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Företal.
Följande samling språkprov gjordes under somrarna 1889
ock 1890 i byn Jormvattnet eller Jorm vid den lika benämnda
sjön i västra delen av Frostviken, Jämtlands nordligaste socken.
Endast några få gåtor förskriva sig från Tunnsjön ock Sörli i
Norge. Samtliga stycken upptecknades med vanlig skrift under
långsamt berättande. Som en oundviklig följd härav har uttryckssättet i en del berättelser icke blivit så naturligt ock
okonstlat, som man kunnat önska; dock anser jag, att i synnerhet
av de kortare bitarna tillräckligt många innehålla ett i detta
avseende fullt tillfredsställande språk. Åt den fonetiska sidan
har jag egnat särdeles stor uppmärksamhet ock omsorg, ock
alla stycken ha härför åter noggrant blivit genomgångna, sats
för sats, med berättaren. Oaktat jag härvid gjort mitt bästa
för att få målets ljud korrekt återgivna, är jag naturligtvis fullt
medveten om att jag i fråga om en för mig förut alldeles obekant
dialekt ej kunnat undgå att göra åtskilliga misstag. En särskild
svårighet vållade vokalljuden, av vilka somliga inta en mellanställning mellan de i landsmålsalfabetet representerade. Till
ledning må här följande upplysningar lemnas.
Tecknen e, o, a ock o föreställa vokalljud, som ligga något
lägre än de motsvarande i riksspråket, d. v. s. tendera starkt
åt resp. a, n, 8 ock co. ut är norskt u, men står i mångas uttal
på gränsen till u. a är neutralt (står mellan de båda svenska
a-ljuden); v är engelskt u i but, e franskt å-ljud (i beau).
t• ock y äro åtminstone i betonad ställning endast halvöppna.
Konsonantiskt i (1) träder i stället för frikativt j framför alla
vokaler utom de höga z ock y. Framför rundade vokaler har
jag tecknat y, vars palatalitet dock givetvis är beroende av
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följande vokal. I fråga om konsonanterna anmärkes för övrigt,
att d ock g i in- ock utljud (även i sandhi) ofta bli frikativa;
att muljeringen av lång dental efter 2., y ock ta i obetonad ställning blir ytterst svag eller ingen ock därför här i sådana fall
vanligen lemnats obetecknad. Mellan vokalerna a ock a samt
följande palatal hörs ett ganska tydligt glidnings- (-y), likaså
efter j, detta senare dock icke hos alla. Dessa glidningsljud ha
här lemnats obetecknade. — Af sandhiföreteelser ha naturligtvis
endast sådana medtagits, som jag ansett mig ha direkt iakttagit.
Akcenttecknen ha här den i nyare dialektavhandlingar vanliga betydelsen, men tjäna även till att utmärka satsakcenten.
Av dennas många skiftande ock svårbestämbara grader har jag
i regeln blott utmärkt de starkaste (med akut, gravis eller
cirkumflex); endast här ock där har en medelstark satsakcent
angetts medelst tecknet för stark biton. I sammanhang härmed
bör jag nämna, att s. k. stark biton i sammanhängande tal
enligt min uppfattning ofta försvagas — detta till förklaring av
bristen på akcenttecken i många fall, där man kunde vänta
tark biton. Bindetecken har i de två första arken för underlättande av läsningen nyttjats i ordförbindelser, vilka i avseende
på akcenten äro likställda med enkla ord med tvåstavighetsakcentuering. I de senare arken har bruket av detta tecken
utsträckts till alla sådana fall, där ett eller flera relativt svagt
betonade ord nära sluta sig till ett föregående starkt betonat
ock därmed bilda en rytmisk enhet.
För att även ge en föreställning om den musikaliska akcenten har jag, så gott jag kunnat, med vanliga nottecken sökt
framställa de i ett samtal använda tonerna. Det säger sig självt,
att detta endast är ett ofullkomligt försök, som visst icke gör
anspråk på att ge en fullt trogen bild av dialektens melodiska
förhållanden. De använda tecknen dubbelkors ock halv paus
(för + ock —) före en not ange en höjning resp. sänkning av
ungefär
tonsteg av densamma.
Lidmålets område är ganska stort ock faller på båda sidorna
om riksgränsen. Inom Norge talas det i Lierne prästgäll (bestående av Nordli huvudsocken med Sörli annex ock Tunnsjö
kapell) samt i Rörvikens kapell, tillhörande Harran, annex till
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Grongs prästgäll, allt i Norra Trondhjems amt. Från Norge
har dialekten först i mitten av förra århundradet inkommit i
Frostviken. Här talas den i väster ock norr om Kyrkbyn samt
i de spridda fjällgårdarna (öster om kyrkan talas däremot Strömsmål, en jämtländsk munart). Att målet på ett så stort område
skall förete många avvikelser, är naturligt; liksom att en stor
del av dessa vållats av granndialekternas inflytelse. De här
lemnade språkproven gälla därfcir endast för västra Frostviken,
särskilt byn Jorm, den största ock viktigaste inom den svenska
andelen av dialektens område.
Några senare förändringar av de en gång gjorda uppteckningarna har jag i allmänhet icke vågat företaga, utom det att
jag i de av Pär Bengtsson förtäljda historierna utbytt de av
honom använda partiklarna nar, man ock fr (när, men ock för)
mot de eljes allmänna nor, man ock far.
Slutligen får jag uttrycka min tacksamhet till prof. LUNDELL
för månget råd ock särskilt för ordnandet ock grupperandet av
det brokiga materialet.
Stjärnhov ock Granebärg i dec. 1894.

K. H. Wall man.
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Ordspråk.
2 Begynna med en knappnål ock

sluta med en silverskål.
3 Lång biding (väntan) är ingen

byyKog ma
kgetvnoz o
ma sgqsk694.
låd bby a. 3ya m4tdry.

matdryging.
4 Han ler bäst som ler sist.

han le bäst som 16 sist.
5 Det är bättre att gå en krok än da ber-ta go:9-y-krök arv-vkt
väta sin brok (sina byxor).
s2. bråk.
6 En finne förslår inte långt i ett
f61,916-mt lågt t tömt
tomt hälvete.
&avåt.
7 En skid(vedträ)kan inte brinna,
kån 24-brifj, o 4 »arm
ock en käring kan inte träta.
kån t trtit.
8 Vi skall inte riva ned logen för rna sAa-it
los9vany-far
ett klenår.
laam.69r.
9 Dess flera kockar, dess sämre ds fkg köka, ds se,ma-bva.
soppan.
10 Dess förr det är gjort, dess förr ds fär-(b_a, y6,
s fdr a-a
är det stort.
st64.
11 En dags forskäll om våren gör
dåks fajg on) vd9n,lar
en veckas förskäl om hösten.
viab•uts fo",§',6Z om hhigkg.
12 Gör inte pojken galet för tolv ..ar t P6SPJOVg
fa-W-Atv
skilling om dan, så blir han
om dån, so bZi;-n t M noko.
inte till något.
13 Är det riktigt gott att pröva det

småa, så är det nu gott att
pröva det stora ock.
1)

a-a ritt göt o prftv da smos9a,
so
a. no g6t. o pr4v da
störa 6.

Skillnad.

a i tall, v nästan a, a i tal, a mell. a ock ä, a öppet e, } öppet i,
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d, s,, Z, n »tjocka»;

ft, j niuljerade;

g tonlösa.

Det är väl inte såhettetthälvete, d-a n g-so håg hålvdt, som 14
som alla prästerna säger.
pråstan såt:.
Det är inte till att se hunden
efter håren ock märren (1. storkorna =flickorna) efter låren.

a
ta"69 hilcii at hossprom 15
o mdra (1. stbjan) at lo'9rom.

Hundhaltan räcker inte så länge. htitiihålta rök t so liv.

16

hittfthålta 9.-Itykbys6rla rök e 17
låy.
Två hårda stenar gör sällan gott tö 12(1 tstkna /a—tsålan göt 18
ett mjöl.
my4Z.
Det skall allt hända, förrän da ska 6.2,t hån, fati„,-vcaa fa ån. 19

Hundhaltan ock enklingsorgen
räcker lika länge.

världen får ända.
Som han har lagat maten, så får
han äta den.
En lat får ock mat.
En lat blir aldrig så brått om,
som när han bränner sig.
Likare (bättre) en fogel i handen
än tio i skogen.
Det är likare brödlös än rådlös.
Han väntar inte för länge, som
väntar på det goda.
Han ser inte karlen längre än
inpå tänderna.
Det lönar inte kosta krutet på
kråkan.

som-an-t, ktya måttot, so fa,_n 20
bto-n.
21
ty, låt fa 6 måt.
tz, låt-bh åla-p bröt 6m, som 22
nor am-brån-sa.
likar gp v-fhiggceZ hån. an ti-? 23
skötst.
el-a likar brbltilos an ros9l6tys. 24
har vånt4t fe.
j, sor- vånt 25
po da 0.
han jgr t ken-låvar an inmpo 26
tån.
da lf)n-d kost 4rtåta po kros9ka. 27

Mycket vill ha mer, ock fan vill mkjyy vlo m4r, o fån ml-o 28
ha fler.
f?
Det är mon det musen pissar i
havet.

da mön-da, mtåsa pgs h håva. 29

i fr. beau, o i bo, e i dial. sova, itc norskt u, y öppet y, e, s, ii

ö.
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= m, g ock y = ng, ,/,,s= tj ;

30 Det är liten mon uti det kon

mjölkar fulla stävan, när hon
skiter uppi.

t,

(1„a ntti m608, pkia mÅåg
NT stål)°, nor -o ft

31 Den geten som mjiekrar (bräker) dan
ta som mOb•ar måst, ho
mäst, hon mjölkar minst.
mzetZA mifist.
32 Det är många, som har namnet, de måg, som-i nåmna, marmen få har gagnet.
f69h gågna.
33 Det flötes, som brukas.
da n&ytas, som briabs.
34 Vargen han blir nu alltid skyld vårlan ham bh no &ib
orätt ock många gånger.
brett 6 måg gi3igy.
35 Passar inte mannen tiden, så pets4 mån tia, so på-it tia
passar inte tiden mannen.
mån.
36 Prästen ock hunden tjänar ma-

pråstn, o huifi -4an måtn, ma

ten med munnen.
37 Det räntar inte som det ruvar,'

när det bär om härdingen.2
38 När han har rönt, så vet han det.
39 Han får ta sederna dit, där han

kommer.
40 Ett självbrutet sår är inte villre

(bättre) än andra sår.
41 Det är skillnad på folk ock

da råt-xt som da rficv, no
b& om han.
r8'mfii, so vt-n a.
han, fa tå san dit, d'a,ra
(9
jgbr64 s69r a nt vilar an
åna-j69r.
d-a'Rna po fRk-o spålmanar.

spelmänner.

sm69 grPta k 6 sf.ran.
43 Stora i orden ock små i tankarna stör Mom o sni69 tåkorn
ock skrypa (smala) efter låren
o sArgp at los9rom yutsom
justsom kanken (tuppen).
keteb.an.

42 Små grytor har ock öronen.

Ser stort ut.
När man härdar. / det d. v. s. när det blir utsatt för en hårdare
prövning.

a i tall, u nästan a, a i tal, a mell. a ock ä, a öppet e, t öppet i,
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muljerade; b, d',

j, i, n ock t, d, s, , r, »tjocka»;

g tonlösa.

ståst våtnom gorItvast vifi. 44
I största vattnen går strängaste
vinden.
45
Gråt har sin tid, ock le har sin tid. gr69t h s t o le b si ti.
De unga skall han lära, ock de dt 6g ska.,n, ler, o dgågnce 48
,ska-n .249-2-he&
gamla skall han slå ijäl.
Han må vara, där han är kommen. han mo vbro, dara han a 3.692n. 47
En tör varda vara,' där en är satt. sn tor ved wir°, dara, han a, såt. 48
Han må ta till vettet, den som han mo tå ta våt, dan solv 49
våta hi.
vettet har.
vågk, ska n6n,hy 50
Den som vitt vankar, skall nå- dan som
såek.
gonting samka.
vån- 51
nor
mettv, a., atifi, so
När maten är äten, så är vän.2,attfi.
skapan
skapen sliten.
åtta is.r freöas vår 0 52
Torsdags afton gör fredags välhadan kb ber (1. o
der ock lördan än bättre (1.
s"om viubl„,f4r).
ock lördan som i veckan förr).
Öst gök — bäst gök,
syd gök — sorg gök,
väst gök — värst gök,
nord gök — lus gök (1. tull2
gök).
5 En måste vara.

53
951,0,97t461,0b• — ,,bågt,,g64,04,
si gåtab. — sårg
vå4t„geL?„(cb• — veihs,g6103.,
ncY g6u,t1j — lifts461y4 (1. tig
g6Y-‘,3).
2)

Strunt.

Ordstäv.
54 Nu blir det eld utav, sa räven,

när han sket på isen ock såg
det rök.

no bli al t6, sa nivan, no-21
t po
o sd9g da rosiiLtb..

55 Hårt mot hårt, sa hin håle, när

hat mot h .4t,-a-n hosa, no-21
std9la.
»Höpp i lurom», sa han Töröl 126p lisarom, san t&rul håln62„g.
han bet uti stålet.

56

Hämmöu.

57 »Höpp i lurom», sa han Stutt-

luslp

liarom, sa n stisaf-ali,

Aron, när han sket i byxorna.
j4t t böksa.
58 Den som hade haft lagt sig, sa dan som a hecit lat sa, sa
karlen, när han satt på sängkdg, nor an scit po se1
spången.'
sp6 kan.
59 Allt för ros skull, sa pojken, när ‘1,2,t far rck-btial, sa pkban,
han slog ijäl hänne mor sin.
no-n-0-242g a mOr,,s2.
60 Det är nu inte så mycket att d-a no it so miolpy o
skryta utav, det, sa storkan.'
då, sa stk'a.
I) Eller Stutt-Arne? Stutt = kort.
Sittbräde vid sängens nedra ända.
Flickan.

Talesätt.
Han har slitit ut barnskorna nu. han -a lata litt-Upaskön n6.

61

62
n,....bhnlötys a flit ddg.
Vi har varken att bita eller att ma ii vaitan, o 14t hal o br(n. 63

Han benlös är ute i dag.'
bränna.

Vi skall låtsas ha bjuggmjölet ma ska lås ho bpgmyga ta bi» 64
uti båda säckarna.
sgipm.
Du skall inte lägga huvudet ditt du& s/t at lag hiagm dat h 65
uti blötan för det där.
Våyta fa-la dgna.

bö o ia trift.v!
Han har bukten ock båda än- han -a bökta o

Bud ock inget trug!

66

anan.

67

darna.
Drag nu rätt käpprätt ini röven

på honom Jon Rängen!
Ett ord i munnen ock det andra

i röven.
Vad du har fått för en flasagröt
i näsan? 2
Han fodrar koftan sin, han.3
Det där går över mitt förstånd
ock långt ini prästens.
Det är så gammalt återefter
(tillbaka), allt sedan månskenet gick i knäet.

drå no råt 1494pråt ana r6Tva 68
p-ont ,(3 råfigil
åg 6Z a natåfaa o da-ånra 69
rötyvan.
46 - am-a föt fa-71„-Nsagrömt 70
h nås?
71
haw-fry /åtta sa, hån.
ch• da gor &va måt fotståfi 72
o lågt ana prå,s_tns.
da so Owe* dtat, ål_t sada 73
moymjeina
h4.

D. v. s. det blåser.
Säges åt den som flinar utan märkbar orsak.
D. v. s. han förtjänar mycket pängar.

Påsa v. flina.

0 i fr. beau, o i bo, e i dial. sova, ut norskt u, y öppet y, 0, 0, 8 = ö.
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0 = d, y = g, .2 tonlöst 1, m =-- m, g ock y = ng, ,69 = tj; t,
74 Han far din var ingen glas-

mästare. 1
75 Ni

får nu grina, hur ni vill, hälften
skall jag nu ha.
76 Hade inte jag haft den hatten
jag har, så hade inte jag haft
någon hatt att haft.
77 Nu skall vi inte ha hatten uti
handen.

fdr cinv v4 1flag gl4småhyar.
dok fa no grin, b.a dok vg,
Utta s7ja...2, no 109.
ha att •} håg dan håtn
so h4 g håft non håt o
håft.
n6-ska ma if.-o hak h hån.

da kr-go för° at h& n;c3.7.61,yvay...,
t4 -14
ock
kör
n6..igam...an4niftt
o 1,,Or ynila
79 Nu kommer han Knut
nit.
julen ut.
80 Nyss mig i röven, när du vill j§gs ma-2. rågova, no..clut
veta det !2
vbt.o al
81 Jaså, du har varit däri kärn- glso,
vbn dan 1iftdåla!

78 Det lär nu fara åt hökröven,

hur det är.

da1len!3

han lib.na t svinom, dan som
som liknade sina.
litna sinom.
lifijag-gras6r4o
h »bh.
83 Livfisken(?) grasserar så uti
köttet.4
84 Tag dig mat, om du är trött taaa måt, om dut a trs'yt, o
(sömnig), ock gack ock lägg
gak o låg 0a, om dta a s0.pai!
dig, om du är sopen (hungrig)!
85 Vart du mätt eller vart det nätt? vch-diu måt hal våt a nåt?
natgavis
86 Naturligtvis
som snus ock som fis.
som snuis o son, fis.

82 Han liknade inte svinen, den

I) Säges till den som skymmer för dagern.
Svaras, då någon frågar ent räget.
Säges för att skrämma den som hickar. Dall = bytta.
Säges, då man har muskelry ckningar i ansiktet.

a i tall, v nästan a, a i tal, a mell. at ock ä, a öppet e, öppet i,

XIII. 1
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TALESÄTT.

i, n ock 4, d, s, Z, n

»tjocka»; i,

muljerade;

d',g• tonlösa.

Han gnager något utav benen, hay-gy6g nöko to bamom,ma- 87
-to stamom.
mindre utav stenarna.
88
Det kan ingen °flygande fara där. da kan bjan 4Ngcov.,fbro
89
han re'Ot-ta pötons.
Han har rest till »pottons». 1
Hon har hängt upp redskapen.2 ho-2, hart-op ragldpan. •
Han är illt rädd, som illt gör. han a Wts råa, som V.2- ,3 gr.

90
91

92
Oft-da,, mo0o-Out jgr!
Gift dig, medan du ser!
De river inte skinnet av gröten dam r'iv 2,nt jifia to grOgta om 93
om dagarna.
94
Nå det lär nu lappen skjuta. 3 no da 10:-no letpa t.

Han slog på släden ock tänkte
om märren.
Du skall få spotta mig mitt i
seendes ögat, är det så inte
det är sant.
Supen supan 4 ock äten sillen
åtåt,5 så slipper ni stjäla!
Tack skall du ha ock gift skall
du bli; får du ingen annan,
så får du nu rätt inte mig.

han .24 po jlosaon o tt om 95

Indra.
dm ska fo spbo-t7ma
a so
anas &tyga,

hs9-

96

spi ,siypa o a sila °telt, so 97
.2,6tv dok stosZo!
tåls ska-Om h69 o Oft ska-Om 98
Ni; f dia man anan, so
ma:N.
Om no rgt
99
Det är inget trugandes år i år. da ;va tr&vanas 69r 69r.
Vi skall inte vörda låta dem ma sh-24 vg-Zat-dam sb•rm- 100
skrämma oss med träflintorna os ma trffliaom t.
inte.
Jag skall upp om morgonen,
förrn fan får skorna på.

} ska 6p om mörgontv-, fob,fdyv-fa, sk6n pö.

Åt fanders.
Selen; d. v. s. hon har slutat att föda barn.
Lappen måste ju skjuta = man måste arbeta.
5) Därtill.
Vällingen.

0 i fr. beau, o i bo, e i dial. sova, ut norskt u, y öppet y, 0, 0,

8 = Ö.

101
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d = d, y = g, / tonlöst 1, sv = m, g ock y = ng, fp= tj; t ,
102 1 morgon skall jag upp, förrn
söderna (fåren) fiser.

mörgo sb•a-2 629, fan,„,sbyt„tfiv s,
fis.
103 Är du uppe så tidigt ock inte a dut 6,13 sd9n illa o Wii-gråt?
gråter?
104 Det är utan både vän ock vett.

da ijtanm bo0a vdn o våt.
105 Tag vackert, så får du ta två ta vesa4,...jo fa duk ta N gihgv!
gånger!
106 Det gör varken det bygger da 2,ar vaitan da by'og hal da
(lagar) eller det bryter.
brgot.
107 Det dä,r gör varken det jälper
dgna 2,ar varAan da2,4 hal
eller det stjälper.
da stetp.
108 Han kan nu hänga kappan efter hag„ketn no hay kikpa at va.
vinden.
109 Jag skall visa dig, var David 2 ska vis-ta, Aara d4v2t Lsoft
köpte ölet.
dla.
110 Välsigne bruket (arbetet)!
vaisis brifclsa!
111 Vänta, västgötaprästen har inte
fått bröd!
112 Jag skall inte ge dig inpå ögat.

vajotpretst202,

fot-brk!

s1je-.2t 16—da 22np9.Anyga.
113 Du skall slippa stinga ögonen dta ska .2,4 st2y gsyan 24 ma.
ur mig.

Jåmförelser.
De har bytt som lommen ock
gåsen. 1

danz-i bida som lönza,n o gsa. 114

Han är så framhacken, han är han a so fråmhåkiii, han a vår 115
värre än grythaddan.2
an-grthetc/a.
Om hon hade varit så full av omoa vbyt so Ni o 041, som 116
gull, som hon är fullav gorr...
-o a fia o
...
Det är lika kallt nu som på da liA kål,t n6-som po sök- 117
sjuttonbundrakallt, när elden
hicciiarkå3,t, •nor åln frus
frös i spisen ock alla gammalspisa o åt gåmfyår?gan såt
käringarna satt ock lappade
o lapa skön.
skorna.
Han kryder (kryper) som lusen har som liicsa po Jona_ 118
på tjärstickan.
stitan.
Det är lika ens som att gå från d -a liA -gåys som ta g5 fro 119
sjön ock hämta vattnet.
Sia o hamt våtna.
Han har pänning som gräs ock han -i pann som gris o tokk 120
tobak som långa ormarna.
som låg örman.

dia råma-som nor ?„4ta Sit po 121
nåvra.
Statt nu inte där som en ägg- ståt no ...nt-crian som i ågpicb. 122
sjuk höna!
kb!
De stod väl som några piss- dam st fal
fal som nor pastrely 123
trängda haningar (tuppar).
hanig a.
Du ramlar,3 som när geten skiter
på nävern.

D. v. s. de ha bytt dåligt. Lonnnen ock gåsen sägas ha bytt
fötter.
Handtaget.

3) Pratar fort ock högljutt.

i fr. beau, 0 i bo, 0 i dial. sova, ta norskt u,

y öppet y, 0, 6k, 8

Formler.
124 Kattan fes ock flugan sket, ock

i morgon är det gott.'
125 Han Hans Lennon satt på låv-

dörrstocken (logtröskeln) ock
grät, för det musen hade dra.« bort färn korn för honom.
126 Mus, mus, du skall få en ben-

tand, så får jag en gulltand

kitfst f6„ks o fifgu Pt, o
min° a-4 göt.
n håns 147,rm4a s4t po lo'9vdotst6pa o gröt, fa-cla mima a drigi-båt fitm lo5igii far
om.
mitts, ms, dia ska f6.9 b4..m,tån, SO fa i i gibitån stån.

i staden (i stället).2
i) Säges till barn, som klaga över att de gjort sig illa. Jfr Nord]. 461.
Säges av barnet, då det fäller den första tanden (varvid den
kastas i elden).
2)

Smarim.
127
Han far gätte (vallade) getterna 1,92 -får at 9,4,,xtrom
lågt noZonz Idömpan.
långt norrom klumpen.
dr goZol götyjyan,
Där gol göken,
d& vaks ltimMan,
där vax löken,
19xsa smodökor
där dansade smådockor
riMa guasökor,
i röda gullsockor,
smokina so våt« t
där lät småbarnen så vackert
pipan s.
i pipan sin.
Käre Ola,
lys upp gullsolen,
så skall vi gäta uppi bränndrolet, 2
sä får vi se, vad det lider,
så får vi köra hem i rättan tid.

128
jk4ra, Ma,
1.9-619...ggsc)Za,
so ska ma Ot opx brandrMa,
so fa ma j69, b'a da
so fa ma jpkr-hdm x rgan tf.

Videt välter,
sälgen svälter,
aspen föder,
rönnen göder.3

vin dat,
sålla svt4t,
et$Pa
ro'yn y.

129

Enkling vill ha sig en maka,
spring så det spraka r!4

ityldtyvl hosy-sa...tx möko,
spriv so..a spröko!

130

En eljee obekant form. Raderna 5 ock 6 innehålla rikaspråksformer.

brån s. f. avbränt ställe i skog. — dr6Z s. n. ställe där det
växer mycket bär. Dativen beter eljes dregx. Strofen hör kanske ursprungligen hemma i någon sydtrondhjemsk dialekt med dat. n. sg. på -a.
Om barken av dessa träd, som nyttjas till kreatursfoder. Jfr
Aas. Ordspr. 115.
Ropas vid enkleken.

o i fr. beau, 0 i bo, o i dial. sova, ta norskt u, ge öppet y, 0, 0, 8 = Ö.
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1, 922 = m, g ock y = ng, J = tj; t,

131 Du har lång en hals

ock är en bra fals.'
132 En ock två — sömma sko

tre ock fyra — slå på myr
fän ock säx — det bar till vägs
sju ock åtta -- det går på brott3
nio ock tio — kör till vide(?)
älva ock tolv — det går på golv
trätton ock fjorton — kör borti
porten
fämton ock säxton — körde till
Vegset5
sjutton ock aderton — kör på
gatan
nitton ock tjugu — kör alla
gammalkäringarna i en stuga.6

dm In låt..qx
flb4 f!
4,gt o tej, — sbmma2 sk6
tri o fr — ,91,69 po 920.r
&åts — da b4.4a våts
Picy o åt -- da Or po bröt
ni o t — fydr,..ta vi
&lov o tökv — da go:9r po göZv
tråk o fy&t,e4 — Jr bott
.2)6k,
fåmtan o satstan — jpiu6.4a
våtsat
s&tan o Oen -- Jpr po
923tn
-. o jrby — jp§r d Omjyårman å„k, stMgw.

133 Ja nu har jag fått ätit mig rik-

no hi
fot ah ma lith
tigt mätt.
mit.
Rättnu kommer det andra målet råtno jytim da ånar m69Za åt;
efter;
give Gud, att jag då ock får bli iiva gul at d4 6 fa bh mat.
mätt. Amen.7
man.

134 Pär Pinne

sket inne,
01' Stut
i) f6 adj. = falsk.

2) Främmande form för seLtom.
Går galet.
I räkneorden 13-19 har man både -ta ock -an.
Vegset lär vara namn på en gård i Norge.
Jfr Nordl. 194.
7) Nordl. 407.
8) ia ock up äro riksspråksformer för lidm. in ock åp.
a i tall, v nästan a, a i tal, a mell. a ock ä, a öppet e, i öppet i,
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n ock t, c , 8.,

Z, ri »tjocka»; i,

ft,

muljerade;

et, g• tonlösa.

bar ut,
Jöns Knupp
åt upp.'

b4r-44.-t,
Ons buil?
.b9t-titv.

Anna
vilevanna
gränntanna
fjolfanna
korn igän, slipper-Anna! 2

åtta
vxlavåna
grdtttetv,a
fyo:Zfåna
kom ndth jlavareolal 2

135

Känner du honom Lars Slinkert- Mi43du&l4J.,"jlitg•at-z-fo:t?
1-fot?
Känner du honom Jon Jämmer- j‘,9g,dui yd Oniar+hrtik?
i-brok?
låj..laga?
Känner då honom Lars Leren? påg

136

137
Ock tar du ung, så är hon girig,
t4 3 dis 6 6, 2, so e: ho
ock tar du rik, så är hon lat,
t4 duc rfb., so ho låt,
tar du gammal, så är hon gnarrig, tå dia gnu, so 4 ho gyloy,
tar du fattig, så felar det mat. tå duc fith, so fhl a måt.
Fingrarnas namn
på högra handen:
138

tömah töt,
J144126t (-pM),
kteståg,
ålbretri,,
lik 0 darlametvg

Tummeli tått,
slekpott (-putt),
långstång,
eldbrand,
liten god danneman;

på vänstra handen:

lillfinger,
gullring,
långstång,
slekpott,
bonden i gården. 4
1)
3)

infivar,
gåtkiv,
ktest6e,
aåg196t7
bön, g44a.4

Nordl. 138.
Främmande former. Lidru. t,
Nordl. 147, 152.

i fr. beau, o i bo, e i dial. sova,
Sv. landsm. XIII. 1.

ut

tgt

Nord!. 526.
(sällan teg) tar; 2,by f. girig.

norskt u, ijJ öppet y,

0, 0, 8 = ö.
2
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9= d, = g, / tonlöst 1, w = m, g ock y = ng, b9 = ti;
Tårna:
139 Lilltå,
tettitå,
makafru(?),
spelaros,
stora gubbel i häst
(stor en gubbe i häst). 1

Qt69,
t4ht69,
mökofr94,
spölords,
störa giabal hist
(st4r...91 guil2

140 Död din djävul!2

c16ty-Ont «val! 2

5 Nordl. 154.
2) Så säga klockorna i Tunnsjökyrkan.

t, 17

Ramsor.
Det var en bock ock en vädur,
som skulle stad timra upp en
kyrka. Så reste bocken diti
ärthässjan, så reste nu vädurn
ock skulle jaga honom därifrån. Så fick han honom
inte därifrån. När han hade
gått ett stycke da., så råkte
han för en varg. »Käre varg,
hit bocken, han vill inte gå
ur ärthässjan».
Nej.
När han hade gått ett stycke
till, så råkte han för en björn.
»Käre björn, bit varg!»
Nej..
Gått ett stycke till, råkte han
för en finne. »Käre finne, skjut
björnen!»
Nej.
Gått ett stycke till, så råkte
han för en fura. »Kära fura,
stupa på finnen!»
Nej.
Ock gått ett stycke till, råkte
han för. elden. »Käre eld,
tänd i furan!»
Nej.

da vaflm b6i ov,om 141
j g. so
skutt sta tbmar-op zJ 9
reqh böhsan diti &Y,r1i,et8a,
so rAiR-n,o vz o sAial laga
-n darifrö. so fib.-an-an g
darifrö. nor an - a göt i
stgy...ctet, so roist-Yp4a.31,'v4rg. »j"åra,7vårg , bit -b öyan,
it-g-0.9 tu karligan».
n4k.
nor an a got i stg tå, so
„,,,by6193. », 494,ra.
rökt
byört, bit vc'try!»
nk.
got i stoj s M, rökt -rp fa,-91„fig. »påsa f , kt-bytig,!»
nå,,,.
got i st/ s M, so rökt-ny-far i.
förut. »1,96,ra fbrut; stg4 po
o got i stf M, so rökt-rov-far
n. »jyåra, d, tårt-ti fbrut!»
n.

0 jfr. beau, 0 i bo, o i dia]. sova, ut norskt u, y öppet y, 0, a, 8 = Ö.
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ö = d, y = g, .2, tonlöst 1, w m, g ock y = ng, j§
= ti; t7

Gått ett stycke till, råkte han
för vattnet. »Kära vatten,
släck ut elden!»
Nej.
Gått ett stycke till, råkte han
för oxen (tjuren). »Käre oxe,
drick upp vattnet!»
Nej.
Gått ett stycke till, råkte han för
repet. »Kära rep, bind oxen!»
Nej.
Gått ett stycke till, råkte han
för musen. »Kära mus, hacka
upp repet!»
Nej.
Gått ett stycke till, råkte han för
kattan. »Kära katta, ta mus!»
Ja, bara hon fick Sig lite soppe.1
Kattan på musen, musen på repet, repet på oxen, oxen på
vattnet, vattnet på elden, elden
på furan, furan på finnen,
finnen på björnen, björnen
på varg, varg på, bock, träpp,
trapp, in på fähusgolvet. 2
142 Kära katt, ta mus! Mus vill inte

gnaga rep, rep vill inte strypa
oxe, oxe vill inte dricka vatten, vatten vill inte släcka eld,
eld vill inte bränna upp fura,
fura vill inte fälla finne, finne
vill inte skjuta björn, björn
i) Sötmjölk.

got 2 stffils M, rblsts-to-far våtna.
»j§åra våty, ,91b1s-uct åln!»
nk.
got 2 skol§ M, rölst...tv,,far ölssy.
»lsåra 61_cs, drib•-op våtna!»
nk.
got 2 stPb tå, rökt...IF-far rkpa.
j§åra, rdp, böksy !
nk.
got stö/p M, rbit.yfar musa.
»Lsåra ntifts, håls-op rå2pa!»
nk.
got stg lp tå, rblst..2v-far kåta.
»Lså,ra kåt, tå mus!»
båra.-o fit sa 12t y,, söp°.
kåta po mifoa, mOsa po rkpa,
rapa po eks, öksy,„, _po
våt«, våtna po åln, åln po
fru, f&na po
fä,
" po
by6n, byn po våg, vårg po
båls, tråp trå)?, n po fyksk- Mya. 2
påra kåt; tå mås! mås ml d
,..kgbgo rkp,rkp ml 2t strg.tio
öis, 6ks ml 2t drit våty,
vått?, ml d tslåls ål, ål ml 2.t
-bran-op fru, fbria ml 2,t fål
fift, fi ml t tyt..byeitt, byån
ml 2t t våg, vårg ml 2,t tå
Nord!. 2 6 1 — 6 2.

i tall, v nästan a, a i tal, a rnell. a ock ä, a öppet e,

öppet i,

XIII. 1
j, i, n ock 4,
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d, a,

r, »tjocka»;

vill inte ta varg, varg vill inte
ta bock, bock vill inte gå hem
ur ärtåkern till kvällarna.1

i, i,

muljerade;

d', g: tonlösa.

bök, bök ml it-09-h4m
aa,r6f)kra ta Avidom.i

Kråkan satt på äpplestången
ock vättjade kniven.
Vad hon skulle ha kniven till?
Skära maten.
Vad hon skulle ha maten till?
Ge barnen.
Vad hon skulle ha barnen till?
C-käta kon.
Vad hon skulle ha kon till?
Mjölka.
Vad hon skulle ha mjölken till?
Göra osten.
Vad hon skulle ha osten till?
Ge prästen.
Vad hon skulle ha prästen till?
Sjunga alla vackervisorna uppi
kyrkan.3

krb9ka såt po itpajtöihan o 143
Avitta -Avivan.
a-o sblal 149 Avivan ta?
Joro mdtv„.
Aa—o sblul kt29 måtti ta?
bing43,om.
46,-o sAucl h69 b959,gfia 2 ta?
,A:dt
sAtul h69 Aula ta?

Är han Snip hemma?
Ja.
Vad han gör?
Sömmar skorna.
Vem åt?
Dig ock mig.
Var han sätter mina skor?
På skithusbänken.
Än dina?
På gullhyllan.4

6,4 snip h4m?

yeo

46,-o sh•ml ht» mkgka ta?
yoro ösk.
4a-o sAud h69 östtp ta?
pråsta.
4a-o sAml lz•d9 pråstrj, ta?
sj dl våkarvisan op 1,48'6,n.3
144

Aa-an gr?
s6u,tm skön.
birt. t?
d4y o mgig.
bra-an såt min sk?
po jittusbeivipan.
an din?
po

Nordl. 261-62.
Plur. bhytt,
' lär utom i denna ramsa icke användas i Frostviken
(eljes b4n). Däremot användes den ännu i Nordli.
4) Nordl. 187.
Nordl. 259.
i fr. beau, o i bo, e i dial. sova, ut norskt u, y öppet y, 0, 0, v =

Ö.
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145 Jag skulle gå ditåt dig om

måndan, ock böra åt med dig
om tisdan, om jagskullefådig
om onsdan, till att jälpa mig
om torsdan, för det är så rart'
med det om fredan, det är så
mycket att göra omlördan,för
jag skall till kyrkan om söndan,
146 Min mor bad mig, att jag skulle

be dig, så du bad din mor,
att min mor fick en käse.2
1)

Besynnerligt.

XIII. 1

g ock y = ng, fp -,---- ti t,

sAud g di•tåt-da om mknidån, o hår-åt ma....0a- om tis«ån, om stud f69,,da om
önsdån, ta OZp-ma om tös'.Tån, fa—b-a so råt'
ow-fHaån, da so mylpy o
ybro-om lloyOån, far ska
ta 1,914an om stWidån.
mi mör bå my, at i sAuil
42.-y, so dlit, bå di mår, at
mdr f,k,9es,2
2)

Ett löpe.

Svarsrim.
go duk!
God dag!
Tag uti rumpan ock drag!' t4 tt, römpa o dr‘k! 1

147

go b•vål!
han ripa po
go m691!
God morgon!
Tag honom, som du får tuin, som dta

148

God kväll!
Häng rumpan på en tälla! 2

2 tå/P

149
f0.99... -9213

honom!
God natt!
Lägg honom,.där du satt,
så blir han så god att ta
åter.

go nät!

150

dara-Oia sdt,
so Mf-n so gd o; ta
•

151
go nåt!
po-n hIcZnitelp."
152
bra dia ska 09?
Vart du skall gå?
ma 6222. 5
Till Rom ock 'se mig om. 5 ta röm o
153
Vad vi skall göra i dag? Aa ma ska ybro
Vi skall kärna ock tjona" ma ska jog o fOn 6 o rky1§-6m
ock rynka om kjolen.
b941n•
duk
a so le qn mör cbn, 154
Du är så lik hänne mor
dlic!
din, du!
dam a t trgom le, som a Ja de är inte trollen lika,
mörom
le.
som är mödrarna lika.

God natt!
På en halnitapp!4

Nord!. 711.
Riksspråksform. Lidm.
5) Nord!. 726.

1)

3)

o

Liten gran.
Nordl. 718.
6) Leka; småsyssla.

2)

4)

fr. beau, o i bo, e i dial. sova, ut norskt u, y) öppet y, 0, 6, 8 = Ö.
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155 A. Vad du menar?
Aas.Out mågt?
B. Oxen menar, ock kon tänker.] öksti m4n, o Aula tki9.1
156 A. Tack för sist!
tåk
B. Häng rumpan på en kvist! hav ripa po...04våst!
157 A. Var jag skall sitta?
3-ara...t ska Oh?
B. Sitt påsamma sässen (sätet), si' po söm° såsa, som a
som hon mor din satt, när
såt, nor...o va bruir! 2
hon var brud! 2
158 A. — själv —
;9V — —
B. Själv sket ijäl sig i fjol, ;9.64-ja.kt-2-hg-Ja fydZ,
ock du steg i stället i år. 3 o dtå staty 2» ståla, t 69r. 3
159A. — Ta ---- —
tå —
B. Ta är förbjudet, men få tå a forbådt, matv.,f4 kan no
kan nu vara.'
vöro.4
160 A. Tror du på det här?
trui.-Ota po d kåna?
B. Nej jag tror inte.
na t tru't t.
A. Ja så tag dig en gammal- g4 so tå da-g-gåmb69t o rö, so
båt ock ro, så länge (till
lav dta
Oa ! 5
dess) du tror då!5
161 A. Vad?
B. Jag brukar inte locka mer
brticb•-tt lök mag an åt:n ghtgy
än en gång åt en gris.
at.,tj gris.
162 A. Välkommen efter!
v4gtim3n ett!
B. Jo, tack som före for!
09, tos sotv.,fårt för!
163 A. Välsigne spis!
vålsty spis!
B. Får jag något med, så är
t no/co tnå, so a...a. t våk0
det ett vackert ett vis.
t vis..
Nordl. 794.
Nordl. 817.
3) Nord]. 808.
4) Nordl. 826.
5) Nordl. 834.

Tallekar.
Kan du säga haren med kan dm sak hosron ma fdta? 164
foten?
hbron ma fdta.
Haren med foten.
A. Du sa det med munnen, du dm så-a ma mulfia, du sb.utl
skulle säga det med foten.
såk-arna fdta.
Kan du säga efter, som jag säger
före: det var en liten, liten
gammal käring, — som hade
en gammal stack.' — Så tog
hon ock lappade honom —
ock gick ut i sjön ock blötte
honom — ock så la hon honom på en sten ock stötte honom — du har hört det där förr!

kan dia sak åt, som i sak fån: 165
lita, lita gåmce
da va
...tycry,-- som hci-e-gåmce- so td-a o 14a-n —
tub s"'kyt o bli/y-t-et —
so lå a m po st4n o
stkyl-i3 — du&hhmel-4dg.na bfr!

Kan du säga hatten min tre
gånger? Men när du har
sagt det två gånger, skall
du göra ett litet uppehåll.
Hatten min, hatten min —
Vad jag skall få, för det jag
har lärt dig det där?
Hatten min.

kan dia sak håtn, mgi tri gi3mv? 166
man no-clum såkt a t6 Onty,
ska -9u Oro a Ida åphöl..

hettnm33, håtn, /rat
låd ...ok
Aq,...2• ska f69, fa-la
-&-Okåna?
kåk m.
Linda en liten klut ikring ko- lig 4n itti klMt 2.Årty 344- 167
klöven,
1ck4bova,
linda två små klutar o. s. v.
lii td. smd9 'Mata o. s. v.
168
En strytrådstubb.
strVr69stMb.
1) Kjol. Var. /ity, jifjpetls liten skinnpäls.

Gåtor.
169 En kringfarare, en påfarare,

.

en kringsopare ock en påtjaskare.

170 Vet du, vad det är, som går både

land ock strand, ock när det
kommer in, så talar det som
en vis man?
171 Stort som ett bord ock runt

som en sol.
172 En bur full av gråull; om en
tar dit, så får en inte uti
något.
173 Vad det är, som bär vettet i

röven?
174 Det far land ock strand, Norge

ock Sverge, ock när det kommer fram, så talar det som
en beskedlig man.
175 Vad det är, som är långot i ock

runt, hornot ock tunt, två öron
ock inga ögon, ock gör all man
till godo?
176 Vad det är, som reser bort, ock

när det kommer tillbaka, så
lägger det händerna ini buken?

rivfårar, n...pölkar, n
trivs4par o n. .- pöhsåska°
våg- dia, la da
som gai9r
bånda lån co strån, co nca4a
pftm-in, sco kok° a som.-afv.,
vis mån? (Sörli.) — avisan.
stöt.-csom zb"M o nita som
s. — bålssfyga.
fria o gröfna; om.-n tå
dit, so f n g ti flo/co. —
båstw fast o
Ava da å, som bår våta 2, rtity
van? — bi9småg.
da fir - lån o strån, nön o
svål, o noja j‘såni-fråm, so
tbo a som.,am.-beffla mån.
— bråve.
Aa da å, som a lågot o
hbdiot o
tå åra o ina
o gr ål mån ta gå?
(Tunnsjön.) — brammns_påna.
Aa da å, som r4,s,,båt, o na-cla
fpam ta bizAe,,,,,so lag a hån
buibsan? — b69tn; boran.

) Avlångt.

1

a i tall, v nästan a, a i tal, a men. a ock ä, a öppet e, 2, öppet i,
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Vad det är, som blir mäst bru- Aa da 6 som bZx måst brzicAt co 177
kat ock minst nämnt? (Sörli.) migst nånit? — drjrakZipka.
Snött (bart) ock dött utan, ock
ludet ock levandes innan.

sningi o dhigi titta, o ldp o 178
172vonas ina. — fydsa.

Bukot en far ock krokot en
mor ock tre huvudlösa barn.

krökot x mör o 179
tri hiugut16.1ffisAcjn. — gr/ta.

En bukot en mor, krokot en far
ock tre huvudlösa barn. (Sörli.)

biukcot x mör, krökwt-ly..fdr w 180
tri hisuguchilosAdn? — grp.ta.
frag ör an hatigs., h69r. 181
— ståban.

Har flera sår än hunden har
hår.

hl°

En bur full med mat, gissiga
(gistna) väggar ock inget tak.

x blår filU ma mit, Osx vågx o 182
iya tik.—shoxii shygriiiiom.

Full en bur med mat, gissiga NO bu'cr rna mdt, Nxsx våelp 183
co ipa t4k. — sbuAattx.
väggar ock inget tak. (Sörli.)

a kiv
cla, x Ur-pö 184
Gud ske lov jag ser dig, jag bär gu
ma. da, :som ska K da; dui
på mig det, som skall uti dig;
p'tåg o p6 — é hb9Zana,
du under ock jag på — äj
'va da ska göo!
hålene, vad det skall gå!
Vad det är, som dansar på
huvudet över fjället?

Aa da 4, som dåns po hiugaufx 185
0vx fia? — håskospilsan.

Vad det är, som dansar på huvu- .4va da 4, som dås po hiagtufi 186
xmxha svdrx o n6rx? — håskodet emellan Sverge ock Norge?
sPi190i.
Roten uppefter ock toppen ned- röta 6_pat 0 tövan n«. — ?, s.. 187
efter.
Ett vintervuxet träd, roten upp
ock toppen ned.

vOarvOtsx tre, röta öp co 188
tcOpan n. (Sörli.) — tåki-stx.

Röd i nacken, står i backen
ock vill i folket.

röty nal_pa, stcbor bedsa co vit 189
f6qja. (Sörli.) — yMber.

i fr. beau, o i bo, e i dia]. sova, ut norskt u, sa öppet y, 0, e, 8 = ö.
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190 Rött i toppen ock svart i roten. rhtg'i töpa o svett 'k rök. —

kee. 7
191 Två stänger stutt (kort), ock td stava tsttitt, o fy:r stava
fyra stänger långt, ock ett
-låst, o viytalske, o td
vinkelskaft, ock två skenaoM6sk, o t ddnonal. —
blank, ock ett dånafjäll.
kåta.
192 Vad det är, som går natt ock
dag ock inte kommer ditåt
dörren (var. bordet)?

Aa da g, som gdo:_nett o -04
o
»int dttat &dn i (var.
be24)? — Måka.

193 Vad det är, som håller på går t a da som hal pco gar hci,K27
ett helt är ock aldrig kommer
aj9r co larn tutat cth?
utåt dörren? (Sörli.)
— tårpatitain pco kokan.
194 Hugger östan bäcken ock hugger hhtyg vaNs:la bciyan o ht59419
västan bäcken ock inte komvåda bcibsan o t)1-19Cint nokomer någonstädes.
labka.
195 Stick hårt uti svart emellan
byxlinningen ock knät!

sitt h44 $t sv& ttntlia höksletnma o 40013 — st24 b•nfvq,n t tslk!

196 Fyra hängandes, fyra gåendes
ock en efterslängare.

fr håuanas, fr gb9anas o
4916ivar. — ttica.

197 En bur full av mat ock ett trälås för.

gpt

btfcr Nät' o måt o tr?,169s
fr. — fat,tp4 J. .

198 Går åt bäcken ock låtsas dricka
ock inte dricker.

gr ot-bq,sa o 16,s-ctri3' o git
—
199 Vad det är, som. äter åt ögat t a da
som t at iitean o
ock skiter ut åt sidan?
'pt-iitt at sn? — tvåna.
200 Långsvarten kör på, så dubbi- låssvde -Ijkr-p6, so diabtdåtn
datten snurrar.
sn6r. — vcitna Ok-po tvålkåln.
1) Eller d4ra.
a i tall, v nästan a, a i tal, a mell. a ock ä, a öppet e, öppet i,
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När torrtällan dansar på bärget, no-tktåla dåns po bårp, fta då 201
4? — sk/91,496.nm po b•vån.
vad det är? (Tunnsjön.)
Det står på en ren, fyra fötter da st69r po rå3n, fr f6ta,r o 202
ivar bd.pi; dar a föZk-o föd,
ock inga ben; där är folk ock
dar a
dar a li o
inte fött, där är lik ock inte
brå o 2nt-bölso, dar a vin o
dött, där är bröd ock inte ba2nt-7irånt. —
kat, där är vin ock inte bränt.
En levandes stiger på en död, så
att en död skriker. Folket till
att fyka, går på hänne mor sin
ock in i hänne syster sin ock
bär honom far sin utimunnen.

lbonas stig po n döly, so 203
at -n olåta sAriA. foVa ta fe,
gr pon m6r-cstn, o lfl a
fur_ on h
sstas o Hy:

Tar pumpen ur ugnen ock slår tg pölnpan w 6mna o sl h .20,pa 204
o lat r6tning-09. (Tunnsjön.)
uti pipan ock låter rumpengå.
Svart som ett kol, ock hoppar
som ett föl, ock tio karlar kan
inte lägga betslet på det.

svdsjonz ké , o köp som 2 205
f4Z, o t 1c4ra kan 2t låg
bå4a pö a. — löva.

Lägg två ludna i bop ock låt
en lång gå in!

lag . t lh hö.p o lat
gn! —

206

Vad det är, som står .på backen 4a da 6, som stö9r po båka o 207
f6Ipa?
flåt sj -tösajitia o
ock fläcker av sig skinnet
ock vill in i folket?
Om morgonen går det på fyra, om mörgon gr a po Or, om 208
madån po t6, om Avåln po
om middagen på två, om
tri, o åltia bah& ståtaståvq,n.
kvälln på tre, ock alltid be— mån4a.
höver stöttestaven.
Vad det är, som färdas om Aa da å, sonfas om nåta o 209
kg om dån? — n269r, o höron.
natten ock ligger om dan?
1 ) Främmande form för lidm.

0 i fr. beau, o i bo,

e i dial. sova, tu norskt u, y öppet y, 0, 0, 8 = ö.
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210 Vad det är, som du bär ock de

andra brukar?
211 Stubb stod på en backe ock

skällde över ett hav. Hans
namn är nämnt, men du gissar
det inte i dag.

Aa da som du bår o d anar
bri'ap — nåmna.
stila) stö po båk o j'sålt
håv. hans nåmn a nåmt,
man dm lis-a i
d4.

212 Högt uppi högat (det höga), hiiyfjt opi

kre2kot o
o forMg ala skåft. — rartbögon.
213 Låset var utav vatten ock nyc- 169sa va to våk o nplootii to
keln utav trä; ock han, som
tre; o hån, som kom åt, vat
kom efter, vart gripen. Vad
-gråpi. b'a -då ml såg
det vill säga?
214 Sonen går till skogs, förn fadern sdr, gotp ta sköks, fan,- fån a
är gjord.
— r6gpan o åln.
215 1 skogen vuxen, på sta bben
ska vPbsy, po ståba
röddi, i fähuset född, i smedjan
föd, småkan smid o
smidd, ock med röven gnidd.
ma r6mvay gyid. — risåln.
216 Framman som en hake, åtan 2 fråma som -u höko, 4ta2 som-u
som en lake, klingrot3 somett
löko, kUvrot 3 som i n6st, tria
nystan, trullar efter hustaken.
at hisystdkom. — "j4ra.
krok ot. ock böjt, ock förunderligt skapt.

217 Vad det är, som far världen b.a da 6 som -fgr våla rtiog o

runt, ock det syner bara hålet
efter det?

-aa On bara 1z6la åt-cri? —
jiståvan, no-21 råu.

