt, att man inte kan ha det;
tredje gången, när det är så fruset, att man inte kan stryka
det på bröd.
Ångermanland.

Bakvändt tal.
rot

En bonde väckte sina pojkar med följande ord:
Opp vä ji, pajkar! Hästa ä överst i häffa, å sola krig
hele åkern!
vä med.
Ångermanland.

102

Hästa ä hökt på himmeln, å sola grassere däri åkerstyttje.
Medelpad.

103

En bonde är ute ock åker. Då märker han, att ena skakeln gått af, ock ropar:
Ptrotta skåtja! Maja jäkk a häre augan.
Meningen var att säga: Ptro Maja! Skåken gick af häri ögat.
Jämtland.
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En käring hade mistat sin kalf, ock då hon inte kunde 104
finna igän honom, gick hon till granngården ock frågade efter
honom så här:
Ha ni sitt nån kalv?
Svart va han vit,
å bak va 'n framm,
å framm trava 'n,
å bak jekk 'n,
å miste 'n tri dägar
för, än jä fekk 'n.
Ångermanland.

Har du sett min turlarfve?
Svart var han vit,
fram var han bak
å rumpan som en katt,
å gått här fram.

105

turlarfve tjurkalf.
Roslagen.

Svart var han hvit,
ock bak var han fram,
fyra hvita fötter ock en framfot.

106

Södermanland.

I morse, när jag var åt lagåln, var grinna ute ock kalfva 107
på vi gafvel.
Södermanland.

Ha ji sett nan svart- ock vitrosät 'n gumora?

i o8

Hon ville säga: God morgon! Han I sett någon svart ock hvitrosig (kalf)?

Det var en gång en gubbe, som sprang kapp med en hare. 109
Ock när gubben skulle tala om, hur det gick, sade han så här:
Uppför vann han,
å utför tappa jag.
N. Ångermanland.
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Jag sadlade min stöfvel
ock smorde min häst
ock red igenom solen,
där skogen gick ned.
Ångermanland.

Vårdadt språk.
iii

Någon rättade en annan för grott, fult talesätt, särskildt
för »hä» (= det), ock sade:
Säg int hä, int! Säg dä: dä ä snällare hä.
Medelpad.

När gossar gå, på bygden.
Enligt gammal sed i Norrland göra byns gossar nattetid
flockvis besök i gårdar, där flickor finnas, ock sedan de uppehållit sig där en stund under språk ock glam, draga de vidare.
Detta kallas i Ångermanland att »gå på bögda».
När pojkskocken kommer till en gård, uppmanas flickorna
att öppna, ock detta plägar ske med verser af följande slag:
112
Sut opp ten,
som gå tvärs över ven!
Ångermanland, Nordingrå.

113

Häv opp ten,
som går snett över ven!
Fielsingl and.

114

Opp mä hakan å ten,
som går snett över ven
å ä till förbaskade men.
Medelpad.

115

Gör mot viljan
å stig på tiljan
å öppna på ten,
som går tvärs öfver ven!
Ångermanland.
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116

Stig snett •för tiljan
ock lägg till viljan!
Helsingland.

Bryt mot vilja
ock stig på tilja
ock öppna den ten,
som går tvärs öfver ven
ock är bå dej ock mej till men!
Var. r. 4: som går tvärsför lägstätteven.
lägstatteven längsefter-veden.

117

Ångermanland.

i 18

Hör du, Anna Lena,
stig opp å rör på bena!
Ångermanland.

Ta på dä tvärtförrannetjolen å sneskorna, som inte åt döra! 119
Medelpad.
120

Kast å Aj dä lona,
få du höra, hur dä dona!
Helsingland.
lona det ludna, fällen; dona dånar (på dörren).

121

Jär i härmen
å hä 'n tå ärmen!
Jär gör.
År en uppmaning att köra upp sängkamraten ock öppna för den
talande.
Medelpad.

Härtill svara flickorna:
Gå himm å lägg dä på slöra,
så lusa fo na jöra!
slöra trasa.
S. Ångermanland.

122
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Gå himm å lägg dä å dra na gämmalt över då, så lusa fo
nan mat. Å komm ä Dan å tag ä, så säg: »hä ä mätt!»
mätt mitt.
Ångermanland.

124

Jag har gått i förbund med kudden ock i förening med
fällen ock gett mig faen på, jag häfver ej opp dörren för några
pojkar nå mer.
Ångermanland.

Olika landskaps sätt att stafva.
125

E, 1, d, säger eld,
g, a, f säger got — eldgaf,
f, e, 1 säger brannstaka.
Finnland, Nykarleby. Hels. lmf.