218 Vad det är, som far både land

b.a aa 6 som fér boao lån o
strån o h månbOn tirksåtta?
—

ock strand ock har ett manben i käften?
219 Vad det är, när en sätter åter

stören ock bär hem hålet?
I) Täljd.
3) Runt.

Aa
no,ii-csat-4t st6mil o
Ur-kelim Ma? — no -yl jit.
2 ) Baktill.

a i tall, n nästan a, a i tal, a mell. a ock ä, a öppet e, öppet i,
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Om dan är det fullt av kött ock
blod, om natten ligger det ock
gapar som en hopp (groda).

om dån a-a, fu'Cji o fot o mo., 220
om nåta hg a o gå_pa som
köp. — skdn.
-

Om dan är han full med kött
ock blod, om natten står han
ock gapar som en gammalsko.

om dån a-rv-fug majöt co bz( j, 221
om nåta sta299: n co gapa
(Sörli.)
som

Vad det är, som är som du ock
som jag ock som kvistarna
på alla träd ock som alla
djur, som i värden är?

Aa da 4 som a som, diå o som 222
i o som tvåstan po ål tre,
som ål dgr,....,som vår, å?
— stiagan.

Vad det är, som går på både
fodret (höet) ock lövet ock
inte hörs?

Aa da som gr po boda fön 223
lbutm o i håras? — s(3jdna.

Vad det finns flera huvud stekta
eller ostekta i kyrkan om
julmorgonen?

da friis Råg hågat ståg,t 224
hal i2sticgt j‘,948an om ytiamörgon? -

En stinn står, en slak går, en
pillipuke gör buken truten
(uppsvälld).

an stig stö9r,-an tslölp gd9r, 225
?,,ar bujjyan trift- no-lam spig tåla.

Vet du, vad det är för slag: v4t-dut, b.a da g fa-ad y: tök 223
smb.9,56gpta dåns
riy?,--tolv småtjötor (lappkvinnor)
gman h röhtich.
dansar i en ring?
En vit häst står i sitt stall, sätter
.4vit håst stek sn stål, sat 227
rumpan uppgenom råvet ° römpa oprnom rö9va.
(rummet under takåsen).
En svart lapp emellan varmt
ock kallt. (Sörli.)

sve0-Zåp ~ha vålm- co kddt. 228
— sPgla•

Ett nattgammalt huvud ock en
hundraårs kropp.

nåtgårricet Hugat o-n hiagar69,9 229
kröp—n stad) ma n_f»64 s'np§‹.

0 = fr. beau, o i bo, e i dial. sova, ta norskt u, y öppet y, 0, 0, 8 _=-_ ö.
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230 Röd i rosorna, luden i tosorna,

står ock inte går, sticker ock
inte flyger.
231 Klingrot som ett ägg ock längre

än en kyrkvägg.
232 Runt som ett ägg, räcker om-

kring en kyrkvägg. (Sull.)
233 Vad det är för slag, som ser

all mans rövhål?
234 Det kom en karl från England,

som hade så vackra ena kläder: inte var de spunna, inte
var de bundna, inte var de
vävda, inte var de sömmade.
235 Vad det är, som ligger på låret

ock sniker efter hålet?
236 Vet du, vad det är, som ligger

på låret ock lurar på hålet?
(Sörli.)
237 Hundra systrar om ett bälte.
238 Längre än långt ock inte när

ovanom lynget (lingonriset).
239 Vet du, vad det är, när en går

till skogs ock ser tillbaka?

240 Vad du vill hällre: simma efter

en landlös sjö, eller kliva
uppefter en kvistlös gran?

rtky, rösom,l&dx- tösom, st69r
o nittd9r,st1r o...nt fig.
— nstaln.
k4vrot som x cig o kivar
Lsivrtvåg. — tröfmtista.
ruifit som x tig, rcök omtriy
av ,f,07tvcig. — trbiotåsta.
tva da
fa,....24g, som jgr
måns rbidg? — d$9:,9t6h9an.
da kom-y-kår fro åvaln, som
a so vå&a...91 kW: in:i va
Oam sp6nx, igt va, Oam b5432,
va- daw-vavx, iii va-Oam
shigmt. — hitmfi.
ta da 6 som hg po lb9rx o snttp
at /åh? — falriaan, no am
spiii.
vaxt-ctia, t a da som hg pco
kofrx co Wir pco hök? —
ruitfi.
hasa fia tsgistar om 41 beq:271. —
vå0xjp4pa.
Wivar an lågt o ift1 n69r horn
Ibbga. —
vt-dia, 4a da (;, no -xi g6 9-ta
sköks o j6.• ta båtar? —
no -n Nr gb.sa.

Aa,...Out vT hal, sånt at -n lanlcilos
, hal lafv opatat x Avadi6T s
,ir4n?—filtr6y0,; ölsspdon.

a i tall, v nästan a:, a i tal, a mell. a ock ä, a öppet e, k öppet i,

j, i, n,
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- Ow vLal he)9 to-n.-brån- 241
Vad du vill hällre ha utav en
sta?tt 6rm hal ä sMbbleo 14.k?
brännstekt orm eller en sol— mål; ~sa.
bakad kaka?
Vad du vill hällre ha utav en Aa-Out viLal 149 to-n saugm- 242
Star hal n,....bitvÅråkaZ? —
stuguskitare eller en bänksnitar ; becyAråka&
rackare?
Lusres
vägvis
snorhus
skedblök
krokhals
trångbröst
matvåm
ludenvippa
lårvång
knäbång
pilstång
hälbång
tå
tillifot i min gode.

l4sHs
vhgvis
smfrhtits
*MbNge4
kreght_ij
trå&bråst
måtvåm
lklxvdp
los9rv6e
Mbös
pilståe
h03116e
ttfjt

243

mg-00a.

dån g6filam-bUs-g-a so håt, man da va-g-p5mv-n-lans-brör
vå båra s9 - at
o i fbmgZa sågceshn, då bUs-a so pås, at
stråpam1-b9s9tp-at våtm.
Den gången blåste inte det så hårt, men det var en gång
han Jöns bror ock jag fåglade Segelsjön, då blåste det så pass,
att det var bara så att strippen 1 båtade efter vattnet.
1

) -strå:12 v.

gå på vågornas toppar (om båt).
Pär Bengtsson.

Sv. landsm. XIII. 1.

3
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Äventyr.
Gubben ock käringen som bytte arbete.
245

da va-y -gittb., som altia ryg al-yårxya-sx drc)g-x-h4p
so lik öst o smör om .sbmoran. so fån-dam po då, at-am
si/l ta b'1'oi årbån: »ånga si/jul g po myra, o gåtban
sAtal stö9
so shltil-f-no ta yoro ösk om„- dån. nor -an - a latx
/Osv,' t mljaka o-Oa-a sprylsy 2, so t-n-to gryta o tsio
x-hdp-ctxtpo hyla o måW, han sAuti f69-sa--n st6r-91
öst. man so ranaa-a böt Ut x-höp. so stiat-lyta o sk]
J. da sAtål-ft-no voro fotsirix. han .sblitt-xt-gb9-fro jpy»ån, tutan an to o l4-a t
måx,s 3 o bar-mg-sa, nor-in
sbl& dt x båhsan o ta våtna. no- yi jAtal lått-sa nå o t4
våtna, so rån- ål ry)49nan24 -frambvt hittyia o nx båyan.
so ved-c„... ftsir.ftid. so pi/-an h4m o .94tal ta böko.
nor-an hit-Oa bbieo fösPtölto, so tåyt-9,t, : x ska spriy dtx
bdtra5 o tO-nta-x f44.94,949y o öto-öp-an-hgn köko. nor-an
tip-nå Reqsb•stpya, so 14-n-a dxtpo dkstoyan° o tö-sa,-x
fåt o sha tay-tx lita öl o ta-md-sa N. nor öla ka,2,t-po
rån-tx fåta, so köm-a-ft,hu o sp4nt7 Ramkstpya dop°
dkstoya° o lå i språfila. gåtban åt, o hiåft åtfia. no-lam-a
spraya x sttitii, so treyina no gåtban rna sprirya,n, km-so
i-h690y, at tOvan 4 ifittitii va öp. nor-ag-köm-dit, so ha-a
rönx-lit h4la tulå.
so vat-r, rö9låtas, no-71-a hetft so stör-g-jka. so kom
-tt -116tyy, at-an ha x blå Man darpo völas. so tayi-fp:
mö-fl t6
forvår -g-tåna 6, hålas tso Autn-a bi noko
1)

Löpet.

2) Löpt.

3) Bärinrättning att ha på ryggen.

a i tall, » nästan a, a i tal, a mell. a ock ä, a öppet e, 2-

Äventyr.
Gubben ock käringen som bytte arbete.

Det var en gubbe, som alltiden tyckte, att käringen sin drog ihop 245
så lite ost ock smör om somrarna. Så fann de på det, att de
skulle till att byta arbetet: käringen skulle gå på myren, ock gubben
skulle stå i hemmet.
Så skulle han till att göra. osten om dan. När han hade låtit
käsen 1 uti mjölken ock det hade spruckit 2, så tog han av grytan ock slog
allt ihop ditpå hyllan ock mente, han skulle få sig en stor en
ost. Men så ramlade det bort allt ihop. Så ställde han till ock skulle
kärna. Då skulle han nu vara försiktig. Han skulle inte gå från kärnkaret, utan han tog ock la det i en tues 3 ock bar med sig, när han
skulle diti bäcken ock ta vattnet. När han skulle luta sig ned ock ta
vattnet, så rann all rymmen' framöver huvudet ock nedi bäcken.
Så vart han förfärad. Så gick han hem ock skulle till att baka.
När han hade då bakat förstakakan, så tänkte han: »jag skall springa diti
buren ock ta mig ett fläskstycke .ock äta upp den här kakan». När han
hade tagit ned fläskstycket, så la han det.ditpå dörrstockens ock tog sig ett
fat ock skulle tappa i lite öl ock ta med sig in. När ölet höll på
rann uti fatet, så kom det en hund ock spände I fläskstycket därpå
dörrstockensock la i språnget. Gubben efter, ock hunden undan. När de hade
språngat en stund, så tröttnade nu gubben med springingen, kom så
i håg, att tappen i öltunnan var uppe. När han kom (lit, så hade det
runnit ur hela tunnan.
Så vart han rådlös, när han hade haft så stor en skada. Så kom
han i håg, att han hade en ko gående på vallens. Så tänkte ban:
»jag må väl ta ock förvara den där ock, eljes kunde det bli någon
4

) Grädden. 5) Matboden. 6) Tröskeln. 7) Nappade åt sig. 8) Ängen.

"öppet i, o i fr. beau, 0 i bo, e i dial. sova, ta norskt u, y) öppet y, o, o, 8 =Ö.
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gpb• pö-n. han tok o

opo stragia, t.5-sa sö noko...tbritma o b.nyt 1•Any kik,„-po 44.cn, trac3.-so tåta,man nayånm
me.4n, I o y/5-so in o hpt...tiri,gman r4rry få.te-s. da tgp
..voro r4d3. so hrå..24-12,-po j§åna4 in om åttan. no.bårrga köm-hm, so sd9g 34ca dr-dråna, kåpa so 94. to
stiagruil o strul spriy-måt jpårryan, drb-so giaban opr mak ,.
so kåt-qx-no 4r,-90-1,§2tr2ga köm-hdrm.
pe-båvsa.

[Motvalls käring.]
246

da va, gil12 o Moly, sorv...vat-båd ta br616fs. so
brutbl å.2,tr »ånga voro tvrh rmöt...giuba-s. so så. gr:taran:
rna s3a
astå ta brirl6fs. man da så »ånga: stå skå-r.
so bår-a-r-vårg.
so köm-dam po brrå. so stial-dam såt-sa dr o tvil,
da såt-dam-sa. man da så giaban: rna sAa.,itArlit-os
4tat 5, fa-la Oet d 6-rna n Mya. da sa »ånga: bråt-ma
skå-r. o so bråta-a sa åtal, o so dåt-a ratr.
so sA tal-dam ta sånrceZ-r-höp fa o leut-öp-a. man da
vr4a giaban, at...dam shlal lå,kt kmåt str6gt,ma, fa-cla »byxa
-sr brtuAt åltia voro två måt, o-Oa trittc?-ti, hoa rat rmåt
strrinaina. 0-0a fån-dam-a darr s.'ia,ran fösa öpfar.
pe-bågsa.

God dag — yxskaft.
247

da va-fl hår,„,som briay för°
so..,a bön
vutrdv, modo-arv-va böt. so nor hårt måt.-bön, so så-n:
go-Oåg!

ptskcift.
1)

Skorstenen.

2) Benet.

3) Trygg.

4) Pysslade.

3 ) Böja

a i tall, 72 nästan a, a i tal, a mell. a ock ä, a öppet e,

t, 4, J, i, n ock 4,
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olycka på hänne. Han tog ock lyfte hänne uppå stugan, tog sig så några
tömmar ock knöt ikring halsen på kon, trädde så tömmarna nedgenotn
muren' ock gick så in ock knöt tömmarna ikring foten 2 sin. Då tycktes
han vara orädd3. Så höll han' på tjonade4 inne om afton. När
käringen kom hem, så såg kon det där, hoppade så ned av
stugan ock skulle springa mot käringen, drog så gubben uppi muren'.
Så hängde han nu där, när käringen kom hem.
Pär Bengtsson.

[Motvalls käring.]
Det var en gubbe ock en käring, som vart bedda till bröllops. Så 246
brukte alltid käringen vara tvärt emot gubben sin. Så sa gubben:
»vi skall inte åstad till bröllops». Men då sa käringen: »åstad skall jag».
•
.
Ock så bar det i väg.
Så kom de på en bro. Så skulle de sätta sig där ock vila,
ock då • satte de sig. Men då sa gubben: »vi skall inte brätta oss
åtefter 3, för det då dätter3 vi nedi älven». Då sa käringen: »brätta mig
skall jag». Ock så brättade hon sig åtefter, ock så datt hon uti.
Så skulle de till att samla ihop folket ock leta upp hänne. Men då
ville gubben, att de skulle leta emot strömmen, för det käringen
sin brukte alltiden vara tvärt emot, ock då trodde han, hon hade rest emot
strömmen. Ock då fann de hänne däri sjunde forsen uppför.
Pär Bengtsson.

God

dag -- yxskaft

Det var en härre, som brukte fara om en bonde7. Så hade bonden 247
vordit döv, medan han var borta. Så när härrn mötte bonden, så sa han:
God dag!
Ett yxskaft.
oss bakåt. 6) Faller. 7) Fara förbi där en bonde bodde.
öppet i, e i fr. beau, o i bo, e i dial, sova, ut norskt u, y öppet y, e, e, 8 = ö.
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mån, dm a tialoti.
oputy...b.vådet.
kan d2g...kosna2 l4ga mg måt?
ho stö.9r po ståla o a fild1yar3.
an dat lakpiga da?
ho lig °i» mgom4-Inan o a sprio,b9M, b0.9 ånom;
vbrt-po-n, saaa håg va-236-n
å mäpa, dm a t4ko-t.
o, da hålvmil opo ban, o såda hal-a-U 5.
giambor-gömo.

Bonden ock doktorn.
248

da va-n„,...b6n, sofv...va sia6 po-n döktar. so vå4-22-no
3.6,1as -an *al årgas7
Mala sirif
på-sa. man so 39-4n dttåt-om.,4g.,g25m,22 o såk po d2-kån
visa:
dm f6 8-no-f1-4 h69 noko r69 fa,Ultriyan-n? ho a •
hta
Aa-,04.4 solv...fhl-n da? sak döktag.
o, våkt-no-t..so vål, Aa,...04-å som-fbi-tt; ho å-no
hta skr4potg.
so såk dölstari:
122,-a irny?
/a, ha mt-a hetfterg, so t?--no nta ti.a hål då.
kan-a Rta?
Aån som karo...forbyg:-n då?
da vat,ctöktag-tso sia, han tok o kåsta-Mt6.
yonas-la.
1)

1) Tokig. 2) Hustru. »Härrn» talar norskt riksspråk.
Retas. 8) Kunde. 8) Skral.

3) Föl-

a i tall, v nästan a, a i tal, a mell. a ock ä, a öppet e, }

1 , cl,
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Jag menar, du är tullot'.
Uppunder kvisten.
Kan din kona 2 laga mig mat?
Hon står på stallet ock är földiger 3.
Än din legopiga då?
-- Hon ligger uppi mälarna 4 här ock är sprucken i båda ändarna;
ingen har varit på hänne, sedan härrn var på hänne ifjol.
Jag menar, du är tokot.
Å, det är en halvmil uppå backen, ock sedan hallar det efter 3.
Gunnborg-Gudm or.

Bonden ock doktorn.

Det var en bonde, som var sint 6 på en doktor. Så visste han nu 248
inte, hurledes han skulle ärgas 7 med honom, så han fick honom rätteligt
sint° på sig. Men så gick han ditåt honom en gång ock säger på det här
viset:
Du funges nu väl inte ha någon råd för käringen min? Hon är
lite sjuk.
Vad det är som felar hänne då? säger doktorn.
Å, jag vet nu inte så väl, vad det är som felar hänne; hon är nu
lite skrapot9.
Så säger doktorn:
Har hon öppning?
Ja,hadeinte hon haft det, så tordeja g nu inte ha tagit hänne häller då.
Kan jon skita då?
Vem som kan förbjuda hänne det?
Då vart doktorn så sint, han tog ock kastade ut bonden.
Jonas Larsson.

stinn (dräktig med föl).

4) Sandbackarna.

5) Sluttar det neråt.

6) Ond.

öppet i, e i fr. beau, o i bo, 9 i dial. sova, ut norskt u, y öppet y, 0, 0, 8=

ö.
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Kvinnorna med båten.
249

da va tå 4va, som såt-sa måt 4varitne—it bd9ta o råd,
jo da jiytt „b6,9k noko. so vat4am-no
c4ant,, dam köm-no ivanf-v4y.
so tajt-cram tåt -Gra, at- Gram sbul t4-6p nkgla'; dam
mityrit,„cra va so 1)69ttp-va v6zL. o elut, då so såt-no
b59tet ta o lé, so at åk ftb• sth o ysi o n-irra råd då.
da våt-a so b69k yi4 åt-Gram.
sölas va dån go:9ta,.
(*.PdJa•

Han som saknade kniven.

250

da va åpt, som sakna
nor-aw-va tutpo jda
h-n„,„bd9t.
so .969,y-att n våtna o sy stiugan-Pil ckr. so drvta sppta, fa-cla-an sd9g Avivan-stki -po Pbötna.
tna-Oa sömo-an spiota, so for b.vivan tu muitia o nz
pe-båysa.

Den elake pojken.
251

da- va-g-ghtuy da va k »km, som ha-nm -pöyt, som va nöko-ltta trblot 2.
so sAtul-a t4 o'd-6p-an. man so la påybsan ta o
spra twa, o måra åt. so v4-q-no saw o vtha-tt
i) Tappen i »nyggelhålet» i bakre delen av båten, genom
a i tall, n nästan a, a i tal, a ruell. a ock ä, a öppet e,

k
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Kvinnorna med baten.

Det var två kvinnor, som satte sig mot varandra uti båten ock rodde, 249
ock se då gick inte båten något. Så vart de nu brydda av det där,
de kom nu ingen väg.
Så tänkte de ut det, att de skulle ta upp nygglan'; de
mente, det var så båten var »vindtät». Ock ser du, då så satte nu
båten till ock läkte, så att en fick sitta ock ösa, ock den andra rodde då.
Då vart det så båten gick åt dem.
Således var den gåtan.
Ola Pärsson.

Han som saknade kniven.

Det var en, som saknade kniven sin, när han var utpå sjön 250
uti en båt.
Så såg han nedi vattnet ock såg skuggan sin där. Så drev han
till ock spottade, för det han såg kniven sin på sjöbottnen.
Med det samma han spottade, så for kniven ur munnen ock nedi sjön.
Pär Bengtsson.

Den elake pojken.

Det var en gång det var en käring, som hade en pojk, som 251
var något lite trollot 2.
Så skulle hon ta ock dänga upp honom. Men så la pojken till ock
sprang undan, ock modern efter. Så var hon nu seg ock ville inte ge sig,
vilket vattnet får rinna ut, sedan båten dragits upp på land.

2) Elak.

öppet i, e i fr. beau, o i bo, o i dial. sova, ut norskt u, y öppet y, 0, 6k,

8 = ö.
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fa-ja Melon; -f24-no bira nokoy4å4 våro to di. so tö
-0am-no-po trögt,t-4v'. so sAial-dam såt-sa o Avi]. no-ciam
ha-da Ot..? st24fi, so sa ptisklyan: na, rna v4Z 2-fal öp o tå
nån, mör!
pe-båysa.

Hur jämtländingen fick namn.
252

,da va-g-g2521,9 da va-n lånttlån2y o
bgarmanlan2y,
som shlta såt-14 3 o sta o fåsA.
man so Ula om mörgon so rio:h bearmankin?yan ta o
vi:t2 nåtom. so fit-an-an 6,9. so stift--n t böksa, so
t 2,1tmtlånman sktal fo ;Ss4-n. man da tok 6.9n o Ar62,9
2n2 råg,kva. so mot ågarmanlån,?yan, ta 024.4 om giZp. nor
Omtlån2yan km-dt, so f2A-ay-gr4n 5 po at 4^ ha smPg2
2n2› rågya. so to-n o drö-fram-an hgv, o so tö-n-op Ayfvan •
o skar-av-an, o-då set,n: nö a-a Ond.
Wrio f2b•-an'hht lanztleanyan.
pe-båysa.

Räven ock björnen.
253

da va-n reiv, som a ven asta t/;-sa now fåsA. so
lo9g-an 9-4t po-n-dwv -Nan. so köm by6n dit o sp63-r1,
4ara-an-a f2t-t26 Not. so -så-n, han-a ögZa7 -n tu Ma. so
vagt byån,-an sblul ler-jåg 9-ögc0 Nan. a so rits-t-ctamn-td 8-y-Av6l, no-la va råtala kålt. so sa rcivan: dta
ska sat r6mpa-d2 ni 012-kan ha o st } öldalas 2-ma9 ta
i) Började de tröttna.

2) Måste.

3) Slå sig tillsammans.

a i tall, v nästan a, a i tal, a mell. a ock ä, a öppet e, 2,

t, j,

,
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för det pojken fick nu bara någon galen vana av det. Så tog
de nu på tröt av'. Så skulle de sätta sig ock vila. När de
hade då setat en stund, så sa pojken: »näj, vi varder 2 väl upp ock till
igän, mor!»
Pär Bengtsson.

Hur jamtländingen fick namn.

Det var en gång det var en jämtländing ock en ångermanländing, 252
som skulle sätta lag 3 ock åstad ock fiska.
Men så tidigt om morgonen så reste ångermanländingen till att
vittja näten. Så fick han en ål. Så stoppade han honom i byxorna, så
inte jämtländingen skulle få se honom. Men då tog ålen ock kröp
in i röven. Så måtte ångermanländingen till att köka 4 om jälp. När
jämtländingen kom dit, så fick han gren' på att ålen hade smugit
in i röven. Så tog han ock drog fram honom halv, också tog han upp kniven
ock skar av honom, ock då sa han: »nu är det jämt.»
Därutav fick han heta jämtländingen.
Pär Bengtsson.

Räven ock björnen.

Det var en räv, som hade varit åstad tagit sig någon fisk. Så 253
låg han ock åt på den där fisken. Så kom björnen dit ock sporde honom,
var han hade fått uti 6 fisken. Så sa han, han hade ånglat 7 den ur sjön. Så
ville björnen, han skulle lära sig att ångla fisken. Ja, så reste
de tills en kväll, när det var rätteligt kallt. Så sa räven: »du
skall sätta rumpan din nedi det här hålet ock sitta alldeles i mak 9 till
4)

Ropa.

5) Reda.

öppet i, 0 i fr. beau,

6) Fått fatt i.

0 i bo,

7 ) Metat.

e i dial. sova,

ut

8) Gav sig åstad.

6) Stilla.

norskt u, y öppet y, 0, 6L,

8 = ö.
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mbrgona; o so ska-dta dr4-ta o rfflås. o byön
då,
man da -a römpa fr& st-fåst, so -an ,slåt-a tö-sa. d&far
noko römp.
so vat-y sinfi po råvan o rå4t-ta o s4utl tå-n. sa
sprag råvan ?läa, o byön åt. man so td-nm-po vatfjYy
at r4va 2. so språelt puntt grånröt o ybmt-sa. so kom
byön o bök,t tt fity-ans. so så råvan: ho-hd, no b4,t-tt tt
röta o mét,a va fåk. so tstaft...bytin fota o spityt-tt röta.
so språg rdvan stm-v4y.
pe-båysa.

254

råvan-a ven stå m...a måstia o fot tåk t-tt smbrial 3 ö
åh. o-Oa no-clå va y&,-,so
jitt, o so s69g-at-clgna
rdt 4 nit at-byåna, so hårv-frb9ga råvay-, 4valas-4'a va vOlt,.
han ,§'å,t,t so Avg.
yd9, so så,t, råvan at ytina, han sAucl låg-sa sks'att,nbåkan o st4A-sa, so-lays Jity håns 6 vat h•vit.
o de'ffa-tso
byön söjatimbetka o st4),b%
0-Mja•

Han som stoppade falen in i märren.
255

da va-g-ghtay a hdd-po
nor 2a pZkime7t stuig
då, so la måra sa ta o fblo.
kom-so-n lity, ttastft -tp
fa-la-aw-va fyökf-ddga
?At-yut, so tö-a o she filon tnt måra tt,å,y.
no cla-a vbrt-y,-fyky-dkra då, so fblo-a so stör-g
våka-yi filo.
yonas-ldja.
I) Ond,

2) D. v. s. björnen var i färd med att hinna upp

a i tall, 1) nästan a, a i tal, a mell. a ock ä, a öppet e,

t,

i, n
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morgonen; ock så skall du dra till ock rycka. Ock björnen gjorde nu det,
men då hade rumpan frusit fast, så han slet hänne utav sig. Därför
har inte björnen någon rumpa.
Så vart han sint' på räven ock reste till ock skulle ta honom. Så
sprang räven undan, ock björnen efter. Men så tog han på vart för dryg
åt räven.2. Så sprang han under en granrot ock gömde sig. Så kom
björnen ock bet uti foten hans. Så sa räven: ho-hö, nu bet han uti
roten ock mente, det var foten. Såsläppte björnen foten ock spände uti roten.
Så sprang räven sin väg.
Pär Bengtsson.

Räven hade varit stad ini en matstuga ock fått tag i en smördall 3 ock 254
ätit. Ock då när det var gjort, så hade han väl skitit, ock så såg det där
rart 4 ut åt björnen, så han frågade räven,. hurledes det var vordet,
han sket så vitt.
Jo, så säger räven åt björnen, han skulle lägga sig i solskenbacken ock steka sig, så länge 3 skiten hans ock vart vit.
Ock därför så ligger nu björnen i solskenbacken ock steker.
Ola Pärsson.

Han som stoppade fålen in i marren.

Det var en gäng jag höll på plöjde. När jag hade plöjt en stund 255
då, så la märren sig till ock fålade.
Bom så en liten, tussig en fåle, för det han var fjorton dagar
för tidigt. Ja-gud, så tog jag ock stoppade fålen in i märren igän.
När det hade varit en fjorton dagar då, så fålade hon så stor en
vacker en fåle.
Jonas Larsson.

räven.

3) Smörbytta.

öppet i, 0 i fr. be«,

4) Besynnerligt.

5 Till dess.

o i bo, e i dial. sova, tu norskt u, y öppet y, o, o, u = ö.
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Han som fiskade så bra.
256

de, va-n-012, som hd i 091-hånsa lågselx, solv-futåd
jlibu astörx:
da va-g ghlug s4uhl mix Mva-kan
beheP e-gm
sömn. o som i 1,åft-utt krolsan, so b4t-a
fåg. o
vigart fro hvyhg-x ha po fsyot, o so fdr hbtagekt to
skåltx o ni MU. o-da ha krdhsev-fårx xyonxyes4ya, o
so-a fijam-båttt krekan. o so std
botjxn2
(dygn; o nor x ry41-då, so for b•sa o fijan opx- rtiy 3,
som såt opx tölp, o da lo-no b•sa xha rögra, o so dåt-eti-agna napo-n hko, som ld9g nasxn4 töa, o
xhg hån,
o so sparka Mn ta bott störhås01,045-m, som-a 3.111mx-bc34
-,90/1012

yonas-4a.

Om präster.
257

da va-nm-pråst, som-a åltx-då ta vfs, at no-cla vatjbmon,-,so bruhAt-tv-fbro o Matjångom o tig af-iftsmiitstt 6.
no-la våt-ctå tinsmorhå4a7 o »ångan sh-tul fråm o bat‘t-tinsmöra 96k, so glid pråsk tåk <19årxgom, no-n hörn
po prådx4stån. so s4-n:
x mo-no tåk ål Hda,M,sångom far mfusx"ft, o
måst
-tt-hårx, som-a ståst nzu:hsa.

258

so va-a-n ånart...pråst, som bruhAt foro o såt-tut snörnis
po skägtrålstom, som hökg,t -oh-ana-tå,. so vat-tönan-14
-dx-Ognx. so vå-aam-sta td fijan
jka o såt-tx snårx'n-hans.
i) Meta.

2) Bredvid.

3) Tjäderhöna. 4) Nedanför.

5) Stora

a i tall, n nästan a, a i tal, a mell. a ock ä, a öppet e, 2.

t, j, ,
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Han som fiskade så bra.
Det var en gubbe, som hette Jan Hansson i Långsele, som förtäljde 256
en slik historia:
Det var en gång jag skulle ut i älven här ock ångla 1 den ena
sommarn. Ock som jag släppte ut kroken, så bet det uti en fisk. Ock
vintern förr, så högg jag hålet på isen, ock så for huggyxan utav
skaftet ock nedi hålet. Ock då hade kroken farit genom yxögat, ock
så hade fisken bitit uti kroken. Också stöd där en stor en tall bortsidan 2
älven; ock när jag ryckte då, så for yxan ock fisken upp i en rö 3,
som satt uppi tallen, ock då slog nu yxan ijäl rön, ock så datt det
där ned på en hare, som låg nedsidan 4 'tallen, ock slog ijäl honom,
ock så sparkade han till borti storhästbjällan 5 min, som hade kommit bort
sommarn förr.
Jonas Larsson.

Om praster.
Det var en präst, som hade alltid det till vis, att när det vart som- 257
maren, så brukte han fara hos säterkäringarna ock tigga efter käsmusen 3.
När det vart då tiondesmörhälgen 7 ock käringarna skulle fram ock betala
tiondesmöret ock osten, så skulle prästen tacka käringarna, när han kom
på predikstolen. Så sa han:
»Jag må nu tacka alla hederskäringarna för muserna, ock allra måst
hänne Karin, som hade största musen.»

Så var det en annan präst, som brukte fara ock sätta ut snorernas 258
på skogtrakterna, som hörde de andra till. Så vart bönderna leda (på)
det där. Så var de stad tog fisken ur sjön ock . satte uti snorerna hans.
hästskällaii.

6) Färsk, ej prässad ost. 7) L mitten av september.

öppet i, o i fr. beau, o i bo, o i dial. sova,

8) Snarorna.

ta norskt u, y öppet y, 0, s,

8 = Ö.
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då vat pråsk-forfåd-to-dx-Ognx. nor-ag-köm po prådxAstör
o sAtal ta bk, so sken:
dta göda witd, dus a miqg -an,,,-basånala gud, som
tk fan ta "j6a o 1é4 1 tt snårxit, at måg.
pe-båysa.

259

om stsagddn .so pradika pråstn po prådxAstökt; so sken
prådi4an: om nokon,-,9160a po-da-On jp3b0na, so sniata 2 da-ånra 6!
kZölsag hag-ga åkt po dhOgy_ta. hån. so jx4-no
fojelmhy.an at: jpan, o lablsaft o pråstn stana in, dåm. so
skt,: Röka,' at pråsta:
hål-dta at 3 som dut-x pradika x-dd_ty?
14, sa pråstn, da
).,a so drbv kZökayi ta o
po da-On Mi:thima.
då vat pråste
so lo hån x-st4n4. da vat-a sön
&åtar opx »kan, so sÅtal jyåjvålstaxi asta
Aa -0a
vå som Uttra opx jyltjan, o-da drö Mn xtlin IsårAcNra o
syret& opx kZökan3 o riyi, so köm fe,setmhyan dit o trat`cl,
"ffia nål,,saw-va opx 1,48an.

c÷pga•

260

da va-no x samar-ti n-han, da va n, pråst, 807V •-• va
so sn, at-an smöt for x giaom o tåg Inåk, to jyårxgom.
so köm-anm po x,röm, dara dam kålt-po yöZ Ma. so
U-n »ånga, ho shlal g-sa lila p, o da losvo-a-titt,-bara
ast o va fåelx. man so g-n-sa-il stuiiia ta bi, so-My° o
va köka. so losvo »ånga titt, at o sAtal boro pda &tåt
-om, ast-o va gos9lan7 . man so våt-a so såKti om b.våln, ho
s4tal spår-ta mörgona.
1)

Släpper.

2) Vänd till.

3) Följer du efter.

4) 'gäll.

a i tall, v nästan a, a i tal, a mell. a ock ä, a öppet e, a

1,

i, n ock t,
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Då vart prästen förfärad utav det där. När han kom på predikstolen en gång ock skulle till att be, så säger han:
»Ja du gode gud, du är mig en besynnerlig gud, som
tar fisken ur sjön ock låter' uti snorerna åt mig.»
Pär Bengtsson.

Om söndan så predikade prästen på predikstolen; så säger han 259
i predikan: »Om någon slår dig på det ena kindbenet, så sno
till 2 det andra ock!»
Åja, klockarn han gav akt på det där, han. Så gick nu
församlingen ur kyrkan, ock klockarn ock prästen stannade inne de.
Så säger klockarn åt prästen:
»Håller du efter 3 som du har predikat i dag?»
»Ja», sa prästen, »det gör jag».
Ja så drev klockarn till ock slog honom på det ena kindbenet.
Då vart prästen sint, så slog han i staden 4. Då vart det sådant
buller uppi kyrkan, så skulle kyrkvaktarn åstad se åt, vad det
var som bullrade uppi kyrkan, ock då drog han igän kyrkdörren ock
sprang uppi klockorna5 ock ringde, så kom församlingen dit ock trodde,
att själve näcken var uppi kyrkan.
Ola Pärsson.

Det var nu i senare tiden här, det var en präst, som var 260
så snål, att han smått for i gårdarna ock tiggde maten av käringarna.
Så kom han på ett rum, där de höll på gjorde pölsan. Så
bad han käringen, hon skulle ge sig lite pölsa, ock det lovade hon ut, bara
äst hon var färdig. Men så gav han sig inte stunden att bida, så länge 6
hon var kokad. Så lovade käringen ut, att hon skulle bära pölsan ditåt
honom, äst hon var gålig7. Men så vart det så sent om kvällen, hon
skulle spara till morgonen.
5)

Upptill klockorna.

6) Till dess.

7) När hon var färdig.

öppet i, o = fr. beau, 0 i bo, e i dial. sova, ut norskt u, y öppet y, 0, 0, 8 =Ö.
4
Sv. landsm. XIII. 1.
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om mbrgon rit-a-no M ma peg, rött-s6 pråste, nor
an sfrml g op JOS. so to-n-tmöt pO(zitbom' o sttitft-dam m /63,550t 2.
so hå-n - bh) intig må-sa. nor an kt-0a göt 2. lkta
sig y, so spå'nt 3 hil# t 4n to _pkittitbom o dr6 u löman o
språg ta sk6ks ma. nor a k6t op Jpia 0, pråsk, so
sd9g lablsan, at p4ja stå iu löjan. so pfr Akt dit o sfrutl
stittp-M pgtiltban. man da mka pråsk, at huiii va d&
nåv,. o sfrml t
tt-lnar peitban. da dråp; håll ta o ,910
atsifl-sa4, ,slo so imt4a fitroms po labkara, so hån mot
ta högp6 .
pe-båvsa.
1)

Korvbitarna.
•

2) Fickan.

3)

Nappade tag.
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Om morgonen reste hon nu till med pölsan, råkte så prästen, när
han skulle gå uppi kyrkan. Så tog han emot pölsstubbarna ock stoppade dem nedi lumman 2.
Så hade han en liten hund med sig. När han hade då gått ett litet
stycke, så spände3 hunden uti en av pölsstubbarna ock drog ur lumman ock
sprang till skogs med. När han kom uppi kyrkan då, prästen, så
såg klockaren, att pölsan stod ur lumman. Så gick han dit ock skulle
stoppa ned pölsstubben. Men då mente prästen, att hunden var där
igän ock skulle ta den andra pölsstubben. Då drev han till ock slog
åtsidan sig4, slog så emellan fötterna5 på klockaren, så han måtte
till att hoja 6.
Pär Bengtsson.
4)

Slog åt sidan (av sig).

5) Benen.

6) Ropa.

Legender.
Var Härre ock • de bada käringarna.
. .
2a

da va-g...ghtgv vor håra köm-in o rkmanshsång-,o
via 19n-htits, man då fil-n-. so- yg•-q,n dt-n åna
..gfavau Mat hiusmansIsång..4 spöhåt, om„an gud fo lb9nhilts-dk,
man...o så, hoa lik m<tt;
m43', dam 14d-fal sqn nåta.
om mörgon
ta o sAtal 149 fa lösmå0k
so si-a, ho va-t h69 noko. so såk-n: dut f601.1. nok9kt,
aw-få st årbå dra Iår,...cla ska bh drei. so hå-a nokor ån
ma vöma, som..o r4h-ta-9 mb9Za-6p 1 . so fik-a st.69 o m69Z
vbmola h4la-Oån.
nor riAmansigårma s69g dr-da, son,..vå boh-n ra
j(iikviufz, at årbå-hana vat
drd4i, so b4-a, hö-6, vor
håra, at årbå håna 6...sblul bh
fåst...o y6Z,
lövo-n tik so tt-a, ho sAial asta råpn-op påmgan-s
nor o r4jt-ta ob • -då, so Lsåiii-a, ho mkt pås fåt. so
fik-a st 69 o ps
so...a hö 6 fot årbe.•
pe-båvsa.

Flickan som trampade pa brödet.
262

da va r st6 2 4o9v...va so hbygfa:Zwyg, at.,o sbul 49-po
gialSk6n.
1) Mätte upp.

a i tall, v nästan a, a i tal, a men. a ock ä, a öppet e, }

Legender.
Vår Uffe ock de häda käringarna.
Det var en gång vår Flärre kom in hos en rikmanskäring ock 261
ville låna hus, • men det fick han inte. Så gick han diti den andra
stugan ditåt en husmanskäring ock sporde efter, om han skulle få låna
hus där, ock det fick han. Men hon sa, hon hade [blott] lite mat; men hon
mente, de levde väl över natten.
Om morgonen sporde han hänne, vad hon skulle ha för logementet.
Så sa hon, hon ville inte ha något. Så säger han: »Du får inte något annat,
än första arbetet du gör, det skall bli drygt.» Så hade hon några alnar
med vadmal, som hon reste till ock målade upp Så fick hon stå ock måla
vadmalet hela dan.
När rikmanskäringen såg det där, som var borti den andra
stugan, att arbetet hännes vart så drygt, så bad hon, hon ock, vår
Härre, att arbetet hännes ock skulle bli drygt, det första hongjorde, ock det
lovade han ut. Så tänkte hon, hon skulle åstad räkna upp pänningarna sina.
När hon reste till ock gick då, så kände hon, hon ville pissa först. Så
fick hon stå ock pissa hela dan.
Så hade hon ock fått arbetet.
Pär Bengtsson.

Flickan som trampade på brödet.
Det var en storka 2 som var så högfärdig, att hon skulle ha på 262
gullskorna.
) Flicka.

2

öppet i, o i fr. beau, o i bo, e i dial. sova, ta norskt u, y öppet y, 0, 0,
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so sAud-a g
rn72,..a Mom o boy° noko brd fro-n
m4r-,s2ft o ebtat 2. åtta »any. so rökt-a-fa-n jatete, o far
at
o sAud
gålskön-sWi, so tåk-a o l br4kdkan n dn o sten po ddm. man so «d-a stos9an der,
darzfr6, farb-lam mot at proista o hqs9-han
ta löso-a danfrö.
pe-bdysa.
1)

En smutspöl.

XIII. 1
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or, k tonlösa.

Ock så skulle hon gå emellan gårdarna ock bära något bröd ifrån hänne
mor sin ock ditåt en annan käring. Så råkte hon för en sketdy 1, ock för
att hon inte skulle sussla ut 2 gullskorna sina, så tog hon ock lade brödkakorna nedi dyn ock steg på dem. Men så vart hon stående där,
ock de fick inte hän« därifrån, förrn de måtte efter prästen ock ha honom
att läsa hänne därifrån.
Pär Bengtsson.

2)

Smutsa ned.

Sagner.
Hur Snäsenkyrkan blev byggd.
263

da va po...aån tin, snåsaj§4al va
gd. so va-a-n
yfigtur..,som bkg0-a. o so vå dar vz, som.. an jib.eva
o bår.,n4n, som dam kala snåsavåtna. man da va rictum,
„so stör, at våtna ji 2-2t m4r an a bökslånga; o våtna va
mila bråg. man han tfflyi,,,f-c4an jitbetyam„va so l.
nor-an.-a b#28-6p jyks-a o s/tal såt-pö spira, so va dar
éanånag,,kårom.,a fot„gr4n 3 po
håg, o nor hån
nåmt-n po nåmn, so desyd-. han så po 4-kån visa:
såt, såt,
spira råt!
so dåt4-n né o
pe-båvsa.

Berättelser om jordfolk.
264

da va 2 stiv6 jon, va 2, sarom, o so köm-a-fl,,n
höp rna fOlc....ot s4trom, o so va.,Oar d,pt, som sbul ta
fri ot..,n-dgn stqan; da vay.,012. ,ka ho tslåp
2fr6,
ho mot no tå giitban-d?an. br'gc7 våf-a-no-fal. o so sti4t...cram-td a kalc_is o ka2tArts116p. dam spölo o dånsa, Ned
-a ta brr 0.
I) Snåsen (lidm. sndsa), socken i Norge väster om Sörli.
belöning för kyrkbyggandet skulle bli solen ock månen, enligt vad
namn ini bärget. Till jätten hade han sagt: »Sätt, Sydväst, spiran

a i tall, v nästan a, a i tal, a mell. a ock ä, a öppet e,

a

Sägner.
Hur Snasenkyrkan blev byggd.

Det var på den tiden Snåsenkyrkan 1 vart byggd. Så var det en 263
jätte som byggde hänne. Ock så var där ett vatten, som han gick över
ock bar sten, som de kallade Snåsenvattnet. Men då var jätten
så stor, att vattnet gick 2 inte mer än i byxlinningen; ock vattnet var
milen brett. Men han tyckte, den där skitbäcken var så led.
När han hade byggt upp kyrkan ock skulle sätta på spiran, så var där
en annan karl som hade fått gren 3 på vad han hette, ock när han
nämnde honom på namn, så dog han. Han sa på det här viset:
»Sätt, Sätt,
spiran rätt.»
Så datt' han ned ock slog ijäl sig 3.
Pär Bengtsson.

Berättelser om jordfolk.

Det var en storka 3 som var i sätrarna, ock så kom det väl en 264
hel hop med folk åt sätrarna, ock så var där en, som skulle till att
fria åt den där storkan; det var en gubbe. Ja hon slapp inte ifrån,
hon måtte nu ta gubben där. Brydd vart hon nu väl. Ock så ställde
de till ett kalas ock höll bröllop. De spelade ock dansade, klädde
hänne till brud ock . . .
3) Fått reda på. 4) Föll. 5) Hans
2) Nådde [inte högre än till byxlinningen.
Ola Pärsson berättade. Den andra karlen hade hört jättens hustru uttala hans
rätt!» 6) Flicka.
öppet i, o jfr. beau, o i bo, e i dial. sova, ut norskt u, y öppet y, 0, 0, 8 := ö.
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da hå-a-n hiec3 jö-sa. so ha-g-n riv po hån-s, so
ha-g tip-t6-sa n-dn rijhan då 0 4ygi po håjg ot huift.a
— da va fal .2,49-an hua o so jita-g hån håyn ot owfcir
o da nor huVn köm-hcAm, fat -no fån, at davå
-24 råt.; han-Mg-no vkån rikaw fotstös. u, hån ma
0149 såla-op håstn-svii o såt-sa-po o r ot sgtrom o a
måg må-sa ta-bOar. o nor-ag-kbm-da dit, so va no dårpl o dåns. so. h•någa hit, o-Oå ha-n-dgn stksla sålt:
nå giic-ja låv
hO,r håstn-ans-fårl bwåy!
m4 én ghtay vat-a so tömt. o 64t
o h4-p6-sa,
fik-a-no h44. da a voh sött ma it -12,6:13 yolny d4ra 2.
(o-la'nsa.

265

da va z• hta st6 3 -jorv...va z sOrom, o so fik-a hkr-jo
måg fin Nåla, o so Artitya opo fy4sa o såt-sa. so kom
da-n csfår håp ma by&tor o fOk-o får om s«arvöln. so
våt-a-noll rå0, hö som såt opo fyi3s. man dån, får
béif fråm demi. so s69g-g
no måg, man &domvåkar Nålan h&ut,Z-a ltin.
yo-,ånsa.

266

da va tålos solv-va
s0a,..4o9v-va so l o stil om
Avålan. so köm-dam o låg?
o gå-n, o hö- a hhiaila
pan po hisugwil, man o fipt löv ta mleab• måy an h
Dan. om b•tica ha m4r,4o fipt-a m09.
mn då — måtmåra-hana va åvianhitA — so gud .hå
o-Oa mgaka hö 14 bl/4n; so ströTt-a-må 6.
yå-mårat.
1)

Fars häst.

2) Allt [det övriga] hade blivit liksom utsopat

a i tall, 79 nästan a, a i tal, a mell. a ock ä, a öppet e,
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Då hade hon en hund hos sig. Så hade hon en ring på handen sin, så
hade hon tagit utav sig den där ringen då ock knutit på halsen åt hunden
— det var väl slug en hund. Ock så skickade hon honom hem åt honom
far sin, ock då när hunden kom hem, förstod nu fadern, att det var
inte rätt; han kände nu igän ringen förstås. Ja, han med en
gång sadlade upp hästen sin ock satte sig på ock red åt sätrarna ock hade
hunden med sig tillbaka. Ock när han kom då dit, så var nu där
spel ock dans. Så gnäggade hästen, ock då hade den där storkan sagt:
»Nu gud ske lov får jag höra hästen hans far' gnägga!»
Ock med en gång vart det så tomt. Ock allt det hon hade på sig,
fick hon nu ha. Det hade vordit sopat med alltihop igenom dörren 2.
Jon Jönsson.

Det var en liten storka 3 som var i sätrarna, ock så fick hon höra så 265
många fina bjäll[r]or, ock så kröp hon uppå fähuset ock satte sig. Så kom
där en stor hop med kreatur ock folk ock for över sätervallen. Så
vart hon nu väl rädd, hon som satt uppå fähuset. Men de for
bent 4 fram de. Så såg hon inte något mer, men de där vackra
bjäll[r]orna hörde hon länge.
Jon Jönsson.

Det var en tös som var i en säter, som var så lyd 3 ock still om 266
kvällarna. Så kom de ock ledde en ko ock gav hänne, ock hon hade hornen
ock kitteln på huvudet, men hon fick inte lov att mjölka mer än uti
kitteln. Om kon hade mer, så fick inte hon mjölka.
Men då — matmodern hännes var avundsjuk — så skulle hon
mjölka, ock då mjölkade hon ur kon; så strök hon med 6.
Jon-Märet.

genom dörren.

3) Flicka.

4) Rakt.

5) Tyst.

6) Dog.

öppet i, e i fr. beau, 0 i bo, 0 i dial. sova, In norskt u, 10 öppet y, 0, 0,
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267

so thr-lia-fl.,a hhigoLdå, at...cra, va 4n som...villa h&
bönlsåny ta vbro darmal bsårman-sgi,noro Avi2i2. man
da sblal-a h69 Påsk o smbr-po kota, rnano stal åkt-sa,
so t„cta kbm 4tt 3 hö. 09, ho va so fial o
at,o yeaZ-17,
som.„o vaj-om: ho sm6Z-po ycya-s ta Rågan.
ti daråt so rbktas-dam po ~nå, dan som., a håft-a
lk.,Uånyan-sgi; va so hö asta hålsa-om o tåka-olv.,fa.„
st — o.,0a rår-an dc dån bycya.
y6-mårat.

268

ånar 6pra ma Rota 6pat 5, so köm-a
AvVrif641c...o pb•
rgkiy Nåd. so
o ibtal sö.p o Pio, o it-noko km-in.
so,99-b bott grångår, o hi-4t, om da .„ a ptyn no/co fög,
iyatstås
no/co fög, som va rt510 Nåd. J. spig ål
gråan, man ivatstås.
yd-marat.

269

0 m000
tgnt,
Avåln at
a låkt-ma, so bår-a
ta o hi394.9 ma Or iqn, man so d3mt 7 , man åt b•varånar
jitctam. o dkåt hös- bön-mit' öp sömorfOsa sada.
yö-mårat.

270

da va-g., ghtmy da va Ida st6 8 ,.,Jonva4 hOmbad to
åna Avi4f69. so råt-a-no-ta o f6c. may.-Aa.„Oam hg4t
-po 8, so bår-a m y6-4ct må-Oam. o dår ha-Oam htåsa-s,
cl6r.,tgo4i stb8'a da va so fit o pråyigi. man da s4-0am,
dam sorv.„vå n ydn, ata va da ål veth, at.-tama &lisa
-sWi mit pfaii2. hiasom, dara-m„bön.„a sn hs, so.,at nor
h•rbtgraJaras påsa, so rån påsa po böZa-daras.
pe-båysa.
1) Hos.

a

2)

Låg i barnsäng.

3) När.

i tall, D nästan a, a i tal, a reell. a ock

4) Ont (elakhet).

ä, a

öppet e, a,
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Så tör du väl ha hört det, att det var en som ville ha en 267
bondkäring till att vara därmed' käringen sin, när hon vilade 2. Men
då skulle hon ha en flaska ock smörja på barnet, men hon skulle akta sig,
så inte det kom åti 3 hänne. Jo, hon var så full av illt 4, att hon gjorde inte,
som hon vart bedd om: hon smorde på ögat sitt ur flaskan.
En tid därefter så råktes de på marknaden, den som hade haft häpne
till jälpt käringen sin; var så hon åstad hälsade honom ock tackade honom
för sist — ock då rev han ur det ögat.
Jon-Märet.

Andra året vi flyttade uppefter 5, så kom det ett kvinnfolk ock gick 268
röd klätt. Så gick jag in ock skulle sopa ock fli 6, ock inte något kom in.
Så gick jag borti granngården ock hörde åt, om det hade kommit något
folk, ock ingenstädes syntes något folk, som var röd klätt. Jag sporde
alla grannarna, men ingenstädes.
Jon-Märet.

Ock medan jag tjänte, den ena kvälln efter jag hade lagt mig, så bar 269
det till att hugga med fyra yxor, men så dummigt 7, men efter varandra
gick de. Ock där satte husbonden min upp sommarfähuset sedan.
Jon-Märet.

Det vår en gång det var en liten storkas, som vart hembedd utav 270
ett annat kvinnfolk. Så reste hon nu till ock följde. Men hur de höll
på gick, så bar det nedi jorden med dem. Ock där hade de husen sina,
ock där tyckte storkan det var så fint ock präktigt. Men då sa de,
de som var nedi jorden, att det var det allra värsta, att de hade husen
sina mitt under husen, där en bonde hade sina hus, så att när
kreaturen deras pissade, så rann pissen på bordet deras.
Pär Bengtsson.

5)

Efter att vi hade flyttat upp (på backen).

öppet i,

jfr. beau, o i bo,

e

j dial. sova,

ut

6) Städa.

7) Dovt.

8) Flicka.

norskt u, y öppet y, 0, ist, = ö.
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271

so va-a-n ånag ghtuy, da va x 1,9årxy som Afta-bot
-elötra-s. so sblul-a f63-dbtan-pfx dt x n.ilhaxman-hana. da
sbog-a-zict so vålca4 o so pråOzt i ...d4r. man so rkh-a hm.
nor o ha - Oa vorx hdpza shit , so s/ul-a gOo-dit o
håls-po dbtra-sx nån, o fån-a po sbmo vis, so tök-no
möra-hana po lkat-vg 2 om Aa prItYity dotra-sx - a fåt-a.
so så dbtra : t4-n4 gZåsa, som håy- dan 002,3 , o smbr-po
bzt,tyan-d, so ska-Om-fl,/ fo
Aalas
hx f6t-a vgx.
nor o - a smöd-po butyan-si, so fxk-a jO9, at dötra-sx
169g bara xmx4a no/co std,gta n y6r, fa-la ho a 4omx -14y ma ygfa.
pe-båysa.

272

d-a-g - gåZ bvarh6ln4 , som kalas fOnyan. so va d&
av -gtitb som håg p6fOnga. so hå hån-an sOrk,om könzböt, modo -an; -va r3bix
fritt« 6or 16-ett so va-a - 4n, som rökt zp fråmutii
236yA
sköN. so spi4-r'-, 4a an håg. man da tNo-n
-tt öm nåmna, man an sås voro sdn- ans-p
o so
sp44,, bra - an kalt-M. so så-n, yöVa a t/-sa,
mod() ar v - va lik. o fr a-dam brucka hlx-ta låyar tut x
bggdv,,, man då ha-Oar On i x -7.4 pråst at bvarhåln, som
hag kråy, o-n-dgn va åndalan, so vd-Oam-xnt g 6 far' o
vbro-Oar hivar, zutan dam mot fåt opx håpndaZhOzolan.
pe-båysa.

273

da va-n kn sisufidasmörgon tslipstOn tok-po 8 han
yörmlin. so sd-g- , gåmkst sn x gea :
Oso, dok Artub• afp han 6, dök !
so vat-a aziAt ma jlipxyan.
da måxiif-dam, da va yöZfaja.
pe-båysa.
1) Tid.
2) Började tala väl om (= prisa).
3) Fönstret.
Overhalvden hela inre Namdalen. Fjärdingen ock den strax öster
Enligt Gunnborg-gudmor användes Heimdalshaugen som sjömärke ock

a i tall, v nästan a, a i tal, a ine11. a ock ä, a öppet e,
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Så var det en annan gång, det var en käring som gifte bort 271
dottern sin. Så skulle hon följa dottern sin diti nyhemmet hännes.
Då såg det ut så vackert ock så präktigt där. Men så reste hon hem.
När hon hade då varit hemma en stund', så skulle hon gå dit ock
hälsa på dottern sin igän, ock fann det på samma vis. Så tog nu
modern hännes på lät väl 2 om vad präktigt dottern sin hade fått det.
Så sa dottern: »Tag ned glaset, som hänger däri glaset' ock smörj på
ögonen dina, så skall du väl få se, huruledes jag har fått det vordet».
När hon hade smort på ögonen sina, så fick hon se, att dottern sin
låg bara emellan några stenar nedi jorden, för det hon hade kommit i
lag med jordfolket.
Pär Bengtsson.

Det är en gård i Overhalvden 4 som kallas Fjärdingen. Så var där 272
en gubbe som hette Peder Fjärdingen. Så hadde han en son, som kom
bort, medan han var riktigt liten.
Trätton år därefter så var det en, som råkte en främmande
pojk i skogen. Så sporde han honom, vad han hette. Men då talade han
inte om namnet, men han säger sig vara sonen hans Peder Fjärdingen. Ock så
sporde han honom, var han höll till. Så sa han, jordfolket hade tagit sig
medan han var liten. Ock förr hade de brukat hållit till längre ut i
bygden, men då hade där kommit en präst åt Overhalvden, som
hette Krag, ock den där var andlig, så var de inte goda förs att
vara där längre, utan de måtte flytta uppi Heimdalshaugen.
Pär Bengtsson.

Det var den ena söndagsmorgonen slipstenen tog på gick häri 273
Jormliden. Så sa han, gamlaste sonen i gården:
»Jaså, ni brukar slipa i hälgen ock, ni!»
Så vart det slut med slip[n]ingen.
Då mente de, det var jordfolket.
Pär Bengtsson.
4)

Socken i Norge västerut från Nordli. I Frostviken menar man dock med
därom liggande Heimdalshaugen äro båda inom Harran (annex till Grong). —
kallas av sjömännen »Norgesbocken» (91,691,46Mn). 5 ) I stånd.
öppet i, e i fr. beau, o i bo, e i dial. sova, ut norskt u, y öppet y, 0, e, 8 .= ö.
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Om skogkäringen.
274

da hånt-n g2549 hsisakhyv6tn2 1 , da va„y„kår„,som 149g
P0 'on pmn2„?. grån. no da 14, po nåta, so kom-da „it
djr-,....,sony,va skåplliciia 2 som 2› månbj, som an tritå va
skågparga, o va 1k2
o han mot å1dr2 „ a vob
fri-n3. man da fån-an,,,,po då, at an tok o tånt-ti noko
to kom-s, fa-cla han, a 122524coL44-oin, at o
ltåtta4 . mn då t)(tt-e fri-n.
pe-baysa.

Om trollkatten.
275

dam 122 6.2,t2 gionceZ harimy 5 om 2, dgr„,som 124,t trblkåtn, som ska voro y6o noko fak-o ål-halst AvPiifilja, o
dåm Ullas-no trölj§årman. o so ska-w voro
4o ni
laks våv to ni loks lata6 . so sytal-dam t4 noko b45
13ifinr2, så,kas-a, o so sAtal-dam s nokor g„,so ved-n-bvonas. o„da sAtal-n dr å 122tat såg 2fro d2-ånar grånom å,it
„da-dam bafdat-n-ta.
so vå-a
k4, om sAml 6 prftv Oro åpt. man „an
hå-no ja tr24 M-02, man-mv,våst-no, Aalas,an sAwLybros.
nor. ana y64-903 j ...fegb - aet o sÅtal 2åp-an-2-vaty asta drety,
so 0-n, po spatåkeZ o så: dr å diå Yit! o da sågs-a,
han dr6 so myobsyii jit...d2t2 gån-ans, at-aw,vat rip2 for6d 7.
so får-a,4n, som ma kåla lånstr6man, sor „får „jom
an spOmån, o nor hån va4 fug, so sArkilif to di, at „an
sAial Atan2 ybro...n.„»b?„åra», som stud drå p6t o fZ4s1j 2fro
böngdZont o h2tat sy.
1) By ock sjö mellan Jormsjön ock Gäddedet (Frostvikens kyrkby).
rättelse. 6) Färger. 7) Häpen.

a i tall, v nästan a, a 1 tal, a mei]. a ock ä, a öppet e, 2
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Om skogkäringen.
Det hände en gång i Kycklingvattnet', det var en karl som låg 274
på myren under en gran. När det led på natten, så kom där dit
ett djur, som var i skaplunden 2 som en människa, som han trodde var
skogkäringen, ock ville ligga hos honom. Ock han måtte aldrig ha vordit
fri hänne3. Men då fann han på det, att han tog ock tände uti något
utav kläderna sina, för det han hade hört tal om att hon tålde inte den
luften 4. Men då vart han fri hänne.
Pär Bengtsson.

Om trollkatten.
De har alltid en gammal laärming5 om ett djur som heter troll- 275
katten, som skall vara gjord utav någotfolk ock aldra hälst kvinnfolket, ock
de kallas nu trollkäringarna. Ock så skall han vara gjord utav nio
slags väv utav nio slags leter 3. Så skulle de ta något blod ur
lillfingret, säges det, ock så skulle de säga några ord, så vart han levandes. Ock då skulle han dra hitåt sig ifrån de andra grannarna allt
det de befallde honom till.
Så var det en karl, som skulle ock pröva göra en. Men han
hade nu ingen tro till det, men han visste nu, huruledes han skulle göras.
När han hade gjort honom färdig då ock skulle släppa honom i väg åstad
draga, så gjorde han på spektakel ock sa: »drag du skit!» Ock då säges det,
han drog så mycken skit diti gården hans, att han vart riktigt förrådd 7.
Så for det en, som vi kallade Landströmen, som for som
en spåman, ock när han vart full, så skröt han utav det, att han
skulle kunna göra en »bjära», som skulle dra kött ock fläsk ifrån
bondgårdarna ock hitåt sig.
2) Skapnaden.

3) Höll på att aldrig bli fri från häpne.

4) Lukten.

5) Be-

öppet i, 0 i fr. beau, o i bo, o i dial. sova, w norskt u, y öppet y, 0, 0, 8 = ö,

Sv. landam. X111.1.

5
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d = d, y ,= g, 2, tonlöst 1, n, = m, g ock y = ng, <4,9 = tj;
so så-Oam, at n-dan trblkåtn bruttt på-p6, nor hyötgra
l69g, o göfs Oztz ytizra po ffinrom o såtg-tz-sa mkfaka zu
yiarom-daras. o nor - an, - fg• ybro Og, so sina trbkra o
nntig,itz rkom' po mOgan, lita smör - to rybina, nran
ömöyda ta f69 smöra, no-clam skut)
snzöra va4-bitm7yt,
so - Ou va nåtop ötonas. o so får
kåtn o j4t po
OU 2 at bönrom, o Oån Ptn sb9g-iitt som g61250 z› smör.
man då sus-a, om- an3 tö n-cl?ån jitn o
0so-op dn d& -to ni ,slaks vå, da fotdd-dam, aLdrant
stud fo j69- Oan, som ökt kön, som-a, Atz cl2-0g,na.
da hånt mk y ag ghign,
46, Nsk6ks4, so fzb.-2
;5-69 z 4rivk,t 5 z grb9svåt z nöst, som triata6 biKs'tanåt o båt7
våst, o-06, jib• so f64, at z tru'k nåtop z..a vonzs föd, om
sAutl-a spraga- åt. so kånz-a-Oztat n höyy-q,n sii0skåvcag;
so st6-a 8r o fd&a stildi, so dr6-a-ta o hbpa båt0ii7
v&a opo n-dan skåvwn, o so z tri4zga10 nån; fa-cla skåvcen„va
eso jit-a brc't. nor z hå-Oa 1020
hiar fåt
lånar fråm, so språg-dar 1 7jr3n4ot 5 zcOr-clår6 at sbmo hål
som dalbsta, trzi4a6 lb f6t, sbmo låt" po-Oam b69 tö, o sAutl
fifizs nokon trölkåt, so möt-a-no hålst vbro nokon-ait.
da hå,nt Siarna yörmlin, da va z st g Joy -fån 2 4rinot z nå' st t469anas z fybsz dan- y 7jdtbö9s. so tök-a o
bår-in clz-Ogna o ska-t6-0212. so va-Oar åm, som postå,
at d'-da mot-f 0 - voro trölkåtn. man da vd-no dhiat,
sög-zt titt far o vbro noko liv 6-02. so vikt hån, dam stml
Josro-stizifzi-dz-dåna, so sblal-dam-fo
, ta står 2 1119913-da
ve.-to-02. o Ou limpa rat (Dlåmpala W , no -clant skår-pt
-a. so så-n, dam sblal kåt-a po dn, so stal-dam fo j69,
at-da stå n,„-b459 lbyo zfrö-dz, o -aa yöZ-a 6.
ma vit-no-fl åltz m4n, at-d-a bara noko spi§itce414 ; man
so 6,--no lzta r4t15,-nor ma fa ''öfk
pe-bcinsa.
1) Grädde.
2) Egorna.
3) Man.
4) Till skogen för att
to) Började det rulla. 11) Färg. 12) Visade det. 13) Dålig lukt.

a i tall, ro nästan a, a i tal, a inell. a ock ä, a öppet e,
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Så sa de, att den där trollkatten brukade passa på, när kreaturen
låg, ock gå diti juvret på korna ock suga uti sig mjölken ur
juvren deras. Ock när han fick göra det, så sinade kreaturen att
mjölka, liten rymme på mjölken, litet smör av rymmen, nära
omöjligt att få smöret, när de skulle kärna. Smöret vart beskt,
så det var nättupp ätandes. Ock så for den där katten ock sket på
jordarna 2 åt bönderna, ock den skiten såg ut som gult ett smör.
Men då säges det, om han 3 tog den där skiten ock la diti en korsväg,
gjorde så upp elden där utav nio slags ved, då förtäljde de, att de
skulle få se den, som egde katten; som hade skitit det där.
Det bände mig en gång, jag körde till foderskogs4, så fick jag
se ett kringlot5 ett gråsvart ett nystan, som trullade 6 östanefter ock bent
i väster, ock det gick så fort, att jag tror nättupp jaghade vunnits följt, ontjag
skulle ha sprungit efter. Så kom det ditåt en hög en snöskavel9;
så stod det där ock funderade en stund, så drog det till ock hoppade bent 7
i vädret uppå den där skaveln, ock så i trullingen igän; för det skaveln
var inhål[ig], så gick det bra. När jag hade då kört en hundra fot
längre fram, så sprang där ett kringlot5 ett djur där ock efter samma håll
som det första, trullade lika fort, samma let n på dem båda två, ock skulle
det finnas någon trollkatt, så måtte det nu hälst vara någon slik.
Det hände till ock med i Jormliden, det var en storka som fann ett kringlot ett nystan tillseendes i fähuset däri en kobås. Så tog hon ock
bar in det där ock synte utav det n. Så var där en som påstod,
att det där måtte väl vara trollkatten. Men det var nu dött,
såg inte ut för att vara något liv uti det. Så ville han, de skulle
skära sönder det där, så skulle de få känna, vad sur en luft" det
vart utav det. Ock det luftade rätt olämpligt illt, när de skar sönder
det. Så sade han, de skulle kasta det på elden, så skulle de få se,
att det stod en blå låga ifrån det, ock det gjorde det ock.
Vi vill nu väl alltid mena, att det är bara något spjyckeln; men
så är det nu lite rart", när vi får se slikt.
Pär Bengtsson.
hämta hö. 5) Runt. 0) Rullade [österifrån.
Struntprat. 15) Besynnerligt.

7) Rätt.

8) Hunnit.

8) Snödriva.

14)

öppet i,

e 1 fr. beau, 0 i bo, e i dial. sova, tu norskt u, go öppet y, 0, o, 8 = ö.
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da va x »any som 'li ta paj«, o ptra-hana va h4m.
sAucl mItilb.n 4n blått o tslo9 dan mIdlka
opx %m bs. o & tybq plya, dx-dgna va öråts,dä, ho vå
-sta köka-6p,..axv...våsjya o j16„.0xtx b69sn statv4ar mål/ca.
kökanas våtna, so brant-a-6p Aåna
som o
af/;ryan, so ho flblag-md-sal dan jOitstaa o kt-md-sa:
huf, no brant-dam-6p.,båna-mat.
mam-båna-hana,...da va trölkatn.

Fästen.

•

277
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h3-dui jåt påstn? han; för po snåsn, so s(eg-dam-3t
no/co ina anan rgtxt kUslap; da Abtoka 2 o vxha ho Pics evx
störvåtna. o då tök-dam n-dn o Ot-on; fråm. so (begå
-dam, d3-ana,..,(lara...am46r.
so va-a„,92i...bp, som hetx-i nåvliics, el& va4 på.stn fnågZa,
sÄud-xt kbmo no/co dar.
gåmbor-g6mo.

Han som såg fan.
278

da va n-4n nåta, modo ld9g o sdv. so vå-x-no havva- x sg•ar, om x sv hal
6p 3.
svanas, o då sAial-x g
x va våt. so st-dar bkår frama4 sava. so vå-a hinn5
skvåt-md 3... då. x skukl-no ta59-60 vg, lja..Oa vå. man
da hå-n hhigfia, o bran dan; va ty6rxii7 som x blichz5tafi.
va- x brgä då, om x s4ucl bh råd, man so tå-: 64 gömk4g 8 ,...0 fa-a cia,t vb9g-sa måg, fa-la hån
no/co rna my
yöro. 0.,0å k6nt-an„b6t.
hans-bdysa.
1)

Ryckte till.

2) Ropade.

3) Titta upp.

4) Framför.

a i tall, v nästan a, a i tal, a mell. a ock ä, a öppet e, k
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Det var en käring som gick till kyrkan, ock pigan hännes var hemma. 276
Ock då sa hon, det hon skulle mjölka den ena kon ock slå den mjölken
uppi en bås. Ock då tyckte pigan, det där var orätt det, hon var
åstad kokade upp en vattenkittel ock slog cliti båsen i staden för mjölken.
Ock som hon slog dit det kokandes vattnet, så brände hon upp barnet
åt käringen, så hon flög med sig' däri kyrkstolen ock lät med sig:
»Huff, nu brände de upp barnet mitt.»
Men barnet hännes, det var trollkatten.
Ola Pärsson.

Fästen.

Har du sett pästen? Han for på Snåsen, så såg de inte 277
något annat än en röd klädeslapp; det kökade ock ville ha skjuts över
Storvattnet. Ock då tog de den där ock jälpte honom fram. Så dog
de, de andra, där han for.
Så var det en by, som hette Nagelhus, där vart pästen innaglad,
för det han skulle inte komma något vidare.
Gunnborg-Gudmor.

Han som såg fan.

Det var den ena natten, medan jag låg ock sov. Så var jag nu halv- 278
sovandes, ock då skulle jag glytta upp3. Inte var jagsäker, omjagsov eller
jag var vaken. Så stod där en karl framman 4 sängen. Så var det i hövet5
jag skvatt med° då. Jag skulle nu till [att] se åt väl, vad det var. Men
då hade han hornen, ock öronen de var knurriga 7 som ett kohorn.
Var jag brydd då, om jag skulle bli rädd, men så tänkte jag: är det gamlekarlen 8, så får det allt våga sig med 3, för det han har inte något med mig
att göra. Ock då kom han bort.
Hans Bengtsson.

5)

Så när.

6) Spratt till.

öppet i, 0 i fr. beau,

0i

7) Krokiga.

8) Fan.

6) Får det allt basta.

bo, e i dial. sova, tu norskt u, y) öppet y, 0, &,

8= ö.
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Om lappar i björnhamn.
279

da va åm, som pb.a ska o s4m1 t yön. so k6m
byönspk, so rayil-if„c72,-4aw...föZa2 cl2tat sfiiihtp 3.
so korv44Za2 b64.3arme, Oja. so pk-an-no in 2 42wa, so s.åt
gtrnce fJo pot° bsöte, m tånrom. so såk skymt
va-sta köm po a byönspör, o so rap-2-a 12.2tat b•tkon, o so
kom-a b& får-ma. so såk gålvf: bi ta mörgona, so skadat fo smöko by&14964a. so fajt6 skivan', at„ela
som Atana sibro-s, ta byöth
so r4h-ea-te o y2A...etar2fr6
brå stg 1.,9, tö-so kålta-s2 o
hövt po-n sil:ab; so 1cZ4v-an op
grån. noaa vikr2
lita stuiii, so kom- a-m by-n splivanas at spörom- ans,
flömg-so po köpa po stMba o ta o riv o ,slit. so lå skörari
slå o sOmt. ma-aa-sbmo-Oa sn, so stözap-byön, o då så
byön rna da-sbmo: ha-4 trug' c4-442,2, so sAutl-i... a skilt
-ma Ida li1car 5.
söglida h bök
hast ha g yak båt2 po-n. o
byön a boåa
b4:24 o ölbam,sp6kano o pamvp6ikan o Aviymn ... pö-sa. o
_.0a Röd-tt ch-dgna 027 hMas.
pe-båvsa.

280

da va-sv fs3 som a got ...byön, o dam s462,at p6-n o
sta.2,t-ta sållblida; ml,,b da b4t-}nt p6-n. o so va-a 4n som
ha),ta skavhhtag, harv...va dit o sövd-ng. o no...claru-Nc4,
so fån-dam töbakscl69stfr o albgnspökan 6 ~ha ji, fi2 o kröpa.
han stO-no s hiasom o js po löpa o
0 40a.

1) Följde.
2) Spåret. 3) Lappkåta.
under bakre delen av huden. 9) Dödade.

a i tall,

D

nästan

a,

a i

tal,

a moll.

4) Jägaren.

a

5) Bättre.

ock ä, a öppet

e,

t,

i, n
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Om lappar i björnhamn.
Det var en som gick i skogen ock skulle skjuta björnen. Så kom 279
han på ett björnspår, så räckte' han det där färdet 2 ditåt en finnkoja'.
Så kom färdet 2 bort därmed kojan. Så gick han nu in i kojan, så satt
det en gammal finne ock petade köttet ur tänderna. Så säger skogarn 4: »Jag
var stad kom på ett björnspår, ock så räckte i jag det hitåt kojan, ock så
kom det bort för mig.» Så säger ganalefinnen: »Bida till morgonen, så skall
du få smaka björnköttet.» Så förstod skogarn 4, att det var en finne,
som kunde göra sig till björn, när han ville.
Så reste han till ock gick därifrån ett bra stycke, tog så koftan sin ock
hängde på en stubbe; så klev han uppi en gran. När det hade varit en
liten stund, så kom det en björn springandes efter spåren hans,
flög så på koftan på stubben ock till att riva ock slita. Så lade skogarn
till ock sköt. Med det samma det small, så stöp björnen, ock då sa
björnen med det samma: »Hade jag trott det där, så skulle jag ha ställt
mig litet likare 5.» Hanfickhonom för det, atthan hade silverkulan uti bössan
sin. Eljes hade inte kulan bitit på honom. Ock den björnen hade både
bältet ock eldbenspungen° ock pänningpungen ock kniven på sig. Ock
då flådde han det där åti7 hudens.
Pär Bengtsson.

Det var en finne som hade gått björn, ock de sköt på honom ock 280
ställde till silverkulan; men det bet inte på honom. Ock så var det en som
hette Skavhaugg, han var dit ock sövde 9 honom. Ock när deflåddehonom,
så fann de tobaksdosan ock eldbenspungen 6 emellan skinnet ock kroppen.
Han stal nu i husen ock gick på loften ock tog vad han ville.
Ola Persson.

6) Elddons-.

7) Baki.

8) D. v. s. när han flådde björnen, fann han sakerna

öppet i, o i fr. beau, 0 i bo, 9 i dial. sova, ut norskt u, so öppet y, 0,

e, 8 = 8.
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Björnen ock den havande käringen.
281

da va-nn, byön SOM - va-sta fiA-ti- »bly, som - va
håvanas. so sk-dam, at Ayönh gragni-po oms. dam gr
rna str1Jmobån2 hal ti9wmob4n. g6K-ciam ma strmobån,
so vil-ft 4.2,h dröp° »ångan.
so t-n o grbv-op gråt' b' n2 Ok, hå-so Mona stb9am.,
bradamå-sa, nor.,ag...gröv. man so möt-rj-no ni ma Kagiuii
o voro b6åga, st. so to Mona o kt-to-sa »ön a
håyt po-n stittbbos
dara.,o st. far kv ån gökam—byön
sög fråm, so sd9g-an-no 02-dgna, som hgb• po stia, a
met0it..,4 va »ånga; mano hå-no språga smv
"
fa
ha-m-fk
fga," o 224,a-6p-a, man da språg hö n2
beib• o
at' .-156,b9a. so vd-n-244d far o r4bs7 fåk.
man då r4p-ay..1,sör, 2, måg smd9 bita.
pe-båvsa.
1) Reda.
2) stre m. gosse; möbån (något föråldr.) spätt
väl följt spåret). 6) Längsefter. 7) Följa [spåret.

i, 4,

i, n
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Björnen ock den havande käringen.

Det var en björn som var stad fick [tag] uti en käring, som var 281
havandes. Så säger de, att björnen har grenl på om de går
med strekmobarn 2 eller tösmobarn. Går de med strekmobarn,
så vill han alltid dräpa käringarna.
Så tog han ock grov upp en grubba 3 nedi jorden, hade såkäringen stående bredvid sig, när han grov. Men så måtte han nu nedi med huvudet
ock vara borta långa stunderna. Så tog käringen ock lät utav sig kjolen ock
hängde på en stubbe bortsidan 4 där hon stod. För var gången björnen
såg fram, så såg han nu det där, som hängde på stubben, ock
mente det var käringen; men hon hade nu sprungit sin väg. Men för
det hade han väl tagit färdet 5 ock vädrat upp hänne, men dåspranghonnedi
en bäck ock gick efter 6 bäcken. Så var han inte god för att räcka 7 färdet.
Men då rev han kjolen i många små • bitar.
Pär Bengtsson.
barn.

3) Grop.

4) Bredvid.

5) Spåret (d. v. s. icke desto mindre hade han

Lokala traditioner.
282

da va..y.4952gy svånskan sbul ta non o räv. so kom.,
-dam po fiål, som kalas t&maropsfkla. so rökt-ctam„pvs,
fi d6.; so vaict-Oam h59 tt-kån ta lås, o Oa rovo-n tft_t.
man so va-r p fil4 o feta ,. so va-n, at, dam sblal dr4),
va4 Avåln o nzö, fa-ja,any-våst-to br&lysip po måc4 2,
so s7yut1-92, go9 fr-dam rna-n ålbrån o lås4-clam ct2.
br&lofsgår,
man då vat br6lcsip to åna tslåg. han låsra-darv„fråm
po hytt bårg, o nor-ag,k6m frampo fitsiy‘tle,3, so röpa-n,
dam stua
fa-da dam so:9g-no so vR, 4a da lgst ia
gl4som4 dan br&Itipz». o dam Jk-sa far It69r0. man då
kasta fi sa atomi rot st4n o kasta ålbrån utt6m bfra, o
fiana tit, so Oa bråka, o „Oam tslå-4-hgla kvar ånda
man dok ska
tru't, Aa 0a2. daro„f9 po brblofsgåla, nor
fiii Una o Mg-om, Aa,an-a yåt. o hatv„N 6ph6l 7 to Mick
ål sx Uvati.
pe-båysa.

283

da va stan AtrothUtiiateth, da bod e npbpgar
viAan darma-n
som kalas störjöyttrots. da va--n dåg,
dam sAutl po nåttkn9 , gåtban o »ånga. so kbm-da-rob fgia
t4-hq-dam. so fg•Aåna svål,t÷hR h4m fyåst,. so vat
fanåvråta. dam såt-429-eh-c4an hiagutskålam„po no pb9la,
so söta lufti, o dein sökan -no t sö&b6Aanio.
pe-båra.
i) List, svek.
2) Gård i Grongs socken i Nordre Trondhjems
håll. 8) I östra delen av Frostviken. Lapparna kalla sjön fciyta.
lo) Psalmen 480: I Kristi sår jag somnar in .

a i tall, 2) nästan a, a i tal, a mell. a ock ä, a öppet e, t

Lokala traditioner.
Det var en gång svenskarna skulle till Norge ock röva. Så kom 282
de på ett fjäll, som kallas Tömmeråsfjeldet. Så råkte de en
finne där; så ville de ha den där till lots, ock det lovade han ut.
Men så var han full av fant'. Så ville han, att de skulle dröja, tils
det vart kvälln ock mörkt, för det han visste utav ett bröllop på Midjå2,
ock så skulle han gå före dem med en eldbrand ock lotsa dem diti
bröllopsgården.
Men det vart ett bröllop utav annat slag. Han lotsade dem fram
på ett högt ett bärg, ock när han kom frampå floget 3, så ropade han,
de skulle skynda sig, för det de såg nu så väl, hur det lyste ur
glasen4 däri bröllopet. Ock de skyndade sig för hålen. Men då
kastade sig finnen åtorn 6 en sten ockkastade eldbranden utöver bärget, ock
fienderna efter, så det brakade, ock de slog ijäl sig var enda en.
Men ni skall inte tro, vad glädje de fick på bröllopsgården, när
finnen kom ock talade om, vad han hade gjort. Ock han fick uppehåll 7 av
socknen all sin levetid.
Pär Bengtsson.

Det var [på] sistone i sjuttonhundratalet, det bodde en nybyggare i ln- 283
viken därmed en sjö, soni kallas Storsjautens. Då var det en dag
de skulle på nätsjön 9, gubben ock käringen. Så kom där några finnar
ock tog ijäl dem. Så fick barnen svälta ijäl hemma i fähuset. Så vart
finnarna avrättade. De satte upp de där huvudskallarna på några pålar,
ock så sjöng det i luften, ock den sången är nu i sångboken lo.
Pär Bengtsson.
amt. 3) Brant bärgsida. 4) Fönsterna. 5) Utav tusan. 6) Bakom. 7) Under9) Skulle sätta ut nät i sjön.
På Albins karta är namnet stavat Jougden(!).

öppet i,

o

i fr. be au,

o i bo, e i dia'. sova, tu norskt u, y

öppet y, 0, e,

8= ö.
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284

da va t6 brr, n-mötaii-6a o -n-håns-ga, som födas
byönsk4an. so röd-dam o rökt-få-nm by6n mo a.
so sAtal-dam-no mas r6-6p o t4-a-hr4,-darpo kia. dam
röd, so-layl dam nöd-om, o by6n han to låna, on-m-an
höpa-ta båga o spånt-ti n-åam-bakfkitn 2 po by6na o måafite ,
han sAtal bah61-om. man han låat-sa-no afrö-dam o bårga-sa.
yolånsa.

285

da va-n stökamshånlar-,som hag isak-614, som böd
fgav 3. so joy,63-n ta stökham - ag - ghtgv. so hå-n dån
at måra-ans kasta fon. so va-n-no råa, om noko
f69 sÅtal f fo jb9 aa-Oaåna, so Oft-ap fo p44t. so
-sa o st Vaft fon-dan t-n såb:, råaKso tå 6 jchtat a
stiagutd4r o såt-fro-sa såDan o jitso in.
nor - ag -köm-in, so sa9g-dam-no, n-isak-åra4 a såt-9pfinlvces4b• hak-b.o n raavst,sotsåt tuta dhra. so va-Oar åan SOMva-sta tj &Von o språg ta-vtiAs må-om. man dån gökan)vMam
ft to st4Aan.
pe-båvsa.

286

da b4a tri 129r a 10594,ch,44 va so mkyyfi vhwii 4. so hal
-ma po skrå, o-Oå tslo-ma-a-hg 6, o so ,slo i no bråyvvin
h., kåfafdt o såt-data Man,-ela rna hal-po skar-atict. o
nor a såt-då fcita, datt bg.% so köm-n-no dit o ta o dr9,
o Ou dråk-an-sa so NI, so t6 vat åldalas kan br4aanta
fdta. so va-a-no måe solv vat ts6 fdd, s9- at dam st6 po
tö fdtar6 o gapa-op, so da ri3144617 ana pen, o vaha tåk-os o
språe åt-os o höpa-at Mtrom.
pe-kija.
1)

Till dess. 2) Benet. 3) Socken i Jämtland, söder om Frostviken.

a i tall, v nästan a, a i tal, a mell. a ock ä, a öppet e, x
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Det var två bröder, han Mårten Olsson ock han Hans Olsson, som följdes 284
.
i björnskogen. Så rodde de ock råkte för en björn mittpå sjön.
Så skulle de nu menas ro upp ock ta ijäl honom därpå sjön. De
rodde, så länge Ide nådde honom, ock björnen han toglandet, ock han Mårten
han hoppade ur båten ock spände uti den ena bakfoten2 på björnen ock mente,
han skulle behålla honom. Men han slet sig nu ifrån dem ock bärgade sig.
Jon Jönsson.

Det var en Stockholmshandlare som hette Isak-Erik, som bodde i 285
Föllinge3. Så körde han till Stockholm en gång. Så hade han den
oturen, att märren hans kastade fålen. Så var han nu rädd, om något
folk skulle få se det där, så kunde han få plikta. Så skyndade han
sig ock stoppade fålen där uti en säck, reste så till ock gick ditåt en
stugudörr ock satte från sig säcken ock gick så in.
När han kom in, så såg de nu, han Isak-Erik hade satt en
fågelsäck eller så en renköttsäck utan[för] dörren. Så var där en som
var stad tog säcken ock sprang till vägs med honom. Men den gången
vart de inte feta av steken.
Pär Bengtsson.

Det blir tre år i höst, det var så mycken vand 4. Så höll 286
vi på skar5, ock då slog vi ijä,1 åtti, ock så slog jag nu brännvin
uti ett kaffefat ock satte diti åkern, då vi höll på skar slut. Ock
när jag satte då fatet diti åkern, så kom han nu dit ock till att dricka,
ock då drack han sig så full, så två vart alldeles liggande bredvid
fatet. Så var det nu många som vart så fulla, så att de stod på
två fötter° ock gapade upp, så det rödde 7 ini käften, ock ville ta oss ock
sprang efter oss ock hoppade efter fötterna.
Pär Larsson.

4)

Åkersork.

5) Skar (skördade) säden.

6) Ben.

7) Lyste rött.

öppet i, e i fr. beau, 0 i bo, 8 i dial. sova, ut norskt u,

y) öppet y, 0, 0, 8 = ö,
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287

da va tp frgdåg 1 ,- qn-ol-l4a o-n-yohånxs-6a o-m-pe!långa sAtal ta Ugsk6ks 2. da fro9ga-x-4t, om x fxj ffi-dam.
tet da s4tal-x fö, man dam hå-xt ti ta vent, mod° jlipa
469. so tayt-x: nå sta-x sna,p 3-nta
våtg fbrx-dam. nor x
kom dit, dåra
våst .5i4ar vå, so rökt-x-n yohånxs-6a..
so st at-om:
jo--ta noko?
n ,
&-xnt noko.
so spO-rk
my, pm
.969g noko. so s69g-x bara tö
algsp4r. so sa,- åt-om:
no ska-Out 09 våkat-botbvx at ålvan Mn.
nor x kånt nbko nir botat alvan, so smal-a itti sköt.
so tajt-: no fk-an-an g.titt,-k, tri, so smal ana-,sköta.
da titvt-x,-ts1jul go9 dxtåt o j69, far x fotstö, han-a föt-sa,
åk då. inom n but_gblivh• so smål trå,dx sköta, da hårt
o Jib•-erxtåt-om. so skt-n yohånxs-6a:
ma h-n-no kran Mn nö.
SO svbro-2-om:
ta, x hr
rna y tår gtitsnåm -matn-dua da bli
to -0x-htåsx?
å-0a ska bli to-dx-hgnx?
o-d-a-da i r4tn dut-x sOtx.
so svbro-n:
o-Ota hi-ma ta när!
o, dta fa j69, Aa narx-da bli to-dx-hgnx. trtit-Ota,
kan-at ;5'69, o&-a-n rå,tn hal tt Mg dta-x sb•btx?
dg, — o fåna ö, a - dx-hgna
rå,tn? ta, &a tt lim
h} 840}, so sprig-x båtii"t4 hgtm.
so tltvt-ma bå9 td, at ma *al spriv-fro Mtna. man nor
ma-a språga z littt bit, so sttal-x ',§h9 ta-båAar. da hat
Myt po ståtg-öp. so sa-x åt om-yohånts-åja:
da fa 09, Aa da vit, man dta a triavag-09 o stiv
rån.
1) jf r s. 7_9. 2)'s På älgjakt.

a i tall, lo nästan a, a i tal, a mell. a ock ä, a öppet e,
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Det var en fredag', han Ola Larsson ock han Johannes Olsson ock han 287
Pär Jonsson skulle till älgskogs2. Då frågadejag efter, om j ag fick följa dem.
Ja det skulle jag få, men de hade inte tid till attvänta, medanjag slipade en
lie. Så tänkte jag: nu skall jag snippa 3 mig i väg före dem. När jag
kom dit, där jag visste älgen var, så råkte jag honom Johannes Olsson.
Så säger jag åt honom:
Ser du något?
Nää, jag ser inte något.
Så sporde han mig, om jag såg något. Så såg jag bara två
älgspår. Så säger jag åt honom:
Nu skall du gå vackert bortöver åt älven här.
När jag kom något nära bortåt älven, så small det ett skott.
Så tänkte jag: nu tick han en älg. Ett, tu, tre, så small andra skottet.
Då tänkte jag, jag skulle gå ditåt ock se, för jag förstod, han hade fått sig
en älg då. Inom en ögonblink, så small tredje skottet. Då kom
jag ock gick ditåt honom. Så säger han Johannes Olsson:
Vi har honom nu liggande här nu.
Så svarade jag honom:
Ja, jag ser det. Men [hur i Guds namn menar du det blir
utav det här?
Vad det skall bli utav det här?
Å det är då en ren du har skjutit.
Så svarade han:
Å du har mig till narr!
Å du får se, vad narri det blir av det här. Tror du, jag
kan inte se, huruvida det är en ren eller en älg du har skjutit?
Å i fan ock, är det här en ren? Ja, är det en ren jag ,
har skjutit, så springer jag bent 4 hem.
Så tänkte vi båda två, att vi skulle springa från renen. Men när
vi hade sprungit en liten bit, så skulle jag se tillbaka. Då höll
ren på steg upp. Så sa jag åt honom Johannes Olsson:
Det får gå, hur det vill, men du är tvungen gå ock stinga
renen.
3)

Skynda.

4) Rakt.

öppet i, i fr. beau, 0 i bo, 0 i dial. sova, ta norskt u, y öppet y, 0, 0., 8 = ö.
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so så-n:
— nu, d-a
»åra d4y, fatstO9r-clm d-a råt
so mo-Oza gös? o stly-an.
da sa- x åt-om, at an sAml go o skål-dit -ch-åna t6
Uran. man-am-brfflä-sa.-xt öm då, hata båKat 2 h4m. o
i fg• byx-Oar h4le, åttan o lågt mtpo nåta o voro
fa-clx-dgnx. mg x nått?, so k6m-a-n hå2:1 måla', ma fölk-o
sbut..44-ta...9 böro dx-O?an ålgetyöta.
lans-yönsa.

288

da va t6 brir jom skita ta årgas 5 e _ ghtyy; dan-åm
stml ta Wo rita-n-ånag, fa-cla-an lömg so.
o so va d,m-to-dam a?nilogO, o hån ht-td ndli o-n
ånag 2, fröstvg•an. so så-n:
— d-a-Oa f nöko8, da sh-mt vro måg o
-Om så,k. dm så, at 92,-pe-båysa va notamg bo0o.-84y o-nimbor far årvan-si; man no hk-x dm m69 tålst69, at dta
föt-boOo di. o hana4mbo -(141 xyanom z WHO, so d-a
råt noko
tö-da, dia ska fbro-åt s2.-sO9n7.
so så,k-n ånag:
som da pM ma dx-kan nöliom. dam drib• o
dam svar o spolo k6 o 4 ,s1x4ar kåra. x tillsy, no-clut
vro axlcag kår, so ha-dm mota he bö9 bmyan, dm)
falö9ta-Oa hinchbaröks 8!
p e-

289

da va-g ghigy da va-2.v fOrmsmått, o y rgskokrar,-,som sktul zt o pant-titt futlåga.
so ha-Oam so lita lin, at-dam-va tviuyan ta Pro boOo
nåt o...04g. so mot-etam anda tå ut sn Oanni-p6g o boU_a
1) Kan jag inte.
2) Rakt.
skall kalva om hösten.

3) Bekymrad.

4) Mängd.

5) Tvista.

a i tall, v nästan a, a i tal, a mell. a ock ä, a öppet e, x
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Så säger han:
Kära dig, förstår du det är rätt,
— Nej, det är inte jag
så må du gå ock stinga honom.
Då sa jag åt honom, att han skulle gå ock skaffa dit de andre två
karlarna. Men han brydde sig inte om det, han kutade bent2 hem. Ock
jag fick ligga där hela aftonen ock långt utpå natten ock vara ampen 3
för det där. Mitt i natten så kom det en hel male 4 med folk ock
skulle jälpa till att bära det där älgköttet.
Jöns Jonsson.

Det var två bröder som skulle till [att] ärgas5 en gång; den ene 288
skulle till [att] tala med den andre för det han ljög så.
Ock så var en utav dem enögd, ock han höll till i Nordli ock den
andre- i Frostviken. Så sa han:
— Det är då väl något% det skall inte vara mer att rätta sig efter, det
du säger. Du sa, att han Pär Bengtsson var skyldig både dig ock hänne
Ingeborg för arvet sitt; men nu hör jag du må tillstå, att du
har fått både din ock hännes Ingeborg del igenom ett klockbyte, så det är
rätt något klent utav dig, du skall fara åt seså7.
Så säger den andre:
— Det är som det plär med de här nordlidarna. De dricker ock
de svär ock spelar kort ock är slika karlar. Jag tycker, när du vill
vara slik karl, så hade du måttat haft båda ögonen, din förlåte dig höstbäroxe
Pär Bengtsson.

Det var en gång det var en fjärdingsman ock en rotskollärare, 289
som skulle ut ,ock panta ut utlagor.
Så hade de så liten lön, att de var tvungna att fara både
natt ock dag. Så måtte de ändå ta ur sin egen pung att betala
6) Det är då också märkvärdigt [att.

7) Så. där.

öppet i, o i fr. beau., 0 i bo, 0 i dial. sova,
Sv. landam. XIII. 1.

8) Jfr hin,qtbarAtic ko som

au norskt u, y) öppet y, 0, 0, 8= jj.
6
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mik ma. so köm-dam ttat om-dånal-mögsa tt-4n nåta.
so sAutl-dam pånt-titt
tsåp kröna 0&. so fit-dam-tt
noko åna o pånt, an han så: ha-dok vala f sj ksa-ma rthyva o
göt-h4m, doAar ftstrbåfiada 0,yar6ksa'!
ans-yönsa.

290

da va tö Otarpöyka2 e-ghtuy sonva fllrt, o da va
åldalas öbatga,la dov va4 «blitt om. möra at 9påtn
Warpeixba ha såt: ALO-a vigt, dök ht svå4-,snört 3 som-t
brun håsta? o so tråta-dam-np om dt-da, so-lav 4 da
bår-ta eslös må-dam.
so va-fl åm Ida grå,n stiwkar, so ftb•-an-tt 4,stör,5
po-n-da, SOM va vkar, o drög-an så po biltya
båb.. nor -ag.. könt n båDan då, so ft4-an-tti stötyr ma:
b69 hånrom ; so så-n då: åst i pion-6p, so sAa -t tslb9-tman da våt-e -,so 40, han språg
hyolt-no åt' Arå låv,mnan v 8-1t 6p-an.

My n. o hån
lans-yönsa.

291

da va åm, som 124 -kåmcel-yön, giusvåtnt 9, sbmo
tsom -v4-ma, no -,stråpe,m-bOta at dant". /my -102;gl at
övarhålnn -ghtuv. so va-m-f1 asta 14-p6 ltta fa - ,t6et
mdra-hans va-no nblso-ltta mågar, so ho to-po jtfr
laår 12, fag- ag-h6m• at stålom 13, dara limån brutt-o
so t-n o kåsta-far-a no/co för, tö-so 9 båt-po-a trPyan 14,
so o flt st& 9 bto d& 2, stuift. no-Ii a 7jykit-p6 trkyan
rna dt-4a9v frbstfivrom-si, so JA-no då nbk.o-ltta
so måra ftb•-no b•vil stum. nor-an hå-da bånt-på trOwn,
1) Diger = tjock. 2) Vall-. 3) Fogelsnaror. 4) Till dess att.
15 jf r s. 39, n. 244. 11) Se s. 69, not 4. 3 2) Blev trött. 13) Staldviken
14) Ett slags av vidjor flätade skor, som bindas under hästfötterna,

a i tall, v nästan a, a i

tal, a mell. a ock ä, a öppet e, 2-

XIII. 1
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maten med. Så kom de hitåt honom Daniel Månsson den ena natten.
Så skulle de panta ut för säx kronor där. Så fick de inte
något annat att panta, än han sa: »Hade ni velat kysst mig i röven ock
gått hem, era förbannade digeroxar"»
Jöns Jonsson.

Det var två gätarpojkar 2 en gång som vart oförlikta, ock det var 290
alldeles obetydligt de vart oförlikta om. Modern åt den ene gälarpojken hade sagt: »Hur det är vordet, ni har svarta snorer 3, som har
bruna hästar?» Ock så trätte de nu om det där, så länge 4 det
bar till [att] slåss med dem.
Ock så var väl en lite grand starkare, så fick han uti örstolens
på den där, som var vekare, ock drog honom så på buken nedi en
bäck. När han kom nedi bäcken då, så fick han uti en stör med
båda händerna; så sa han då: »Äst jag kommer upp, så skall jag slå ijäl dig.»
Men då vart han så rädd, han sprang bent 6 hem. Ock han
höll nu efter' bra länge, men han vanns inte upp honom.
Jöns Jonsson.

Det var en som hette Gamle-Göran i Gussvattnets, samma karlen 291
som var med, när strippen båtade efter vattnet". Han körde åt
Overhalvden" en gång. Så var han väl åstad la på lite för tungt ett
lass, ock märren hans var nu något lite mager, så hon tog på gick
klar", förrn han kom åt Stallarna '3, där Lidmä,n brukte ha logement.
Så tog han ock kastade för hänne något foder, tog så ock band på hänn e trygama 14 , så hon fick stå ock äta där en stund. När han då knötpåtrygarna
med de där frusnafingrarna sina, så gick nu det något lite sent,
så märren fick nu vila en stund. När han hade då bundit på trygarna,
5)

Ytterörat.

6) Rakt.

7) Sprang efter.

8) Hann.

8) By i södra Frostviken.

(«gatt), gård vid Tunnsjöns västra ända, inom Rörvikens annexförsamling (Norge).
då snön är lös.
öppet !, e jfr. beau, 0 i bo, e i dial. sova,

ut

norskt u, y öppet y, 0, 0, 8 = ö.
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so ra4t-g-tal o jpölyZ, o Oå drö-no måra låsa at stålom.
so så,x-n at kåmråtom-sxfi: måra ha-tt göt kkr, man o
stå bara o jOtoZ-p9-at trp.yom2.
pe-båvsa.

292

da va-y -gthb sow -va-no lita vNbårgan o x göt ståii.
so hå-n-no lffìb•ta fö.p-sa-n s6n, o då va4-ro-d so k4ixiit
M, fa-cla aw våt-no so manas 11:6• ow-får-tsxist, åkoråt
som an sAtal - a von b•bmt ta sbmo pbsoa; o hmv v4-no
väst yöt, faran stråpam-bb9ta at våtnx3.
man ma- Oån for,4, at -aw -va <dit -gZbgar 5 an
får-pft.
pe-bånsa.

293

da va-g .4.15149 e-gåtneZ-rölan va po tiltra6 ; so va-n.
-no lxta hon ta stOt då. so hxa2,t-dam-no-po ålsaaka7
hit o dit, so-lavs-an så:
—
mx s, om dng m3 bh m69g m gåk, so fd,
mx sa, han ska bh kö y x yörmi".
hans-båvsa.

294

da hana stM, spatece-darx tv,-böngår, 0149, da
va x brb?op-da,rx grångåk. so va ålt följa dgt:,-jo-aa va
bira noko sm69 bån håxm. dag-gåtn4astN-va 12.2-ptsly% po
ni 69r. so kom-dar in x dgy,-,sow-va so lklx, ma ,9124apo hiagtafi, man- da to o så, at-da va fån, o
,stör
tå-Oam.
0-0a v6.-9,ko båna råa o tö-ta o sAråg; man
vaAa
i) Gav han sig i väg. 2) Ville ha trygarna påbundna. 3) Se
dess att. 9) Individuellt för »pojke». 30) By vid Jormsjön i västra
a i tall, n nästan a,

a i tal, a tnell, a ock ä, a öppet e,
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så reste han till 1 ock körde, ock då drog nu märren lasset åt Stallarna.
Så säger han åt kamraterna sina: »Märren hade inte gått klar, men hon
stod bara ock körde på efter trygarna 2.»
Pär Bengtsson.

Det var en gubbe som var nu lite välbärgande ock i gott stånd. 292
Så hade han nu lycka till [att] få sig en son, ock det vart nu inte så klent
häller, för det han vart nu så molandes lik honom far sin, »ackurat
som han skulle ha varit kommen ur samma påsen»; ock han var nu
visst gjord, förrän strippen båtade efter vattnet 3.
Men med den förskälen 4, att han var »urlite glyggares än han
far sin.»
Pär Bengtsson.

Det var en gång han Gamle-Roland var på turens; så var han 293
nu lite hågad att skryta då. Så höll de nu på ackorderade 7
hit ock dit, så långes han sa:
— Jaa, min sinn, om dubbins min blir måg nedi gården, så jaa,
min själ, han skall bli kung i Jorm1°.
Hans Bengtsson.

Det hände ett stort ett spektakel däri en bondgård en gång, det 294
var ett bröllop däri granngården. Så var allt folket där, så det var
bara några små barn hemma. Den gamlaste var en pojk på
nio år. Så kom där in ett djur, som var så ludet, med slika
stora horn på huvudet, men det talade ock sa, att det var fan, ock
ville ta dem. Ock då vart nu barnen rädda ock tog till ock skrek; men
s. 39, n. 244. 4) Skillnaden. 5) Helt lite skarpsyntare. 6) Full. 7) Pratade. 8) Till
delen av Frostviken.
öppet i, e i fr. beau, 0 i bo, e i dial. sova,

tu norskt u, y öppet y, 0, 0, 8= Ö.
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da så-n, vat,a-aam
4ara-w-f4r-claras hå påntgan
so sktia--tt v6 2-tdt-Oam.
pktolv-va-no ltta 1,,sfurot 3 fbstrot o tnt vata 4n-om
plattysk69pa. so vala-n-no ta tå-Oam nån. so m6t-dam
4n-om-a. so laåtv-n rna frårfhtrom opatat skb9pt o stå
bara po b4kf4trom o tö-fråm ål påntgan, sow-fåns tnt skb9pt,
stiaft-dam t löma-st. so 34v-tt nå po el Or f,§tag o
r.A41-ia4 o Jit-låt•
nor-an ha-Oa reitjt 5, so såt, p6gppan at-gåmZast sbstag
ittfiar, om t kan tå böja hans-får o pt tt-dtån?
da så Astra-hans, at fån han d6yr-tt ma-0a- an 6 jgyt
p6-n.
da sa p6gej,mn:
tria-tt d'-a fån, nor anm bahk
påntgan.
so spitnt-tt-nf: bbja o rt-ta4 tutt dka o drög-op o
sta. ma di smål-a. o fån-aro-vat-Z3gan o skrb9Za o
råmkt båtnom ltta
o so desyc?-.
no clam sAutl da ta skööo Ot-Otan 6dPra, so fr-dam
s'69, at-da va-g-kdr iu grångåk, som-a y6t-9a ta gitmkår 7
råt-ta5 dit.
pe-båysa.