126

F, ö, n säger fön,
s, t, e, r säger ster,
säger vindu.
Mälar-trakten.
Så säges man stafva i Skåne.

127

H, a, n, d — säger näfve.
Värmland, Gottland.

128

M, ö, s — säger möss,
s, a — säger sa,
säger lufva.
Västerbotten, Jämtland.
I Mälare-trakten staf vas på detta sätt till hätto ock äfven till
skinnkaskett.

129

S, t, r, u, m — säger strum,
p, a, n -- säger pan,
säger hausan.
Okänd hemort.
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Stafningsgåtor.
Huru stafvas till »kringfluten holme» med en bokstaf?

130

'0 : JIMS

Huru stafvas till »ondt väder» med tre bokstäfver?
‘!

131

:1VAS

Huru stafvas till »prost» med två bokstäfver?

132

-4soad 1.ep agg sis 'nepirp i2o1 2»gi noo 14cgso ua 3134 no° I 'd :ases

Lirum lamm skedskaft,
huru stafvas det med tre bokstäfver?

133

4 'a 'p : asks

Huru stafvas till »torrt gräs» med två bokstäfver?
'Q

134.

'q :asks

Huru stafvas till »varmt vatten» med fyra bokstäfver?
s 's 'd :asks

135

Att tala latin.
Å'liån, päliån, jässimåriån.

136

Detta säges vara latin ock uttydes: ål i ån, påle i ån, gäss simmar i ån.
Västmanland.
Lyder äfveu så här:

Ålåriån, pålåriån, jässimåriån.*

137

ålar i ån, pålar i ån, gäss simmar i ån.

*) Var. kattsimåriån.1 Uppland.
gräsimåriån. f
gåsimårlån. Värmland.
Sv. landstn. VII. 8.
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Mulätt kulått illå vulått id dödås vilbrum.
= Mulet, kulet, illavulet i de dödas hvilorum.
Värmland, Närke.

139

Ettlånarn kanndi sinmär.
= Ett lam kan di sin mor.
Allmänt i Svealand.

140

Tillo * kånnta brum.
= tu lo[djur] kan ta tu rum.
0) Var. Tillass.
Åfven : Ttlam tåko rum
= tu lam ta korum.
Allmänt i Svealand.

Att tala finska.
141

Kun soison,
is voison.
= kon såg i sån, is var i sån.
Finnland, Lovisa-trakten. Hels. lrnf.

Ljudfysiologi.
142

Följande uppgift förelägges på lek:
Säg »knipa»
å ta int ihop slipa!
slipa läpparna.
Västerbotten, Jörn.

Svårfattliga ord.
143

En gumma förstod allt i bibeln utom tre ord, nämligen:
Pinårum, viskepålse å flintsten.
Ångermanland.

144

VilOrum, s1ugB-6sten å viskepålsen.
= hvilorum, slungo-sten ock vidskepelsen.
Närke.
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Stänta-flOr, stöt-Osten å viske-pålsen.

145
Värmland.

Grafskrift.
Enmålåres
d. v. s. en målares hvilorum.

146
Värmland.

Vid tröskning.
När man tröskar på logen, roar man sig med att härma 147
slagorna, som tala på följande sätt:
Röck å vä'st å tå par laSrxor.
(När de tröskande äro fyra).
Småland ock Västmanland.

Vi' ä ena räska gossar.
(Också då fyra tröska).

Fåttås en.
(Då de äro tre).
Dessa ord sägas ont länge ock väl samt med skarpt utmärkande
af takten.
Västmanland.

Om svag is.
Om dem, som gå på svag is, säges:
Först'n bryt,
å annern bräcke;
då trejjen komm,
sä stäner 'n ätte.
r. 4 = så stannar han efter, blir liggande.
Ångermanland, Boteå.

148
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Om kälkåkning.
149

Tjwå å tjwå om tjalken,
å tri å tri om dröga.
Brukas »bara som ett ordspråk».
Ångermanland.

150

Två å två om tjålken,
å komm 'n trejjen, s stålp 'n.
Västerbotten.

Namn.
151

En gumma, som ropade in sina barn, sade:
011e, ÄN,
Nisse, Pälle,
Segge, Sagge,
Bögge, Masse,
komm in å ät!
Alle =?, Segge Sigrid(?) Sagge Sara, Masse Märta.
Ångermanland.
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26 h. II. 3. Runömålet af H. VENDELL, s. 65-154.
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