295

da v6-no-fl Uh råt o jo-6p ma sömta pråstom nö-fa.,
d-a t fkålsökk som hg ,åmtlån; so a dår
pråst, som ma m69-no 9.30 s4h biettyan ta gitt. no-g
re-ti krömpåntgans., som ska dåtlas-iitt at fifiom, so vii-dam
post, at-an 1b9n„,-b6S-c'am o t sits prost rå6t. noa
j9ått nokon, som ska h69 to dt-dtått„,„påntgom, so å-n fa.,
...qa måst åttan. mar-får-4am ltta o-målpt 9 o åkadår") må-n,
so kan-dam-no fo 16kn-pantgan ta-om. båra dam 0-0992 2
kron halar fåmtt ra da mist, so fa-dam-no l69n„,-påntgan.
1)

Visa.

2) Bry sig om att.

3) Motsträvig.

4) Gav sig i väg.

a i tall, v nästan a, a i tal, a mell. a ock a, a öppet e, 2
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så sa han, ville de syna' sig, var han far deras hade pänningarna
sina, så skulle han inte vörda 2 ta dem.
Ock pojken var nu lite tjurot 3 i förstone ock inte ville syna honom
pänningskåpet. Så ville han nu till [att] ta dem igän. Så mätte de
syna honom det. Så klev han med framfötterna uppefter skåpet ock stod
bara på bakfötterna ock tog fram alla pänningarna, som fanns ini skåpet,
ock stoppade dem uti lumman sin. Så klev han ned på allafyrafötterna ock
reste till 4 ock gick ut.
När ban hade då rests, så säger pojken åt gamlaste systern
sin: »Jag undrar, om jag kan ta bössan hans far ock skjuta den där?»
Då sa systern hans, att »fan han dör inte med det han 6 skjuter
på honom.»
Då sa pojken: »Jag tror inte det är fan, när han behöver
pänningarna.»
Så spände han ned bössan ock reste till 4 uti dörren ock drog upp ock
siktade. Med det small det. Ock fan han vart liggande ock skrålade ock
ramlade [med] benen en liten stund, ock så dog han.
När de skulle då till [att] skåda det där odjuret, så fick de
se, att det var en karl ur granngården, som hade gjort sig till gammalkar17
ock rest tills dit.
Pär Bengtsson.

Det vore nu väl alltid rätt att se upp med somma utav prästerna nu för 295
tiden. Det är en fjällsocken som ligger i Jämtland; så är där en
präst, som vi må nu riktigt säga har buken till gud. När han
får uti kronpänningarnas, som skall delas ut åt finnarna, så vill de
påstå, att han lånar bort dem ock tar säx procent ränta. När det
kommer någon, som skall ha utav de där pänningarna, så är han för
det måsta utan. Men far de lite å make 9 ock ackorderar" med honom,
så kan de nu få låna pänningarna utav honom. Bara de ger honom en
krona eller fämti öre det minsta, så får de nu låna pänningarna.
6)

Gett sig av.

6) Man.

7) Fan. 8) Statsmedlen.

öppet 4. 0 i fr. bea4, o i bo, e i dial. sova,

ta

9) Sakta.

norskt u,

y

öppet

10) Talar.

y, 0, 0, 8 = ö.
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da k til-o-ma kant, at smb9skoUraran h 46m2-dit o ska
ha föt sin kvittg, man da., hhtdas, som kåsa k ven töm.
man) får-cjam åt po sbmo vis, som dam ma k föst Wo
-om, so N4-dany-a-2t åldalas isutan, o da 1W-cram-no hala-1i-noko-,9åhga far o f da l dam-2 fotgnt, an dam ska
voro åttan.
man åm ghign so J9-a-no nblso po lanhgtspöson-ans,
nor-any-v24 skål-sa 2. frui. so mot--no batKa brå stim
at hånom som s42a1 fri, o anda vår våt-a, nor an2-fiA-andgm-frtaa. ho rbkt-po-9 ha stöj2, som-o-a föt, modo-o
va tsa3. o so dan tra02 öleganh4ta va-no då, at-an mot
tå a-svarni6r-p t sbmo h&shåla. o Or våt-no bara My
his, fa-(la frukt vilyx-no hb9-a,
ananås, o då våt-noko ana an sg2 o r6t-4ar2 åsAan. - o frukt,
son' va-no 6et o våkat mån, så-no frö-sa o lg .•o -tid g n gåmceZpråsta; so våt-no hån sv4,9244, fkstö9r-lok.
da va y-ghigy daw-vå po n....bål; so va db:41 6e-a2vvålsa-n-lånsmån som tok o dansa må-n. so ska-dok g try:,
Aa s pråstvå.t. haw-vd-no-2t
a köp at vålsom, so
tbd-r-no it hål, da frzaa sbul fo höp o dåns låy ma anar
kåra. o mPlp ana
vbto-tö, man ma v4-no
hal j-,912,4t n-kån gökan.
pe-båysa.

296

o so bruch• sbmo pråstn kok-grötot to riagmy02, o nor
gröydn,
v0.4t hi?, so brtuA-an riv-to sn6jan5 , so2v-våb.s po
gröly,ta, o låg ddpo ömn o stA o hi 2 staw,fax brig. o so
stag-an sita dan ås4a,n o para° brådamå. so te-an 4dgna, po fy4Z 7 , såt-so röva op2 gröva8 , lag-so fpga po
tvåa, o so t-n-ta o 4t. so tån-anm-po pipa o r6303., so-UV
da bh bara åska. so låt-n dån åska h-n dos o hi 2 stam.
fa tsnusn.
I) Släpper.

2) Flicka.

3)

t6u,t, s = ogift kvinna (utan avseende

a i tall, v nästan a, a i tal, a mell. a ock ä, a öppet e,

t,
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g
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Det har till ock med hänt, att småskollärarna har kommit dit ock skall
ha fått sina kvartal, men det har hörts, som kassan har varit tom.
Men far de åt på samma vis, som de vi har först talat
om, så. blir de väl inte alldeles utan, ock då låter de nu hällre
till några skillingar för att få det lilla de har förtjänt, än de skall
vara utan.
Men en gång så gick det nu något på girighetspåsen hans,
när han ville skaffa sig en fru. Så måtte han nu betala en bra summa
åt honom som skulle fria, ock ändå värre vart det, när han fick den
där frun. Hon råkte på ock hade en storka2, som hon hade fått, medan hon
var tösen 3. Ock så den tredje olägenheten var nu det, att han måtte
ta hänne svärmor sin uti samma hushållet. Ock där vart nu bara kiv
i huset, för det frun ville nu ha det, som fruarna brukte det annorstädes, ock det vart något annat än sitta ock rota däri askan. Ock frun,
som var nu en ung ock vacker en mänska, sa nu ifrån sig att ligga hos den
där gamleprästen; så vart nu han svartsjuk, förstår ni.
Det var en gång de var på en bal; så var där en ung en
vacker en länsman som tog ock dansade med hänne. Så skall ni inte tro,
hur sint prästen vart. Han var nu inte 4 själv till [att] hoppa efter valserna, så
tålde han nu inte häller, det frun skulle få hoppa ock dansa i lag med andra
karlar. Ock mycket annat kunde vi väl veta utav, men vi varder nu
hälst sluta den här gången.
Pär Bengtsson.

Ock så brukar samma prästen koka gröt utav rågmjölet, ock när 296
gröten har vordit kall, så brukar han riva utav snärken 5, som växer på
gröten, ock lägger ditpå ugnen ock steker ock har i staden för bröd. Ock så
steker han sillen däri askan ock päran 6 bredvid. Så tar han det
där på en fjöP, sätter så röven uppi groven 8, lägger så fjölen på
knäna, ock så tar han till ock äter. Såtänder han på pipan ock röker, så länge')
det blir bara askan. Så låter han den askan uti en dosa ock har i staden
för snuset.
på åldern).

4) Kunde inte.

5) Skorpan. 6) Potatis. 7) Bräde. 8) Spisen. ) Tils.

öppet i, o i fr. beau, o i bo, e i dial. sova, ut norskt u, y öppet y, 0,

(st, 8 = ö.
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nor - an hi-Oa drf-t-höp råt mylgo petnin, so 4.92i7an,n-böt at .- bönrom,
såbs prosånt iråg hi-Oam sak ta
grövo-6p-an„,-inZiy öpAar k gövilifi 2.
o so no lbarbåna a 1d422 ta lös°, so bahöfs-it-a noko
måg, am-båra dam lå-oni-ar-fåmtikiy hal i krön, so nöktjg
fa-Oam s4raftl6so.
so h-n fårn mil Kro hiagiajpjan ditat i kit24; so br244,
-an tå-må-sa Ulan o tobåjyan o sål at Nom.
pe-båpsa.
297

d-a-no-fl-it rbti aa sbmo, Aalas följa f&-4t 3 hd, o ål
hålst pråstan, som ska voro i m6nstar o åÅsånzpal fa
ånar.
da va-nm pråst son) vå at i kåpål, som vii-no ript
Or mil ifro håpna-hans. no-lam stial da foro ta-båta,-,so
så pråsk at kåmråta-sa: a m4n ma te-os lita grån to
-0i-kay-1,årAvini, som a ign, o stort-os må lita grån. man
so vd-Oarv-fl hålst asta tö-sa-g- gZ6ek far-ingjoy. no -lam
köm-fråm at 22,bcing4-,so sblal pråsk madål nåtvåclg at
tö dtmceZföWeUr. so 84144-no ta hål a fotecKsom a,slaks
filrba,r,dniy åt-craiv-, faram yik ta sh•råft. miotrna kån-no
-fl f -fo,st69 lita kvår, Aa f&rbarédna da vdt..to i drnsyi-t
a,n„„pråst, som Mn vå. da i9-no Mist, som da st4r-ti
Usiyan: no-g„,-Igiii ska
so styöp-d'am 1)69 ni
grisaba 4.
man ma må-no-fl m4an , at-da-i vett aait ma siapiyan
nå, nor -an-i v6tti götåmpZar. man d-a so råe ma sömta
götånipktrom, dam 6-no-at so tAgpa, om dam tå-sa-n Kap,
-båra
fZ4r-tsom j6r-a, an dan som g o dan som
ta-amt, hal som må brut4 å4ta såv Or &myom imagt.
man so yik-a-fk it so mylpy lika2:6 - ånag -giSign, nor
-an sjug at-i-dgg-kåpåli. harv-va-sta Omt-tö 19å7tvini.
4)

3) Mäling, ytmått motsvarande 10 ar.
Gropen. 5) Besynnerligt.

2) Betalning som

a i tall, v nästan a, a i tal, a men. a ock ä, a öppet e,
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När han har då dragit ihop rätt mycket pänning, så lånar han
bort åt bönderna, tar så säx procent i ränta, har dem sedan till
[att] gräva upp en mäling åker i godviljan 2.
Ock så när läsarbarnen 'år klena till [att] läsa, så behövsintedetnågot
mer, än bara de ger honom en fämtiöring eller en krona, så nog
får de skriftläsa.
Så har han råm mil ifrån huvudkyrkan ditåt ett kapell; så brukar
han ta med sig kaffet ock tobaken [dit] ock säljer åt finnarna.
Pär Bengtsson.

Det är nu väl inte riktigt det samma, hurledes folket far åt 3 häller, 297
ock aldra hälst prästerna, som skall vara ett mönster ock exempel
för de andra.
Det var en präst som var åt ett kapell, som var nu riktigt
fyra mil ifrån hemmet hans. När de skulle då fara tillbaka, så
sa prästen åt kamraten sin: »Jag menar vi tar oss lite grand utav
det här kyrkvinet, som är igän, ock styrker oss med lite grand». Men
så var de väl hälst åstad tog sig en glunk för mycket. När de
kom fram åt en bondgård, så skulle prästen meddela nattvarden åt
två gammalfolk där. Så skulle han till [att] hålla ett företal som ett slags
förberedning åt dem, förrn de gick till skrift. Men vi kan nu
väl förstå lite var, vad förberedning det vart utav en drucken
en präst, som han var. Det gick nu hälst, som det står i
läs[n]ingen: när en blind skall leda en blind, så stupar de båda nedi
grubban 4.
Men vi må nu väl mena, att det har vordit slut med sup[n]ingen
nu, när han har vordit godtämplare. Men det är så rart 5 med somma utav
godtämplarna, de är nu inte så noga, om de tar sig en sup,
bara när det är inte flera som ser det, än den som ger ock den som
tar emot, eller som vi brukar alltid säga: fyra ögon emellan.
Men så gick det väl inte så mycket likare° en annan gång, när
han skulle åt det där kapellet. Han var stad glömde utav kyrkvinet.
erlägges för en tjänst, som man eljes anser ej behöva betalas.
6) Bättre.
öppet i, i fr. beau, o i bo, e i dial. sova,

ut

3) Bär sig åt.

norskt u, y öppet y, 0, csk,

8 = Ö.

98

WALTMAN, LIDMÅL.

XIII. 1

8 = d, y = g, a, tonlöst 1, Tv = m, g ock y = ng, J,,s
== tj;

han-a-no fiaas brå lågt, fan - am,va4 vcir-t. so tyti-ti f
-fal, da va kbstbdt o l
m sta /Mas åt-dx. so rbkt-yr fa-g
hånlar x våp, lybft-so to hånom
flåsk par o td -md
-sa. no- g kom-da fråm dxtaj jyåjah, so f4-an tö jyårxga
ta kök-x-höp sökra o våtna o kt-si; dit-cra,-an hå h flåsAan
briaka-Ox-Ogna stån f -fa,,,ijbotvina. man dam som
to dx-dmny-vinx, tytt-no da va råt' jyårtvin dx-c4åna; man
dary-våst-no-xt, talas da-a gbt-tå, tutan dam hbyA3-no pråsty,
las, som briytala vå, so tö-dam-a-no ta-g6. o fag an
rå4t.4anfrå, so tök-an tö kröna to jyårAvårla, fa-cla-an-a
hli vina dån galan.
ska-no „slip' ybro da sbmo, so a--no-f1 g so nya,
talas fdija Wr-ya åt.
pe-båysa.

298

da va gånxcetin lågt ta-bear, da va-n r,i -bön tilt-ika
som håg löj,-jom rökt-fet-g f -fiti, som kålt-ta po nöyin om
tisaffjön. so a-a x st6. fkålm
a, som dam kål tian:fa-cla, fin'an briatt bfar råm d& x gåmetin. so va4
falitt ma om-le tia, at-an stia fo j,s4p-m-b6n6ks 2
to hånom o bfa,-cla,rx bårix. so rkjtf naat h4vkanta on2Oå rat y-kij -tzsubj4a asta tök-xlån öksy. nor
fift köm-dt anar vd9g, tso s/jua- y asta bask68o Ca. so
fxt-an jo:9, at-bönöksy,-va gift so bahåyalan, at-an tök-bhna
&It x-höp.
pe-båysa.

299

da va x ti4ot 3 jye'yt 4
ghigv. ho va so tialot, at-o
mot h69 vt. da va-n„, bön som tö-p6-sa o 424- v I -ntån. so mbt-y-no Mo om nMy få-g. so va-a-n-ån
1)

Besynnerligt.

2) Oxe av nötboskap (i motsats till renoxe).

a i tall, v nästan a, a i tal, a mall. a ock ä, a öppet e, x
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Han hade nu färdats bra långt, förrn han vart var det. Så tyckte han
väl, det var kostbart att lega en [å]stad färdas efter det. Så råkte hanför en
handlare i vägen, köpte så utav honom en flaska porter ock tog med
sig. När han kom då fram ditåt kyrkan, så fick han två käringar
till [att] koka ihop sockret ock vattnet ock lät så dit det han hade uti flaskan ock brukade det där i staden för kyrkvinet. Men de som fick
av det där vinet, tyckte nu det var rart' ett kyrkvin det där; men
de visste nu inte, hurledes det hade gått till, utan de hörde nu prästen
läste, som brukligt var, så tog de det nu till godo. Ock förrn han
reste därifrån, så tog han två kronor utav kyrkvärden, för det han hade
hållit vinet den gången.
Ock skall nu slikt göra det samma, så är det nu väl inte så
noga, hurledes folket bär sig åt.
Pär Bengtsson.

Det var i gamlatiden långt tillbaka, det var en bonde i Tunnsjön 298
som hette Lars, som råkte för en finne, som höll till på nordsidan om
Tunnsjön. Så är det ett stort ett fjäll mitt i sjön, som de kallar Tunnsjöguden, för det finnarna brukte offra renen där i gamlatiden. Så vart
finnen förlikt med honom Lars Tunnsj ön, att han skulle få köpa en bondoxe2
utav honom ock offra däri bärget. Så reste finnen nedåt havkanten om
vintern, ock då reste han Lars Tunnsjön åstad tog igän oxen. När
finnen kom åter andra våren, så skulle han åstad beskåda offret. Så
fick han se, att bondoxen var Gud så behaglig, att han tog benen
ock alltihop.
Pär Bengtsson.

Det var en tullot 3 en tjöta4 en gång. Hon var så tullot, att hon 299
måtte ha vakt. Det var en bonde som tog på sig ock skulle vårda den
där. Så måtte han nu vaka om nätterna för hänne. Så var det den ena
3)

Galen.

4) Lappkvinna.

öppet i, e j fr. beau, o i bo, e i dial. sova,

Ut

norskt u, y öppet y, e, e,
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nåta, ho pb• o tz & a1 o gZömt 2 oj» byivhåyjga3, o bön a
-no »ånga o lita bån Agan J6-sa. so tåy-i...b6n,-an gud
jo-d9t, 4a, »byta va tiifi o Oro, ast 4 o
Aviv9i. so
dr6-ti håna5 om boa° »ånga o båna fa,...ta vår b69 tö, om
va tåyt ta drbpo-Oam. so för-18tyta o j§iy-ehh såya
sAucl jo-d9t, om dam sv. o nor o mkiii. ...dam söv då,
so 811,1'w:18-a-N båb.am .„po hiva o dr6 Råga le6, om båna.
nor.,o-a då y64,
s-a: mit a-a bavåra mik.. so
såt Ayivan oj» håyj§a 3 gin; so fi4-an'j'69, ho vå-it so
fala tidot.
,kans-yönsa.r

300

sbmo bön ha i åna tialjpigg 7 , o 12(2 va .96 tialot, at om
n4tt2 mot-a ligi tö kåra ti söm råm, som hö 169g, far o
våk4 o h69 dhrift ståyt. o då va bön o dråkan.
y,-å,in lgtifflOasAvåln då so ha dråiilan Aqi-in"Ma o
kålsåkan o håyt oj» spisy, o sh-tal tålt y69, om nåta nor
ghigy o sAwl p9-6m-a, so ha Myta lati-p6
-sa di-dag kZa o yib• o spåra po gbbi o to som lånsman &An. so va4 s, etråfikan st. so st4g-an 6p o sAucT
t4-t6-fl ka, da ht-am pö, so-l4y 8 dar -va nåelpiibp
tö, o da ta sig etå so fib• piskyta ti stå1an 8 o kont-ta a
sAucl kåst hi° dråkan. man so tölc-a at tt spOit po
staban,„ braH sppl. so bå dråkan ti-ar k4, at.-an
sAuct.liap-sa- fb9-ti nor ånar k.
.,ans-yönsa.
1) Vanka.
2) Tittade.
lluggkubben. 10) På.

3) Knivställ i stugans tak.

4) När.
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natten, hon gick ock tulade' ock glåmde2 uppi knivhänket 3, ock bonden hade
nu käringen ock ett litet barn liggande hos sig. Så tänkte bonden, han skulle
se åt, vad tjötan var tänkt att göra, äst 4 hon fick uti kniven. Så
drog han handen 5 över både käringen ock barnet för att värja båda två, om
hon var tänkt till [att] dräpa dem. Så for tjötan ock kikade diti sängen
ock skulle se åt, om de sov. Ock när hon mente de sov då,
så snodde 6 hon till baken på kniven ock drog flera kors över barnet.
När hon hade det gjort, så säger hon: »Nu är det bevarat nu». Så gick hon
ock satte kniven uppi hänket 3 igän; så fick han se, hon var inte så
farligt tullot.
Jöns Jonsson.

Samma bonden hade en annan tulltjöta7, ock hon var så tullot, att om 300
nätterna mätte det ligga två karlar uti samma rummet, som hon låg, för att
vakta hänne ock ha dörrarna stängda. Ock det var bonden ock drängen.
Den ene lördagskvälln då så hade drängen tagit in skjortan ock
kalsongen ock hängt uppi spisen ock skulle torka. Jo, om natten när
han vaknade en gång ock skulle se om hänne, så hade tjötan låtit på
sig de där kläderna ock gick ock spatserade på golvet ock talade som
länsman Holm. Så vart drängen sint. Så steg han upp ock skulle
ta av hänne kläderna, ock då höll de på, så långes de var nakna båda
två, ock då till sist då så fick tjötan uti stabben 9 ock klämde till ock
skulle kasta uti lo drängen. Men så tog det åt en spegel på dörren, så
stabben brässjaden spegeln. Så bad drängen den andre karlen, att han
skulle jälpa sig få uti några andra kläder.
Jöns Jonsson.
Armen. 6) Vände.
11) Krossade.
5)

7) Galen lappkvinna.

8) Till dess att.

9) Fick tag i

Seder ock tänkesätt.
301

302

rna sbul f-fl a Wo lita om, Aalas dam briuka-a han
frbstviAam-fa-ri f-fetz- dgr-ta-bear.
no cia köm noko fdtmaunley• im dingla, so va--no
ta- g såt n st m' po göka; d6:-,s1jutl-n sa. o -0a-föst
,,glsaban y6,so tök-an o drb-frårn. n stör -91-1åg n måstydögs zu löman o bety, po 2, pip tobåk, so-lan' »ånga ha vistn2,2
snu-sa lita. so kom-no hö ma a m,,2a7ysk6gZ o beu,t fa
drg. o nor - o våns då, so va--no ta o nith-fråm måt,
fora ..43a sAtul iyaro fråmutg -kbmo-in tutan ta-g fo Asti po
-aån tin. sAutl-a lbgos-ta mit, so sblul giaban åta bi4ra 5 o
tå-in peta, modo »ånga såg-sa po gröv4dias o dre)-Ut 2, pip
tobåk. nor mtjt va lögo-ta aå, so bety,-Oam-no fritmutmfölja dit o N-sa bta måt, mam-fa-4i 7 so såt-n-no örglan.
so sAutl-dam sa,4-4t-om g - ginty-t. so to-n-no-po röyt3
pö-sa o y6Z a ht& fote: 4 tåk, dok sAutl-no ta köst-p6,
d-a-no öföjp.ri dä. man ma di r47-n-no ifti Ms, uttan
dam mot ska trå02, göfiNn, so j9-a-n-no ånala dit
o
såt-no o kas a i
a ben. mm, vå-n-no-mt far-mgyy
söpliis, so 1M-n-no att-yutst måta so stör-g-,9kå. fa-cla
frbstvitam-va-a &Ib brittAala, o sib bara o *Ms bto. nor-an
a göt 4.ro bh, so kom-no giitban snyan ma-n-dan sbmo
dögsa o beyt, po-n regeA övonm po måtn.

o so ht-aam nblso ta år.bé. po fbnyuksviirean-ta o Jr4434v-Rjra o v4n, qn i hålst. dam sAutl-no
sköta10,
o so-m-vaåst ta svin 11 , o so nokog-kåd hör o dr darpo gcRa.
3)

i) Till dess. 2) Hunnit. 3) Hann. 4) Bli undfägnad. 5) VistHungrig.
lo) Vedboden.
11) Rummet under det utskjutande

a i tall, v nästan a, a i tal, a moll. a ock ä, a öppet e, 2,

Seder ock tankesatt.
Vi skulle väl ha talat lite om, huruledes de brukade det häri 301
Frostviken för en fyrti år tillbaka.
När det kom något främmandefolk ini stugan, så var det nu
till [att] sätta en stol mitt på golvet; där skulle han sitta. Ock det första
gubben gjorde, så tog han ock drog fram en stor en lång en mässingdosa ur lumman ock bjöd på en pipa tobak, så länge 1 käringen hade vunnit 2 snott sig lite. Så kom nu hon med en mjölkskål ock bjöd folket
dricka. Ock när hon vann 3 då, så var det nu till att rusta fram mat,
för det skulle ingen främmande komma in utan till att få gista 4 på
den tiden. Skulle det lagas till kött, så skulle gubben diti buren ock
ta in köttet, medan käringen satte sig på grovhörnet 6 ock drog ur en pipa
tobak. När mat var lagad till då, så bjöd de nu främmandefolket dit att få sig lite mat, men för det så satt han nu orörlig.
Så skulle de säga åt honom en gång till. Så tog han nu på rörde på
sig ock gjorde ett litet företal: »Ja tack, ni skulle nu inte till [att] kosta på,
det är nu oförskyllt det». Men med det reste han nu inte till 8, utan
de måtte säga det tredje gången, så gick han nu äntligen dit då ock
satt nu ock läste en lång en bön. Men var han nu inte för mycket
sopen°, så gjorde han nu inte just maten så stor en skada. För det i
Frostviken var det alltid brukligt att sitta bara ock låtsa äta. När han
hade gått ifrån bordet, så kom nu gubben stingande med den där samma
dosan ock bjöd på en rök ovanpå maten.
Ock så hade de något till arbete på förejulsvintern till att köra 302
hem fodret ock veden, veden allra hälst. De skulle nu klyva fullt skottet lo,
ock så en vedkast uti svalen 11, ock så någon kast här ock där därpå gården.
huset. 6) Spishörnet.
taket (på ena gaveln).

7) Icke desto mindre.

8) Gav han sig inte i väg dit.

öppet i, e i fr. beau, o i bo, e i dial. sova, ut norskt u, y öppet y, 0, 0., 8 = Ö.
7
Sv. landsm. XIII. 1.
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0 so sblal-a voro t grdnstal ma-9vftitt hal fåmtt la-mist

po gåk, o tnt stiagiaii da
voro vbt ptan såyrom o
P9-6mna, o so y stör,,tikåst.,d'arma mu:cri 2, o sö po noko röm
utt Octate. f9-dam-tt dt-dtåtta
?ppy, so vå.4-a-fl g
noko tråLsosåm4 yu4&
om ylidåltan so y?-dam-no mast g-noko, da va-no ta
foro Q smöko ål-2aks gdmdt, som b•vfab'a lögo-tå. om
giggvaln so sal-dam-no kk-p6 veichan opfar bd.4 ma ållaks stds, solv,fåys higst: dricka, kNcta, nåsetigka, bån o
bZöma, a dat b•a, som nåmna hd to grånlagt o stås. so
ha-Oam å4tt t lågt t b6Z, f9r 4r,„.1ågt,.da-mitist. d6r.,clroaam y låg y clifcb• to.vt hbla bdk. sa0a såt-ctam-dt
„,soniva yöt„tt„,t trWrm, da-mast y, tii-fyr hal fåm sk4Z1344 kvån smörgagsa5, o so t håtl r 6 ma öst o-m3raht4g,
da-mst t år, htigi. o-n-dn måty, skica-no-tt raras po
hd,tla On. da åt-dam-dit å yan mat, som sbial bos-6p;
da va fåsA, öst, fot, p47, bra, kela o mk1,9y7 itna smöt,
som ma kån-tt so nösea rtItyift-öp, o
o no,,
lam „. a-no åh, so sbul-dam lös° o sffly o tåk Avarån far
mdte, ål sow,fåns mas b dZa.
so st(-4 hl h(p ma lyas o brån po bdb, o at ...dån
sin, dara tå4an rån-I4 to lyasom, so fit-dam jag, at y Man
gisagval so sAtal dån ha dirka, som sdt mfa ara tåan
far o fo jag, om dcov.,ftA gdar,,t4.-t åna
o. sul-dam tå-sa-n 804 o lag tri gröigg6tot 9 po-n-dtåy:
åtn stör, åtn mg tmlha o åtn lity. so loka-Oam dit hiltfr,:
so hån tO. tt-ståst Abon, so ftk-dam t Mr; tdk-q,n
mgtft lo so lit-dam 6gr
tmib; to-n dan-mäisty,1„. föst,
so f/y-dam t laåtnagr.
no clå, va y6., p bår-a at bast o
rfrom z.ntög
måg alv„vånaa maJa båst fdram hd.
tnt stiaqukfl, da
ucl-no ått hal td lyas rij hatla
nåta. o opt kyp dar ht-ctam
våk.ar krön, som s, va
1)

Stor trave av granved. 2) Skorstenen. 3) Förstun. 4) Trevlig.

a i tall, v nästan a, a i tal, a mell. a ock ä, a öppet e,
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Ock så skulle det vara ett granstöd' med en fyrti eller fämtilass det minsta
på gården, ock ini stugan där skulle det vara veden under sängarna ock
på ugnen, ock så en stor en kast därmed muren 2, ock så på något rum
uti ytterdörren 3. Fick de inte det där i ordning, så vart det väl inte
någon trösam 4 en jul.
Om julaftonen så gjorde de nu måst inte något, det var nu till [att]
fara ock smaka all slags godmat, som kvinnfolket lagade till. Om
julkvälln så skulle de nu kläda på väggen uppför bordet med all
slags stass, som fanns i huset: dukar, klutar, näsdukar, band ock
blommor, ja allt vad som namnet hade utav grannlåt ock stass. Så
hade de alltid ett långt ett bord, fyra alnar långt det minsta. Där drog
de en lång en duk över hela bordet. Sedan satte de dit smör,
som var gjort uti en träform, det minsta en tre-fyra eller fäm skålpund var smörgåsen», ock så en hel ruva 6 med ost ock en brödhög,
det minsta en aln högt. Ock den där maten skulle nu inte röras på
hele julen. Då satte de dit annan mat, som skulle ätas upp;
det var fisk, ost, kött, pära 7, bröd, kaka ock mycket annat smått,
som vi kan inte så noga räkna upp, ock till sist gröt. Ock när
de hade nu ätit, så skulle de läsa ock sjunga ock tacka varandra för
maten, alla som fanns meds bordet.
Så stod det en hel hop med ljus ock brann på bordet, ock efter den
sidan, där talgen rann ned utav ljusen, så fick de se, att en annan
julkväll så skulle den ha dött, som satt mittför där talgen
rann ned. Ock för att få se, om de fick ett godår till ett annat år,
så skulle de ta sig en stol ock lägga tre grötbetar° på den där:
en stor, en mitt emellan ock en liten. Så lockade de dit hunden:
var det så han tog den störste beten först, så fick de ett godår; tog han
mittigen ,0, så fick de ett år mitt emellan; tog han den minste först,
så fick de ett klenår.
När det var gjort, så bar det åt fähuset att ge kreaturen ett mål
mer än vanligt med det bästa foder de hade.
Ock ini stugan där skulle nu ett eller två ljus brinna hela
natten. Ock uppi taket , där hängde de en vacker krona, som var
5)

Smörklumpen. 6) Hög. 7) Potatis. 8) Vid. 9) Grötklimpar. 7°) Den mellersta.

öppet i, e i fr. beau, 0 i bo, o i dial. sova, ta norskt u, y) öppet y, 0, 0, 8:= ö.

106

WALTMAN, LIDMÅL.

O =d, = g, 1 tonlöst 1,

XIII. 1

= m, g ock y =- ng, ,/§ = tj;

316.4-4o h64m; n-4n Ugn' besoil-sa hit o-n-ånan,-(lit, o -dar
håyt-ctam ål 4 finbån, sm69lys, smö9 spila, sm69 potråta o
6.2,t A8,- aam 42un öptåvjg.
man so ht-a-ni) måg gi3ncv, at sömta följa - 2 hs
vat IcZå;pn om nåta, fa qam a-no hålst rb9ka taat2
damast. so triail-cam, då at goiab6M,n-a ståga-sa.
om mörgon va--no ta öp o kQ-p6-sa o voro åndått2
dån dån. dam
pist }22224a giaom hålas .po 0444n.
man nor åndån Uni, so to-Oam 6.212 po r6,24,d pö-sa o )24
ma o ta 9 fisufidår-2-höp-sa, bara da sblul bh dåns ta
da »dam-no-p° 9 Osa } nåt 2 kvår gda, om
gr6na2 va stör. va gråna lita, so va-a ta by,10 po
so va-a ta lå 3-varånar yzitYr69n 3: sökan, vbtan, båna,
pZåga o måg nya. 0,t-cri-Ogna stal håvas po noko spika
opfar bi, dara 6 -dan st4s2p-va tåstålt.
so sAutl-dam å.242 stål-a, so dam a spiabrawvina lita
kvår po Oån tin, fa jam lcöka-no brånwina åla stås. so
håna-a-no, - dam gå Avarån iist, so da v6-ro drkylåp,
dar-vala-no bylten o rågel 4n o kan. so vat-a-no 6l,t2
ivkvat o ta gr-om, måst fa - Ii at dam a boa löta so
öråt: ti-4n- a fot fa-lita, o-n-ånan, ha 6 (Ut fa-lita. so
håd-dam pö, so-da bår måg giAgy bob h69ra at Aarån hal
4varetn-q,n &N, o ånda hå-daw-vidana milted po
so -dam bli4-no-2nt vj o-6v2 vida po ha sn månsålar. dara-datv-va tri o ffr böner po dån tin, so kan-danyvbro ta-94,924 beina-22,6-faltin, o linda ratfr-cjam-sa 6. mn
so vå-daw-vast ifif so rdr7 -ta bot tslöta-stii hål po dån tin.
dam $b m
fy gs o-m-b4yånt, so rita-dam titt ,sibtfUb•an
po-n-46,2 v fyga. so had-dam-po vb9sa pö% so dam vas
fh/iti ånda ta-sist. so j2A-d'am håpn o *sa hål n siftp
g-k44, so hå-dam-no vob
da va e...g2524,9 da va tö som årgas ,°, o no-lam-a årgas
stt, so N-dam-sa gk
o yO-so Nib{ no (lam ha1)

Bågen. 2) Byn. 3) Julklappar. 4) Något. 5) Vidderna. 6) Slår

a i tall, v nästan a, a i tal, a nuell. a ock a, a öppet e, 2,
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gjord utav halm; den ene böjenl böjde sig hit ock den andre dit, ock där
hängde de alla de finband, små ljus, små speglar, små porträtt ock
allt vad de kunde upptänka.
Men så hände det nu många gånger, att somt av folket i huset
vart klena om natten, för de hade nu hälst råkat till ätit i det
måsta. Så trodde de det, att julbocken hade stångat sig.
Om morgonen var det nu till upp ock klä på sig ock vara andäktig
den dan. De gick inte just emellan gårdarna häller på juldan.
Men när anndan kom, så tog de alltid på rörde på sig ock gick
emellan ock till att fundera ihop sig, var det skulle bli dansen till
kvällen. Ock då gick de nu på ock dansade en natt i var gård, om
gränden 2 var stor. Var gränden liten, så var det till [att] begynna på nytt.
Så var det till [att]ge varandra jultråden 3 : sockorna,vantarna, banden,
plaggen ock många ting. Allt det där skulle hängas på några spikar
uppför bordet, där all den där stassen var tillställd.
Så skulle de alltid ställa det, så de hade julbrännvinet lite
var på den tiden, för de kokade nu brännvinet allestädes. Så
hände det nu, de gav varandra gista, så det vart nu i dryglaget,
de ville nu begynna att ragla en ock annan. Så vart det nu alltid
ettvart 4 ock till [att] gräla om, mäst för det att de hade bytt slåttern så
orätt: den ene hade fått för litet, ock den andre hade ock fått för litet. Så
härdade de på, så det bar många gånger borti håret åt varandra eller
ge varandra en örfik, ock ändå hade de videna 5 i miltal på skogarna
sina, så de kunde nu inte vinna se över vidden på hela sin mansålder. Där de var tre ock fyra bönder på den tiden, så kan de
vara till en tjuge bönder nu för tiden, ock ändå rätterar de sigg. Men
så var de visst inte så rara 7 till [att] byta slåttern sin häller på den tiden.
De gick med en fjöl g ock en blyant, så ritade de ut slåtterfläckarna
på den där tjölen. Så härdade de på våsade påg, så de vart
förlikta ändå till sist. Så gick de hem ock tog sig hällre en sup
ock en kask, så hade de nu vordit förlikta.
Det var en gång det var två som ärgades 1°, ock när de hade ärgats
en stund, så tog de sig en kask ock gjorde så fdrlikt. När de hade
de sig fram. 7) Besynnerliga.
öppet i,

9) Ett bräde. 9) Höll på ock fubblade. 19) Tvistade.

9 i fr. beau, o i bo, e i dial. sova, ut

norskt u, y öppet y, 0,

0, 8 =ö.
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-Oa drkyy) kan, so så,t, tt-4n at 92,-Itnra: no ve-a fo
vro, so-lay da hav'. so v44-e-linag,.jifii2 , so bår-a-t-höp
argas nein.
pe-beiysa.

303

da va-g.,ghtgy aa,
prist SOM •-• för p9 etg1Jar40a3,
so rökt-fp-far t - NtOset4. so to-dam-po t9-om da lånsmansfrtaa po tådd,t0t ha ddycl. so så,t, fifilstpta:
t s4-4t kömratom-mtft t-04y: nor ma fm po digarb0a, so ska-ma fo hår, at-et-a nokon som-t ddycl.
so sgt, prist
talas 494-dta vbto-0å?
t hott,c-ijltrkZoklyån, som 4y i lticlk.
dt-dta
sitnty, saprbtsk. d-a, böra noko
som-t
Ndy tt arom.
da s4 fifttp6iyta:
51% son)-viV 5
pe-beiysa.

304

da va-g ghtyy da va hebea dt-dgn kaveilt, som
ma-t Wo-om. preisk pradika flO so 4444 som-69494a.
nor pra,dika va-Oa j14t, so std4g-n„, po prå,Otb•stör, nån,
to-po6 ks-op noko yagyåralsa. nor - an a dg y6f, bk)
to-n„,-po tritta-6p ketvalkatv-, fa-ela-Oam tt tok o bkgd-422
4kar håva -so stö-n-no dr o paka7 , so-lay Unan to-p0 va4 eirg o to-po svör9-om. dam sa, da va skitet som
sbl& bog-6p kicv,iltla far Nom st slybl. da st0-0a-tö briarpcir o van_ta po briarvigalsa: tö »bytas, hn b6ttp6e o
I) Passar. 2) Arg. 3) Lappkapell omkr. 4 mil norrut från Frostsom prästens) överfiyttade till Lidmål. Eljes tala lapparna riksspråk
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då druckit kasken, så säger den ene åt den andre: »Nu varder det få
vara, så länge det höver» 1. Så vart den andre sint 2, så bar det ihop
att ärgas igän.
Pär Bengtsson.

Det var en gång det var en präst som for på Ankaredet 3, 303
ock så råkte han för en finntjöta 4. Så tog de på talade om det länsmansfrun på Gäddedet hade dött. Så säger finntjötan :
Jag sa åt kamraterna mina i dag: »När vi kommer på Ankaredet, så skall vi få höra, att det är någon som har dött.»
Så säger prästen:
Huruledes kunde du veta det?
Jo, jag hörde kyrkklockljudet, som sjunger i luften.
Det där är ingen sanning, sa prästen. Det är bara något
som har vordit i olag uti öronen.
Då sa finntjötan:
Tro som vill.'
Pär Bengtsson.

Det var en gång det var högtiden i det där kapellet, som 304
vi har talat om. Prästen predikade nu så duktigt, som han kunde.
När predikan var då slut, så steg han på predikstolen igän
ock tog på6 läste upp några kunngörelser. När han hade det gjort, så
tog han på trätte upp kapellboarna, för det de inte tog ock byggde upp
ett likare kapell. Så stod han nu där ock tjakade 7, så länge bönderna tog
på vare arga ock tog på svarade honom. De sa, det var staten som
skulle bygga upp kapellet för finnarna sin skull. Då stod där två brudpar ock väntade på brudvigelsen: två tjötors, en bondpojk ock en
vikens kyrkby (Gäddedet).
med svag dialektisk färg.

4) Lappkvinna. 5) Lappkvinnans uttryck äro här (lik6) Började. 7) Käxade [till dess. 8) Lappkvinnor.

öppet i, e i fr. beau, o i bo, e i dial. sova, ut norskt u, y) öppet y, 0, G, 8 = ö.
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fhiposiyA. nor briarvigalsa va lasi, so snl br4crf6Zka sa
mot Nså,ffliga. so va-0ar fåm kåra opi 14.47 2, sorn-a kv4,94t
måsivhhigg, o t()-ta o Nias töna 3 po briks6f4a. o kZökag
möt-no v4ro-ma o sv sj 0.Za.
no „sök«) va atf,ct, to-Oam öp pånivp6ihan-sin lita
kvår o låg-sa-n 4v,slånt, som dam sbal låg-t hövan. so
v4g noZybuiv sm0.9sk6an ma briarfakom. so spånt
-Nb9saran ti råtala m6, so 0e, va bara so -da skrå fra
t3-n-dan stiagiafi, som sktal vro starv-fa-ljalja. no-clam
kom då ditat 7.iwom4 , so va db- (Avletkt trillaks b.vtbr
so sto gåndast-briki at-brisyrg6ma ma-n lik sålköp o jetvt
kvår bn, som kom o halsa po briarfOka. o so st6-Oar
sbstar at-brigrg6ma o for o g4-0am lita to-Oi-On brön.
so v6$-a, kåta då feitstös. såda to-Oam o brkc't råojiga
iatatat-Ma o 14-dit 6l-.2,aks måt, som dan'-va
so va--no ta o 149-sa, hal såt-sa po fötag, Jon)
brie, o dr va ta t4k-4t-sa 9-öto to-Oa ts14g, solv-va fråmlålst. so kom-dar fråm t6 pån 5 figglikba rna kvki flåsk o
ta'MS.
so 0a va-no ngr hövi 6 , at s6mta Nan to
-po vaGnöko-lita b.vit to stkpom, som darv-fib., mo0o mb$a st6.-p6.
pe-båvsa.

305

da va e-ghtfkv x föd ot övarh6ln7. da va fbri yuila didgna. o Kl nor ma ha von cl& n dåg, so nor ma Una
op .ta byas ta-b4/ar, so lönt-ma huis-fir. om mörgon swlrna-no 6p tila o sta jyör. o witst nor ma va fåt, so könt
-dar 4n Miran, som-a fon o »MO h4la nåta. AM vå,ytg,
om håsk a föt noko för hal våk po h4la nåk. nor ma
sblal stå 0å, so 4,41 hån 6 få& o,..0a va-no tt-r6lan-lånsa.
1) Vände.
2) Läktaren. 3) Melodien.
svordom (= »vete tusan» 1. dyl.).

a i tall,

4) Kåtorna.

5) Vackra.
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finnpojk. När brudvigelsen var läst, så snodde brudfolken sig
mot församlingen. Så var där fäm karlar uppi läkten', som hade var sitt
mässingshorn, ock tog till ock blåste tonan ' på brudsången. Ock klockarn
måtte nu vara med ock sjunga orden.
När sången var slut, tog de upp pänningpungen sin lite
var ock letade sig en håvslant, som de skulle lägga uti håven. Så
bar det i väg norr genom småskogen med brudfolken. Så spände
blåsarna uti en rättelig marsch, så det var bara så det skrallrade
uti den där stugan, som skulle vara i staden för kyrkan. När de
kom då ditåt kojorna 4 så var där upplagt tre slags vetbröd. Så
stod gamlaste brodern åt brudgummen med en liten silverkopp ock sk änkte
var [ock] en, som kom ock hälsade på brudfolken. Ock så stod där en
syster åt brudgummen ock for ock gav den1 litet utav det där brödet.
Så vart det kaffe då förstås. Sedan tog de ock bredde renskinnen
utefter backen ock la dit all slags mat, som de var försynta med.
Så var det nu till att lägga sig eller sätta sig på fötterna, som finnarna
brukar, ock där var att ta åt sig ock äta utav det slag, som var framlagt. Så kom där fram två pena 5 finngubbar med var sin flaska ock
till [att] skänka igän, så det var nu nära i hövet 6, att som= utav finnarna
tog på vart något lite kvicka utav suparna, som de fick, medan måltiden stod på.
Pär Bengtsson.

Det var en gång jag följde åt Overhalvden 7. Det var före julen det 305
där. Ock då när vi hade varit där en dag, så när vi kom
upp till Bya 8 tillbaka, så lånte vi hus där. Om morgonen skulle
vi nu upp tidigt ock stad köra. Ock just när vi var färdiga, så kom
där en körande, som hade farit ock kört hela natten. Själv vet°,
om hästen hade fått något foder eller vatten på hela natten. När vi
skulle stad då, så skulle han ock följa. Ock det var nu han RolandJönsson.
6)

Nära på.

7) Jfr s. 69, not 4.

8) Gård i Harråns annex.

9) Eufemistisk

öppet i, e i fr. beau, o i bo, e i dial. sova, ut norskt u, y öppet y, 0, 0,

o= ö.
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da v-n-no so fig, at arv v4-tt 4:6 far o jp4r j4Z, so
mot i vbro-md far o jpbr 69t-om. o öa v4-dar årt anan,
som-a jp5tad„dit o sålt måra, so hån va lUlt, so sb.ial hån
Ok ma dein håsta i /&.ud-ma, so an sful fo sitt-pö lita
try4a. ,ta so rath-ma-no M 0å 1. no cia bår t vy, so
s/ju-no n-r4lan sat-sa-på hån, man so v 2-n-no
f4r,sat-sa-pö Oå, fan brarvvtnsb.eigan sb•utl öp. han'. vå-no
g69. ,ta da ba-no t våty, o han hiara-po håstn. han
l69g-no pö hån, o so pthog-no dt-artar tfrö-os, so ma sök
ti-Oam nokog-ghtay, man so Uni-dam-no ålcia?•las-M.
nor rna kom-da o.2» vkrojga ma4 sUran5, so
-no dit o kåst-få,8 (jr, o Oa v4-n-no fia fojtös. nor ma
Uni dit, so a bög t gåZa br&Itt hk-si; so fntst6-rv-fl,
ma hå brarvvin, so vtka-no hån f69 lita o smt3tr-po sb9ra
ot håsta. ,ta so 3.920,i-ma
tett labka va Or. da
stud n-dambön jfics n-dan drkyykdn, o i sbul-da
ylåsa ma håns håst. 0, da 8-no nöko då, dam /p-rio
f64, man i vat -Zågt åt ma last. nor t kom åt, so h4-dam-no sett-in lfuLl 7 . sa *so bar-a-no ta drit-ctår 6. fra-elam
ht4t-p6 8, so s3.941-n-no ta sål nokog kåfa,. o so v4-n-no ia3 vipal pantgan j6, Z, so got 8 i ta o v3b•sal 69t-ont,
so da sb•tul bh råt, fa-elf at sd9g, om-an skral-a hantåra
pantgom jm, so ha-dam stgt
fa-(ja-am-va so fta.
nor t a y6t-a gré
d o Oatv fib.-tt kåfan då, so tök-t
pökan-hans o hå hån. o 46—(jam ka.2.,t-po stbfokalkda-clå, so
sbul-n-no såt-sa opåt ömna o varm-sa, o spi3tafti11 so Im•
6mn, s9-at åska o åln fitiryg *ly rönt. a, o dam litmra-sa
ål t-hd_p, o-aå v64-a
vantr.12. da sb.tåt-dam-no ta sat-#3p
ot-dan 6mn. na o Oa vci-Oam-no so fia, dan) vå-no
dåm, spat om tt i ha vart vita 13 -, tso ha-Oam
föt-a M.
t‘ a, so fitma-4-fal tå-Oå t?,,ein, so ma ftfj ta o kök kåfan.
da sblal-t-no *J69 u'd, so a håsk låkt-sa t ratjk4pal4 o
1) Gav vi oss i väg.
2) Hann.
3) Kunde inte.
4) Vid.
Trones (kapell till Harran).
9) Måste.
9) Klart, i ordning.

a i tall, v nästan a, a i tal, a mell. a ock ä, a öppet e, 2.
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Ock då var han nu så full, att han var inte god för att köra själv, så
måtte jag vara med för att köra åt honom. Ock då var där en annan,
som hade kört dit ock sålt märren sin, så han var ledig, så skulle han
köra med den hästen jag körde med, så han skulle få sitta på lite
emellan. Ja så reste vi nu till då. När det bar i väg, så
skulle nu han Roland sätta sig på han, men så vann 2 han nu inte förr
sätta sig på då, förrn brännvinskaggen skulle upp. Han var nu inte
tills [att] gå. Ja det bar nu i väg, ock han hurrade på hästen. Han
låg nu på han, ock så körde nu de andre ifrån oss, så vi såg
uti dem någon gång, men så kom de nu alldeles bort.
När vi kom då uppi vägaskälet med 4 Sätrarna 5, så skulle vi
nu dit ock kasta för 6 där, ock då var han nu full förstås. När vi
kom dit, så 'hade bonden i gården brutit hästen sin; så förstod han väl,
vi hade brännvin, så ville nu han få lite att smörja på såret
åt hästen. Ja så vilade vi där då, tils klockan var fyra. Då
skulle den där bonden skjutsa den där drucknekarlen, ock jag skulle då
köra lasset med hans häst. Ja, det gick nu något det, de körde nu
fort, men jag vart långt efter med lasset. När jag kom efter, så hade de
nu satt in i Lilletjeldet 7. Ja så bar det nu till [att] dricka där ock. Hur de
höll på då, så skulle han nu till [att] sälja något kaffe. Ock så var han
nu inte ti1l3 [att] växla pänningarna själv, så gott j ag ta ock växla åt honom,
så det skulle bli rätt, för det att jag såg, om han skulle ha hanterat
pänningarna själv, så hade de stulit utav honom, för det han var så full.
När jag hade gjort det grett 9 då ock de fick uti kaffet då, så tog jag
pungen hans ock hade honom. Ock hur de höll på ståkade lo där då, så
skulle han nu sätta sig uppefter ugnen ock värma sig, ock spornte n så ned
ugnen, så att askan ock elden flög ikring rummet, ock de jämrade sig
allihop, ock då vart det ett äventyr 12. Då skulle de nu till [att] sätta upp
den där ugnen. Nej se då var de nu så fulla, de var nu
inte tills det de, så att om inte jag hade varit villre 13, så hade de inte
fått det till.
Ja, så fick vi det väl till då igän, så vi fick till att koka kaffet.
Ock då skulle jag nu se ut, så hade hästen lagt sig uti redskapen 14 ock
) I Harran.

5

10) Stökade.

7) Gård på gränsen mellan Harran ock
6) Ge hästarna foder.
Sparkade. 12) Uppståndelse. 13) Bättre. 14) Selen.

11)

öppet i, o i fr. beau, o i bo,

e

i.dial. sova, ut norskt u, y öppet y, 0, e, v = Ö.
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skåkkm. so va--no-sta hå-n 6p. nå, so v4--da öbaltaftsam då, so viha-t ta stå2 . laåka klit-p° va n-då. da
villa-at hån psas-et la-dam bön, o da v6--no h4vt 3
brgå då; may fjLa det-det, so t4vt-ta-a-fal M, so-an sAtåt
S9,48-42,. ka-dam råtjt-no-td-Ocim, o i åt ma låst.
nor t kom då -opot-grånda4mh,-,so kom dåm ta-b4h•avila
sblal snia-4t4. na i vå-so b05, da ng-ta-no
fo måty ta-bear. no-clam hgta,-da va omtag—då, so
vtlfa-datv-14-t1 b•ågan. na- dam g4-sa-no
fatt- lam s4tal
h,69 b•ågan, o da ha-dam-no jpio,ad-böt bit~-dan.
vt, om an tök-4n, han som jta-n, hal dam a drghsy
tic-om o kåta-n, da v4t-tt-3; man t h&4-no, han - 4,4mt-b6t. ka so råth-yto dåm ta-b4a clåm, o i dro-på som t
hå-a f, ta' k6rn opt skåvcer,2 -dart båtd-åk-dtan, so ståna
håsk, dft, o t fi44t-y, ta t4-t mår. kåsta u .94rift 8
ran
6itt-höp — n4, da ngta-tt, hatv-vtlka sn-dt hån, han lå-sa.
so mot-t spri-n
o då sAutl-t-no ta jOr åttan ld. na
da va åldatlas forbi, harv-vala sn2ic-4t 4. so got-2, ta o
da rögt,4 o fötf„te, s9 -at nitstan i
såfv, da ,914 10.
so ko, v -våp?, b6, o8a ht4.2,t-3 pö opovt håvZan tat 2.
va ntran opo fialt. nå da sö9g-1-no, da bar Oh
vy.
na da flidtd6ra-1, Åar t sAtal t4-v4n. gt so htlimd-t Mya po
våstacsin. so tt-t, t got hål
ot Ovan. ,t,a so könt-t
ot y, yuip siiy4skavce-nama-n yt(tp-et4& da vat håsty, ligan
tt-n-dan skåvk, o i htlit-po drö, ta' t för neAvt; so Mk-t
tt grimtOtoma, o håsty, han hta.2,t-po 400 12, tat hån-6 kom
råman nOvt. da vat-a-no griåfai drlet. da göt-t-no
bit-ft tt -t grått. so sbal i sta låt-öp vå,tn. t hå som t
hövd poi3 Aarq, an; vå. nor t kom ni-dar, so fån-t-n. da
våt-x-no fk 14 . so råt-1--no M då, t tö-nå tuman o pk,a4
Msk. so 8-a-no brå; tat köm opo sh•brvåtna", so såt-t-ma pö håsk, dr o såt-pö ovt håxla våtna. ,t,a so ståtg-t-no
tö - då. nor t hå-no 19251,adt stticiid — da it/j--no brå då,
9)

I) Otålig. 2) Ville ge mig i väg. 3) Nästan. 4) Vända om.
Drev. 15 Det minsta. 11) Backarna. 12) Arbetade. 13) En
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skaklarna. Så var jag nu stad hade honom upp. Nej, så vart jag då obedlundsam i då, så ville jag till stad 2. Klockan höll på var tie då. Då
ville inte han skjutsa honom längre den där bonden, ock då vartjag nu i hövet 3 brydd då; men hur det var då, så tänkte han det väl till, så han skulle
skjutsa honom. Ja de reste nu till de, ock jag efter med lasset.
När jag kom då uppåt Gröndalmyren, så kom de tillbaka
de, ock ville jag ock skulle sno åter 4. Nej jag var så båg', de flyttade nu
inte6 att få mig tillbaka. När de hörde, det var omöjligt då, så
ville de få [tag] uti kaggen. Nej de gav sig nu inte, förrn de skulle
ha kaggen, ock då hade de nu kört bort kaggen där. Själv
vet, om han tog honom, han som skjutsade honom, eller de hade druckit
ur honom ock kastat honom, det vet inte jag; men jag hörde nu, han hade
kommit bort. Ja så reste nu de tillbaka de, ock jag drog på som jag
hade det jag, tils jag kom uppi skaveln 7 däri bäckdalen där, så stannade
hästen där, ock jag fick inte honom till[att]ta uti mer. Jagkastade urskrindan nära alltihop — nej, det nyttade inte, han ville sno åter han, han la sig.
Så måtte jag sprätta honom ur, ock då skulle jag nu till [att] köra utan lass.
Nej det var alldeles förbi, han ville sno åter. Så gottjag ta ockleda honom,
ock det rök ock fök", så att nästan inte jag såg det slag 10.
Så kom vägen bort, ock då höll jag på uppöver hävlarna 11, tils jag
var nära uppå fjället. Nej då såg jag nu, det bar galet i väg.
Nej då funderade jag, var jag skulle ta vägen. Ja så hörde jag älven på
västrasidan. Så tänkte jag, jag gott hålla nedefter åt älven. Ja så kom jag
åt en djup snöskavel nedmed en djup dal. Då vart hästen liggande
uti den där skaveln, ock jag höll på drog, tilsjagfornedöver ; så hängdejag
uti grimtömmeu, ock hästen han höll på knådade '2, tils han ock kom
ramlande nedöver. Då vart det nu grunt dir då. Då gott jag nu binda honom uti en gran. Så skulle jag stad leta upp vägen. Jag hade som en
hövd på" var han var. När jag kom nedi där, så fann jag honom. Då
vart jag nu fägen". Så reste jag nu till då, jag togned tömmarna ock körde
hästen. Så gick det nu bra, tils jag kom uppå Skorvvattnet15, så satte jag
mig på hästen där ock satt på över hela vattnet. Ja så steg jag nu
utav då. När jag hade nu kört en stund då — det gick nu bra då,
8) Släden.
7) Snödrivan.
6) Var till ingen nytta (att försöka).
5) Envis.
hum om.

14) Glad.

15) Sjö i Trones.

öppet 1, 0 i fr. beau, 0 i bo, e i dial. sova, ta norskt u, y öppet y, 0, s, 8 Ö.
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våm ha
figy-åtl-etå-stki,se, — tat köm opo 1a4va, då
to÷po hözi23.m.rn hilcii Myst 2» fkål2-dar. na so tajt-: b.a ska
t3iiarv voro higst-2-4ån söpn mt nåk? ka brket-ma4t
om ch-dgne,
,4ya-p6, som 4 hå-a i, man då, vat måg
måg, hu:di kom nåmar o nåmer.
so tok÷no-po
fifiag -k6m ma råma, o 1a-no
pö håsk. nor 2. köm-då napo störmPra vastfa cstålom2, so
Wt4, dam körn h2työnty ch-dan sila ivt-p6 dår. n,,Ct so
ståna÷no o tåt: dam fm-no-fal mig i-ma n6. nå, so
hinffZ-24-4-dam. $o MucJ4-no pö Msk. na, nor -a göt 2»
st ffly-då, so prba3-a ot kista. ka daspi som håstn, höyt,Z-a 6.
so st4na4, man då
noko. so Myt4, at h62ffiZ
måst. so p3,4-no o Mkgc,Z åt-di-dgro. fra-la v4-06, so
-a-p6: hi, hui! vett--no brflid-då, Mv2 4 råd 6. n4, so
j‘,962,/,,44-po Msk då, da hidast vå4a 5, o so tåt-, da vat
vb9g-sa må, Aåda vå. so bår-e, ta 812,,g6 , nor t-a göt stgy,
v6$-',o måg o måg råd. so tt-: ast Jrn ne,ot
sömorfydw, so f--no-fal
-dkåna
fyås2». no ae,
p b • -brå då, tat korn åttom-fyisa, da bar-a ta skr69Z op2.
fy4,92-dan, man då v6t-4 råd, man 2» v6-no so nr g4k-8å,
tslö-po håstry, o 14ya-p6-n, da fötast vån. man da va-2»
fåk2ii då. so sAtal÷no Mr-åt-då, om 2 htby3-4-dgna noko
måg. 0.9, da h?å4t-po gUtsa o ggöpk7 ~an. na da
jk3t14-ma-no in, jib•-fro håsta o in. o då va Nöka, sjs
om mörgon.
man då vå.t-dam-forfåd,-nor k6m. dam-Må-no nöko,
h•alas da a göt. o-n-r6lan aiv mfd-no vbron rnabihåla
tat om mörgon. då got ryle tom asta Jrmöt. nor
-ag-k6m, vistom sprvåtna vast2 håvkn, so rökt-rin-r6lan
dan-n skåvce„ agr. han kalt-po sAial frybs-x-hg; man da
Mas-a, so han-a briovvina po
fi
„:r6lan,
so
-omdå,
d, so-atv-vån-sa-tds åda, so-an jiusa-n-no ot stålom.
la då va damvåt råks i /n yöt.
1) Drivit igän.
sade ock tjöt.

2) Se s. 88, not 13.

3) Lät det »ptro» (som

a i tall, v nästan a, a i tal, a mell. a ock ä, a öppet e,
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vägen hade inte fjukit åt' det stycket — tils jag kom uppå Kleven, då tog
jag på hörde (uti) en hund öst i fjället där. Nej så tänkte jag: vad skall
finnarna vara öst i där så mitt i natten? Ja jag brydde mig inte
om det där jag; jag jagade på, som jag hade det jag, men det vart mer
ock mer, hunden kom närmre ock närmre.
Så tog jag nu på mente, finnarna kom med renen, ock jag jagade nu
på hästen. När jag korn då nedpå Stormyren västför Stallarna', så
tyckte jag, de kom hitgenom det där sundet östpå där. Nej så
stannade jag nu ock tänkte: de kommer nu väl mitt i mig nu. Nej, så
hörde inte jag dem. Så körde jag nu på hästen. Nej, när jag hade gått ett
stycke då, så proade 3 det åt hästen. Ja detsynte, som hästen hörde det ock.
Så stannade jag, men då hörde inte jag något. Så tänkte jag, att jag hörde
miste. Så gick jag nu ock hörde efter det där. Hur det var då, så körde
det på: hu, hu! Vart jag nu förfärad då, i hövet 4 rädd ock. Nej, så
körde jag på hästen då, det hårdaste jag var till 5, ock såtänktejag, det vart
våga sig med,vad det var. Så bar det till [att]sj öa°, när jag had e gått ettstycke,
ock jag vart nu mer ock mer rädd. Så tänkte jag: äst jag kommer nedåt
sommarfähuset, så får jag nu väl höra det där ini fähuset. Nå det
gick bra det, tils jag kom utom fähuset, då bar det till [att] skråla uppi
fähuset där, meu då vart jag rädd, men jag var nu så nära gården då,
jag slog på hästen ock jagade på honom, det fortaste jag vann. Men då var
jag fägen då. Så skulle jag nu höra åt då, om jag hörele det där något
mer. Jo, det höll på gläxade ock gnälade 7 syd i där. Nej då
skyndade jag mig nu in, jag gick från hästen ock in. Ock då var klockan
säx om morgonen.
Men då vart de förfärade, när jag kom. De förstod nu något,
burledes det hade gått. Ock han Roland han vartnu varande med Lillefj eldet
tils om morgonen. Då gott han Lars Stallarna åstad köra emot. När
han kom västom Skorvvattnet västi hävlarna, så råkte han honom Roland
däri en skavel där. Han höll på skulle frysa ijäl; men då
hittades det, så han hade brännvinet på lasset sitt, han Roland, så han fick
ge honom det, så han vann sig tills ändå, så han skjutsade honom nu åt
Stallarna. Ja det var den värsta resa jag har gjort.
man säger för att stanna en häst).
Tog sig.

4) Nästan.

5) Kunde.

6) Brusa.

7) Gläf-

5)

öppet i, o i fr. beau, 0 i bo, 0 i dial. sova, ut norskt u, y öppet y, 0, 0,

8 = Ö.
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194m-t-htitu g, Aa som hånt om-r6lan po våta sbmo
han sAtul-no lig1-p6 st, 89 at håsk-vat-no N4r 2-to dtdtånt. o da kbsta n-dan håsk &v hiar, da sblul-no
vbro 64n
Ot-likarom3. so vag-e-pa4 ,...ti-r6lan, fa-cla håsk
va ta drå. han m403.1,-4am-a måstOt-n, fa-la-an frita,
„arv - vå-d Når-4, o ham fb'u,t4-6p 5 to låst, o so v4-n-no-tnt
jiljala, ta g69,. man då 4r40,-n...bo4,92.0 skåldom, ta'-an nöd
dt-tt htsugut. so gud-n-no ta bit tt åra då o j9-69t,onzam
vå m(mighn. ,ka hav gråmskas7 po dt-dgna, da dam - a
most åh håstly få-ja.
hans-båvsa.

306

d-a so t hats vtl såt: ska sity4n -g69 so /dryg som
hkon
hicka t 69r, so gui Ikra 9 di, som hi fa-.1ita f6r.
pe-båvsa.

307

ta st hatan: han" ta t tigce iu råmpan o Av'yt po
s''hylcir4ipan
dts måtr-91-clrbg-dt, dts måg mo-dam
mik 12; may-Avyt-etam ltta r6mt 13, so f6r-clam lata var.
pe-båvsa.

308

da va-v-gittb sow-va tut ojytlut
.3. nor-an-a »MO t
stgly-etå, so vat håstb•r6tara-hans so jiltp; da 89) g som da
sblul ta strpfr-ma. so
, da va -n,,,,-br6r-oft som kaltPo trbla-t-hM-a. so såt-n a j, j‘ ,9årtvan-stfi:
— trth t ska ybro ta-bit4ar 14?

11)

1) Alltid.
2) Trött.
Kroken på grytvinden.

3) Bättre.
12) Stilla.

4) Arg. 5) Rusade upp.
13) Vitt, löst. 14) Trolla
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Jag kommer i håg ,vad som hände honom Roland på vägen samma gången. [Ian skulle nu ligga på stött', så att hästen vart nu klar 2 utav det
där. Ock då kostade den där hästen älva hundra, det skulle nu
vara en utav de likares. Så vart han sint, han Roland, för det hästen
inte vartill [att] dra. Han mente, de hade modstulit honom, för det han trodde,
han var inte klar inte, ock han fök upp 5 utav lasset, ock så var han nu inte
skicklig till [att] gå, men då kröp han bortsidan 6 skaklarna, tils han nådde
diti huvudet. Så skulle han nu till [att] bita uti örat då ock se åt, om han
var modstulen. Ja han grimskades på det där, det de hade
modstulit hästen för sig.
Hans Bengtsson.

Det är så i hållets jag vill säga: skall snön gå så högt, som 306
haren har hackat i år, så Gud bäres dem, som har för lite foder.
Pär Bengtsson.

Att städja hästarna: han Is tar ett tagel ur rumpan ock knyter på 307
skärdingkroken 11. Dess mer han drager åt, dess mer må de gå i
mak12 ; men knyter de lite rumtls, så far de lite vidare.
Pär Bengtsson.

Det var en gubbe som var ute ock körde. När han hade kört ett 308
stycke då, så vart hästkreaturet hans så sjukt; det synte, som det
skulle till [att] stryka med. Så mente han, det var han bror sin som
höll på trollade ijäl det. Så säger han åt käringen sin:
— Tro jag skall göra tillbaka14 ?
6) Längs med.
tillbaka.

7) Var förargad.

8) Individuellt för

öppet i, e i fr. beau, o i bo, e i dia]. sova,
Sv. landsm. XIII 1.

itåb. 8) Jälpe. 10) m an.

ut norskt u, y öppet y, 0, e, 8—
. ö.
8
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my, so 44.2,t-n-no-po h4 noko pytitle.ri
o gud
dbkMr 2 hådAr6tan-sni. so v4d-a-no an,da ta atit, so da
tok-po
pe-båvsa.

309

dam
håft rivsåmt 3 bötamMal far hitstom op2 frbstvib•an gitmcetin. no lam 869g - an håst va jai4, so vå-a-no taro t rktpa o 'j9-69t, om dar v -fg•-u'd noko NO; o
Was-a, so Oarv ...f2A-2(g noko, so tö-0am o ltdi-Ogna
noko s64t o g4-Oam. o so sblal-dam tå-sa i 46,14 o dråg
atb220-0am tri 049; byffli-po frama6 hiagta, o so sAtal-dam 86.,?; far kv ån g6kan: a-Ota möst«2fi hal a-Ouc bZöstg2ii?
nod va yM,...p s4tal-dam spg-tri gi3tovop biglest02,7 ,
dara håstn stå.
dam-g ilt NU dan römpan, so mot-dam prk
dan »åtta. fib•-dam-24 ti noko bZ6 noko,stås, so ty4s-d'amvoro sg•ar, at håstn, strbW-md.
no
22 vat Påt, so va- a ta-9 j'bro h 4ran o p,*
fp-ti b45a dér o
o so va-a ta o t4 noko gål,
som dam - a tilp, no - dam ,slickta sby,cifis, o ,9169 02-agn
gåla t brgovvina o
våt-'am då g likar°, so vi-a
ta t4 nokon ÖV° u sbutipafta,
kalt-po kan, olå-dam.
sp3t-2.t-a-8å yöro nokon m6235 - jo va-a
o skrb9p-to nokon
måsty o kgbOo-td n d4y2AZ o 0-dam. n'Ycl dam-a at2.-ti-sa
nokon not, -o shul mits2van rs dgpo nb9Z6d22., so sfrud
ybro-Oam noko.
no -lam -a pr6vd é4t
-8ta o Oa -222,t-då yg..r,okon
m6r,, so ha-Oam dån &lika, at nokon kalt-po trbla÷h6Z
Arbtra, få-lam. man so fåns-a-no - Oåm som Ws blam
tro1 lita 2, stån12, bara da2v-vd,5t riyi2 sg.«, b•an som yafta-tdso stial-darv-f - a fbt-åt-a. nor g dam kom Vicii,14 , 4a,
1) Signeri.
2) Bota. 3) Billigt. 4) Täcke. A) Bakåt över.
födan, som idisslarna stöta upp för att tugga om.
n) Idisslade.

.a i tall, v nästan a, a i tal, a mell. a ock ä, a öppet e,
•

4,

tf

1, n

121

SEDER OCK TÄNKESÄTT.

XIII. 1
ock

t, c, s, Z, t »tjocka»; i- , ii, j muljerade;

,,t

tonlösa.

Men så höll han nu på hade något plutter' för sig ock skulle
doktera 2 hästkreaturet sitt. Så vart det nu ändå till slut, så det
tog på gick.
Par Bengtsson.

De har haft ett ringsamt 3 ett botemedel för hästarna uppi Frost- 309
viken i gamlatiden. När de såg en häst var sjuk, så var det
nu till [att] skära uti rumpan ock se åt, om de fick ut något blod; ock
lyckades det, så de fick ut något, så tog de ock lät det där uti
något salt ock gav dem. Ock så skulle de ta sig ett tjäll 4 ock draga
huvudet,'ock så skulle
återöver5 dem tre gånger, begynna på frammed 6
de säga för var gången: »Är du modstulen eller är du blodstulen?»
Ock när det var gjort, så skulle de spotta tre gånger uppi bakstallen 7,
där hästen stod.
Fick de inte ut blodet däri rumpan, så måtte de pröva
däri käften. Fick de inte uti något blod någonstädes, så tycktes de
vara säkra, att hästen strök med.
Ock när korna vart sjuka, så var det till att skära uti öronen ockpröva
att få uti blodet där ock ge dem. Ock så var det till att ta någon galla,
som de hade tagit, när de slaktade söderna 8, ock slå den där
gallan uti brännvinet ock ge dem. Vart de då inte likåreg, så var det
till [att] ta någon ort 10 ur södkäften, när de böll på ortade n, ock ge dem.
Synte inte det då göra någon mån, så var det till att skrapa utav någon
mässing ock knåda till en degknul ock ge dem. Ifall de hade ätit uti sig
någon nål, så skulle mässingen resa ditpå nåludden, så skulle
inte hon göra dem något.
När de hade prövat allt det där ock det inte då gjorde någon
mån, så hade de den tron, att någon höll på trollade ijäl kreaturen för dem. Men så fanns det nu de som tycktes kunna
trolla litet i staden 12, bara de visste riktigt säkert, vem som kunde till
det13, så skulle de väl ha fått åter det. När inte de kom under", vad
8) Bättre. 10) Den en gång tuggade
8) Fåren.
7) Spiltan.
14) Underfund med.
)
Var
orsaken.
13
12) I stället (emot).

) Framvid.

6

öppet 1, 0 i fr. beau,

o i bo, 8 i dial. sova, tu norskt

u, 2 öppet 31, 0, 8, 8 = Ö.
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som424'iia-td-Oh da 7jrat9ra va pic4, so fans-a-no n o
itnan som sAucl voro vis. so sAutl-dam tå-sa
briovvtmPåsk o raks-td dttat.., ez-dgn, so shwil--no hån vis-M, Aan
som Aa-td-O.
pe-båvsa.
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nor fa ht fot tånrårdal, so brig•-dam 44tt 09dt
hujs, som a Nit tri gbigtv, te-sa 86 navor o boro hJ„tt
kstöbsan, stik-s6 4t noko blå ut tånit6b, dara...0a-a, som
måst
o spOt s6 tri gf3g9 nt..0t-Ogn Aga. so td-Oam-sa, rt,„„piti o ,sR-tlån htga. o norjiyv. 16
. n0kon„,b6d,...,so ska-Oam boro Aga t.t
4,2p, o ål hålst 4,), som std9r 4tma 3
so r4ta4 09r...nt
b4/9n, tiltp 5-so dit våltmcjra 6, som dam h•r'åhy ia bada o
löto
ha, o
nån, so trh-Oam, at...dam åldrt ska
1159 nolco bada m4g.
nor kina M v6142. kl4.?n, so brtij4-dam ta o playo 7 t bojlpo t*.v o drå-Oam työnty tri gi3agi
. v, so tr14-Oam, at -bdna-'
-stii ska blt brå.. da kåks ta Mdrå båna.
pe-båra.
1)

Tandvärken.

2) Tröskeln.

3) Bredvid.

4) Rötterna.
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som kunde till det, det kreaturen var sjuka, så fanns det nu en ock
annan som skulle vara vis. Så skulle de ta sig en brännvinsflaska ock resa till ditåt den där, så skulle nu han visa ut, vem
som kunde till det.
Pär Bengtsson.

När folket har fått tandränseln 1, så brukar de alltid gå diti ett 310
hus, som är flyttat tre gånger, tar sig så en navare ock borrar ett hål i
dörrstocken 2, sticker så ut något blod ur tandhullet, där det är som
mäst illt, ock spottar så tre gånger nedi det där hålet. Så tar de
sig en pinne ock slår igän hålet.
Ock när de får någon böld, så skall de borra hålet uti en
asp, ock allra hälst en som står åtmed3 en bäck, så rötet 4 går nedi
bäcken, tuppar 4 så dit värkmodern (3, som de krystar ur bölden ock
låta ini hålet, ock pliggar så igän, så tror de, att de aldrig skall
få några bölder mer.
När barnen har vordit klena, så brukar de ta ock pjåra 7 ett hål
på en tuva ock dra dem igenom tre gånger, så tror de, att barnen
sina skall bli bra. Det kallas till [att] jorddra barnen.
Pär Bengtsson.
.6) Stoppar.

6) Förhårdnad klump av var.

7) Borra, gräva.

Jöns Andersson.
311

go dög rbatiOo håstb4t.
dm a Misiuts g-ma-n24yök,..,digga tika dtft döls.
} stå po biin o ha ~ria h hån o
o skion,914
häla 162,a4n.
da va vg jtåkslatvOh o ho'Mg fårka kan opt• lin,-kan h4la, viabut.
st69r,lisufian rän, jOr,,s(4.9 väga } d.4g.
14gom stOrkår hån då, jpft sti2,965.y.,tg2al ska
fyc_5 h159,08t, bakt-n,jtråst, bate-e
o, trbsb.-h-n f då då.
va thnab.k0a, mphsy mar grVa, ke21c ktg mån 6.
gvla jiiii,s3TMp dra 6tm hiugut, d-a likar göt jOp lspzj4t såt oputn tr6,a, dr g lft..göt
fb.sttöka,n,...frbs.tvg-an pb• po WO, so va- båd n kålsövan
o fx4 oto kåstvån, &it modo vala.
Jöns Andersson i Björkvattnet (ans-tinaja byhtvåtn», som
uttrycker sig mycket kort ock lakoniskt, har ofta oturen att säga
miste. Ovanstående är prov på hans felsägningar Översatta till
begripligt språk lyda hans yttranden som följer:
God dag! Jaså, du arbetar på en rotsläde. Vill du ta emot
en häst till bete?
Du är skyldig mig för att du fått låna min tik i fjorton dar.
Jag stod på timringen (= timmerhögen) ock hade bilan i handen
ock datt (= föll) ned ock skarnslog mig (slog mig illa), så att jag
fick ligga hela lördan.
Det var väl farkvordet (= gement) att ha höet utav sju stackslätten (grupp av slåttermyrar, från vilka höet samlas på gemensamt
ställe) liggande uppi liden här hela veckan.

Jöns Andersson.
311
God dag rotsläde hästbete.
Du är skyldig mig en fjorton dagar tiken du ni.
Jag stod på bilen ock hade timringen uti handen ock datt ned
ock skamslog hela lördan.
Det var väl stackslättvordet att ha sju farkar liggande uppi liden
här hela veckan.
Står tunnorna rena, köra säx vägar i dag.
Lill-011e lagom storkarl han då, köpte storsöd Gunnhild Skogen
fjol höst, betala honom strax, betalt honom ännu, tröskauti honomjag det då.
Var i timmerskogen, mycket mindre grytor, koka sju man uti.
Djävla skinnskrupp dra över huvudet, det är likare gott köpa lösputa sätta uppunder träna, drar lika gott för det då.
Förstagången Frostviken gick på båt, så vart jag bedd nedi kalsongen
ock fick äta kastveden, allt medan jag ville.
Står vägarna rena, skall jag köra säx tunnor i dag.
Lill-011e var lagom storkarl (= stor utav sig) då; han köpte ett stort får
av Gunnhild Skogen i fjol höst ock skulle betala det strax; han har inte betalat det ännu; jag tröskade i honom det då.
När jag högg timmer i skogen, hade yi mycket mindre grytor, ock ändå
kokade vi åt sju man i dem.
Djävla skinnskrupp (om loka med fastsittande puta), som man skall dra
över huvudet (på hästen)! Det är bättre att köpa lösputa ock sätta under bogträna, hästen drar lika bra för det då.
Första gången ångbåten Frostviken gick, blev jag bjuden ned i salongen
•
ock fick dricka kaffe, så mycket jag ville.

Svar till gåtorna.
Vid bakning: naggen,
kavlen, vingen ock handen.
Avisorna.
Bakgrisslan.
Bastu full av rök.
Betsmanet.
Brevet.
Brännvinspannan.
Båten (»händerna»=årorna).
Dörrklinkan.
Fähuset.
Grytan.
Grytan.
Huggkubben.
'Fåren i fårkätten.
Fårkätten.
Hästen, som man letar
efter ock får se; man bär
betslet.
Hästskosömmet.
1g6. llästskosömmet.
Istapparna.
Takisen.
Jordbär = smultron.
(Jortron)karten.
Katten.
Klockan (var. dörren).
Perpendikeln på klockan.

Klockan.
Stick kniven i slidan.
Kon.
En korv (»fetpölsa»).
Koskällan.
Kvarnen.
Vattnet kör på »kvarnkallen» (axeln varvid skovlama äro fästade).
Skakkäppen på kvarnen
(som försätter den övre kvarnstenen ock »skräppen» i skakning).
Kyrkan.
Kyrkvaktaren stiger på
trampan, så att klockorna
ringa. Folket skyndar sig,
går på jorden ock in i kyrkan ock bär Gud(s namn) i
munnen.
När man kärnar (man
tar mjölkbyttan ur ugnen,
slår mjölken i kärnan ock
rör kärnstaven).
Loppan.
När man lägger sig.
Moltan = jortronet.
Mänskan.
Mården ock haren.
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Namnet.
»Nämnt» var hundens
namn.
Rägnbågen.
Röda havet, Moses stav,
Farao.
Röken ock elden.
(Rid)sadeln.
Skatan.
Skidstaven, när man ränner (på skidor).
Skidremmen (varmed
skidan fästes vid foten).
När man skiter.
Skon.
Skon.
Skuggan.
Solskenet.
Stekta (spikhuvud).
När de spinna ullen.
Tenarna i spinnrockjulet.

Sv. landsm. XIII. 1.
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Skorstenen (»muren»).
Spjället.
En stubbe med nyfallen
snö.
Tisteln.
Trådnystanet.
Trådnystanet.
Tröskeln (»dörrstocken»).
Tuppen (»hanen»).
Ullrullarna, när de spinna.
Ullrullen.
Vidjeknippet (en mängd
av ringformigt hopböjda vidjor, uppträdda på en dylik).
Vägen.
När man bär yxan.
Filtråget; tjurpesen.
Korven; korukan.
Snickare; bänkrackare.
Namn på kroppsdelarna.
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Frans Busck.
Frans Busck föddes den 6 maj 1868 å Tvettlanda Haga
inom Kville socken ock härad i Bohuslän. Föräldrarna voro
kommissionslantmätaren Rudolf Teodor Busck ock hans maka
Anna Sahlberg. Han åtnjöt undervisning i hemmet till höstterminen 188o, då han intogs i Uddevalla skolas andra klass.
I augusti 1884 inskrevs han i VI: i vid Göteborgs latinlärovärk,
där han våren 1888 med heder avlade mogenhetsexamen. Av
sjukdom hindrad att genast egna sig åt de studier, för vilka
han egde så brinnande håg ock hoppgivande anlag, inskrevs han
ej förrän året därpå vid Uppsala universitet. Här avlades fil.
kandidatexamen i jan. 1892 med historia, nordiska språk ock
estetik såsom huvudämnen. Den ii april 1893 avled Frans
Busck i en tärande sjukdom (perniciös anemi), som i slutet av
mars tvungit honom att avbryta sina studier för att i hemmet
erhålla nödig vård.
Dessa äro de yttre konturerna av ett liv, som bröts i sin
första blomstring, men som inom sin knappt tillmätta ram egde
rikare innehåll än mången dubbelt så lång ock mera växlande
levnadsbana. Det var innehåll i detta liv, ty där fanns en
ärlig ock oförtruten strävan mot medvetet bestämda mål. Ock
de mål, Frans Busck eftersträvade, de ställdes icke lågt. Ett
mål blev för honom gärna liktydigt med ett ideal; ock den
tanken, att idealens realiserande just icke är utmärkande för vår
värld, nedslog honom icke, ty han var djupt övertygapl därom,
att man endast genom att sträva efter det högsta tänkbara kan
vinna det högsta möjliga. Detta rörde det mäst centrala i hans
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inre, personliga liv. Den entusiastiske idealisten inom FransBusck lyste fram i förtroliga stunder med någon vän; annars
talade han ej mycket om det, som låg hans järta närmast. För
kamrater ock bekanta i allmänhet var han blott den flitige, tillbakadragne studenten, vars energi ock allvar i arbetet väckteaktning ock beundran.
Allmänt känt var också hans varma intresse för landsmålens.
studium, varvid naturligtvis hans egen hemtrakt lemnade det
rikaste ock närmast till hands liggande stoffet för iakttagelser.
Redan i de tidigare ungdomsåren började han samla berättelser,.
visor, ord ock uttryck, som för denna trakt äro egendomliga,
ock bohuslänsmålet sysselsatte framdeles alltjämt hans tankar
ock intresse. Oförgätliga äro de stunder, då Busck för sina
nationskamrater i Uppsala eller inför något större eller mindre
auditorium sjöng sina visor ock berättade sina »paschaser» på
hembygdens tungomål. Då framträdde starkt en humoristisk
anläggning, som man eljest icke lätt anade hos den merändels
allvarlige »plugghästen». För visso hade dock landsmålsstudiet
för Frans Busck ett vida högre intresse än tidsfördrivets. Därom
vittna först ock främst de i språkligt hänseende värdefulla undersökningar ock samlingar, som han gjort under den korta tid, det
blev honom förunnat att vara värksam. Om ock på vad sätt
resultaten av hans arbete skola komma landsmålsstudiet till gagn,
må andra avgöra; det är emellertid att hoppas, att de icke bliva
alldeles bortglömda.
Det rent språkliga intresset var dock icke den enda, kan-ske icke den starkaste drivkraften i detta arbete. Hos en äkta
idealist sådan som Frans Busck var fosterlandskärleken den
mäktiga ock djupa känsla, som utan att göra mycket väsen av
sig likväl ständigt för honom själv gjorde sig påmind genom
uppfordran till arbete ock strävan. Kärleken till fosterjorden
fick hos honom sitt konkretaste uttryck i kärleken till hembygden ock dess folk. Här, i det klippiga Bohuslän, där en
kraftig, i fädrens sedvänjor, sägner ock talesätt minnesgod allmoge lever, trivdes han bäst; ock detta folk, som överallt omfattade honom med sympati, studerade han icke blott med iver
ock intresse, utan även med kärleksfull pietet. Det finns personer, som »studera» folklivet på samma sätt, som en tanklös
menageripublik med nyfikenhet beskådar sällsamma, underliga
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.djur. För Frans Busck var detta en styggelse. Det var i det
personliga, broderliga umgänget med hembygdens allmoge som
han gjorde sina iakttagelser. Han kände folket, ock folket
kände honom; ock båda vunno på bekantskapen.
Det är alltid vanskligt att yttra sig om vad som kunde ha
varit. Men åtminstone så mycket torde utan överdrift kunna
sägas, att Frans Busck, om ännu några år av jordiskt liv blivit
honom beskärda, skulle ha visat sig ega icke blott vilja utan
även förmåga att göra en god insats i vårt folks andliga odling.
En i rask utveckling stadd poetisk talang, vars alster dock aldrig
hunno till offentligheten, gav förhoppningar om att en frisk ock
tilltalande, i vissa avseenden särdeles originell diktning en gång
skulle komma till synes. Måhända skulle Busck även såsom
vetenskapsman kunnat uträtta något värdefullt. Till historiskt
specialstudium hade han valt Sverges medeltid, vars språkliga
ock litterära förhållanden särskilt fängslade hans intresse; ock
han hade här påbörjat undersökningar, som lovade goda resultat.
Spårlöst har dock ej detta liv gått förbi, fast det ej fick
förvärkliga alla de möjligheter, det inneslöt. Frans Busck har
satt märke efter sig överallt, där han gått fram. Om han också
.aldrig hann bliva en framstående man, så var han dock i ovanlig grad en god ock ädel människa; ock en sådan har aldrig
levat förgäves.
Erik Rinman.

Företal.
De visor på norrbohuslänskt folkmål, som nu — på två
undantag när — troligen för första gången utgivas i tryck, ha
inom de orter, där de besjungna tilldragelserna inträffat, varit
mycket spridda, ja somliga av dem ha t. o. ni. under någon
tid varit värkliga folkvisor (om visan 3 har jag dock i detta
avseende ingen uppgift). Av de äldre personer, hos vilka jaghaft skäl förmoda någon kännedom om visorna, har nu blott
en ock annan varit medveten om deras förekomst eller på sin
höjd haft i minnet enstaka uttryck. Avskrifter torde även vara
mycket sällsynta.
Då de ha en rätt ansenlig ålder — en går upp till år 1761 —
ock då åtminstone de flästa av de avskrifter, jag lyckats komma
över, tyckas omsorgsfullt återge ett äldre språkbruk, torde
deras utgivande nu kunna påräkna något intresse.
Enligt uppgifter ha samtliga visor sjungits. Endast till
tvänne är jag dock i tillfälle att meddela melodierna.
Svårförstådda ord ock uttryck förklaras i noter vid varje
visa. Härvid har jag även sökt påpeka sådana ordformer, som
antingen kommit ur bruk eller nu äro mindre vanliga.
Visorna från Kville ock Tanum, med vilka orters språk
jag är närmare förtrogen, hava även återgivits med landsmålsalfabetets skrift, varvid prof. LUNDELL varit mig bejälplig. Då
det naturligen är en alltför vansklig uppgift att med ledning
av visornas stavning söka i landsmålsskrift återge språket på
den tid, under vilken visorna skrevos, har jag i allmänhet
sökt återge det nutida uttalet, dock — om möjligt — med
bevarande av rim ock meter. Även har jag i denna upptecknilng gjort en ock annan ändring till förmån för språkets
korrekthet ock äkta folklighet. Om en ensam ordform förekommer i en not, betyder det, att jag anser denna bättre eller
vanligare än den i täxten förekommande.
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Visorna äro, såsom vid var ock en särskilt angives, från
råm olika socknar inom norra Bohuslän, den s. k. »Håttebygden»,
ock representera sålunda fäm olika dialekter inom norrbohuslänskans inbördes tämligen enhetliga, men från sydbohuslänskan
skarpt skilda språk. Ordningen visorna emellan är geografisk.
Jag börjar med den från Uddevalla ock följer sedan landsvägen åt norr, genom Foss — härvid döck en avstickare åt
öster, till Sörbygden — Kville ock Tannin.
F. B.

1.
Manuskriptet tiM efterföljande visa, vilken meddelats mig
av f. d. bruksförvaltaren C. SANDBERG på Hoga i Foss socken,
är utfört med synnerlig omsorg, ock dess stavning sluter sig
nära till det bohuslänska uttalet. Enligt uppgift av hr S. är
denna avskrift gjord av hans äldre broder, sedermera prosten
i Naverstad, magister C. AUGUST SANDBERG, vilken på 1830talet var förste lärare vid Gustavsbärgs barnhus, beläget strax
söder om Uddevalla.
Vem författaren till denna visa varit, kunde hr S. ej med
visshet säga, men uppgav med sannolikhet en PLATE, som bott
i Uddevalla eller i trakten däromkring; det senare är antagligare, då författaren säger sig ha både galt ock märr ock
dessutom åker in till stan.
Sannolikt föreligger sålunda i visan Uddevallamål eller
mål från trakten närmast däromkring.
Hr SANDBERG, som trots sina 80 år ock mer besitter ovanliga själsförmögenheter, kunde visan rnästadels utantill ock har
meddelat mig betydelserna av flera ålderdomliga ord ock uttryck, vilka jag sedan hört vara okända för eljest minnesgoda
gamla personer.
Regteg Berättelse

om då söm hännte, då jä åga på vinråsråg 2 inpå
Härr Hanlingsman 3 Erek Solbers å mamselle Maja Wesslos brölöbb 4 i oddevall den 27 Oktober 1778.
1. Gu qväll' här i stöfva 6 bå Herre å fru!
Jä mennar dä I mej nock känner.
Gu qväll Herr Brugåmål 7 å vackre Bens Bru!
Gu qväll, alle sammen go vänner!
1) Impf. av 1 konj..= åkte.
2) Mskr. har tydligt denna skrivning,
som hr SANDBERG ej förstod. Möjligen kunde man gissa på -väg (det hela
lika obekant); men en sådan form motsäges av den omständigheten, att
detta ord i visan annars över allt har den riktiga formen »väj». 3) handlande. 4) bröllop; nu i allm. bralap. 6) God kväll, 6) steva stugan.
7) bruggiMed brudgum. 8) Enligt -gamla personer en vanlig titulering
likasom »härr mamsell» (se v. 86) o. s. v.
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5. Jä ber öm purgass 9, att jä kommer härin,
För jä velle glana" på galgrannenn min,
På allt dä, söm hos jer 12 no hänner".
I otte så drab" jä en resbideu galt,
Söm kärringe skölla ä raga 16.
10. Den har jä vre burt 17 å fått köpt nogge" salt,
Fast mången mett fläsk velle vraga".
En daler ble ofver", den har jä latt 21 gå
Far subar, men ligevah122 står jä ändå
Å ved mine sager å maga".
15. No häckte 24 jä märre på trappa jår här,
Ho p1a25 ente gjörna sä slida.
Stor sag i en timme, jä ba hanum Pär
Ge hänne en hödött 26 å bida. —
Hem" ä dä, söm drar mäj i rocken? ja så!
20. Välkommen Härr Mansjör 28, stor tack ska 1 få
Far dröbben" dor" flaska, den hvida.
Jår skål alle sammen! se dä gjole sus"!
Jä känner dä kröljar å mörlar 32,
No stabbar 33 jä piba med fine karpus",
25. Fast manen" min ligesorn körlar 36.
1°) gana titta stort.
9) purgds förlåtelse; jfr visan 5, not 17.
-er
12
'ar,
= er. 13) händer.
)
y
,
liksom
11) gaZgrarj, gårdsgrannen.
14)

»drap», slaktade. 15) två år gammal galt. Jag har från Kville formen

resNd, använd om djur, särskilt om grisen. »Med ens han kommer till
halvtannat år, blir det resbid; sedan blir han trettring» (rna ens
koma 4e halt a9,',4t ar, lgrAce resbul; sta bi-,.treren). 16 ) skola
o raga skållade ock rakade. 17) vre bytt vridit bort, sålt. 18) noga
något. 19) vraka. 20) bi.e avar blev över. 21) Sup. av la lata låta.
22) itgavcd likväl.
23) vet »maka», sköta, göra i ordning mina saker.
25) plägar [ej gärna slita. 26) &Met hötapp, att
24 ) »häktade», band.
bita i. 27) vem. 28) Skrivningen mansjör beror kanske på folketymologi. 29) drobn droppen. 30) dor <-. ud-or, utur. 31) dce jola sys
det gjorde värkan. 32) kro jar o ~kr (viglar) kryper ock morlar.
Krölja torde vara mycket ovanligt; sannolikt besläktat med ordet kry
i uttr. kry o my kräla i mängd om vartannat, vimla; jfr Nilen Sörb.
ordb. liäi skola -orden återgiva, att det blir liv i magen. 33) stoppar;
nu stavar. 34) kardus. 35) mawan magen. 36) 4olar (enligt SANDBERG, i mindre vårdat uttal sannolikt b•olar), ungefär = kurrar.

10

BUSCK, BOHUSLÄNSKA FOLKMÄLSDIKTER.

XIII. 7

Hem klingar på fela 37? spell öpp38 en koral!
Den töse, där sedder 38, ä vacker å smal,
Ho dansar" väl, fast jä no jörlar 41.
HÖ 42 ä dä söm logtar i näsa så gödt?
30. Jo, jo jä ser böhle" stå duga" •
Må möen sirad". Hem har väl kunna spådt
Om söddent? No kliar mi kruga".
Å stege 47, aj, ja ja den smagar på max",
Jä trur, dä ä både skädda" å lax
ao. Å baxembrö38, högt sömle ruga81.

Se anse må ente me vin 32, Herr Mansjör!
Gu tår! dä rann ljuffligt i bötten.
No ä jä så hed, så jä mennar jä dör,
La tösene lätte på" dötten".
37 ) fela fiolen.
38) spceLep spela upp; imp. spel, fastän sycela går
efter 1:a konj. 39) sedr säter. 40 ) dansar. 41) j.07ta, 'ok jollrar,
skämtar. Uttalet »la torde nu vara det vanligaste (NiMn har det från
Sörb.); från Kville har jag jaa. 42) he vad. ") bo b[-= borden N.].
44) dukat [dukade N.].
45) &råd siratlighet, med mycken prakt.
46) lavar m2 kruga: med »kruka» menas väl hans gom; således liktydigt
med: det vattnar sig i munnen. 47) stgé steken. 48) maks (smakar
alldeles) förträffligt; uttr. ovanligt. 49) fceda rödspotta. 50) Jag har
från olika håll (även av hr SANDBERG) endast hört uttalet boxenbre
(bokstibr0), som var ett slags »skrivbröd», om vilket HOLMBERG i Boh.
list. o. beskr. II, s. 54 säger: »Egendomligt för Bohuslän är skrivbrödet, vilket består av en papperstunn kaka av korn eller ädlare säd,
varpå utklenas en smet av vetemjöl ock ägg, vilken under gräddningen
»skrives» eller utristas med ett i form av en kam utskuret trästycke.
Det är högtidsbrödet ock ganska välsniakligt; men den som ser, huru
det tillredes, torde svårligen kunna förmås att förtära det» — detta
senare väl om allmogens förfaringssätt.
Ordet är mycket ovanligt.
51) ruga ruka (fisk) eller (sannolikt): massa, uppstaplad hög, en betydelse
som jag eljest aldrig hört i Bohuslän. LIRE har med denna bet. formerna
ruga 1. ruka. Boxenbrödet brukade uppläggas mycket högt. 52) Betyder: full av vin. 53) I st. f. lätte på,, som hr SANDBERG sade, hade
mskr. ta udä. 54) detn,: »dott» = tapp, sammanpackad massa av tyg
o. d., som stod i ventilationshålet. Om man »lättade på» (tog undan)
denna, kom förstås frisk luft in.
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40. Tack, dä va e 'mocka 55 resengrynsgröd",
Den tärpa 57 ho stnaga mäj bädder 58 än flöd
gjohle go helsa i skrötten.
De are små raskety 58 ger jä go da,
Hö ska jä mä söddent å gära?
45. Skam få den, söm anser dä j'ente vell ha,
Hö ä dä väl värdt å förtära?
Jä mennar de stennar 8° målera mä färg,
En öldreek ä bädder, den kan sätte merg,
Om jä här i lauetn ska vära.
50. Men jä kan ble gahlen, hö ä dä far ty 82,
De broggarn i stället far lufva"?
Dä ä just oppsnasit 64 å pegar di sky",
Den Vonne" har lärt dem å skrufva.
Jä rår där 87, bränn öppet" mä buller å fjäs,
55. Ä ta ä °9 Pesalmebog" vackert å läs!
Ha heller ä gammeldas lufva!
Når". Bästefar" leffte, så mins jä han sa
Ä farryn", söm flere feck höra,
56) risgrynsgröt. 57) Hr SANDBERG uttalade tarpa
45) »toka mängd.
(i värsen tarpa best. form), men visste ej ordets betydelse. Möjligen
bar det varit någon slags sås till risgrynsgröten, alldenstund den smakade
bättre än flöd (PO), tjock grädde, som ju eljest användes till gröten.
59) Naskety(?) har väl varit bakvärk, slisksaker 0. d., som
58) bättre.
han nu gav en god dag efter den »mocka resengrynsgröd», han fått.
61) /aWat laget.
60) Hr SANDBERG sade: »då stimulerar min färg».
52) tyg, ting, »ordningar»; oftast i sammansättningar, t. ex. raskety,
64) uppnäsigt.
63) luva mössa.
luvety (se visan nr 5, v. 18).
Där, där, der
67)
den
onde.
66) d-en rona
65) pega-clt fy pekar i sky.
= er. 68) bi:ha upp det. 69) Obest. art, fem, skrives här ä utom på
ett ställe (e). 70 ) pesalniabog, allmänt uttal i århundradets början. Jag
liar blott hört det i historier om gamla personer. Liknande stavning förekommer ofta i gamla kyrkopsalmböcker. 71) när. 72) farfar Liefta levde.
73) Formen förutsätter ett fem, subst. med tonvikt på första stavelsen;
betyder: vidunderlighet, ovanlig händelse. Jag har såväl från Kville
som söder därom även hört ett farn. HOLMBERG anf. arb. har föryn.
Man »säjer» (sir) ock »hör» ett faryn, »ser» det ej. Farynet omtalas
närmare i slutet av strofen.
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Då hännte därnerådder 74, söm han då va,
60. I Ufven, ja då va ä röra,
Då brägade" tuppar, en man hedde Ralf",
Hans ku feck en södden farunnerli kalf
Må töpp och mä ringar i öra. —
Men Gu signe kongen å ge ham go natt!
65. Han broggar 77 bä boxer" å jacka,
Söm allvarsamt passar, mä gammeldas hatt,
Ja Hann= vi alle må tackaa.
Far möe go omsorg i stort å i smått.
Ah! söde Herr Mansjör, ta hid nogge vått,
70. No vell jä mä brufolket snacka.
Te löcke", te löcke, då önskar jä der",
Gu ge dår67 allt gödt här på johle
Å la dem förögas te flerdöbbelt fler
Här mellan berge å sohle!
75. I källaren väda", i köckenet" mad,
Tellräckeli tallreckar, skear å fad,
Må glahs å puteller på bohle.
De sir82, I ha fohle83 all verhle ikring,
Herr Brugåmmål, då va ä länga".
80. Där lär I ha sett månge löjelig ting,
Söm Er no i minnet kan hänga,
Men ligevahl måtte I här stanne qvar;
Jo jo, Herr Mamsell har väl nogge söm drar,
Söm kärleg hos Er kunde fånga.
74) där ner(e) åt.
75) bräkade. 76) HOLMBERG anför bl. namn hos den
äldre generationen: Relf, Rolf. 77 ) bro gar brukar. 78) boksar byxor.
79) till lycka. 80) »väta», drickesvaror. 81) köket. Formen torde nu ej
förekomma. 82) sir säger. 83) fohle, som — då hl över allt betyder
s. k. »tjockt» 1 — måste läsas fo4 farit, av fara for fora. Z i st. f.
r beror kanske på invärkan av värbet kacis (färdas), så fromt ej detta
rent av åsyftas; borde i så fall skrivits fahla(t)s.
84) /reva längd.
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85. No söm i va löckeli, ligeså I,
Herr Mamsell å bra, kan I tänka,85
En södden man skulle jår käraste bli,
Når I ville löfven" bortskänka.
Ja lef då tillsamman i sämja mä fröjd,
90. Den ene så vähl söm den are förnöjd,
Så kan inge modgångar kränka.
Nå jä ser [mäj 87] nön läjlighed88 noggen gång ha
Te stan, lär jä ente försumma
Att titte in te dår mä hö" I kan ha.
95. En sub, söm ä värdt å berömma,
Får i vähl då ge milj mä ost atterve" —
Vonnt91 hade dä sqvalpety 82, kaffe å ttA,
Så dä vell jä aller" förglömma.
Om I kommer te mäj, så få I se på,
100. Hö Ähli" der hemma kan gära.
Ho rasslar vähl sammen", hö smått ho kan få,
Söm duer på bohle frambära,
Mä östemus", flöderojölk 87, fröa" å smör,
Ett hönsesö", dä kan ho koga på kärl"
105. Mä klonkar å hö dä ska väram. —
85)

Meningen i värs 85 ock 86 ej fullt klar; antagligen: »nu, som (= då)
Ni, härr brudgum, var lycklig, likaså kan Ni, härr mamsell ock brud,
tänka, att den lyckan har hänt Er, att en sådan man» o. s. v. 86) ievan
loven, »tro ock loven». 87) Insatt av utgivaren (för att klargöra meningen). 88) någon läglighet. 89) med vad (hö = ho) I kan ha att
90) till, jämte. Jag har endast hört formen atteve (ataa);
bjuda på.
92) skvakpaty tunn,
91) vont ont, dåligt, illasmakande.
sällsynt.
vattenaktig anrättning; jfr t. ex. teskvalp. 93) aldrig. 94) ceh Elin,
96) Ett stycke
författarens hustru. 95) samlar väl, skrapar väl ihop.
ur vasslen upptaget ostämne, som hopklämmes i handen, varvid det får
ungefärlig form av en mus; eljest allm. ostemus. 97) Rifdami0k
mjölk med flöd, jfr värs 41. 98) fra, vasslefröa ostämne, som blir
kvar, när vasslen silas; uppkok på vassle. 99) hönssoppa. too) koka
på utmärkt sätt, på karlavis (?) [eller »på tupp», d. v. s. hönssoppa på
tupp; jfr berättelsen om torpargumman, som ville sälja en hOnekcer
till en fru Kock: gumman vågade ej säga kak = tupp. Var, dä kan
ho: kan de val. N.]. 101) med »klunkar» ock vad det nu skall vara i
soppan.

14

BUSCK, BOHUSLÄNSKA FOLKMÅLSD1KTER.

XIII. 7

No knäggar'°2 mi Sverra103, no får jä vähI ud.
Adieum allesammen här inne!
En spörresubi°5 kan. 1 1°6 vähl ge mä te slud,
Söm kan kuranterem mitt sinne.
110. Tack ska I no ha för bå Sverra å maj!
No rir jä helt lusti dor gästebu, hej!
Ja dä går mäj aller dor 3° minne.
Men la mäj få hveske ve Er, käre far
Å bruggoni, söm ingen ska höra.
115. Leg vackert å kärlit mä Fru, söm ä rar,
Så ho kan la blih å säj snöra
Mä hvalfeni°8 å Söddent, söm Helsvir In har lärt
Jä sir ette mer — I förstår jår affärt.
Go natt! — Jä må klöfven° hemföra. —
102) gnäggar. 103) Namn på hans märr. Min far hade ett sto med
namn Svea, som drängarna kallade Sverra. Möjligen låg i namnet
en tanke på hännes egenskap att vara sverrete väcken, lättskrämd.
101) Var. farvcel N. 105) sperasub avskedssup, möjligen med avseende
på sporrar, som nu skulle komma till andvändning; »en stor, doktz
sub, sum je noga» (från Kville). 1015 Var. kan-de N. 107) göra
kry. 108) valfiskben. 11)9) den onde. Jag har endast hört hälsefyr
(hcasafyr); betyder vanligen denne infernaliska potentats rike: »dra
at licelgafyr ma de!» 115 kove (best. sing.) bördan på klövsadel.

[Enligt N. kan visan vara från något av häradena Bullaren, Tunge,
Stångenäs eller Sotenäs, knappast från Sörbygden eller trakten närmast
Uddevalla; från trakten söder om Uddevalla skulle hon kunna vara
endast så vida som hon möjligen av kopisten (Sandberg) lämpats till
t. ex. Bullarernål. N. har 1878 hört fragment av visan i Sörbygden.]

2.
Även denna visa är mig meddelad av härr SANDBERG.
Avskriften är av samma hand som förra visans.
Såväl om visans författare (rättare författarinna) som om
de närmare omständigheterna vid dess författande är jag i tillfälle att efter härr SANDBERG lemna bestämda uppgifter.
Då ADRIAN SIMMERSTRöM ock JEANETTE SALBERG på
Skulevik inom Håby socken i januari 1819 firade sitt hembröllop, d. v. s. den fäst som hölls av de nygifta strax efter
det egentliga bröllopet i brudens föräldrahem, hade av obekant
anledning en deras umgängesvän ock släkting () ej bjudits.
Denna var fru MAJA ELISABET HALLENBERG, född HEDELIUS
ock första gången gift med hr JAKOB SANDBERG (farfader till
min sagesman). Men en Evas sannskyldiga dotter, hade nu
fru Ma,ja Lisa svårt finna sig i att vara okunnig om tilldragelserna på Skulevik, ock visans början avspeglar med all önskvärd tydlighet hännes förtrytelse. Väl söker hon trösta sig
med andras förvåning över att det på Skulevik kunde vara
bröllop, utan att hon var där, men besluter sig slutligen för
att, förklädd till piga ock i »hulehatt», dock gå åstad för att
åtminstone se ståten: det var »i den gamle go vale», som hon
fick äta sig mätt på det stället. Som åskådare utanför beskriver hon sedan fåstligheterna ock sina missöden där ock
under hemvägen. Som hon säger sig strax efter hemkomsten
hava nedskrivit sina iakttagelser, får man väl sätta tro till
dessa. Man må dock kunna undra, om hännes ofta upprepade
lyckönskningar för brudparet under ovan angivna omständigheter varit fullt järtligt menade.
I underskriften »med Egen Hand» ligger tydlig anspelning
på författarinnans initialer.
Fru HALLENBERG, som dog omkring år 1829 vid 80 års
Foss socken, vadan
ålder levde hela sitt liv på Kviström
man 'kan vara fullt viss om att i hännes bröllopsvisa föreligger
Foss-mål.
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Vid Adrian Simmerströms och Jeannette Salbergs hembrölopp (hemkomst från bröloppet) 1819 i Januarii.
1. Hö ä dä for tynning 1, kom flyan 2 te mäj,
Då sorsen jä sadd här ve glahset?
Dä va nok en kär, kom in frå en väj,
Å spurchteg: hör Du ej kallasset,
5. Som Dine go vänner på Skuhlevig gär?
Kan där väre brölobb, å Du sedde här?
Jä mennar, Du ä då de rasset4.
Å då svara lä, dä må vest väre lögn,
Mä limstånge Du vest no ränner';
10. Men kären han svar, han ha vart der ett dygn
Å ved allt söm skett å der hänner:
»Ja skaffat hem granris å tysslingeg löf,
Skallmeja 7 ho dönna, så jä ä mest döf;
Gack did, så Dej ingen der känner!»
15. Jä tänekte, ja får no väl krybe härud;
De onge vell jä uppå glana,
Då Adrian hemfört si älskade brud,
Söm vest ente ä nogge flanag,
Men söd å finurlig i seer 10 å dygd,
20. Ve får väl snart höra, ho pryder vår bygd.
Te ingenting kan jä dem mana.
De ha både veddll å farstan söm ä gödt,
Å därför de lönne" ha vunnet.
Jä kan ente ge dem, men ynske dem gödt,
25. Dä längtade målet upphunnet;
1) underrättelse.
2) (som kom) flygande. 3) sporde; uttalas nu
endast spt0a.
4) rasen (släkten); skrivningen med två s skall väl
endast angiva öppet a, som nu åtminstone är långt (rasat). 5) Ränna
(springa) med limstången är liktydigt med att fara omkring med lögn.
6) tysley lingon. Kanske vanligare är kröser. 7) trumman.
8) Sjasigt,
slarvigt fruntimmer. 13) fingb trevlig, behändig. 10) seder. 11) vett
[ock förstånd. 12) lone lönen.
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Att löcka floreras på åger å äng,
Ja kärlegen fulje13 dem dor14 å di säng;
Dit allt i hörare ha funnet.
Men hölles ska jä få den ynskan te jär?
30. Jä skäms fr att komme å sniga.
På träskelen 15 kunne jä sädde mäj ner,
Ja gjörna klä ud mä te piga
Å krybe i Vråe ve spellemans rygg,
Å när de ble var, att där sad ä far stygg,
35. Så skulle jä sti Upp å niga.
No tängte jä på en le 16 å •lång gång.
I skoppa" jä tar mäj ä •läfsa
Den ä go å ha, när manen blir svang19,
Å ligså te b•etja 20 söm gläffsa; •
40. Aj ia mäj! feck jä mäj en hubldehatt 21,
Då engen i lauet mä kunne ta fatt, •
När höjt te mä kläne 22 jä hämsa 23.
Men mäns jä där sad, feck jä se ett stort bohl
Mä lys å mä kransar udsmöcka,
45. Då kunne jä aller få Upp nogge ohl,
(Men tängte: de onge ske Ricka!)
Ja, fuglar å änglar all känsel förtog,
Jä velle på dörre, jä mäj ej förstog
På grannlåtsvis nogge kund' snacka.
1'3) Paja följe.
11) ur [ock i.
15) tröskeln; eljest treskall. »Den
som ä uböen [objuden], får sedde på treskalln».
16) led, besvärlig..
17) skopa = förklädet eller främre delen av klädningkjolen, uppvikna
för att -däri bära något; även en sålunda buren börda. Här best. form:
skopa. 18) »tunnbröd», som stekts så 'lätt, att det kan hopläggas; har
sålunda ej hunnit bli en »lev». 16) tom; jfr svankryggad om hästar.
'26) ba hynda. HOLMBERG har (ännu 1843) bleka. I en mycket
gammal visstump på melodien »väva vadmal» har jag: »stora fäbekan å
Karin».
21) Uttalet huhltat åsyftas nog: hatt att hölja sig i för att
22, kkene kläderna.
vara oigänkännlig.
23) droge upp, tillsammans.
Sv. landsm. XIII. 7.
2
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50. Hö ä dä far pråling, söm ser ud så nätt?
Jä mennar, dä ä nogge gahle.
Här har jä vest mangen gang ede !Bä mätt,
Men dä va i den gamle go vahlen.
Dä må no vest väre dyrbarare mad,
55. Dä äder 23 dor hoar", på udkrusa fad,
Å nogge de sluger dor skahlen.
Men se dä söm töse bär in på stort fad!
Ho rätt öppi ansigtet glinta28.
Jä spurehte: hö ä dä? Ho sa: dä ä mad,
60. »Å tänke mäj», sa gamle Flinta." —
Nock har jä sett förr på min faddige3° desk,
Du gär dä så stor, »dit ä herrefesk» 31;
Du må no vest väre ä slinta 32.
Men söm jä sad länger, så feek jä då se,
65. De kom in mit två trinne skålar,
Men no börja gästene glisa 33 å le,
Trompetta ho mögge väl skrålar.
Då va jä no gla, att jä packa mit ud,
Far de va no vest ente äslan min trud.
70. Jä sad, söm jä sad uppå nåhlar.
Jä får no väl gå, fast dä ä nogge ledt16,
Att dybt33 udi blöda" få trampa.
Jä ska no udtegna 32, hö jä har no sett,
Men först ska jä blås öpp mi lampa.
25) De äta [ur hoar. 26) k, pl. kar = kärl av trä,
24) vcde världen.
vanligen för vattning av kreatur; även att hacka kött i (hackho) o. s. v.
27) Det de sluka ur skalen, är ostron. 28) Impf.: såg [på mig], troligen
med föraktfull åtbörd. 29) Hela raden är ett nu troligen ej brukligt ordstäv
med betydelse: det gör det samma. Flinta har varit en gammal gumma,
som haft till ordstäv det citerade. Här använder pigan uttrycket till
författarinnan i betyd.: »(detta är mat, men) vad rör det dig?» Värserna
61 —63 innehålla författarinnans svar. 30) fattige; nu fab. 31) Härmed menades hummer. 32) Ungefärligen: slyna. 33) Osa skratta, så att
tänderna synas. 34) ula, partie. = ämnat. 35) djupt. 36) lAgda
den av rägnig väderlek eller tjällossning åstadkomna smutsen ock smörjan
på vägar. 37) uppteckna.
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75. Jä aller ska glumma den ljufflige qväll,
Då Adrian mä si Johanna ble säll,
Fast jä udi hängedy38 dampa".
Far väl, minne vänner, no har jä vart här.
Välsignelse onge å gamle!
80. I ha allti vurt å ä mäj än kär,
All löcka å välgång sej samle!
Tack ska I no ha för hör evige gång 40,
Jä naggat 41 hat hid, fast väjen är lång!
Gu lad jer i sämja få lefvas!

Med Egen Hand.
38) hcevady gungfly. 39) damp. Inf.

dampa är

bildad efter impf. damp.

hor cpm gag (fr. Kville) med förstärkande bet.: ‘>var enda gång».
strävat ock gått.

3.
Följande visa, om vars tillvaro prof. LUNDELL underrättat
mig, meddelas efter ett fästtryck (2 bl. fol.), som finnes på
Uppsala Universitetsbibliotek i en av tillfällighetsdikter bestående samling, signerad »Personalskrifter 1760-1769. K—Li».
Bröllopet mellan handlanden i Uddevalla LILJA ock fröken
GYLLENGAHM, för vilket tillfälle visan är författad, stod enligt
överskriften år 1761 »på Röö i Hee såcken». Att härmed menas
gården Röd ock Hede socken inom Krokstads pastorat ock
Sörbygdens härad (öster om Foss ock Kville), är tydligt av en
annan fästskrift från samma tillfälle, vilken jag funnit i ovannämnda samling, med titel: »Den lyckeliga jagten, då handelsmannen uti sjö- och stapel-staden Uddewalla, ädel och högagtad,
Herr Carl Nicolaus Lillja, med välborna fröken, fröken Catharina Charlotta Gyllengahm, til et ljuft ägta sammanboende
christ- och högtideligen invigdes; som skedde på gården Röd
uti Sörbygden, den 1. December år MDCCLX.I.» o. s. v. (Göteborg, Lange jun.).
Vid hava sålunda här Sörbygdmål från 1700-talets mitt;
på samma gång det hittils älsta kända exemplet på bohuslänskt folkmål.
Landsmålsdiktens personligheter belysas i någon mån av
den ovannämnda dikten på riksspråk, vars innehåll i korthet
är följande:
Författarinnan 1 är ute i skogen ock träffar »en vördig man
med skägg-bevuxne kinder», vilken befinnes vara ingen mindre
än själve guden Pan. Han visar nu författarinnan,
hur inom granar trenne 2
En sköne'. Fogel satt, som gyldne fjädrar bar.
Si där, sad han [Pan], en GAHM, det är ock efter Denne,
Som jagten är utstäld: väl den en sådan tar.
Ty äfven som du ser Dess ädla fjädrar skina
Mot solen öfver alt, och blänka utaf gull;
Så lysa äfvenväl Dess inre dygder fina
Af ärbarhet, hvaraf Dess själ och kropp är full.
I en efterskrift till läsaren heter det:
»Jag skulle, om jag varit Kar,
Det bättre gedt, men konsten har
Mig icke mer meddelat.»
Uddevalla stads vapen har tre granar.

XIII. 7

KROKSTAD (LILJA-GYLLENGAIIM).

21

Strax härpå visar sig Fortuna med en härre, »som uti LiljeDrägt behagligt klädde]. var». Hon hämtar ock fram Cupido,
som med konst sänder sin pil i »Gammens hjerta», varvid alla
ropa: »Herr Lillja vunnet har». Härefter följa författarinnans
lyckönskningar, bland andra den, att »mång täcka Lilljor små
uti Dess [brudparets] sköt upprinne».
Författaren till landsmålsvisan vilken kallar sig »Ole Hus'
man i Prestegåhln» tror jag mig hava
funnit med jälp av en
fröken G:s titel: »%Vår Herr Prästemors Sösterdåtter».
Hos ANREP, Sv. adelns littartafior ock SKARSTEDT, Göteborgs stifts herdaminne synes, att av kyrkoherden i Romeled
I. F. KREITLOWs döttrar en, KATARINA MARGARETA, var gift
med adjutanten vid Bohusläns dragoner C. G. GYLLENGAIIM
— deras dotter var den besjungna bruden — samt en annan,
ANNA ELEONORA, gift med kyrkoherden J. APELBERG i Krokstad. Denna fru APELBERG är sålunda »Wår Prästemor».
År 1761, samma år som bröllopet stod, hade kyrkoherde
A. en informator, BERNHARD WESSMAN. Denne, som var född
i Varbärg år 1741, hade genomgått Göteborgs gymnasium ock
tagit studentexamen i Lund i början av året, varefter han kom
till Krokstad. Det synes mig ligga nära till hands att antaga,
att denne WESSMAN begagnat pseudonymen »Ole Husman i
Prestegåhln». Ole är ju ett mycket populärt allmogenamn,
som med fördel ersatt det mer ovanliga Bernhard. Som bröllopet först var i december, har han haft nästan ett helt år,
under vilket han kunnat sätta sig in i dialekten, om han ej
gjort det förr.
WESSMAN blev emellertid komminister ock APELBERGS
andre efterträdare som kyrkoherde i Krokstad, likasom han
ock blev hans måg. Ar 1792 dog han. Han var »en stilla ock
vacker prästman ock har egt, var han arbetat, sina åhörares
kärlek» — sannolikt även, när han uppträdde som landsmålare.

Te Löcke å Wälsegnels, 1 som han sir1 hos oss i wår
Byu 2 då 1 Den lelle, wene å gille 3 Mönsören ifrå Åddewal, 1
Herr Monsör Hanlengsman 1 Carl Nicolaus Lillja, 1 skulle
pockeleras 4 å hobbettas5 elle som han sir wyas 6 te sammens 1 mä Den förhjartans snille å döjdesamme Jorn1) säger. 2) by [km f. betyder i n. Bob. »bygd»: N.], 3) präktige.
Ungefär: det skulle pokuleras för honom [eller = kopuleras L.].
Betta i hop = spänna tillsamman hästar, som tillhöra olika personer;
säges då t. ex. tvänne grannar sätta var sin häst för vagnen, att därav
bliver helbett 1. tvåbett (Rietz). 6) vigas.
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frue, 1 Wår Herr' Prästemors Sösterdåtter, 1 som han
sier, 1 Då Wällborne Fröknet, 1 Herr Mansell Jomfru 1
Catharina Charlotta 1 Gyllengahm, 1 På Röö i Hee Såcken
den föste dan i Juhlemånen 1761, önskar jack Ole
Husman i Prestegåhln, 1 Som no tilliga drecker Däras
skåhl, 1 å 1 Gud gi mäj så lifwet lått, 1 Som jä ska
drecke skåle' rätt. 1 Götheborg, 1 Trykt hos Johan Georg
Lange, Jun. 1
Mäjg forlåf, bli eeke wone",
At en fadej" kladdet" bone",
Må et lidet doelament".
Kommer fram i detta lauet",
5. Fast jä å dä" sämste slauet17,
Kan jä nåek min reverent.
Jäj ä alti want" te wära
Må å eoplamenter gära
Hos förnämlegt Härrefolk:
10. Allre" pla jä wäre blyuer 20,
Spör Herr Far, om jä no luyuer",
Han har ofta fylt min hålk 22.
Sist, när han bad mange gäster,
Wa jä däras dansemäster,
15.
Då geek juflegt mä 23 j tru;
När de are sprang å mohla 24,
Då sa Herrfar: Kom fram Ola,
Eugen dansa kan som du.
Om tituleringen se visan 1 not 8. 8) skede skålen. 9) Antagligen: med.
onda. 11) fattig, nu fat. 12) Kladdete (Naciata)= kladdig, trasig.
13) bonde, b(2929. Enligt Nilen Sörb. ordb. vanligare bOT19. 14 ) dokument.
13) laget, sällskapet.
16) Antagligen omkastning för: ä då, = är av.
slaget. 18) vant van. 19) aldrig. 20) blyg, nu bZuwa. Då i visan
u efter vokal betecknar landsmålsalfabetets w, har kanske funnits ett
uttal Nywar. 21) ljuger, nu luwar. 22) hOk, ett slags dryckeskärl.
23) må [tryckfel för mä N.].
24) Mola: slå sig på tvären, »mucka»
(Rietz), ej komma sig i ordning.
7)
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Därpå jäj må föddar rappe 25
20. Opsallwera tackter snappe 26,
Bästa, som jä hade lärt;
Ingen så jä wa frontera 27,
tita jä Me wähl exmera 28,
Alle holl met sällskab kjärt.
25. Flere ganger jä wäl kunne
Nämna, som jä sammelunne 29
Har press-tera min persun;.
Men dä blefwe för willöftogt30,
Om jä et å alt rät röftogt31
Remmetterar må resun.
30.
Därför weil jä dätte taget"
Ecke ta rnäj dit umaget33
Snaeke mer om min respäkt;
Bädre ä no i mett töcke
35. Crattellere 34 Dom te löcke,
Som no ser set Brollop käckt.
Män föst weil jä mäj no tåga 35
Fram, å må Er något språga,
Er Herr Monsör Hanlengsman,
Som no mä all tockt36 å ära
40. Ska i da Brugåmmä37 wära:
Swara mäy no, om I kan.
Hårförn skulle I jyst bya39
å fryor
Ante" börje
För föl." I feck denna se;
på

) med rappa fötter.

26) hastiga. 27) stött, förargad. 28) Vanligen
observerad. 29) sammalunda. 30) vidlyftigt; nu
tnlufht. 31) ? antagligen; omständligt, noggrant. 32) denna gång.
34) Tryckfel för gratellera.
33 ) 2._tm ggat omaket.
35) tåga (tåka,
täcka) sig fram =-- flytta sig fram. 36) tokt tukt. 37) Målet har nu
(enl. Nilå, Sörb. ordb.) bru-gåmmål (se även visan 1, not 7). 38) Trycket
har härför; jfr värs 45! 39) bida, vänta. 40) (ock varför) inte. 41) f ri,.
42) Ordet ej upptaget hos Nffin Sörb. ordb.; vanligt i det till Sörbygden
gränsande Dal m. fl. ställen: fälle = ju. [För föl tryckfel i st. f. För
häl eller Förl? N.]
25

63t s ta m er a , ansedd,
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45. Hårfor tog 1 eeke häller
Dåf 43 de Jomfrur å Manseller,
Som Er budde stras brewe.
Likså i Wälborne Jomfru,
Som i månn ska bli Ongfru;
50.
Härför kim i ente ta
Er en Man där opp i lanet,
Förl I kom te saltewanet,
Å te Åddewalle Sta.
Män jä wed de Begge swarar
55. Gud, som alle mänsker parar,
Haret 44 sålles jäncka hop45.
Ingen kan hans welje wänna,
Eller kaste åfwer änna
Dän då," well han hogger snob 47.
60. No så sir jä då te löcke
Er som fåt Hårares töcke,
Ja te löcke nåek 49 en gang:
Häls- å sunhed Er ej tryde;
Men alt gått i hobar flyde
65.
Te Er hele dauen 49 lang.
Rossenoblar" å dokatter
Önskas Er i store katter54,
Alle wrännar" fulle få,
Å för öfrekt i e somnia,
70. Gud lat Er få Bon å Blomma,
Länge lefwa å wähl må!
AMEN.
Feltryck för Ur = er [snarare för udåf =-- (ut)av
44) har det.
ställt ihop, ordnat.
45) Tr. har då.
47) hugger i vädret 1. d.?
Sammanhänger med snopen? [hoga snQg --,-- ta miste, bli skamsen N.]
45) ännu. 45) dagen. övergången g -9 w i ordet förekommer blott i
sammansättningar (dawala daks daglig dags); eljest nu da, best. dgn.
50) Rose-nobler, ett engelskt mynt, som användes i Sverge under medeltidens senare hälft. 51) sparbössor(?) eller skatter(?). 52) vrår: vret,
pl. vreolar eller vreettar.
43)

45)

4.
De tvänne närmast följande visorna — de s. k. »Linderotsvisorna» — hava inom Kville, där de författats ock angränsande
'
trakter åtnjutit stor popularitet. Som deras författande
ligger
närmare vår tid — åren 1824 ock 1826 — än övriga här meddelade visor, är kännedomen om dem större. Jag har även
kommit över flera avskrifter, vilka rätt ofta i enskilda värsrader
förete olikheter. De avskrifter, jag här använt, äro mig meddelade av medicine jubeldoktorn EDV. STRÖM från Lund, den ena
(nr 5) gjord samtidigt med visans författande ock troligen efter
författarens original, den andra (nr 4) sannolikt något senare.
Då jag en gäng i avsikt att fråga efter betydelsen av
några ovanliga ord kommit till en av mina kunnskapare i folkmål, förre gårdmannen AXEL PETTERSSON, ock för honom uppläste visan 4, utropade han: »Å, dä ä ju Kal Elis Linnerods
visa!» Gubben, som är född »på netten» (år 1819), berättade
då, att denna visa genom den däri besjungne fanjunkare WESSLAUS försorg kommit ut bland allmogen, ock att hon där »va
gangbar te töll, trätten år ätter mäj» (efter min födelse), vadan
hon sålunda, då hon skrevs är 1826, allmänt sjungits av allmogen
inom Kville i 5 till 6 år. Den form, i vilken gubben kunde
den, avvek oväsentligt från den här meddelade. Han kallade
för övrigt visan — i enlighet med allmogens estetiska tärminologi 1 — »e sladänga» på grund av det vid de flästa värsrader upprepade »sa'n».
KARL ELIS LINDEROT känna de flästa gamla Kvillebor.
Han var yngre son av kontraktsprosten ock kyrkoherden i
Kville, filosofie jubeldoktorn KRISTEN LINDEROT ock hans
hustru JULIANA BOHMAN. Brådmogen utmärkte han sig tidigt
för lysande begåvning, talade — enligt SKARSTEDT (Göteb.
stifts herdaminne) vid 10 års ålder flytande latin, var skicklig
botanist ock visade goda skaldeanlag. Efter att i Lund ha
avlagt juridisk examen blev han hovrättsauskultant i Jönköping,
ock såsom sådan dog ban därstädes i närvfeber vid 221/2 års
ålder, den 10 mars 1832.
Han hade med noggrannhet inhämtat sin hembygds folkmål,
vilket han fyndigt visste behandla i värs. Ofta illustrerades
1) Åtminstone i min hembygd (Kville) skiljes mellan »sladänga»,
metrisk framställning med omkväde; »visa» av episkt innehåll; samt
»sång» av företrädesvis lyrisk karakter, t. ex. »Vårvindar friska», »Du
gamla, du friska, du fjällhöga Nord!»
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sålunda någon högtidlighet med ett upptåg av KARL ELIS, som då
sjöng en för tillfället skriven visa — »landsmålade». Hans sångröst lär hava varit mycket klen, men denna brist ersattes av
en ypperlig mimik. På grund härav var han gärna sedd över
allt, för sitt hurtiga ock öppna sätt beundrad av gamla ock
unga; därav ock privilegiet att föra fritt språk, ty av KARL ELIS'
mun kunde tidens sedesarnrna damer höra allt utan att rodna.
»I grannprästgården till Kville, Overby i Tossene pastorat
av Sotenäs härad, bodde den tiden kyrkoherden, fil. dr C. C.
STRÖM, ock mellan de närboende prästfolken rådde det förtroligaste förhållande. Ej blott den avlägsna släktskapen, utan
ännu mer de gamles gemensamma minnen från hembygden
ock ungdomstiden, deras barns glada ock syskonlika umgänge,
samt framför allt det järtliga deltagandet i varandras glädje
ock bekymmer hade mycket nära förenat dessa familjer. Besöken, som växlades dem emellan, förekonimo väl ej ofta till
följd av tidens besvärliga kommunikationer, men voro i stället
så mycket mera efterlängtade ock värderade» (dr Ström).
Den 7.. oktober — »den syne daen udi denne maen» —
firades på Overby älsta dottern DORAS (TEODORA CHARLOTTAS)
födelsedag. Samma födelsedag — ock därför firad samtidigt
på Overby — hade hännes ungdomsväninna KAROLINA SVENBERG, dotter till avlidne kyrkoherden S. ock boende på det
närbelägna enkesätet Prästgärde. Till dessa födelsedagsfäster
äro nu meddelade visor skrivna. KARL ELIS föredrog dem då,
klädd som bonddräng i urvuxna kläder, grå jacka, som dock
hängde ut över axlarna ock med korta ärmar, samt dito byxor 1.
På födelsedagen 1824 hade han vid sin sida sin »fästmö»
MARTA, vartill den i följande visa omnämnde fanjunkaren WESSLAU var utklädd.
I maj 182Q flyttade prosten LINDEROT till Skepplanda i
Ale härad av Alvsborgs län. Trots dej] lån ga vägen försummade dock ej KARL ELIS fästen på Overby den 7 oktober.
Delvis under resan dit skrev han visan nr 5, ock man vet ännu
berätta om det ställe på landsvägen, där han diktat värs 9
(»Nono um farladels, härr kaptin, sa'n»), vilken han själv ansett
mycket fyndig. DORA var nu bliven förlovad med kaptenen
vid Bohusläns regemente C. C. SALBERG, ock tydliga anspelningar göras i värserna på en väntad förlovning mellan yngre
systern MINA ock fanjunkaren WESSLAU, som vid fästen även
var närvarande.
1)

K villobyxorna torde för övrigt länge hava bibehållit sitt karakteristiska utseende enligt ett talesätt utsocknes: »Han ä frå Kville ;
boksene rör 'n» (röjer honom). Vilken denna form varit, vet jag ej.
HOLMBERG (Boh. hist. o. beskr.) uppger knäbyxor ock silverspännen såsom
högtidsdräkt för Bohuslän (särskilt kuetlandet).
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Första värsen av visan nr 4 har en viss likhet med första
värsen av visan nr 6. Sannolikt är, att LINDEROT känt till
denna senare vars meter han även använder. Hans andra
torde dock till fullo rättfärdiga hans rykte
6
visa av år 182
för originalitet ock genialitet.
Melodierna äro upptecknade av fröken ANDREA. STRÖM.
Med avseende på transkriptionen märkes att den i allmän' i handskriften
het återger uttalet i norra delen av socknen. Då
har
jag
dock tecknat den
far,
fa,
prep.
»för»
konsekvent
skrives
far (fa), vilket uttal är det vanliga i södra delen av socknen,
där Kville prästgård ligger. I norra delen är uttalet fo, for
det vanligare.
o-ö-vokalen framför det av ett g uppkomna w tecknas i
här meddelade handskrifter med o eller a (dessutom förekomma
u, ö, ö, å). Olika uttal finnas även på olika trakter; sålunda
?km. Efter meddelade handhar jag antecknat ow, ow,
skrifter har jag här skrivit ljudförbindelsen med ow, som är
södra sockendelens uttal, medan i norra delen ?mo är vanligast;
högt beläget
t. ex. öga: owa—mwa; i håg, en hög, en hog
ställe]: how—hmw.
ä-ljudet framför r, Z, n, , s, har jag tecknat med a ehuru
'
ljudet ej är så öppet som det uppsvenska. Att det tydligt
skiljer sig från ä-ljudet i samma ställningar i Tanumsmålet —
vilket jag tecknat ce — är en av de omständigheter, som vanligast påpekas även av allmogen själv i fråga om språkliga skiljaktigheter de båda socknarna emellan. Om a är det vanligaste
uttalet över hela socknen, är jag nu ej i tillfälle att upplysa.

På Dora Ströms ock Karolina Svenbergs födelsedag den
7 oktober 1824.
AEI.
MeV

3
•

4.4--

1. Mett härrskab, jäj um fa - tänkels ber,
1. met hadcab, jce,2 nw-fa -tceyAalsi ber,

näss - - - -vist be- - gynnar 2 snacka.
mes - - - - mst be- - yyn1) förlåtelse, ursäkt. 2) Nu vanligare bynar.

Att jäj så
at yrvj sa

Men far sa
mem- fa -
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te mäj: hör på, min Pär,
te me: hor late, mtm - par,

Släng hastugt 3
slcey hastmwt 3

1
75
präst - galn å
prcest - gctr, o

gra - te - - le - - ra De
gra - ta - - - le - --ra de

to mamtya mam-

1 våre galar har gått ett snack,
Att I bär boxne fars alle töser.
10. Jäj tänkte, mi skull' 7 vurt ligså fracks,
Men no fastår jä, hu ente lösers.
Gilltn e I klädte me stackarn penen,
Å därte spällar I snällt me benen
På skura gulf 14.
15. Gu la Er lefva i langli ti
Fa udan smarta i glams å löje!
Jäj håbasn, att I ska löckli bli,
Å möggen 17 morro Is jårt lif fatöje 79.
Jäj säkert trur, de ska ente klecka,
20. Att I ska nyda" bä mad å drecka
Te döeda.
Inno" en ynskneng jäj har fa Er,
Sura jäj kan gönna 23 la laoet" höra,
Att I snart får hör jår bandte1er 23
25. Me mässesärk" äller pänn' 28 bag öra 26,
3) 'hastigt.
4) skynda. Andra uppteckningar av visan ha: fleu, fine
o. s. v. (fitaw) = flyg. 5) Vanligare är årstal (gttstca).
6) Bär byxorna
för = överträffar. 7)1 talspr. sula. 8) duktig. 6) förslår, går upp mot.
1°) fint, präktigt. 11) kjolar. 12) vackra.
13) Spela med benen: uttryck
för yster livlighet, här t. ex. dans. 14) Även golv. 13) förutan. 16) Även

7
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•

jacka, 5. Fly' burt te
fiy4 bt4. 4e
dee ch ran - ta ya-- ca,

på däj .di randte

po

-o-•
säl - ler, sum glaligt fe- -ra Sin fö - dels-da 5!

se --la,.jam gklset

ft - -ra SM f0-ds - dg 5!

vara gcdar har gett et snat,
ata 2 bar boksn,a far° ab tosar.
10. je tajt, mt 414 7 vut hysa frak 8 ,
men no fastar jce, ho .enta losar°.
jat" ce Neta rna stakar" pena",
date spelar 1 sncelt ma bene"
pot sblara guZvil:
gu la der leva lael}
fauda" smata gktnts o 102a.
yce habas", at ._4 ska lopebi
mogan" moro" ject...Ziv fatoy9.
ice sceAat.,tru...dce ska-pta kleb•ct,
20. at,.} ska nycla 20 bo mad o dreta
te dbda.

15.

e onskney 22 je har fa der,
sam jce„kan Jona" la lawat 24 hora,
sna4 far hear bantaler 25
25. ma mcesasark 26 cela" pen" bag ra",
MO 21

17 ) mycken. 18) glädje, nöje. 19) förlänga. 20) njuta.
ännu. 22) Åven ynskney. 23) gärna. 24) laget, sällskapnt. 25) Ordet,
som förekommer även i följande visa, värs 40, måste — av sammanhanget
att dömma — anses betyda: friare, fästman. Se not anf. st.! 26) mässskjorta, sål. en präst. 27 ) Även hce/d. 28) peng. 29) 1 vanligt tal: orat.
/tapas.

21)

30

BUSCK, BOHUSLÄNSKA FOLKMÅLSDIKTER.

XIII. 7

Sam har bå värqvärn" å brännvinspanna"
Å kan åstakomma ett söm anna 32
Fa kärringe.
Å käre töser, når I en gang
30. Ha blett 33 kuplera" me snälle kärar,
0! må I aller" då 1136 fafang"
Änten'" på fånna", få älle märar,
Ha kåfven" full utå mjölkebonkar
Å pulsa", panta142 å gveddeklonkar"
35.
Fa uda" tröd".
No sist jäj ber Der, min" .söde De,
Vri hid de De har te näbb å vära",
Så kan den kryben" då sjol få se,
Att prästgarstösene e ente säre".
40. Men håller I jår därte fa pene,
Så byr" näck" Martha milj käftebene,
De engen sag".
No nnrar far, hö" jäj e fa kär,
Sam slår tor hau'n 33 de jäj har å syda".
45. Å mor blir finten" alltpå" sin Pär,
Sum ente kommer å skrabar gryda.
Nej rämmen" stå i säj jäj tör bia,
Lim jäj vell släppe" fä bag då" via",
Men sir gonatt.
30)

Åven -kvcen. 31 ) för husbehovsbränningen. 32) Måste nu heta:
Vanligare är Neva (1. bZuva).
34) förenade, gifta.
35) aldrig.
36) lida.
37) förfång, skada.
38) antingen (varken).
39) fårajord.
40) Kove: mindre förvaringsrum 1. -ställe för mat. 41) korv.
även
pata& 43 ) veteklunkar, klunkar av vetemjöl. 44) Sammanhänger med
tryta: utan att tryta, i stor mängd ; jfr trod tålamod av troda vänta.
33)

42) palt

;
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31

sam har bo varkvee o brcenmnspana"
kan astakoma et sam ana 32
e.
fa yarey.
;ara tosa.., riar eg,..gag
30. har blet 33 Optera" ma snela arar,
o! mai aln". do 19,36 fafar
antx38 po fona 39, f cela27 marar,
ha kovafv"-fud uta my4abogkar
pulsa", panta4 42 o gvedakZogkar"
fauda15 trod 44.
35.
no sist je be.,cle, man" soda de,
vn hd dce de ha..te neb o vara",
sa kan dceg...krybann do foZ fa se,
at prestga4o5pna cc-ta sarg 48.
40. men kolar i de date fa pena,
sa by 49...gak 50 mata mc yceitabene,
eyan sag".
ce fa /yr,
no utnrar far, ho52
dce
ye har o syda54,
sam slo4or howyj,53
alt
po56
55
45. o mor bZzr fak
sunirjta komar o skrabar gryda.
nce mate7 sta i sce jce...tor bia,
am jce.-vel slepa58 fa bag ta" vvg 60,
men str go nat!
mina. 46) till mun att vara (som tjänar till mun). 47) »det krypet»,
i smeksam mening, till den fingerade fästmön; se inledn. till visan!
48) blyga. 49) bjuder. 50) nog. 51) det är ingen sak (lider intet tvivel).
55) förargad.
54) sköta.
53) Slår ur hågen = glömmer.
52) vad.
den
onde.
Hela ut57)
)
Sammansättningen
finns
nog
ej
i
talspr.
56
trycket är en nu mindre vanlig svordom. 58) slippa. 59) utav. so) vidja,.

45)

5.
På Dora Ströms ock Karolina Svenbergs

1. En gåmmål2 känneng3 här i
1. eg geonal 2
9ceney 3 har

baude 4
bowde 4

rflott, sa'n,
Rat, sa-n,

Far att Er få rå - ga Å no
far at y« fo ra - ga o no

p
lav

'

•

aresp

ir°1
1
t

nött% sa'n.
nat 6, sa-n.

si

•

•

Se på
S e po

mej, sa'n,
gin sa-11,

Här står
ha „ ,steir

Houar 18 då jej farvällg här toulo? sa'n;
10. Då va skrig å jammer 11, kösseng ou 12, sa'n.
Mine ouer ränner13
Sum två vattenspänner 14,
Når den daen fäller" mej i hon, sa'n.
Men burt mä gråd, sa'n,
15.
Å all slaus16 låd, sa'n,
Ästemeras 17 no ej far en plåd, sa'n.
1) Om författare, omständigheter ock språk, se upplysningarna vid
visan nr 4.
2) Denna form brukas endast av gamla personer; eljest
gaml gammal. 3) bekant. 4) bygden. Axel Pettersson sjöng: boyde,
vilket uttal nu även är vanligast.
5) född.
6) strävat.
7) lille.

5.
födelsedag den 7 oktober 1826 1.

fött 5, sa'n, Sam

på

Ian - ge vä, - jer bart har

fots, sa-n, sam

po

la - ga ve - jr hat har

•
lide

språga Denne

lange

vä - jen bid har

udd

spraga

laga

ve - .2an hid

dem
i --

12

•• p_

jaj, sa'n, Sjol Cal Chrestensen den vessle7, häj! sa'n.

sa-n, f()Z kal-krestn - san dow...vesla7 , hej! sa-n.
howar i;8, do ye farvel 9 ha,towic'? sa-n;
da va skrig o jamar", ‘,90sey ow", sa-n.
mata owar rena 13 .,
ai tv a vatnspcona"„
...ila- len dan haiv ..felar 15 mcej how, sa-n.
mem Avd ma grad, sa-n,
15.
o a slawsl° lad, sa-n,
estameras" no-nta fa-g pUal, sa-n.
8) kommer ni i håg. 9) I värsen farvel, i talspr. fårvcd
19) Formen
11) yemar (Axel P.).
12) också.
obruklig, nu tog.
13) rinner.
14 ) I talspr. vas-spanar 1. -spenar. 15 ) faller [mig i hågen. 16) slags.
17 ) Van!. celistameras.
Sv. landsm. XIII. 7.
'3
10.

34
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Men purgars"! den gamle va'n" je har, sa'n,
Att ett lufvety 20 jäj görinä 21 tar, sa'n.
Lang22 då hid me bållen 23
20. Å slå i far stållen,
Sum står här far er bå kunt" ä klar", sa'n.
Struben min, sa'n,
E ej fin, sa'n,
Men så skräf 26, tes suben slonket in, sa'n.
25. Åh, no slank de ner så skönt å vått, sa'n;
Nytt kurass kom i min hele skrött, sa'n.
No så ska jä sjonga,
Så att gulv ska ronga 26.
Aj den drammen", hö han väska 28 gödt! sa'n.
30.
Far nok ved I, sa'n,
Att öl å spri, sa'n,
Kuranterar29 folk i allan ti, sa'n.
Dora å Carlina, ly 30 på Cal! sa'n.
Föst te Er dresserar han sett tal, sa'n.
35. På den synne daen"
Udi denne manen
Ved jäj fyller I jårt åreta132, sa'n.
Löeke te, sa'n,
Ro å fre, sa'n,
40. Allsköns moro, bantelerer 33 må! sa'n.
Dora allt en pelt har snöde" säj, sa'n;
Carolinna går väl samme väj, sa'n.
Tru mäj, käre töser,
De e ty 33, sum löser36,
45. Te å väre gift, de ved nok jäj, sa'n;
Far Börta är, sa'n,
Mäj så kär, sa'n,
Att jäj ej ger burt'a" far e mär, sa'n.
Eljest skrivet purgass, strunt, förlåt. 19) I talspr. dm.
21•) gärna. 22) I talspr. /ap langa. 23)2°)
/uvaty r us (luva mössa).
m
EttÄven
runt

19)

driokeskärl av trä, allmänt använt av allmogen. 24) Båda orden vanligen
tillsammans: livslevande, ledig, färdig o. d. 25) skrovlig. 26) darra 1. gå
runt.
27) supen. 28 ) Nu vanligare vaska. 29) gör kurant, kurerar.

XIII. 7

KVILLE (STRÖM & SVEN BERG).

35

mcem-purgas"! deg-gamb van" yce
at et .lutivaty 20 j6e Jona 21 ta-, ,san.
/ag" do bit ma boln23
0. o-slo i fa stoln,
sum star har fa de bo kont" o kl', ,sa-n.
struban intn, sa-n,
ce-nta fin, sa-n,
men sa skrov 25, tes suban sloka tn, sa-ii.
a, no slak dce nea fant o vett, sa-n;
nyt Oral kom i nitti hela skrot, sa-ii.
no sa ska-je foga,
sa at gidv ska roga26.
a,2 den dramn 27, ho haiv-xceska28 got! sa-n.
fa-itak ved 2, sa-n,
30.
at l o spri, sa-ii,
fruranterar 26 foZle t alan tt, sa-n.

25.

dora o kaltna, ly" po kal, sa-n.
fast te ya-ctrceserar han set ta-, sa-n.
35. po den ftana dann
ud, dcena man
ved ice fylar jat arata 32 -, sa-n.
loAa te, sa-n,
ro- o fre, sa-n,
40. atfons moro, bantalerar33 ma! sa-n.
dra alt -n pelt ha-nocla" sce2, sa-n:
karoltna or vcel sama mej, sa-n.
tru nice, 'ara tosar-,
ce ty", sunt tosa 36
45. -te o vara itft, de ved nak ycej, sa-n;
far Utta ce-,
mej sa 0—, ja-n,
at Je-nta
bu-a37 fal: e ma-,
30) lyss. 37) Ovanligt uttal; eljest dan. 32) Vanligen anat. 33) Fästmän; jfr visan 4, not 25. Axel P. visste ingen betydelse på detta
ord. »När ve sjongte visa — sade han — vesste ve, vasken [varken]
hö [vad] då va älle betytts.» 34) snutit, skaffat sig. 35) tyg, sak, något.
36) duger, tjänar till något. 37) bort hänne (vits på U*1 Börta).

36
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Messtyck bare ente mine rå 38! sa'n.
50. Når I en gang hårr39 jår gubbe få, sa'n,
La'en 4° fritt husere
Å i galn regere,
Så ska allteng snällt, finurlit gå, sa'n.
Bare li4', sa'n,
55.
Tröd42 å ti43, sa'n,
Blir en sum en sö44 snart spag å bli, sa'n.
Far den Dora! Fast jä kunn' 45 väl tru, sa'n,
Att ho skulle bli e knecktefru, sa'n;
Ente har mankera,
60. Att ho har blett48 fira,
Frirar 47 har ho hatt bå sex å sju, sa'n.
Men tve vö148 den, sa'n,
Salbergen, sa'n,
Sum skulle få den pene markongen 49, sa'n.
65. Nono um farladels5°, Härr Kaptin 51, sa'n,
Jä står å vräger dor 52 mäj sam ett svin, sa'n.
Men å si 53 allvula,
Va I enge sula 54,
Sum kunn'45 snyde jår e tös så fin, sa'n.
70.
Go kuplation 55, sa'n,
Å gille" bon 57, sa'n,
Ynskar jä no der då hjärtans gronn, sa'n.
Körkehärre, Er jä sjönger 58 till, sa'n.
Allt gött hänne Er, sam jäj dett vell! sa'n.
75. Gu la Er fiurere,
Engenteng fallere 59,
Men jår lefnad väre logn å still, sa'n.
Precis så, sa'n,
Skull'60 de gå, sa'n,
80. Um Cal Chrestensen kunn'45 nogge 61 rå, sa'n.
38)

råd. 39) var [er (var sin); i denna sammanställning är Ur vanligare
än jr.
Vanligare är la-n låt h onom. 41) lid. 42) ha, tålamod;
jfr visan 4, not 44. 43), I talspr. tv tig. 44) ett får. 45) I talspr.
4wna. 46)
,
Jfr visan 4, not 33. 47) Friare. Axel P. sade: ho har
vat bp:t (båt) flera hon har varit bjuden flera. 48) 1 talspr. tve (iv)
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mestg bara enta nuna ret 38 ! sa-n.
tsa-n,
frxt husera
a gark, reyera,
sa-ska altey sncelt, finubt ga, sa-n.
bara hu, sa-n,
trod 42 o tt", sa-n,
55.
bZi...g.,esum- so" sna4-s,pag o bli, sa-n.

50. neg a en-gag ha-lar 38 gaba f&

fa-Icen (lora! fast yce blan" vcel tri, sa-n,
at ho sbula b4t e kneyafru, sa-n;
enta har magkera,
60. at ho har bleto fira,
frirar 47 har ho hat bo sets o fu, sa-n.
mcen tve vwc 48-4cen, sa-n,
salbceryan, sa-n,
sam sb•ukla fet dcem-pena markogan", sa-n.

65. nono tov-faladks 50 , har kaptmål, sa-n.

yce star o vrcegar dor 52 mce sam et sv2a, sa-n.
mcen o 5%53 alvzda,
va a ege sak",
sam blun" snyda yar e tos sa fm, sa-n.
go koplafonu, sa-n,
70.
yxla88 bon57, sa-n,
ynskar ye-no de-ta yOziis gran, sa-n.
parkahara, jar yce soga88 -tel, sa-n.
alt get hena ja-, jam ice-cle vel.! sa-n.
75. gu la yr florera,
egantey falera 59,
men ya-levna vara logn o sta, sa-n.
prens sa, sa-n,
sAtalm dce get, sa-n,
80. am kal-krestnsag-blan 45 noga 61 re4, sa-n.

vida 1. vala tvi varde!

49) Smeksam benämning på en liten flicka.
förlåtelse. 51)1 talspr. kapttn. 52) vräker ur. 53) för att säga
[allvar. 54) Söla, dum person. 55) förening, giftermål. 56) vackra,
präktiga. 57) barn. 58) sjunger; »fogar ä råare». 59) fattas. 60) I
talspr. shiala. 81) något [råda.
50)

38
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Te Er, mi söde fru, står no mett ol, sa'n.
Lige gemen" är I sum i fjoll, sa'n.
I ä södden" qvinna,
Sum bli ledt" å finna,
85. Una jä rännte kreng den hela jol, sa'n.
Rask å fyr", sa'n,
Sum e myr", sa'n,
Um jårt hushåll ino" länge styr, sa'n.
Mamsäll Minna, vär ved friskt gemöd! sa'n.
90. Ho e väl ante åver söstre stöd 68 ? sa'n.
De kommer snart en uffcer"
Mä bå plid" å duffsern,
Sum jårt hjärta lägger udi blöd, sa'n.
Kom i hon, sa'n,
95.
Cal ä gou 72, sa'n,
Sputten" matt i synes", urn han lou"! sa'n.
Se på remmen 76! där står Wäxlo 77 sjol, sa'n.
Tack, fanjonkare, tack far i fjol! sa'n.
Minns I, når am jula
100. I vall" mäj skandalen),
Når jä for till Sköre qvärn" å mol? sa'n.
Men burt me hams, sa'n,
No ä ve sams, sa'n.
Här ska bara väre skrod" å glams, sa'n.
105. 182, då bara morofull" jäj är, sa'n,
Bekantingar jäj ser i alle vrär 84, sa'n;
Hårre" jäj mäj vänner,
Åfver allt jäj känner
Ongkärar å töser samla86 här, sa'n.
110.
Far härstäs, sa'n,
På Sodenäs, sa'n,
Finns de sådent ty 87 så tyckt88 sam gräs, sa'n.
62)

nedlåtande, vänlig. 63) ni är (en) sådan. 64) som det blir svårt [att.
livlig. 66) myra; nu alltid en ingr, således ej fem, utan mask.
67) ännu; i talspr. inö. 68) stött.
68) I talspr. ofsey. 70 ) plit, värja.
77) tofsar.
72) god, säker; ett uttal gow 1. dyl. har väl ej funnits
73) spotta honom.
74) ansiktet.
75) ljög.
76) Se på fan! Jfr
65)

7
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te der »n soda fru, sta-jo met o-, sa-n.
liga Jemen" ce i sam i fio-, sa n.
cv sod9263 kvina,
sam bZi-let" o fina,
85. am je rcenta krev dcen hela jo-, sa-n.
rask o fy"-, ,sa-n,
sam e my 66-, ja-n,
am jat huset ino 67 leva sty-, ja-n.
mamscel mina, var ve frist 'emot! sa-n.
90. ho e vel enta ava40stre stut 68? sa-n.
dce koma-Rat-e ofsar 69
ma-bo pZicl7° o dufsarn,
sam jat ycOcc lcegar udi Mod, sa-n.
kom i how, sa-n,
kal ce go", sa-n,
95.
spat-92,73 met syn", um han hm"! sa-n.
se po rcem92,76 1 da-nar vce7slo77 fo-, sa-n.
tak fanjoekara, tak far i fjo..3 sa-n.
mins i, lusr am jude
100. i ve178 mcej skawfu479 ,
nar je fo-te fora kvcen,8° o mQ-? sa-n.
mem-but ma hams, sa-n,
no ce ve sams, sa-n.
haka bara vara skro.d 81 o gams, sa-n.
a-n,
do bara morofit4 83 yce
bekantevar yce ser i alp yra"-, a-99;
hora83 jce-mce vcenar,
gvar alt jce yenar
ogkarar o tosa-jamk 86 h, gt-rj.
far hanes, sa-m-,
110.
po sodanes,
fins de 864924 ty" sa tyy88 sam grces, sa-n.

105.

2 82,

visan 4, not 57. 77) Vanligt uttal bland allmogen av namnet Wesslau.
79) skamfila, misshandla; vanligare kanske är
78) Bör vara: velle.
)
Då
för
tiden
känd för där förekommande slagsmål.
80
skanlaZa.
82) Häj. 83) glädjefull, uppsluppen. 84) vrår; vanl.
81) gott skämt.
vrunar. 85) varthän. 86) samlade. 87) »sådant tyg», sådana. 88) tjockt.

40
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Men körkehärre, orsäkta jäj ber, sa'n,
La mäj här i natt få slå mäj ner! sa'n.
115. Um I skulle fara
Burt till Ale hära,
Ska mi Burta nok traktere Er, sa'n,
Mä gveddebrö89, sa'n,
Å all slaus" sö, sa'n,
120. En pallas0' auså", d'ä enge nö, sa'n.
No ä jäj besätt då brännevin, sa'n,
Sura e vinnelega" ä mett sinn, sa'n.
E ansqvätten" tana"
Legger far mett oua;
125. Sålles har den silben trängt säj in, sa'n.
Men vänner, hör, sa'n,
Min kolör", sa'n,
Ä att allti ha kurant homör 97, sa'n.
Spälleman98, hå ä detta fa mojäng"? sa'n.
130. Illarem fela snart å bonen 191 sväng! sa'n.
Uppå gulvet svansa,
La no bene dansa.
Peltar, töser små i hörtigt fläng! sa'n.
Hå, se så, sa'n,
135.
La no gå! sa'n.
Rättno kryber vessle 7-Cal i vrål", sa'n.
99)

vetebröd; g-ljudet finns kvar blott hos mycket gamla personer ock
blott i vissa delar av sockuen. 90) slags [soppa. 91) Kaffe ock brännvin,
kallas även gök (»uddevallare»).
92) också.
93) Ett slags väderflöjel.
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mcen „sarkahara, ojebla ice be-, sa-n,
la mce har 2. nat fo -sle-mce ne-.1 tsa-n.
115. am s4mla fara
but-te aZa hara,
ska -m hata nak traktera de-, ja-n,
ma gvedabro89, sa-n,
o al slaws9° sd, sa-n,
120. em-palasen owsa 92, d-ce eye no, sa-n,.
ncj ce jwesce ta brcenamn, sa-n,
sam e mnalega93 ce met sm, sa-n.
e anskvcetn,94 towa"
leyar far met owa;
125. ses ha-cicen subpn trceyt sce »j, sa-n.
mcew-vcenar, ho-, tsa-n,
nuy-kolo96 .., ja-n,
ce o alt ha Orant hom@"-,
spcelman98, he ce dceta fa-moicey 99? sa-n.
fela snett o bowanni svcey! sa-n.
apo gtavat svansa,
la-no bene dansa,
peta,tosa-jma huk ficev! sa-n.
ha, se sa, sa-n,
la-no ga! sa-n.
135.
rcetno krybar vesla7 -kal vram, sa-n.
130. kloral«,

förskräcklig, otäck. ") dimma; vanligen taga. 96) Här: sinnelag.
I talspr. homor. 98) spcelaman. 99) sätt; vanl, i pl. moyeyar.
100) gör i ordning [fiolen. 101) bågen, stråken. 102) Van!, vro.

94)

97)

6.
Av fru ULLA GERLE, född STRÖM, på Häller i Bro socken
ha mig delgivits följande tvänne visor. Avskrifterna äro ej
så omsorgsfullt gjorda som till övriga här meddelade visor. Ej
häller förefalla de vara så gamla; dock sannolikt minst trättio
år. Fru G. kan ej säkert påminna sig, varken när eller av
vem hon fått dem. Den person, som värkställt avskriften,
torde ej hava varit från Tanum, orten för visornas författande.
Jag har därför ej noggrant följt dessa avskrifter i sådana
självklara fall som t. ex. skrivningar med -a i st. f. -e i ändelser, bälst som jag till stöd för dylika ändringar kan åberopa
ett tryck av den ena visan från 1850-talet.
I Germaniens Völkerstimmen Sammelung- der deutschen

Mundarten in Dichtung-en, Sagen, Märchen, Volksliedern u. s. zu.
Herausg. von JOHANNES MATTHIAS FIRMENICH (Berlin 1854),
III, s. 855 är jämte tysk översättning visan nr 7 avtryckt,
den tyske utgivaren meddelad av hr C. G. ZETTERQVIST i
Stockholm. Stavningen där är på många ställen vilseledande
för den med målet obekante, varjämte åtskilliga tryckfel förekomma. Vid sidan av denna visa meddelas ur C. G. ZETTERQVISTS (ännu outgivna) polyglottsamling en översättning till
Tanumsmål av »En finsk bondetös' visa», om vars stavning gäller
det samma som om ovannämnda visa. Särskilt att märka i
dessa visor äro skrivningar sådana som hån, håns, sått, snåeke,
tånker, stådit ock smågar — det sista är det enda ex. i Olas i
Sobbhult visa, ehuru anledningar till flera ex. ingalunda saknas
— i st. f. han, hans, satt, snaeke, tanker, stadit ock smagar.
Alla dessa likartade former kunna omöjligen vara tryckfel.
Företeelsen bestyrkes dessutom av HOLMBERG (Bob. hist. o.
beskr., II [utg. 1843], s. 60), varest »håttespråket» karakteriseras
bl. a. därigenom, att »a uttalas inuti ord som ett lent å, t. ex.
pånne, Make (panna, flaska)». Då emellertid icke ett enda
exempel härpå förekommer i de säx nu tryckta manuskripten,
av vilka ett säkert är från 1826, ett annat (nr 1) möjligen
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ännu äldre, torde man få; begränsa nämnda företeelse till den
nordligaste delen av länet med Tanum som gräns i söder".
Eller kanske man kunde våga gissa, att det på 1840-talet
endast varit en historisk företeelse, vilket i någon mån torde
bestyrkas av den omständigheten, att Sobbhult-visan med sina
59 värser (om två korta räknas som en) blott har ett enda
exempel, under det den av hr ZETTERQVIST — som kanske
endast haft teoretisk kännedom om målet — värkställda översättningen med 17 värser har åtta exempel.
Obestridligt är emellertid, att båda visorna (nr 6 ock 7)
äro från Tanum. Manuskripten uppge som tillkomstår för båda
1819, ock i båda kallar sig författaren Ola i Sobbhult, vadan
det väl bör hava varit samme person.
Men vem var då denne Ola?
Fru GERLE vill påminna sig hava hört, att de båda visornas
författare vgrit dr AUG. VILHELM BRUNIUS, död som provinsialläkare på Öland. Denne var en bland de många barnen — en
broder var den berömde professorn i Lund, arkitekten C. G.
BRUNIUS — av den originelle ock lärde prosten GOMER BRUNIUS i Tannin (t 1819) ock hans hustru MARIANA RODHE.
Hans systrar voro de i visan nr 6 besjungna mamsellerna
LOTTA ock ULLA, av vilka den förra blev gift med en kapten
VON SEGEBADEN. Denne VILHELM BRUNIUS var bekant som
angenäm sällskapsmänniska samt glad ock munter, egenskaper
vilka ingalunda äro oförenliga med ifrågavarande författarskap.
Men icke desto mindre har jag andra uppgifter, vilka åtminstone göra honom äran stridig.
Enligt dessa skulle under »Olas i Sobbhult» namn dölja
sig kommissionslantmätaren JOHAN JAKOB BOGENHOLm. Min
far, som i sin ungdom var lantmäteriauskultant hos en lantmätare DALIN, vilken i sin ordning varit medjälpare till ovannämnde BOGENHOLM, brukade berätta, att denne ofta utklädd
uppträdde som »Olai Sobbhult» ock sjöng visor. Om min far
kände till de här meddelade, vet jag ej.
BOGENHOLM härstammade från en gammal lantmätaresläkt
på Dal, vilken på något sätt stått i förbindelse med fru CARLfiNs föräldrar. Hos en BOGENHOLMs bror uppfostrades EMELIE
SMITHs dotter med hovrättsauskultanten REINHOLD DALIN, en
B:s nära släkting.
I ock för det år 1803 böljade enskiftesvärket kom BOGENHOLM till Bohuslän, i vars norra del, företrädesvis Tanum, han
slog sig ned. Här hade han att kämpa med mången gång svära
ekonomiska bekymmer, men hans goda lynne höll honom uppe.
1) Flere med folkmål väl förtrogna studerande av Göteborgs nation
i Uppsala från nordligaste Bohuslän säga sig aldrig hava hört et,-ljud i
nu uppgivna ställningar.
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Många historier ock infall berättas om honom. En gång
bevistade han en fäst i Strömstad. En välaktad borgare, sam
(lock var mindre förfaren i den oratoriska konsten, började
sitt tal med en upprepad försäkran, att han ej var beredd, varvid
BOGENHOLM genast anmärkte: »Nå gå då till en garvare!»
Slutet av sitt liv tillbragte han under goda ekonomiska
omständigheter på en i närheten av Strömstad belägen egendom, Vesby, varest han dog omkr. år 1843.
Mot BOGENHOLMS författarskap tyckes tala överskriften
till visan nr 7: »E enföldi visa, som Ola i Sobbholt dekta å
sang på Krauenäs hos lanmädar B.» Saken synes mig dock
kunna förklaras på följande sätt. BOGENHOLM har någon tid
bebott någon av byggnaderna vid häradshövdingbostället Kragenäs i nordligaste delen av Tanum. Vid någon fäst har bl. a.
gäster varit även häradshövding UNGER med fru. För att roa
. sällskapet har då B. skiftat hamn ock såsom »Ola i S.» med
sin sång än vänt sig till UNGER, än till värden på stället —

E visa, dekta tå Ola i Sobbhålt på Kaften Sägerblas
Purgass 2, je stier 3 så (Irestet på
I stövva4 här å tör diskurere,
För mor därhemma sa: Ola, gå,
Gå no te prästgåln å grattulere
5.
Å önske trevne
Å all vällevne,
Ja be vår Härre, han må välsegne
De onge två.
1.

Ja ho sa senn3, att dä sövles va,
10. Att Doktern skulle si tös bortlövva
Å dä mä Katten vonn Sägerbla.
Je minns, han butte på Säm i stövva;
Han va då role 7,
Mä hams je toles
15. Berädda, houlesio je brogga jole —
Ja han va bra.
6)

1) förlovningskalas.
2) förlåt.
3) stiger. 4) stugan. 5) sa.
således. Jfr visan 7, v. 48: Mules, som förutsätter uttalet SOW/d8
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ty »Ola» var ju en främmande. Intet är väl för övrigt vanligare, än att man, då man uppträder med diktat namn, talar
om sig själv för att förvilla åhörare.
Men — BRUNIUS eller BOGENHOLM — en god landsmålare
berättas »Ola i Sobbholt» hava varit. Han var förtrogen ej
blott med sin Orts dialekt, utan även med allmogens åskådningar
samt seder ock bruk, vilka han med ovanlig naturtrohet återgav. En gång uppträdde han i diktat tjänsteärende hos häradshövding UNGER, varvid dennes dotter AMELIE trakterade honom
med kaffe. »Ola» lade härunder helt ogenerat bussen på kaffebrickan ock förde — hela tiden okänd — en konversation,
som satte mamsell AMELIE i stor förlägenhet.
Min transkription är från socknens södra del. Tanums
prästgård ock Kragenäs ligga i den norra. Då visornas författare voro från någon av dessa orter, förklaras härav den
på några ställen bristande överensstämmelsen mellan transkription ock täxt.

å Mamsäl Lottas fästeröhl i i Tanum. Juli 1819.

1. pargas 2! yce stla"-,sa drestkt pa
stova4 hcer o ttsburera,
fo mo-,c1cer helna sa: ola, ga,
ga no te prcestgan o gratulera
5.
o ynska trevna
al voYvna,
ya be var ha, han mo vcelseyna
de oga tya.
ya ho sa sen5, at de solas6 va,
10. at doktan-,sAuda .92, to bu-gova
de ma kaptwv..von segarbZa.
yce nuns, ham...buta po sam. stova;
ham-va do roU 7 ,
ma ham8 yce tola8
15. bereta, hotas") ye broga yole —
ya haw-va bra.
1. seglas, vilket jag dock ej hört. NUn Sörb. har dock stivvel ock
hit.'vvel huru. 7) Vanligare role. 8 )hanum. 9) tordes. JO) huru (jfr not 6)
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No Jösses"- tack då för längese'n 5,
Å gje er löcke på denne jola!
I va då Lyttnant, ä no Kaften 12,
20. Men je ä mo densamme Ola,
Stim väl er unner
E löcke runner",
Å gull å sölver i store tunner
Dä ska I ha:
25. No, mi rnarnsäl, je kun"4 väll tru,
Att I ble lett åt att ensam vandre:
Så rask e tös plä bli rask e bra",
Dä har je funne så väl suin andre.
Nå ho vell svenge,
30.
I kjöget sprenge,
Så bli dä mad å all Guss välsegne"
I fad å krus.
Men hött' ä dä? Kors, dä lokter gött,
Se här ä ponns uttå bägge slane".
35. No kläjer dä- 'ti min hele skrött,
Je ber er, Karten, I må behaue"
Att slo 'ti stoben"
Å gje den togen,
Sum våuer 21 här in ti härskabs-hoben
40
Å be um vått.
No se, hå vackert dä sköller 22 rött,
Å glasse ä sam tå bar' 23 dernanten 24;
.Ajiamäj, hö dä magar sött,
No dä va nå't 25 för den gamle fanten 26.
45.
Ja denne vare
Ä tå den rare,
Stim b1a 27 frå Spanjen i buttlar fare
Mä lacke 28 rött.
11)

Jesus, vanligt uttryck, liksom: yosos ja da (ja då). 12) kitphn,
rund. 14) Autto 15) briar.
) välsignelse, vca.sevngs. 17 ) vad.
18) slagen.
19) behaga. 20) stopen. Då stop är neutr., måste här menas
13)
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no josos" tak do fa levasenå,
jx...dar lop po dena Ma!
2 va da lytnant, e no kaptk 12,
20. men jcej ,ce mo den »ina ok,
»IV -VO...der wilar
e 10.6'd runarn,
gud o - sekar 2 stora tulla_
„te ska 2 ha.
tru,
no, mi, mamscel, je
at i be let ad o ena vandra.
sa rask e to Mc bh rask e
dce har jce funa sa vo....sum andra..
new ho vel sveva,
§egat spred,
30.
do bh„cice mad o al gam vcelsvna' 8
fad o krias.

25.

nicen hotn e de? 4o,s...cice loktar got,
se her ce ponf uta bcega slope".
no
Icheja-Ice.,t2 min hela skrot,
35.
jce bQ4ar, kåphn, 2 ma behawan
slot stoban"
p-den togan,
stim vozpar 2' her sn hcety.kabshoban
o be uiv...vat.
40.
no se, ho vakat-dce skolar 22 rut,
g4ase e sam ta bar 23 demantn24 ;
aj ejamcej ho dce smaga„sot,
no de va nå't 25 fts,...cicegamb fantv,26.
45.
ja dcena vara
ce ta den rara,
sam bZa 27 fra spanjen butlar fara
ma, lalsa28 rut.
pl. hest. form, som emellertid i målet heter stobe. 21) vågar. 22) ser ut,
liknar. 23) bara. 24 ) I visor förekommer nu d2amant. 26) Måste heta
noga. 26) slarvig, lätt karl. 27) Åven pZa ock Nce, pliiga. 28) /Kasat.
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skål 29, Härr Docter! I ä en kar,
50. Sum ha kunn'14 russlat 30 å skaffe föa;
Ja, där sum förr bare uty 31 va,
Där växer no bådde hö å gröa.
Å Docterinne
Ho ä e qvinne,
55. Sum ha kunn'14 röslat 39 bå ud 32 å inne
I sine dar.
Se mamsäl Ulla så sörse 33 går
Å våuer" knaft uppå söstre skua";
Män vänta holt, inna kort, je spår,
60. Så kommer friern mä fjär i ina.
Då blir dä more",
Då dugas bole
Må alt, sum växer på denne jole —
Å glasse går.
65. Farväll38, mett härskab, förlad 39 mett snack!
Je tör ej länger här diskurere.
Ja, Gu välsegn Er, I ska ha tack!
Farväll 38, Härr Kaften! Je sier" ej mere.
Må töse rare
70.
Ej vine spare,
Män„»,je Er träjjet tå flaske klare,
Å no: gonatt!
) Finare uttal: skal. 30) strävat, arbetat; eljest i uttrycket rusla got
=reda sig väl, må bra. 31) otyg. 32) uola ute. 33) sorgsen. ”) vågar
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sked", hce.-cloktar!
...,sum har 00214 rusla3° o skafa foa;
ja, do..jurv..fe.r bara ut y 31 va;
dar vceb•sa-lio boda ho ö groa.
doktanna
ho cp e kmna,
55. »ni har b•utn 14 rusla3° bo ud 32 o 2n
M1,9 dar.

50.

se måmscel tala sa se,sa 33 gr
e velpar 34 knapt po so" stre s7wa 35;
mcm,vonta helt", 2na kat, yo
60. ...ja komar frtari ma for
da bZi„cice mora 37 ,
da dugas bole
ma alt, sam vceAsar po dona Me —
gkse gr.
farvcbl 38, met hcejkab, fulad 33 met snak!
yce tta lcevar her d2sAurera.
ja, gu vcelsenn dar, 2 ska ha tals!
farvd138, hcer kåpt2n! je st-nta° mera.
ma tosa rara
70.
ce, v2nat spara,
mcen jt...da...troyat ta flaska klara,
no: go nat!

65.

35) skåda; sannolikt ovanligt i Tanum. 36) håll. 37) För rimmets skull;
eljest moro. 38) Vanligen f4rvcel. 39) förlåt. 40) säger inte.

Sv. landsm. XIII. 7.
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7.
E enföldi visa, som Ola i Sobbholt dekta å
1. Fast Ola no här iblann storfolket ä,
Ändå tör han sönga å glamma.
Jä ved, att I alle orsäktar .väl dä,
Ja alle, som här ä församla.
5. Ty jej vell no vesst ej2 gå noggen för när,
Jä bare vell takke för dä jä förtär
På enfällaus 3 vis, kan I veda.
Då ä no väll sant, I kan spörre 4 i qväll,
Härr Ola ä kommen i laue 5.
10. Men Bogenholm, som må no alti vd väl:
»I må» — sa han — »Ola, behaue 6
Te hälje att komme i stöfva mi in,
Så ska I bli fägna 7 mä mad å må vinn
Tå töser må tru, som ä rare».
15. Nä mor ho feek höra, jä skulle te folk,
Ho tvätta å lauas mi skjurte,
Å krauen 6 ho stifva", sen" dro fram en holk
Må smörja å skonnane 12 smurte.
Ho sa sen": »min Ola, no håll dä kontant"!
20. Men glöm ej bland tösene — hör du, din fant"? —
Att du har e kärring här hemma!»
Mi Inger, mi Inger, hu" glömmer jä ej,
För ho ä den bäste på jola,
»Å udom vår Bogenholm» — sir ho" te mej —
25. Ho ingen har kärar' 17 än". Ola».
1) Rörande förf, ock andra omständigheter se under nr 6.
2) e9•At a .
enfaldigt; ovanligt ord. 4) spörja, märka 5) lawat = sällskapet. 6) behaga. 7) trakterad. 8) lagade. 9) kragen. 10) gjorde styv, stärkte. 11) sga.
3)

7.
sang på Krauenäs hos lanmädar Bogenhohn.'

fast okt no hcer abZan storfeZkat ce,
sa to-n, cendo soja o &nasa.
Jce ved, at i ala - °Jeepar vol der,
ja ab, sum hr ce fotsetmZa.
5. for )(e-vet no vest cej 2 ga nogan fo-ver,
je bara vet taka fa/ jefotdr
po ewfoldat 3 vas, kan a veda.

1.

dce ,Tni ncel sant, a kan spura4 kvot,
hcer QZa e komn lawa 5.
10. mcent-boganham, sunt me no alta vd l veZ:
a ma — sa-ta — okt, behawa 6
te hcaye o koma a steva ma an,
sa ska a bh fryna' ma mad o ma van
tsar ma traj, sam, ce rara.
nar anor ho feb• hora, jce sAuda te fOk,
ho tvceta o lawa8 ma futta,
krawang ho stzvalo, senil dro fram-n hak
ma ~ungt o skonanau sma0.9.
ho sa senil: man okt, no hel dce kontetntu!
20. mceg-gZum ej= lgant tosota —.daw„fant 14?
at du har e ,scerey hr hema!

15.

' glunaar jce cej 2,.
ma evar, ma eva-,
for ho ce dcem-bcesta po jcate,
utow-var boganhana — sar ou te ancei —
25. ho evan har ,,s(Braru cel" o4a.
1.4) slarv.
13) kötttant ordentlig.
skorna; vanlig pluralbildning.
En ack. hu av hon har jag aldrig hört, i stället hena. 16 ) h i ho bortfaller ofta i raskt tal liksom d i du; jfr väls 20. 11) erara. 18 ) ceb.
12)
15)
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Å dä ved ho ouså jä räcknar ej på,
Tå Bogenholm häller bä store å små,
Ja alle mä huklä å lua.
Skål no, Härrsödeng", er tacke jä ved
30. För qvinna, I ga mej, den gilla.
I dömte mä te a", jä huuar 21 ho gred;
I ved, ve va komne i villa.
Män rätten ble refven 22 ; te presten jä geck,
Han sa nogge ol, å sex daler han feck 23.
35.
No kärreng må engen jä byder 24.
Se tösene blues", dä vackert vest ä,
Å röna 26 går opp åfver kinne 27.
För tjuve år sen jole Inger ou dä,
När ho hörte talas om finge".
40. Men no ä dä burte, så går dä mä er, .
Må tie - för såddent i rönnar ej mer,
Nä I no fått nogge ärfare.
Men Bogenholm, hör I, ge hd nogge vått!
Mä glasset jä vell mä no bua 29,
45. För Härsödeng-frue ha tvillengar fått,
Sen sist nådi frue jä skua 29.
Ja skål no, Härsöding, I just ä en kar,
Som såules på gamle dar kräftene har.
I blir vår å värre mä tie.
50. No börjar just ponsen ä ge mä hymör,
Å jä tör på tösene glane.
De klä sej så gilt å så smale så snör,
I brenga så vide som svane,
Å håret i töfser bå framme å bag,
55. Å kruser å buckler mä mygge" umag.
Må tru, de kan ouene 3' blinna.
10 ) hce‘sden.
20 ) till hänne.
21) kommer i håg.
22) Man säger i
allm. istället, att rätten blir keft. 23 ) fe'-n. 24) byter. 25) blygas.
26) rodnaden.
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dce ved ho owsa yce rcelsna-rita jaa,
boganhelin hear bo stora o sn,
ja ab ma hulae o hyva.
ska-no, hcetsdidev 19, da-tata je ved
fr kvina, ga me, (ken pta.
dumta me te-a", je hiawar" ho grad;
i ved, ve va komna i vila.
mcen rcekbe revan22; te pest jce jet,
han sa noga cg, o sceb.s dar haiv-feb.23.
35.
no §cerevrna evan je bydar 24.

30.

se tonna Nittios", dce vakat vest e,
rona" gr ep avar pne27.
fur pttipa a...jen" Joh evar ow cice,
nar ho huta tcdas om te-va28.
40. mcen no e de bua, sa ga-cice ina der,
ma tie fdnt rona-rita me-,
-nar i har fat noga erfara.
mcem-boganhgm, hor i, ji hd noga va!
ma gZasat jce vel me no boka29,
45. far hcejodevg-fruce ha-tvilevar fat,
sen" sist nadi fru je skada.29
ja ska-no, hceMdev 19, just ce-hka„,
..t.sum selas po gama dar kraftna har.
i Mir mer o ver rna tie.
no byar just ponfin o ii-mce komik,
yce.-ter pa tonna g4ana.
de lace-,sce sa jat o sa smala sce snor,
z. breva sa vida sum svan,
karat tufsar bo frama o bag,
55. o kratsar o bulaar ma ~gan" umag.
ma tru, de kan iawana 31 bina.

50.

kinden; torde vara ovanligt, eljest sj cegan. 28) Måste i prosan vara
29) bua, liksom skua (v. 46), har jag aldrig hört i Tanum.
39) Även myan.
31) ögonen.
27 )

tevat.
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Den onga där burte, så fin e mamsell.
Ho sagte32 ej länge vell hia;
— Förlåd jä så pradanes 33 ä här i qväll!
60. Snart kommer väl nån", som vell fria,
En frir, ja en frir, som ä änne kontant;
Jä önskar, han ä som er far spekelant,
Som ved att på pontene" vränga.
Dit ä ju er sön, som på gulved där står,
65. I boge han väl nock studerar.
Ve höuskolen 36 ha han ju vört månge år,
Där oppe som Kongen regerar.
De sir, att där oppe ä sole så klar,
På hemrneln ho skiner bä nätter å dar;
70.
Ja där bu de höut opp i väret.
Men jä står å pradar — hö ska I väl tru?
Jä värten bör önske te löcke.
Skål no, Lanmädar, å I, käre Fru, Må modgangen aller er tröcke!
75. Må löcka er ge, dä ho hittells förment!
Dit kan no väl ske, fast dit [ä]37 nogge sent.
Gutår! no snart ponsen mä knäcker.
October 1819.
32)

säkerligen, helt visst. 33) »pratande», pratsanu. 34)
punkterna; jfr det vanliga uttrycket »vränga lagen».

nogan. 35) lag-
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don oya dcer bu4, sa fin e mams4,
ho sakt 32-nta lceya vet bia;
— folad jce sa pradanas 33 hcer kvot! —
60. sna4 komar vcel nå'n 34, suiv-vel fria,
erv-frtr, ja eiv-fri-, Jam ce ona kontånt;
yce ynskar, han ce sum dar far speplcint,
o ved o po pont22,9 35 vrceya.
do cp ju da-,son, sum po gravat dce- tstar,
65. 2 bog haiv-vcel nak studerar.
ve huovskoto3,36 ha-g ju vid noge
-cicer opa sunt korn reierar.
de sar, at dceropa ce sole sa klar,
po hem?ln ho finar bo notar o dar;
ja dor bu-cle litawt ep vcerat.
70.
mcen jo-star o pradar — ho ska 2 vol tru?
yce vcetg bor ynska te lota.
ska-no, lanmOdar, o t, ,cera fr,
rna modgayan afr da-trop!
75. ma 100 dar ,p,-dce ho hes fament!
do kan no vol fe, fast do ce 37 noga sent.
gutar! no silat ponfan mce kncetar.
36) högskolan; meningen måste sålunda vara Karolinska institutet i Stockholm. 37) Insatt av utgivaren.

8.
Fil. kand. 0. ÖRTENBLAD har för mig påpekat likheten
mellan visan nr 6, värs 57-64, ock en visa, som han i sin barndom hörde„ sjungas av drängen JOHANhIES vid sitt föräldrahem.
På kand. ORTENBLADs uppmaning har hr T. LUNDIN på OverSäms i Tanum efter ovannämnde JOHANNES, vilken för övrigt
som ung kommit från Dal, gjort nedan meddelade uppteckning,
vars överskrift jag ditsatt. JOHANNES hade nu glömt slutet
av visan.
Om visans tillkomst känner jag för övrigt intet. Hännes
ålder kan dock ungefärligen bestämmas efter en av de omnämnda personerna, STRÖMBERG, »som arbetar flitigt tell liv
ock själ, att ingen osämja bliver». Denne person har ej kunnat
vara någon annan än den länsman STRÖMBERG, som blev skjuten
på sitt boställe Kärra av sin arrendator till följd av dennes
förbittring mot STRÖMBERGS fru.
STRÖMBERG var länsman i Tanum från omkring år 1854
till 1863. Härmed stämmer ock JOHANNES' uppgift, att han
kunnat visan omkring 40 år.
[Lektor Niktx har hört visan av en man, som på 1840eller 1850-talet hört den sjungas av en annan; visan är enligt
N. antingen från Stångenäs eller Sotenäs. Möjligen bli vi
senare i tillfälle att publicera visan i dess helhet, så som N.
hört den; här nedan lemnar N. ur minnet en del varianter.]

Bröllopsvisa.
1. Dä va på våren uppå den ti,
då kråger, kajer, de foglar alle
de byekte bo, som de varp uti;
je har ej mer att uppå dem klandre.
5.
Min väj ble näre,
je ble förfäre,
de tänkte, jej velle dem besväre,
men slang förbi.
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De sade alle, som mötte mej:
10. Där borte, som de mä krudet smäller,
där gör de gästebö ock gifter sej,
ock skynde dej, medan suben gäller!
I brurehuset
de skänker kruset,
15. me flasker alle de giva ruset.
Ge hurrum hej!
Ock när je kommer på den lange bro,
så hade je så näre gått ifrå mi tro.
Där small ock knalle
i bärge alle.
20.
Je tänkte, värle ho skulle falk,
men står mo.
Ock när je kommer lide länger fram 1,
så feck je höre fioleljud,
25. men du må tro, de lät ente ille.
Je sprang ock hoppe
ligsom e loppe,
ja, bele väjen je doktit hoppe —
de höll je ud.
30. Ock när je kommer på gården fram,
där mötte mej de brurparen granne.
De skänkte mej ock en dokti dram
ock ligeså gott öl i kanne.
Brynost ock kage
de feck je smage.
35.
De gjole gott ve en sulten krage,
den gode dram 2.
Ock skål för brurgum 3 ock brur ock präst
ock skål för vår värdinna allramäst!
4

[1) ud, 2) Vv. 36-37: De jor...so gott i min arma maga,
de gode kramm. 3) V. 38 började: Ok skål, brugåmmål (sedan: skål
vår värdinna här allrabäst?). 4 ) Skål, mine vänner, skål spelemänner, skål tjällarsvänner! Når brännvin ränner, skål allramäst!
5
Sv. landsm. 1111. 7.
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40. Bryngel stryger sin fiöl vä15,
ock Strömberg ä väl ente sämre6,
arbetar flitigt tell liv ock själ,
så att enge 7 osämja bliver.
Orene ande,
45.
fly frå vårt lande,
så går allt väl, som vi ha i hande.
Ge hurruni he,j!8
Soffi nulla ho sorsen går,
ho lyster ej uppå syster skåda.
50. Men bia hålt, inna kort, je spår,
där kommer friar me fjör i luva.
Men här blir more
me dukat borden
ock allt, som växer på gröne jorden,
55.
ock glassen gång

Du, Bröggel, stryger din fiol väl, 8) Sofi ok Ulla de troget
arb&a,
7) så att där eggen
8) Vv. 46-47: Så profifonen
går väl i händer, så går allt väl. 8) Vv. 48-55 har N. icke hört.
utan i stället en sådan strof: 0 nä dän lelle (barnet) blir så pass
frakk (duktig), se (8å) han på gulvet kan gå o tulla (stulta), då
kommer han må sett skrod (joller) o snakk . . . . o sine
neddar (nötter) o sokkerbeddar o lokkar framm både lamm o
tjeddar (killingar), så sir han takk.]
5)

P. S.
Enär samlaren tyvärr ej fått läsa korr., lemnar detta åtskilligt
övrigt att önska. Jag har blott avlägsnat några mindre inkonsekvenser,
men har måst låta många sådana stå, i ovisshet om huru det borde vara.
Lektor Nmås har godhetsfullt genomsett ett korr. (av honom gjorda
anmärkningar signeras N., av tidskriftens utgivare gjorda signeras L.).
L11.

BIDRAG TILL KÄNNEDOM OM
DE SVENSKA LANDSMÅLEN OCK SVENSKT FOLKLIV XIII. 5.

Amnärkntagar ona några svenska ord
av
AXEL KOCK.

frydhe (frijdhe, frogde).
I OLAUS PETRI's Svenska Krönika s. 5 förekommer detta
ord under formen Frijdhe, då det heter: ». . . om them dichtade the wijsor, saghor, rum, som the pläghade kalla Frijdhe
och andro sådana dichter . . .». Rydqv. VI, 134 översätter
ordet på detta ställe med »sånger, dikter» ock jämför det
med isl. frceäl. På följande sida hos OLAus PETRI omtalas
å uyo »wijsor och Frijdhe». Men redan fsv. hade ordet. I
Södw. Ordbok upptages ett »frödhe? (frydhe • fride • frido •
frogde), n. [isl. frce5i] berättelse, exempel», t. ex. »han nam
ther frogde oc quäde mongh» (MD.), »ryma oe siwnga frido
dyr» (ib.).
Det är emellertid tydligt, att de anförda växelformerna
icke utan vidare kunna återföras på ett icke påvisat fsv. 'franc,
identiskt med det bekanta isl. frsispi »kunnskap, kväde, trolldomsformulär»: formernas mångskiftande vokalisation skulle i
så fall bli oförklarad.
Jag fattar det fsv. frydhe (fride, frogde) såsom en sammansmältning av ett tyskt låneord med ett en gång i svenskan
brukligt *frodhe (= isl. fri).
1) Jag hoppas i annat sammanhang kunna visa, att växlingen dh : d
i Frijdhe : diehtade etc, ej är tillfällig, utan att ä övergick till d
tidigare efter vokal med infortis än efter vokal med fortis. En likartad
regel har tillämpats på (det i sen fsv. använda) gli-ljudet.
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Ordet frydhe (fride, frogde) har i vårt äldre språk betytt
»sång» (så väl även i fsv., vilket synes mig framgå av de
anförda exemplen) samt (såsom SÖDERWALL översätter det i
sin ordbok) »berättelse, exempel». Nu har det nht. freude i
det äldre språket former, som nära överensstämma med detta
svenska ords, ock den äldre betydelsen av det tyska freude
närmar sig det svenska ordets mening.
Grimms Wb. IV, 1 A sp. 143 (artikeln freude, mom. 7)
upplyser: »freude ist spiel und lied . . . die dichtkunst selbst
ist freude, frohe kunst, freude maehen driickte noch lange
aus musik machen», ock i Grimms Mythol. 4 II, 750 heter
det: »Die dichtkunst heisst die frohe kunst, gesang die freude
und wonne».
Y-ljudet i fsv. frydhe återgår snarast omedelbart på den i äldre
nht. förekommande formen frilde (se om denna form av freude
Grimms Wb.), vilket uttal torde avses också med den mht. skrivningen vriude. Dock skulle formen frydhe även kunna förklaras
genom påvärkan av de (nyda. ock) äldre da. fryd »fröjd», fryde
»fröjda» (i äldre da. även fryghd, frygdhe). Rotstavelsens
form i fsv. frogde förklaras därav, att rnht. till vrowede har
sidoformen froide (jfr Lexers ordbok), ock den fsv. stavningen
frogde förhåller sig till den tyska froide som den fsv. stavningen fegd till den tyska (mit.) veide. Vad 1-ljudet i frijdhe
vidkommer, så förmodar jag, att antingen i Tyskland eller i
Sverge det (dialektiskt) utvecklats ur ett äldre y i frilde (frydhe).
Emellertid är det tyska freude, froide etc. fem., under
det att det sv. frydhe etc. är neutrum. Dock synes man även
ha haft en feminin fsv. form fridha. Det torde nämligen icke
vara berättigat att antaga skrivfel för det ovan anförda frido
i ryms oe siwnga frido dyr (MD. s. 350, v. 1187). Men är
formen korrekt, måste den hänföras såsom ack. sg. eller pl.
till ett fem. frids, som alltså bibehållit det feminina genus,
som tillkommer det tyska ordet; det efterföljande adjektivet
dyr är såsom rimord (rimmar med Eewentyr) oböjt, liksom
fallet är med t. ex. smell i samma dikt v. 1283 (rimmar med
&en).
Orsaken till att man vid lånandet av det tyska ordet blott
sällan lät det bibehålla sitt feminina genus ock i överensstämmelse
därmed i fsv. få en form på -a (såsom fallet vanligen är med
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dylika låneord), är troligen den, att man haft ett svenskt
isl. frp), vars neutrala genus låneordet
neutralt *froclhe
antog till följe av båda ordens likhet i form ock betydelse.
Men även betydelsen av låneordet blev modifierad genom inflytande från detta inhemska *frodhe »kväde».
Det bär diskuterade ordet synes mig utgöra ett exempel på huru vårt språk rönt inflytande från skilda tyska dialekter.

humpa ock plumpa.
I vissa handskrifter av Magnus Erikssons Stadslag möter
Ep. B. 27 (se Schlyters upplaga s. 206 noten 7), där det är
fråga om svekligt förfarande vid försäljning av dryckesvaror:
»om han och humpar [i gamla tryckta edit. plumpar] några
drickio, och warder ther medh lagliga funnen, å färska gärning, göris tha medh honom som i konungz balckenom vrskilz
j allo Idaho som om annath falz». SCHLYTER yttrar i sin
ordbok om det här mötande humpa: »ett obekant, tilläfventyrs
misskrifvet ord, som synes skola betyda förfalska, uppblanda,
utspäda (drycksvaror). h. drickio, St., där såsom variant i
gamla tryckta edit. anförs plumpa, ett ord som ej är kändt
i någon "i detta sammanhang passande bem.» Södw. Ordb.
anför ej något enkelt plumpa från den av honom granskade
litteraturen, men hänvisar vid lagspråkets plumpa till, ett av
honom upptaget oplumpadher, som han med tvekan översätter
dels »oblandad, obemängd?» i exemplet »drikkin idhart win
oplumpat oc oblandat», dels »utan plump?»
Av nedanstående sammanställningar torde med visshet
framgå, att humpa icke är misskrivet, utan att ett dylikt ord
värkligen funnits, samt att plumpa betytt »utspäda (dryckesvaror)», stundom med bibetydelsen »för att sedan sälja dem
såsom oförfalskade».
I åtskilliga tyska dialekter finnas ord, som äro nära
besläktade med fsv. humpa. Så upptager Grirnms Wb.
under humpen »linka» ett i Baseler-munarten brukligt verhumpen »liederlicher weise verscherzen». Brem. Wb. har
humpeln utom i betydelsen »gebrechlich gehen» även i betydelsen »pfuschen», ock verhumpeln översättes i BERGHAUS'
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Sprachschatz der Sassen »verhudeln, verderben eine arbeit,
inbesonderheit des handwerkers» (jfr ock nht. humpelei, hiimpelei »stiimperei in arbeiten», hiimpelarzt »pfuscharzt» etc.). Hit
hör ytterligare det av FRISCHMER i Preussisches Wörterbuch
meddelade »humpsen in behumpsen betritgen». På det anförda stället i Stadslagen har humpa betytt »förfalska». Troligen är det ett tyskt låneord, ock förekomsten av ett för
övrigt hittils icke påvisat tyskt låneord särskilt i Stadslagen
är lätt begriplig.
Betydelsen »utspäda» för fsv. plumpa framgår därav, att
enligt fullt säker uppgift värbet plumpa i samma betydelse
användes i Bohuslän åtminstone ännu under förra hälften av
detta århundrade, när frågan var om att utspäda (tillblanda)
brännvin. Även detta ord är säkerligen ett tyskt lån, eftersom nära besläktade ord förekomma i tyska dialekter. Grimtns
Wb. upptar nämligen såsom västpreussiskt pliimpern, plömpern »das bier mit wasser vermischen und es doch för reines
bier verkaufen» ock från Lexers Känt. Wb. plumpersuppe
»ditnne suppe ohne weiteren inhalt». Detta västpreussiska
pliimpern har alltså fullkomligt samma betydelse som plumpa
i Stadslagen.
Även i äldre danskan har man haft ett värb plumpe med
liknande betydelse ock ett därav avlett subst. plumperi »olagligt utspädande av dryckesvaror». I TROELS LUNDS Danmarks
og- Norges Historie I: 5 s. 243 anföres nämligen (utan förklaring) från Helsingörs Tingbog (för 2 maj 1576) bland de väsentliga plikterna för en vintappare, att han icke skall »befatte
sig med 'Plumperi' eller uret Maal, saa at Gjxsterne faae
Grund til Klage». Jfr att även Vidensk. Selsk. Ordb. ock MOLBECHs ordbok från ROSTGAARD för värbet plumpe även uppta
betydelsen »blande, rore tilhobe hvad der ikke horer sammen».

molma.
I STIERNHIELMS Hercules 67 heter det:
Döden molmar i Mull, alt hwad här glimmar, och gläntsar.

Enligt TAMMs glossar skulle detta molma »bringa till att
multna, söndersmula till stoft» troligen vara en skapelse av
STIERNHIELM själv, åtminstone såsom aktivt värb.
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Emellertid har holländskan molmen »wurmicht werden» (jfr
holl. molm »wurm, fäule im holz, wurmmehl»), platt-tyskan
mollmseh, molmisk »mitrbe, bröckelich vom faulenden holze»
(BERGHAUS, Sprachschatz der Sassen); i sen mht. möter malmen
nht. malmen »klein zerreiben» (Grimms Wb.). Man har alltså
i tyska dialekter så väl ett intransitivt molmen som ett transitivt minmen, vilkas betydelser på det närmaste överensstämma
med den, som här tillkommer molma, ock som STIERNHIELM
i sin ordlista efter Hercules själv förklarar med »Röta och bråka i
pulver, och til swarta mull. Germ. Zermalmen». Under dessa
förhållanden torde STIERNHIELM, ifall ett transitivt molma icke
varit ett gångbart ord i 1600-talets svenska, hava lånat ordet
från Tyskland.

mona (mana), maane, mane »torde», isl. inf. munu.
Av det värb, som på isl. i infinitivus har formen munu, i
fsv. i pres. sg. vanligen mon eller mun, möta vid sidan av
dessa presensformer flera gånger i första ock tredje pers. sg.
mona, mana samt maane ock även någon gång mane (jfr
Södw. Ordb.). Ofta förekomma de i frågesatser, men användas
även i andra satser. Så t. ex. hos Suso: »huat mona mik tha
hxnda tha han siffllffwer kombir nwrwarandis» (251,1i); »0
naar mana han atherkomma, mana iak ml honom faa nakot
sinne see» (ib. 100,32); »for thy iak mona allaledhis wanskas,
ey gitandhis lidhit tolkit owerwaldh» (ib. 102,6); ock i Rimkr.
»naadughe herre her tordh maane oss forgaa» (III, 114); »erchebiscopen opw33ktes och taankte aa han — maane jak och
sculo reedas for then man» (III, 1292 f.).
Då motsvarande form av värbet på isl. heter mon, mun,
på got. man ock även på fornnorska stundom man, så är det
självklart, att de tvåstaviga fsv. formerna mona, mana, maane
äro jämförelsevis nya bildningar, uppkomna antingen genom
analogi eller genom sammanställning av två ord.
Det senare torde vara fallet, eftersom ingen närstående
form finnes, genom vilkens inflytande dessa former på ett
enkelt sätt skulle kunna förklaras. Då mona, mana oftast
förekomma i frågesatser, skulle man kunna tänka på att iden-

6

KOCK, NÅGRA SVENSKA ORD.

XIII. 8

tifiera det tillagda -a med det i got. i frågesatser använda -uh
(jämte det vanligare -u), liksom enligt LIDEN got. -uh i patuh
motsvaras av nord. -a i peetta. Av flera skäl tror jag dock,
att en dylik uppfattning av mona, mana ej vore riktig; bland
annat därför, att -e i maane härigenom ej förklaras, samt därför att orden ej uteslutande förekomma i frågesatser.
I moderna bygdemål förekommer ett a, som jag identifierar med -a i mona, mana. I Sörbygdmålet i Bohuslän
brukas nämligen enligt NILENS ordbok a ej blott i betydelsen
»redan», utan även »svagt bekräftande» med betydelsen »väl,
nog». • Samma ord återfinnes i norskan, där enligt AASEN a
betyder »alligevel, ogsaa: vel, nok, riktignok», t. ex. »Eg tenkjer
a dm (det kan. jeg nok twnke); Han heve a vore' her». Detta
a brukas således även i andra satser än frågesatser. Samma
betydelse bar a i fsv. mona, mana. Så bör t. ex. det först anförda
exemplet översättas: »vad skall (månde) väl då hända mig,
då . . .?n; det tredje: »därför att jag månde väl alldeles . . .».
På samma sätt bör -e i fsv. maane översättas; så t. ex.
i det sist anförda exemplet: »månde väl jag ock skola rädas- - ?»
Jag ser i -a i fsv. mona, mana samt i bygdemålens a ävensom
i -e i fsv. maane växelformer av ett ock samma ord, nämligen
fsv. ö (isl. ej) »alltid». Detta ord (av subst. *aiw- »tid») uppträder nämligen som bekant även med betydelsen »alltid» under
flera olika former, såsom fsv. ö = isl. ej, fsv. ä (jfr isl. Fä).
Orsaken till att detta ä i moderna bygdemål har formen a
(ock ej formen ä), är naturligtvis den, att ä till följe av ordets
relativa akcentlöshet (jfr nsv. »vad skall väl då hända?)) etc.)
förkortats till å' före utveckligen ä -› å.
Betydelse-utvecklingen från »alltid» till »väl, nog» (såsom
svagt bekräftande ord) hos -a, -e har en fullständig parallel i
betydelse-utvecklingen av det svenska alltid. Detta betyder
nämligen numera ej blott »semper», utan användes i talspråket
även såsom ett (svagt) bekräftande ord »nog», t. ex. »ah, han
kommer alltid» (= nog); »jag tänker dt alltid» (i samma betydelse som det nyss anförda no. »eg tenkjer a dm))); jfr DALINs
ordbok, enligt vilken alltid även »brukas i hvardagsspråket
såsom fyllnadsord för att gifva eftertryck åt meningen», t. ex.
»nog är det sannt alltid»; ock dessutom familjärt i betydelsen
»nog, ändock», t. ex. »tag, tag, du; alltid fär jag». Jfr ock
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att fsv. ju betyder både »alltid» ock »ju», samt att i äldre nht.
immer användes (motsvarande det moderna språkbrukets denn)
i sådana frågesatser som »was soll ich immer machen?» (Grimms
Wb. IV, 2 sp. 2072 möra. e).
En gång förekommer i fsv. mane såsom pret., näml. i
Didrik 261,23 (jfr Södw. Ordb.). Jag förklarar detta sålunda.
Jämte den normala fsv. pret.-formen monde, munde (jfr isl.
monda, munda) möter stundom även mande: a har på analogisk väg inträngt från pres. sg. man. Emedan i pret. munde
n ock d sedan gammalt sammanstöta (ock ingen vokal mellan
dem synkoperats, jfr got. munda), var n dentalt (ej supradentalt), ock a förlängdes därför framför detta ud: månde (jfr
Kock i Arkiv IX, 260 if.). Genom ljudutvecklingen å' --> å
har härav i nsv. uppstått månde, ock sedan denna form i uttalet sammanfallit (eller i det närmaste sammanfallit) med det
äldre monde, utträngdes ur skriften denna senare form.
Men emedan månde dels hade, dels saknade fortis, differentierades ordet, så att vi numera ha såväl månde såsom
värhalform som månne såsom frågeord (»mttnrA da?» — »månn'C"
hån körnmer?» etc., se Kock, G:la sv. ord s. 9 noten, Sv.
språkh. s. 20 noten). Av samma anledning assimilerades stundom
i fsv. ud till nn i pret. monde -> monne, munde -> munne ock
helt visst även i mande -> 'manne, ehuru tillfälligtvis intet
exempel på sistnämnda form antecknats.
, Då man således hade pres. sg. mane »månde väl», men
betydelsen av -e nästan alldeles förbleknat, så att mane betydde ungefär detsamma som pres. mon, mun, samt man dessutom hade pret. *manne (mande), så kunde någon gång mane
brukas även såsom pret. genom formernas sammanblandning.
Omvänt har (åtminstone i skrift) pret.-formen påvärkat
presens-formen. I äldre nsv. är pres. mån vanligt, med å (i
st. f. o i fsv. mon) från pret. månde, eller ock har pres. mån
utvecklats ur ett äldre *mån (jfr fsv. maane), som fått sitt
långa a (i st. f. kort a, jfr got. fno. man, fsv. mane) från
pret. månde. Redan i fsv. (i Rimkr.) möter presensformen
maane (av maan-e) flera gånger, ock det är möjligt, att skrivningen aa här angiver relativt tidig förlängning av a i man
under inflytande av månde ock icke den vanliga i den sena
fsv. inträdande förlängningen av korta rotstavelser. Jfr här-
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med, att i den moderna svenskan pret.-formen månde nästan
alldeles undanträngt pres.-formen män, så att månde även
fått pres.-betydelse.
Något säkert exempel på inf. munu, mono har från fsv.
icke påvisats, ty de exempel på dessa former, som Rydqv. I,
397 diskuterar, kunna ock böra troligen fattas såsom ind. Däremot har fsv. exempel på inf. på -u (-0 av värbet skola. Ett
säkert dylikt exempel utgör det nyss från Rimkr. anförda
knaane jak och sculo rxdas for then man»; ett mindre säkert
anföres av Rydqv. I, 397. Jag fattar icke dylika infinit. på -u
(-0 i pres. i fsv. ock isl. med NOREEN i GPhil. I, s. 513 § 227
såsom urgamla former, innehållande ändelsen -un, som skulle
stå i avljudsförhållande till den vanliga inf.-ändelsen -an —> -a,
utan jag förmodar, att de äro relativt unga analogibildningar
efter 3 pl. pres. ind. Då inf. ock pres. ind. annars alltid hade
samma ändelse (kalla, velia, doma etc.), så lät man denna
regel tillämpas även i pret.-pres.-värb, d. v. s. att man bildade
inf. sådana som skulu, munu etc. efter 3 pl. skulu, munu etc.
Jfr härmed huru man i nsv. talspråket nybildat en inf'. ska
(t, ex. »dom lär ska komma)) = de lära skola komma); när man
hade dom dra: inf. dra, dom ta: inf. ta, dom säga : inf, säga
etc., så bildades efter dom ska inf. ska.
nyckia.
I STIERNHIELMS Hercules 33-34 beskrives Flättia på
följande sätt:
Hon war klädd vppå Fransk, därå alt war brokot och krokot;
Ringat, och slingat i kors; med Franssar i Lyckior, och nyckior.

TAMM menar i sitt glossar, att detta nyekior är en av
STIERNHIELM själv till skapad synonym till ly ekior.
Emellertid har man helt visst på STIERNHIELMs tid haft
ett i språket värkligen gångbart ord nyekia. Detta synes mig
framgå av följande omständigheter.
I sin ),Vt-tydning opå någre gamble och sällsynt brukade
Ord» efter Hercules förklarar STIERNHIELM Själv lyeklor och
nyekior sålunda: »Laquei, fibulte, in laqueos conuodatie diordulw, å Luka & Nykia, claudere, Includere, infibulare . . . .»
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Norskan har ännu ett subst. fem. nykkja »hffigte» (Ross) ock
ett värb nykkja, som betyder »kroge, krumme» (Aasen). Då
nu av de två av STIERNRIELM använda orden laquei ock fibulw
det förra tydligen närmast återgiver lyekior, ock då fibula
betyder just »häkta», så synes det mig tydligt, att han vid
nedskrivandet av fibulee närmast tänkt på nyckior. I äldre
nsv. betydde nyekia alltså »häkta» liksom ännu i norskan. Något
tvivelaktigt kan det däremot vara, huruvida på just ifrågavarande
ställe nyckior bäst återgives med vårt »häktor», eller om ordet
på 1600-talets toalettspråk hade en betydelse, som mera närmade sig den hos lyekior.
tomtebo-lycka.
Detta ord användes nu i nsv. i uttryck sådana som
»önska någon tomtebo-lycka» = önska någon lycka i det nya
hemmet, »dricka för tomtebo-lycka» = dricka för lycka i det
nya hemmet. Även ensamt brukas tomtebolycka! i betydelsen
»lycka till trevnad i det nya hemmet». Jfr härmed DALINS
översättning av tomtebolycka i hans större ock mindre ordbok:
»lycka och trefnad i en ny bostad». Även i något äldre svenska ordböcker upptages ordet under väsentligen samma form
ock med väsentligen samma betydelse. Så har WESTES svenskfranska ordbok (1807) »tömtebo lireka s. f. indecl. tomtebo
lycka! å la santé des nouveaux habitans de la maison el.
des habitans de la nouvelle maison». MÖLLERS svensk-tyska
ordbok (1790) har »tomtebo-lycka i(m) g(emeinen) L(eben) das
Gliick an einem neuen Wohnort».
Ehuru man brukar skriva tomtebolycka (eller tomtebo-lycka) såsom ett ord, uttalar man tomtebo lycka såsom två
ord, med tvåstavighets-akcentuering på båda orden, med fortis
på första ock semifortis på sista stavelsen av tomtebo ock med
fortis på penultima ock levis på ultima av lycka. Att denna
akcentuering användes redan på WESTES tid, angiva hans akcenttecken, då han skriver tömtebo
Emellertid är denna akcentuering av ett kompositum sådant som tomtebo-lycka ganska påfallande (man hade väntat
tomtebolycka uttalat såsom ett ord med blott en fortis-akcent,
nämligen på första stavelsen, under det att penultima skulle
Sv. landsm. XIII. 8.
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ha haft semifortis), ock man kan redan därför misstänka, att
ordet blivit på något sätt rådbråkat. Härtill kommer såsom
en viktig omständighet, att tomtebo lycka under denna form
knappast giver någon tillfredsställande mening. Det moderna
språkmedvetandet torde uppfatta tomtebo såsom en sammansättning av tomte ock bo, ock man inlägger väl i överensstämmelse härmed i tomtebo-lycka! snarast den betydelsen,
att en hustomte måtte taga sitt bo i det nya hemmet ock därigenom giva det trevnad. Men något tomtebo '»en tomtes bo»
existerar icke i språket, ock om man med ett ord hade
velat uttrycka den nyss anförda populära uppfattningen av
tomtebo-lycka, så skulle man utan tvivel hava helt enkelt betjänat sig av sammansättningen tomtelycka (ej av tomtebolycka). Då dessutom tomtebo-lycka användes, just när fråga
är om att önska någon lycka i hans nya bo, så talar ock
sannolikhet för att det i tomtebo-lycka ingående bo ursprungligen syftat (icke på någon tomtes, utan) på den inflyttande
människans eget bo.
Jag fattar vårt nuvarande tomtebo-lycka såsom en folketymologisk ombildning.
På en gammal remmare i Göteborgs museum, vilken enligt
museets katalog förskriver sig från Karl XII:s tid, finnes nämligen följande inskrift: Tompt och Bo Lyckas Skål. Att uttrycket under denna form är tämligen gammalt, bekräftas av
skrivningen Tompt med pt; så hava t. ex. redan LINDS svensktyska ordbok (1749), SERENIUS' svensk-engelska lexikon (1741)
ock SPEGELs kvenska ordbok (1712) tomt. Tompt och Bo
Lyckas Skål bör säkerligen fattas såsom Tompt- och Bo-Lyckas
Skål! — d. v. s. »tomtlyckas ock bolyckas skål», »skål för god
lycka på den nya tomten ock i (det därpå blivande) nya boet».
Jfr utom fsv. nsv. tomt, nsv. gårdstomt, hustomt de i MÖLLERS
tysk-svenska ordbok anförda tomta »bebauen, ein Gebäude auf
eineru solchen leeren Plats [= tomt] auffithren»1, tomtegård
1) Tompt i uttrycket Tompt- och Bo-Lyckas Skål skulle formellt
kunna så fattas, att i Tompt-Lycka inginge såsom första kompositionsled detta värb tomta; men då i så fall även Bo-Lycka måste anses
sammansatt med ett värb, synes denna uppfattning vara mindre tilltalande. Ty• ehuru fsv. har boa »bereda» etc., bör man helt visst fatta
Bo-Lycka såsom sammansatt med subst. bo.
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»der zu einem Gebäude gehörige Hofplatz», tomtgrund »ein
Platz worauf ein Haus steht, gestanden hat oder stehen soll».
Den ursprungliga identiteten av det äldre Tompt- och BoLycka ock det nu brukliga tomtebo-lycka är uppenbar. Ursprungligen har uttrycket använts för att lyckönska någon,
som inköpt en tomt för att därpå uppföra sig ett bo. Men
sedan den egentliga betydelsen av det äldre uttrycket förbleknat, har man anslutit det till ordet tomte, emedan hustomtar
ansågos vara lyckobringande, ock i sammanhang därmed förändrat detta äldre uttryck till det moderna tomtebo-lyeka,
använt för att i allmänhet önska lycka vid inflyttningen i ett
nytt hem.
Göteborg i juni 1b93.

Stockholm, 1894. Kungl. Boktryckeriet.

BIDRAG TILL KÄNNEDOM OM

DE SVENSKA LANDSMÅLEN OCK SVENSKT FOLKLIV MIL 9.

OM

DE ÖSTSKANDINAVISKA FOLKNAMNEN
HOS

JORDANES

FÖRBEREDANDE MEDDELANDE
AV

L. FR. LÄFFLER

STOCKHOLM 1894
KUNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT & SÖNER

Sysselsatt sedan ett år tillbaka, vid sidan av andra språkvetenskapliga arbeten, med en utförligare undersökning om de
ö s tskan d inavisk a folknamnen hos JORDANES, har jag ansett
det lämpligt att i förväg framlägga de viktigaste resultat, vartill jag kommit, alldenstund de synnerligen ogynnsamma omständigheter, varunder dessa undersökningar måste nedskrivas,
i hög grad försena det planlagda arbetets fullbordande, men
dessa resultats snara framläggande till filologers ock historikers
prövning — även i det knapphändiga skick, som här sker —
torde vara önskvärt, särskilt i betraktande av det föga tillfredsställande sätt — jag beklagar att nödgas säga så — varpå
de ifrågavarande namnen behandlats av den, som senast sysselsatt sig med dem, K. MeLLENHOFF I, vars auktoritet måste
väga tungt hos många, som ej kunna bilda sig en självständig
mening.
Det är i tredje kapitlet av sitt bekanta arbete De ori gine
actibusque getarum, vanligen kallat Getka, som JORDANES
uppräknar de skandinaviska folken, Seandzre (Seandzies) eultores (Seandza av äldre Seandia, som PTOLEMAIOS har). Jag
följer här, med de avvikelser som på sina platser angivas,
T. MOMMSENs utgåva av JORDANES i Monumenta Germanke
Folknamnen skriver jag efter handhi storica, t. V: 1, 1882.
skrifterna med små begynnelsebokstäver; i MOMMSENs täxt
nyttjas stora.
Efter att hava redögjort för Scandzas geografiska belägen:.
het ock omnämnt, att PTOLEMAIOS namngivit Sju av detta lands
1

) Deutsche altertumskund e II, s. 40 f.; Index lecorum till

MOMMSENS

utgåva av JORDANES.
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»många ock olika nationer i», börjar JORDANES sin redogörelse
för dessa många skandinaviska folk sålunda:
»I norr bor ett folk adogit, som säges vid mitten av sommaren hava ständig dager under 40 dygn ock under vintern
lika lång tid vara i saknad av dagsljuset», av vilken företeelse
JORDANES därpå ger en förklaring.
Detta namn adogit är hittils oförklarat, ock man vet sålunda icke, vilket folk därmed avses. Jag kan ej häller förklara det, men gissar, att därmed någon gren av lapparna
åsyftas; namnet är säkerligen ej av nordiskt-germanskt ursprung. MUNCHS ock NIELLENHOFF8 gissning, att namnet vore
vanställt av en form motsvarande fno. haleygir, Hilogalands
inbyggare, måste naturligtvis anses för mycket osäker, ja
mindre sannolik, då alla handskrifter utan variant ha adogit 2
(jfr ock här längre fram om ranii).
»Men andra folk där», heter det vidare hos JORDANES,
»äro screrefennw, vilka icke söka sin föda av säd, utan leva
av vilddjurens kött ock foglarnas ägg, då där en så stor avel
5 Dessa äro enligt en handskrift — övriga handskrifter ha blott
säx olika namn — följande [jag omskriver namnens grekiska bokstäver
med motsvarande latinska ock tillägger dessutom i två fall latiniserade
former]: ohaideinoi (lat. ohredini) i väster, fauonai ock ftraisoi i
öster, finnoi i norr, goutai (lat. gutte) ock daukiönes i söder, leuönoi
i mitten. Stället hos PTOLEMAIOS finnes anfört på grekiska hos A. ERLMANN, Om folknamnen Götar och Goter, i Antiqv. tidskr. för Sverige,
del XI, h. 4, s. 12. — Av de anförda namnen äro chaideinoi de
fornnorska heinir (för *heiänir), inbyggarna i Hei5m9rk ock Helnafylki (jfr ock Hei5ssevisping, senare ombildat till Eiäsifaping); flunoi
äro antagligen lappar; goutai förmodas vara felskrivet för *gautai (jfr
gautoi hos PacaoPlos), götar, men man kan ock tänka på gutar,
vilket ligger formellt närmast. De övriga tre folknamnen äro alldeles
oklara; många vilda gissningar finnas, av vilka här blott må erinras
om den ganska vanliga, men godtyckliga — på partiell ljudlikhet vilande
— förklaringen av daukiönes som = danskar (jfr den förr ock vanliga förblandningen av Daoia med Dania). — Märkligt är, att PTOLEMAIOS, som levde i 2:a århundradet, ej känner de föl. den äldre TACITUS
välbekanta suiones.
2) Då hos GEIJER, Svea Rikes Hål der s. 102 n., läses »Adogit
eller Adegit», beror den senare formen ej på någon variant i handskrifterna — ty ingen sådan finnes upptagen hos MOMMSEN — utan
förmodligen på tryckfel någonstädes.
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lägges i träsken, att den både länder till släktets förökning
ock till folkets rikliga mättande.»
Namnet screrefennse, Som av MOMMSEN upptagits i täxten
från handskrifterna av 3:e klass (som dock härröra från en urtyp,
sidoställd med handskrifternas av 1:a ock 2:a klass gemensamma urtyp), växlar med formerna rerefennee (handskrifter
av La klass) ock erefennce (handskr. av 2:a klass), av vilka
den sista av samma skäl, som straxt nedan anföras i fråga om
formen suethans, inkommit i historiska ock etnografiska arbeten'. Alla tre formerna anses vara förvridna närmast av
*scretefennse, varmed tydligen lappar = »skridfinnar» avsetts.
Namnet förekommer under växlande former hos medeltidsförfattare: skrithifinoi hos PROKOPIOS, sirdifeni, serdifenni
ock scirdifrini (jämte rerefeni!) hos »Geografen från Ravenna»,
scritobini (-fini) hos PAULUS DIACONUS, scerdifeni hos GUIDO,
scridefinnas hos kung ALFRED.
Därefter heter det: »Men en annan folkstam uppehåller sig
där, suehans, som likasom thyringi 2 nyttjar utmärkta hästar.
Det är även dessa som genom många nationer förmedelst
handeln översända »sappherin»-hudar till bruk för romarna,
ock som äro bekanta för sina hudars sköna svarta färg. Medan
de leva fattiga, kläda de sig på det rikaste sätt». Vad sappherinas pelles, som den latinska täxten har, är för slags hudar,
har man ej kunnat säkert förklara.
Detta namn suehans är tydligen = fsv. svear. Det avviker till formen märkbart från TACITI suiones (= fn. sviar).
För de läsares räkning, vilka känna till framställningen hos G.
v. DiftsEN, Om Lappland och Lapparne, Sthm 1873 — arbetet sålunda
utgivet 9 år, innan MOMMSENS grundläggande utgåva av JORDANES blev
tryckt —, s. 350, 359, må nämnas, att översättningen »tre folk crefolium» (jfr Geijer a. a. s. 104 n.) vilar på en läsart (tres gentes),
som blott finnes i två handskrifter av 2:a klass ock efter all sannolikhet
är felaktig. — Förslagen att läsa ter-fennw eller tre-fennsa för arefennEe förfalla ock efter det ovan sagda. Jfr Miillenhoff, Deutsche
altertumsk. II, 41.
Den bekanta tyska folkstammen, som förekommer ett par gånger
längre fram i JORDANES' Getica ock vars utmärkta hästar omtalas i
CASS1ODORII brevsamling. Genom ett förbiseende eller missförstånd har
v. DOBEN, a. a. B. 350, upptagit »Thuringi» bland skandinaviska folkstammar hos JORDANES.

6

LÄPFLER, FOLKNAMNEN HOS JORDANES.

XIII. 9

Förhållandet mellan båda formerna kan ännu icke anses vara
tillfredsställande utrett. Jag kan ej här närmare ingå på denna
fråga — liksom jag i allmänhet ej nu ingår på språkvetenskapliga förklaringar av folknamnen ock särskilt av deras ändelser
hos JORDANES — utan vill blott i förbigående nämna, att en
forskare, LAISTNER I, nyligen sökt förklara suehans ur en grundform sve-quon ock således med äkta h ock som en helt annan
ordbildning än suiones. Vanligast antages dock, att suehans
blott är skrivform för sueans, vilken form FREUHULFUS, biskop
i Lixovium (Lisieux i n.v. Normandie), nyttjar i sin före 830
författade historia, för vilken han begagnat JORDANES' Getica
(i en handskrift av 1:a klass).
Förr än MOMMSENS utgåva av JORDANES blev tillgänglig,
gällde däremot suethans ofta såsom den riktiga formen; så
hos GEIJER, STRINNHOLM, WIBERG, MUNCH m. fl. Denna form
förekommer emellertid endast i en handskrift av 2:a klass (en
annan dylik skriver suaethans), men hade upptagits i äldre
utgåvor av JORDANES — den älsta utgåvan av JORDANES (av
1515) följer en handskrift, som måste ha nära överensstämt
med den förstnämnda. Genom sin likhet med JORDANES' suetidi (skrivet suethidi i samma handskrift som har suethans)
tycktes ock denna form vara bekräftad. Emellertid är förhållandet utan tvivel det, att formen suethans uppkommit av
suehans genom anslutning till suet[h]idi, således genom ett
slags skriftlig analogibildning.
I den närmast följande uppräkningen går JORDANES, efter
min mening, längs svenska fastlandets kust söderut med en av
naturförhållandena betingad avvikelse. Det heter: »Därefter
följer en mängd folk, theustes, vagoth, bergio, hallin, liothida,
alla boende på en fruktbar slätt ock därför utsatta för andra
folks anfall».
Först komma theustes, i vilka man allmänt igänkänt Tj u stb o arnas folkstam, d. v. s. kustbefolkningen i Tjust (fsv.
Thiust) i Norra Kalmar län ock däromkring, efter min förmodan
norrut inemot Södermanlands gränser (jfr vid ostrogothce).
Därpå omnämnas vagoth, som jag tolkar = *vEtig-gotans,
fsv. *vag-gotar, våg-goter, vari jag ser ett fastlandsnamn på
I) Germ. Völkernamen, 1892, s. 39.
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gutarna (gottländingarna). Dessa nämnas helt naturligt efter
Tjustboarna.
Bergio förmodar jag vara det folks namn, som bebodde
södra Småland (Värend) samt Blekinge före herulernas
invandring dit. Deras land är visserligen icke slättland;
men i detta hänseende kan onöjaktighet väl tänkas ha insmugit sig.
I hallin hava flere sett ett med Halland besläktat ord.
Jag tror, att detta är rätt, men förmodar, att folket blott varit
sydhalländingar, vilkas hemorter vid denna tid kanske
sträckt sig även över nordöstra Skåne ned till Östersjön mot
gränsen av Blekinge.
Liothida åter sätter jag = 1.j66-N66 ock återfinner detta
namn i Lödde å ock Löddeköpinge (Lydde-), det senare av
"lj6ä-1466ar kaupungr. Skåne, åtminstone västra ock södra,
vore då med detta namn angivet. Ett 1j65-146ä torde dock
knappast varit ett värkligt landsnamn, utan kanske närmast
jämförligt med det uppländska folkland.
Vi ha sålunda kommit i rätt ordningsföljd längs Sverges
kust, från Svealands södra gräns i öster upp till mitten av
Halland i väster, med en avstickare — på rätt plats, mellan
theustes ock bergio — ut till öfolket gutarna, medan öländingarna ej nämnas.
»Efter dessa», heter det hos JORDANES, omedelbart efter
det nyss citerade stället, »följa ahelmil, ftnnaithw, fervir,
gauthigoth, ett tappert folkslag, mycket benäget för krig.»
Jag antar, att JORDANEs nu uppräknar de grannfolk, för
vilkas anfall de förut nämnda folken voro utsatta, ock därvid
går liksom förut från öster till väster.
Det nu först nämnda folket ahelmil (även athelmil, athelnil i en handskrift av 1:a, två av 2:a klass) kan jag ej
identifiera. Någon säker förklaring av namnet har det ej
lyckats mig finna. Förmodanden skall jag ej här upptaga
utrymmet med. Efter vad nyss nämnts, bör detta folk ha
varit granne med theustes-, möjligen ock med bergio-folket.
Plats för detsamma finnes då i norra Småland (ungefär Junaköpunghs eller Rumblaborgs föghati ock kanske Niudungh),
där ju ock historiska skäl medgiva förläggandet av en egen
folkstam.
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Finnaithee är allmänt erkänt avse finnvedsboarnas land
i sydvästra Småland, Finnheden (fno. Finnegi, fsv. Finnadhe, latiniserat Finnethia) eller Finnveden.
Vi komma så till det hittils alldeles oförstådda folknamnet
fervir. Jag ser däri namnet på bebyggarna av norra Halland ock södra Västergötland' (ungefär Älvsborgs län) ock
återfinner dess stamord i halländska häradsnamnet Fjäre, fsv.
FherEe, fno. fiara strand (urnordiskt *fervö). Namnens nyss
anförda ordningsföljd blir fullt naturlig efter denna uppfattning.
För denna tala ock skäl hämtade från de nu levande munarterna, som häntyda på en egen folkstam i dessa näjder. Jag
antar, att detta folk varit närmare besläktat med norrmännen
än med svenskarna (jfr bl. a. eck, lek för jag). Nordhalländingarna kallas än i dag hottar, som även är namnet på norra
Bohusläns befolkning. Genom det gamla Fjäre-rikets delning
mellan sydhalländingar ock västgötar hava, antar jag, provinserna Halland ock Västergötland fått sina nuvarande gränser.
Ett stycke hittils oskriven svensk historia ligger alltså gömd
bakom detta folknamn fervir (vars betydelse är strandbor).
Det följande namnet gauthigoth avser tydligen' götarnas
huvudfolk västgötarna eller götarna par prffirence. Dessa
bildade ju befolkningen närmast intill eller i nordväst ock norr
om de tre nu senast nämnda folken. Deras uppräknande här
kommer således på sin plats.
Vi komma nu till det mäst svårtolkade stället i JORDANES'
beskrivning av de östskandinaviska folken. Det heter i täxten
hos MOMMSEN, översatt på svenska: »Därefter mixi, evagre,
otingis. Dessa alla bo på vilddjurs sätt i urholkade klippor,
liksom i fästningar».
Detta ställe anses ganska allmänt vara korrumperat. Några
handskrifter (av 2:a ock 3:e klass) ha i st. f. mixi : mixti, således appellativ: blandade. Det följande fattar MCLLENHOFF2
som ett folknamn: eva-greotingis. Vad den första sammansättningsleden eva betyder, kan han ej förklara; men det senare fattar han som motsvarande det bekanta namnet greutungi
hos östgoterna vid Svarta havet.
Flere författares, däribland MeLLENHOFFS, förslag att förklara ordformen som
ett Gantpjö6 måste anses vara alldeles misslyckat.
2) Deutsche altertumsk. II, 63-64.
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Det är klart, att denna ganska lockande tolkning skulle
vinna mycket i sannolikhet, om eva- kunde på något antagligt
sätt förklaras.
Jag har tänkt mig, att eva- möjligen kunde stå för eyja-.1
Man hade då här ett namn = fsv. *ö-grytingar. Därmed ha
kanske öländingarna avsetts. Namnet greotingis kunde betyda stenbyggare, de som bo i stenborgar (jfr de bekanta
öländska stenborgarna, som väl kunna härröra från mellersta
järnåldern 2), men ha missförståtts som klippinvånare, såsom JORDANES säger detta folk vara — »Dessa bo alla ...»
finge man då översätta. Eller ock har denna JORDANES' förklaring uppkommit i följd av en missförstådd berättelse om de
öländska stenborgarna. Mixa skulle då betyda blandade
bland de förut nämnda folken. Detta yttrande om öländingarna
kunde dels bero därpå, att det öländska riket vid denna tid
gått under som självständigt ock underkuvats av fastlandsfolk
(ett arkeologiskt skäl, det mot slutet av 400-talet inträdande
avbrottet i den förut ytterst rikliga tillförseln av de byzantinska guldsolidi till öland 3, skulle kunna anföras till stöd
för detta antagande), dels på den genom missförstånd uppkomna berättelsen om folket som klippinvånare. — Vad
som nu yttrats om det antagna namnet eva-greotingis må blott
betraktas som en mycket lös gissning, vars möjliga förkastande
jag önskar ej måtte invärka på omdömet om de förut givna
förklaringarna.
Därefter heter det hos JORDANES: »Utanför dessa bo ostrogothx, raumaricife, ragnaricii, de mildaste finni, mindre än
alla andra Scandzas invånare, ävensom dessas jämlikar vinoviloth, suetidi, de måst kända 4 bland dessa folk, överlägsna
Det tidiga i-omljudet kunde kanske bero på diftong -i- j. — BUGGE,
i Norges Indskrifter s. 107, förklarar (med G. Stons) namnformen
eunixi hos JORDANES innehålla namnet eunis = fno. eynir.
Jfr H1LDEBRAND, Svenska folket under hedna tiden2, s. 182 ock
n. 1; MorrEmus, Sveriges historia I, 322-323.
Se därom bl. a. Montelius, Sv. hist. I, 225; HILDEBRAND, Från
äldre tider, s. 62, där det heter: »Det kan ha varit egendomliga förhållanden i Norden själf, som drog importen från Öland öfver till andra håll».
I st. f. detta ord, på latin oogniti, av mig rättat till cognitissimi,
har en handskrift av 2:a klass det förvrängda oogeni, vilket ingått i äldre
utgåvor, fattat som ett folknamn, samt därifrån i historiska arbeten. Hos

10

LÄFFLER, FOLKNAMNEN HOS JORDANES.

XIII. 9

alla de övriga till sin kroppsbyggnad; ehuru även dani, utgångna
från deras stam, hava fördrivit herulerna från dessas egna
hemvist, vilka eftersträva rykte bland alla Scandzias folkslag
för stor reslighet».
Jag har i denna översättning gjort några avvikelser från
täxten hos MOMMSEN. Dels har jag följt den av MeLLENHOFF
framställda ock av MOMMSEN i en not till hans täxt gillade
rättelsen av täxtens mitiores (mildare) om finni, som ju är ett
upprepande av vad nyss sagts med ordet mitissimi (de mildaste),
till minores (mindre); dels har jag ock andra (med MCLLENHOFF) efter de flästa handskrifter av 1:a klass läst raumarieite,
ragnaricii i st. f. raumarici, ceragnarion, som täxten hos
MOMMSEN har. Jag har ock satt komma efter »folk», som
MOMMSEN ej har i latinska täxten, samt gjort den rättelse av
ett täxtens ord, som nämnes föregående sida not 4.
Rörande flera tvetydiga ställen i den nu lemnade översättningen måste jag uppskjuta att yttra mig till den utförligare
behandlingen av ämnet.
De anförda nya folknamnen må nu i korthet granskas.
Om vi bortse från eva-greotingis, äro ahelmil, finnaithte,
fervir, gauthigoth de närmast förut nämnda folken.
Då ostrogothaa nu nämnas som grannar, ha vi sålunda
här det till ahelmil — efter den förmodan om dessas boningsorter, jag ovan gjort — i norr ock till gauthigoth i öster gränsande folket. Om, såsom vi ovan antagit (se vid theustes),
östgötarna vid denna tid ej nått ut till havet österut, kunna
de knappast hava medtagits förr än nu. Deras plats i kedjan av de östskandinaviska folken får därför anses vara rätt
angiven.
Därefter nämnas fullkomligt på sin plats de västliga ock
nordliga grannarna, dels till gauthigoth ock dels till fervir,
nämligen först raumaricire, med vilka vi komma in på västskandinaviskt område, sådant detta vanligen bestämmes. Dessa
*raumarikjar äro nämligen befolkningen i Raumariki, det gamla
norska landskapet omkring Glommen mellan Mjösen ock Öjeren, vilket vid denna tid troligen hade en större utsträckning
oss har v. DUBEN, a. a. s. 350, upptagit detta falska namn bland de
skandinaviska folknamnen. [Anmärkas kan här ock, att genom tryckfel
hos honom står »Theuster . . Fernir» i st. f. Theustes .
Feruir.]
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norrut ock söderut ock gränsade intill Dalsland ock sydvästra Värmland, vilka vid denna tid nog innefattades under
gauthigoth.
Därefter följa ragnaricii, invånarne i Rånrike (Rån- av
Rakna-) eller Bohuslän. Här ha således nämnts de båda västliga grannarna till gauthigoth ock fervir.
Därefter följa finni såsom nordliga grannar till gauthigoth
nordväst om Vänern på gränsen mellan Sverge ock Norge
(jfr MfiLLENHOFF, a. a. s. 57).
I det dunkla vinoviloth har man velat se kvän e rn as namn.
MUNCH ock MCLLENHOFF gissa på landskapet Vingulm2rk i
sydöstra Norge. Jag har därom f. n. intet att säga, utom det
att orden »dessas [finnarnas] jämlikar» synas föga passa ihop
med den senare förklaringen.
Omedelbart härefter nämnas suetidi, vilket namn i sig
innefattar Sucepiups bebyggare'. Uppräkningen återkommer
således här i väster till Sveariket, vars huvudfolk, svearna,
JORDANES förut angivit i öster, omedelbart innan han gick att
uppräkna det sedermera s. k. Götalands folk.
I samband med suetidi nämnas nu dani, danskarna, såsom stammande från, förmodligen södra, Skandinaviens folk ock
erövrare av herulernas gamla land, förmodligen de danska
öarna. Att dani nämnas på denna plats beror på jämförelsen
mellan deras ock svearnas kroppsliga företräden.
Skildringen övergår nu helt till det nuvarande Norge, varför,
som tillägg till det föregående, här i största korthet skall redogöras efter ZEUSS, MeLLENHOFF, G. STORM, BUGGE m. fl.
Täxtens ord, som följa omedelbart efter det ovan anförda, må
förut meddelas:
»Av dessas kroppshöjd äro likväl även gran[n]ii, augandzi,
eunis(?) ock ethelrugi, arothi, ranii, över vilka för icke många år
I) Svsepittli (-4) bör i fsv. det namn ha lytt, som i fno. heter
Svi1465, att dömn3a dels av JORDANES' suetidi, dels av formen sup,
piaudu på den danska Tirsted-stenen ; jfr ock fsv. svear =- fno. sviar
ock fno. tre = fsv. tros. I st. f. det ruångbesjungna Svithjod borde
vi svenskar sålunda insätta Svätjud — i fall det lönade mödan. [Genom
invärkan från formen svear kan även i fsv. en form *Sveldup ha
uppstått; denna form torde ock föreligga i den skånska Simris-stenens
suiPiukt, av Buses ock BRÅTE omskrivet Svipiau (-j6-). Se Antiqv.
tidskr. för Sverige X, 277, 438.]
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sedan Roduulf var konung, som, föraktande sitt eget rike, sökte
ock efter sin önskan fann beskydd hos goternas konung Theodorik» (den store i Italien).
Jag har vid återgivandet av flere av folknamnen här frångått täxten hos MOMMSEN, varest läses: grannii, augandzi,
taetel, rugii, arochi, ranii.
Jag kan ej här närmare ingå på täxtkritiken, utan vill blott
nämna några ord om de av mig anförda namnformernas förklaring. Efter varandra nämnas gran(n)ii=fno."grenir (grcenir),
landskapet Grenlands inbyggare; augandzi hittils ej med säkerhet förklarat'; eunis kanske = fno. eynir, här om holmrygir;
ethelrugi = ett fao. *e5ilrygir, här om Rågalands folk; arothi
= h2rdar, 119rdalands inbyggare; ranii ej säkert förklarat 2.
Jag skulle om det sista vilja uttala den förmodan, att här föreligger ett namn bildat av samma ord Ran-, som ingår i Ranheimr i Naumdcelarylki, ock betecknande det nordliga kustlandets inbyggare.
Med följande ord avslutas uppräkningen av de skandinaviska folkstammarna:
»Detta är sålunda de folkstammar, som, överlägsna germanerna till kropp ock själ, stred° med vilddjurs grymhet».
Därmed avslutas det tredje kapitlet. Det följande kapitlet
börjar med de ryktbara orden: »Det är sålunda från denna ö
Scandza, liksom från en folkstammarnas värkstad, eller snarare
liksom frän en folkens moderkved (»quasi offleina gentium aut
certe velut vagina nationum»), som goterna berättas fordom
hava uttågat med sin konung Berig.»

De upplysningar, som JORDANES meddelat om Skandinaviens folk, anses han ha hämtat från CASSIODORIUS, som skrev
sin nu förlorade gotiska historia omkring 526, ock som förmodas ha fått sina uppgifter om Norden från den av JORDANES
omtalade nordiske (troligen norske) konungen Roduulf, om
ZEIISS' av MitLENHOFF upptagna förklaring av det samma såsom
stående för agadii, vilket skulle avse invånarna i Agäir, är naturligtvis
mycket osäker.
2) MeLLENHOFFS gissning, att det vore förvridet för ett
*thrauandii
eller *thrauantes = fno. prcend(i)r, är högst osäker.
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vilken se ovan. I runt tal angivet kunna uppgifterna om Norden anses härröra från år 500.
Jag har i det föregående nämnt, att MeLLENHOFFs förklaringar av de östskandinaviska folknamnen hos jORDANES
äro föga tillfredsställande. Till stöd för detta omdöme vill jag
här påpeka, att han förklarar fervir, som alla handskrifter ha
utan minsta variant, som kanske förvridet för *verthi =*viräar(!),
»athelnil» som förvridet för *hellanti eller *hallanti, uppfattar
gautigoth som östgötar, anser ostrogothce felaktigt för uestrogotha3(!), i suetidi eller »othsuetidi» (med oth- taget från vinovuoth) vill se en förvridning av ett "a3thini (=heinir, PTOLEMAIOS'
•eiÖsivar eller *hei5seevir), såchaideinoi) eller "eeths(a)evii
ledes i båda fallen ett norskt folknamn. Hallin ock Bothida
lemnar han oförklarade liksom bergio.
Ovan har i förbigående talats om h e rul ernas invandring i
södra Svergek Jag ämnar underkasta denna fråga en särskild
undersökning i samband med undersökningen om de sydsvenska
folknamnen hos JORDANES ock hoppas kunna anföra nya skäl
till förmån för den av några svenska historiker (HAMMARSTRAND,
FAHLBECK5 uttalade åsikten, att herulernas nya hem i södra
Sverge blev V äran d ock Blekinge (obs. den lika arvsrätten!).
Här vill jag blott nämna, att jag i Stentofte-runinskriftens borumn3 ock gestumn finner de båda folkstammarna, den gamla,
landets infödda barn (bergio-folket?), ock den nya, främlingarna (herulerna), angivna, samt att jag i Smålandslagens
märkliga pronominalform höön (hon) ser en herulsk dialektform.
Då jag ovan nyttjat uttrycken »Fjäre-riket» (s. 8), »det
öländska riket», har jag haft i tankarna den byzantinska historieskrivaren PROKOPIOS' (omkr. 550) bekanta utsago (i hans
historia över östromerska rikets krig mot östgoterna, ingående
i hans »Samtidshistoria») om den stora ön — »mer än tio
gånger så stor som Britannien» — Thule, vars »odlade del
hade 13 folkrika stammar under lika många konungar».
Bland dessa thulitas namngives — Utom skrithifinoi (om vilka
se här förut s. 5), som troligen ej inberäknas bland de 13 av
Se därom Montelius, Sv. hist. I, s. 226-227.
Åven av P. WIESELGREN.
Jfr det germanska folknamnet huri i TACM Germania.
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konungar styrda stammarna — blott »den talrika folkstammen
gautoi» (götar), bredvid vilka de nykomna erul erna (i genitiv i täxten: eroulön) togo sig boningsplatser» (den grekiska
täxten är avtryckt hos Erdmann a. st.).
Detta antal av 13 skandinaviska konungariken stämmer
visserligen ej alldeles ihop med summan av de hos JORDANES
nämnda folkstammar, som kunna ifrågakomma att räknas bland
de nämnda 13. Därom utförligare i mitt större arbete om
JORDANES' öst4andinaviska folknamn.
Mot ovan (s. 9) gjorda försök att förklara ena som = eyja
kunde någon vilja anföra de hos JORDANES mötande gotiska
(icke i-omljudna) formerna -oium ock -olos (i Gepidoios, en ö),
motsvarande *aujom, "aujos hos Vulfila, vilka med sitt i latinet
bevarade i kunde synas fordra euia i st. f. eua. Jag har tänkt
mig, att det saknade i i senare fallet kunde bero därpå, att
efter äy (skrivit ou) j, såsom nära stående till y, blev mindre
tydligt för en främlings öra, medan det efter o kunde tydligt
uppfattas.
September 1894.
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BIDRAG TILL KÄNNEDOM OM

DE SVENSKA LANDSMÅLEN OCK SVENSKT FOLKLIV XIII. JO.

KARDEGILLE
SKÅNSKA BYHISTORIER

ÅTERBERÄTTADE

AV

EVA WIGSTRÖM
(AVE)

STOCKHOLM 1894
KUNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT & SÖNER

1 stället för ett förord.
»Varför gömmer du ännu på dina byhistorier?»
Det var den gamle häradshövdingen som framställde denna
fråga, under det han skar upp det senast utkomna häftet av
landsmålstidskriften.
»Man får icke» — fortsatte han — »någon individuell bild
av skånska lantallmogen, sådan den levde, tänkte ock handlade för en mansålder sedan, om icke några av de mäst typiska byhistorierna bliva utgivna. Ingen samling av folklore förmår framställa mer än ett par sidor av folkkarakteren ock det
därav betingade livet.»
»Icke kan du ha blivit så pessimistisk, att du på allvar tror,
att en läsande allmänhet, som njutit av ångorna från samhällets
moraliska sophögar, icke nu skulle känna det uppfriskande i
doften av rå bark ock fet mylla? Ock trots allt har dock nu
fostrats en vidsträckt läskrets, som lärt sig att bedömma varje
litterärt arbete enligt dess egen art ock ej knotar över, att
icke franska päron växa på skånska bokar.»
»Det är ju möjligt, att man skall komma att jämföra ditt
skånska Kardgille med BLICHERS E Bindstouw ock kalla det
en efterbildning; säga, att dessa byhistorier borde, liksom hans,
varit skrivna på folkmål för att bliva riktigt trogna. Nå ja, i
ett avseende är ditt skånska Kardgille likt BLICHERS E Bindstouzv: det förtäljer rakt på sak, utan omskrivningar, som voro
främmande för den tidens allmoge. Men vad språket angår,
så skulle det skånska landsmålet gjort boken nästan oläslig
för allmänheten, ock skulle du översatt det ordagrant, såsom
det talades, då torde det hela ha blivit alltför drastiskt.»
»Vi, som sitta ting i häradsrätterna, vi veta, vad man i
språkväg kan få höra även från oskyldiga läppar; men det
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torde dock dröja ännu en tid, innan den läsande allmänheten
lär sig att skilja emellan blotta språkbruk ock råa tankar, innan
den kan bedömma språket även i en fullt naturtrogen by;historia enligt dess egen art. Jag kan därför icke klandra ditt
sätt att därvidlag välja en medelväg, fast naturtroheten förlorat
en smula därigenom. Låt du nu bara historierna komma ut i
världen! Jag tror, att du med lugn kan våga försöket.»
Gamle vän!
Jag har, som du ser, lytt din uppmaning. Måtte nu bara
både allmänhet ock kritik vara nådiga mot såväl byhistorierna
som deras återberättare.
Helsingborg i september 1892.
AVE.

Ökenboda by hade järnvägarna ock fabriksväsendet inte helt
ock hållet visslat ut den gamla skånska arbetsordningen. »Kardelagen» levde här ännu ett kraftigt liv, länge efter den tid då
bönderna i angränsande härader bytte ut sin vita, mjuka fårull mot fabrikernas lumptyg ock bomullsvävnader.
Björn i Stora Björkhult höll många får, hans hustru ock
döttrar var kända för stor skicklighet i gammaldags vävkonst,
ock huset hade det största kardelaget i orten.
Bjudningar var dagen förut utfärdade till det egentliga laget, det som gjorde arbetsbyte, ock bud skickade till byns
fattiga kvinnor, som kardade för en ringa dagspänning med
riklig kost ock traktering under de tjuge timmar gillet varade.
Björns storstuga var redan kl. 2 på novembermorgonen så
väl uppvärmd, att ullsäckarna, som pöste i ungsvrån, började
»lukta varma». Ett par lampor lyste väntansfullt på tomma
bänkar, på stora linneklädda ullkorgar, på sammanlagda ullkardor ock husets söndagsklädda kvinnor. Allt var redo för
gästerna. Kaffekitteln på ugnsskivan började knorra i sitt innersta ock pusta ut ångor av otålig längtan.
Så hov Tyras, bandhunden, upp sin stämma ock skällde
de första gästerna in i förstugan. Ock tittade man ut genom
fönstren, såg man än här, än där rörliga ljus glimma i natten.
Det kunde vara »lyktgubbar», , men det var dock vanligen kvinnor, som bar lyktor. Snart var alla sittplatserna kring korgarna upptagna. Den målade träbrickan med rosiga kaffekoppar
gjorde sin rund i kvinnocirkeln, ock där hördes en stund inte
annat ljud än det av starka munväder, som flög över tefatens
heta böljor, ock de hårda knäppningarna, när kaksockerbitar
sprang itu under kraftiga tänder. Men så började ett par
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kardor harkla sig ock därpå stämma upp ett livligt solo. Andra
föll in, ock snart var hela stugan full av taktmässiga ljud. Nu
ock då hördes ett vresigt harklande från något .kardpar, som
ännu inte blivit uppvärmt.
Där låg ännu en viss omorgnad stämning över laget. Björn
sov i lillstugan, så det stundom hördes över kardornas musik.
Småbarnen väcktes, kinkade ock kröp åter ned i ugnsbänkens
pösande dynor, sedan de kastat en drömmande blick på kardlaget. Efter andra kaffekoppen böljade man varsamt meddela
varandra sina små morgonäventyr ock antyda, att en hälst
borde hålla sig hemma, tils tuppen galit. Men först efter frukostsmörgåsen blev tungbanden ock nyhetspåsarna lösta. Efter dagvarden lemnade olycksnyheterna rum för giftermålsnotiser, men
vid middagstiden började husets döttrar bedja om kärleksvisor.
Ock på eftermiddagen dök hela laget ned i sagovärlden, därifrån simmade det nu ock då ut bland byhistoriernas brokiga
öflock. Skymningen kom, ock laget gick ut några minuter för
att »svala bänkarna».
Ljus ock lampor tändes, Björn satt i högsätet med pipan i
munnen ock den av honom egenhändigt sammanhäftade vis- ock
historieboken framför sig. Hans söner ock drängar satte sig
vid furubordet ock täljde korvstickor. Barnen sprang från männen till kvinnorna ock bad om sagor eller visor.
Hör, Lusse, säger då Björn, ock viker ett märke vid
den nyaste halshuggningsvisan, tjänte inte du i Rotemölla på
den tiden, när Pärnilla höll på att bli vald till riksdagsman?
Kommer nu Björn med den gamla galna historien? Nej,
då var jag allt gift ock enka efter min suput till man, som nu
är död ock hederligt begraven, hur han än för övrigt har det.
Men jag var gräbba eller minstpiga där, när Pärnilla ock hans
bror Pär föddes till världen.
De var ju tvillingar, Lusse?
-- Ja kors bevars, det var de visst. Jag minns tydligt
hela ståhäjan, fast det vid valborgsmässetid blir sina — låt mig
se — jag är tre ock säxtio i min fattigdom ock eländes tid,
som hin kungen sa, ock jag var då fjorton ock ett halvt, så
kan ni själva räkna efter. Det var eljest det året, som den
stora stjärnan med riset stod rakt över Ola Anders östra länga
ock spådde krig med blodig klädnad. Men det blev lyckligtvis
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därvid, att Ola Andersson själv red ijäl sitt bästa ök, när han
satte av till länsmannen för att mäla, att tjuvar tagit hans
stånglige bagge. Ja, sickna historier! Baggen hade Olas kvinna
lånt ut till enkan i Lökgård, som oförhappande mist sin egen.
Det var en spansk däkel, som rök på vem som hälst ock satte
själve baronen på Vättra i backen, ock därför blev han likasom
lönmördad, fast det skulle hetas, att han ränt en gärdsgårdsstör
i våmmen. Ack ja, sickna historier! Men vad var det jag
skulle berätta nu? Jtilp mig på traven bara, så lunkar jag
åstad som en gammal länsmanshäst, som aldrig får havre oftare
än länsmannen får mutor.
Om Pärnilla ock hans bror.
Var inte ovettig, Björn! Låt oss säga:
Petter ock Pär.
Jesper i Rotemöllan hade varit gift i många år med PottaskeSvennens äldsta dotter, Rägnel, men lika många barn var där
för det. Ock det hettes allmänt, att det var straffet för det hon
givit honom tyckefrö i en marknadskringla. Jag kan ändå inte
tro på det, för han var mycket värre klämd än hon, för det
de köpt vagga av Bytte-Måns, innan de hade något barn att
lägga i den.
Äntligen, efter sju sorger ock åtta bedrövelser skulle Rägnel till att slå ugnen omkull, eller resa till Tyskland, som det
kallas på fin språkremedja. Ock då blev det, hille dö! inte
fy skam, för vi trodde minst, att där skulle bli trillingar, men
det höll ändå med de två.
Jag kan aldrig, bleve jag än så gammal som Metusalems
skomakare, glömma den morgonen. Jag kom in i stugan med
tre vindägg, som den nya hönan värpt, ock Jesper säger: »Vi
har fått önskebarn», säger han, »en tös ock en pojk, ock för att
att de inte skulle dö i deras hedniska synd, har jag själv döpt
dem till Petter ock Pärnilla. Pojken är den äldste», säger då
Jesper.
Ack ja, sicken historia! Jag var inte mer än fjorton ock
ett halvt år ock så oskyldig i människans skapelse som det
barn där föddes i natt. Barnmorskan tog sig en tår, Rägnel låg
sjuk ock usel, ock så gick tiden, tils tvillingarna var nära års-
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gamla. Då är Rägnel en lördag så rask, så att hon själv vill
tvätta barnen rena till söndagen.
Du store Melander, ett sådant himlaväsen där blev i Rotemöllan denna lördagseftermiddag! Tvillingarna var ju pojkar
båda, vet jag, ock hur Rägnel vred ock vände dem, så blev de
inte annat. Jesper gjorde sig också till ock skulle gråta, men
han bara vred på munnen rör att maskerera, att han flinade.
Styggen tyckte, det var roligt att vara karl för två söner. Men
modern tog det lilla Pärnillelivet i famn ock sa under de
stridaste tårar: »Det kan gå an att födas till flicka, när en
värkligt har förskyllt det. Men när en är oskyldig, som detta
mitt lilla barn, då är det en olycka, som pojken kommer att
bära i alla sina. levnadsdagar», sa Rägnel. Hon kunde lägga
orden så klart som en präst på predikstolen, när hon satte till.
Ja, där var nu ingenting att göra vid själva saken, fast
prosten själv med egen hand ändrade namnet i kyrkboken ock
det blev kunngjort, att Pärnilla skulle kallas Pär. Men för alla
de gånger jag fjumsade till ock kallade honom Pärnilla, ock
det ända tils pojken fick sin första barkade skinnpäls! Där
fanns de som kallade honom Pärnilla i hela hans liv, ock jag
tror som modern, att det var hans olycka.
Jesper vände näsan i vädret, när pojkarna var tre eller fyra
år gamla. Sedan satt Rägnel som rik enka på Rotemöllan ock
fick så många friare, som hon hade fingrar på sina händer.
Men hon hade haft nog av Jesper, tyckte hon, ock sa att
människan inte borde vara galen mer än en gång. Ock så
slapp hännes söner från att få styvfar.
Petter, den äldste, var en järtans rar pojke, snäll ock förståndig, så ingen trodde, att han skulle bli gammal i denna
världen. Pärnilla — jag menar Pär. — var nog tyst, lågmält
ock stillsam för världens ögon. Men han tittade under lugg,
ock jag trodde honom aldrig mer än jämnt, sen jag sett honom kyssa gåstösen mitt i nacken, när hon stod ock kände
hönsen en morgon i grågryningen. Modern kunde aldrig riktigt
komma sig för att behandla Pärnilla som en värklig pojke;
Petter skulle jämt ge efter för honom, ock alltid sa Rägnel:
»Petter, du är den störste, du skall vara god mot din stackars
bror. Han har lidit orätt, allt ifrån det han såg denna jordens
usla ljus», sa Rägnel.
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När tvillingarna blev äldre, berättade hon för Petter denna
här historien om Pärnilla ock predikade för honom, huru stor
olycka det var att ha fått en sådan fläck på sig. Ock hon
föreställde Petter, att det lika lätt kunnat hända honom, i fall
ruset genast fallit på barnmorskan. »Stackars Pär», sa Rägnel,
»har fått de bästa gåvorna av er två. Han kan hela vår gamla
visbok utantill, så det kommer klart som vatten från honom.
Han kunde ha blivit både präst ock riksdagsman, om han inte
varit Pärnilla först. Men detta lägger liksom en black kring
hans ben ock en kvarnsten kring hans hals», sa Rägnel.
Ock när hon slutligen låg i sin helsot — sönerna var då
på deras tjugeförsta år, så hon gick inte från dem i deras omyndiga ålder, som min man, den fyllesnuten, gjorde vid våra tre
barnsmulor — ja, då kallade hon fram Petter till sin sparlakanssäng — hon hade fått rena hålsömslakan om morgonen,
för prästen skulle hämtas till hänne — så bad hon Petter, att
han skulle visa sig vara en riktig karl genom att i allt beskydda Pär ock giva efter för honom, som hade en så stor
oförrätt att bära genom livet. Till slut måste Petter liksom
avlägga trohetsed mot Pärnille-Pären.
Jag tjänte där nu som störstpiga ock höll väl med huggeNils, den suputen, som jag fick tids nog, fast jag då tyckte, att
tiden rände från mig med min ungdomsblomma. Rägnel kallade mig fram, där hon låg med händerna på sängdynan —
jag minns så grant, att det var den stora vita ulldynan med
högröda ock gröna halvränder ock pösande full av fjäder. Ock
hon liksom tog mig till vittne på att Petter i allt skulle tjäna
Pärnilla, liksom Laban tjänade Jakob för Rebecka.
— Men han förtjänar inte all den godhet ock trohet, som
Petter honom bevisat haver, allt ifrån den tid jag bar dem på
mina armar, sa jag — för jag kan också tala grant, när så skall
vara, ock Lusse är inte alltid så galen, som hon gör sig. Men
då tog Petter i ock sa, att där på hela jordens rund inte
fanns en sådan bror som hans, ock att han inte bättre begärde än
att tjäna honom ock jälpa honom att bli så berömd ock ansedd,
som han för sina stora gåvors skull förtjänte att bli.
»Bär honom på din rygg, som en full tunnesäck, han skall
nog hänga på», tänkte jag säga. Men så satte sig Rägnel, som
på tre dagar inte kunnat flytta sig, upp i sängen ock sa med
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en röst, som gick mig genom märg ock ben: »Lusse», sa hon,
»förbannad vare du den dag ock stund du sätter ont emellan
mina söner. Men välsignelse skall följa dig, om du styrker
Petter i hans broderliga plikt emot stackars Pär.» Därpå föll
hon baklänges i sängen ock flämtade, att Pär skulle komma.
Ock när han storgråtande la huvudet på hännes överdyna, sa
hon: »Stackars min lilla Pärnilla!» Detta var det sista mor
Rägnel sa i denna världen, för sen började hon plocka omkring sig med båda händerna, ock så gick hon bort, som när
en blåser ut ett ljus.
Sönerna skötte Rotemöllan i sambruk. Jag gifte mig med
min salig fyllebytta, men hade jämt mitt arbete hos Petter ock
Pär, så jag mycket väl kunde se, hur fint Pär ställde det för
sig själv. Han skaffade sig tidningar ock något som kallades
romareböcker — eller det var romaniböcker, det minns jag inte
riktigt. Det skulle väl vara något slags lärd gudlighet, kan
jag tänka. Men det vet jag, att aldrig var Pär galnare till att
snoka omkring efter fattiga töser om kvällarna, än när han en
halv Guds dag legat på ryggen i dynorna ock läst i de böckerna.
Petter däremot var oskyldig som ett barn, arbetade hela
dagen som en ärans karl, ock när Pär om kvällarna slog upp
sin lilla språklåda ock talade fint ock lärt med sin granna röst,
som ibland lät som om han spelade flöjt, ja då tittade Petter
på Pärnille-fanskapet, som om han varit en redig Guds ängel..
Så händer det inte bättre en kvällstund — det var just
som min livgås började värpa, ock jag var ute för att passa på,
hänne — då ser jag Petters söndagsmössa sticka fram vid
Kanne-Svennens husgavel. Jag konkurerade inte vidare över
det, för Sven slöjdade skedar, senapsfat, kannor ock allehanda
träsaker. Men en tid därefter kommer Ola-Mattes Sissa ock
säger till mig:
Lusse, du, säger hon, Petter den aguden har sin gång
till Svensa tös. Jag har sett honom mång evelig kväll slinka
dit, han har alltid sin nya känneliga mössa. Det är ändå synd
ock skam, att han skall locka ock bedraga den arma tösen.
Petter? Nej, det är lyx! säger jag.
Jag far inte med lögn, säger hon, för jag har sett det
med mina egna ögon. Ock du kan väl inte vilja inbilla mig, att
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det skulle vara Pär? Nej, i det stycket är han allt en Pärnilla.
Men se Petter han är karl, fast han inte på långt när är så
grann , fin ock lärd som brodern.
Jag sa inte mina tankar, men gick ock lurade efter, ock
kom så mitt i snaggen på min fina Pärnilla, klädd i broderns
söndagsmössa. Jag gav honom en sinkadus, som jag brukade,
när han var liten ock bet sin bror. Men nu flög han mig i
strupen som en fräsande katt, tryckte mig upp mot Svensa
husgavel ock lovade göra mig rent olycklig, om jag nämnde
ett knyst till någon om detta. Ja han hade ju makat det så,
att han var den egentlige husbonden, ock vi var fattiga. Det
var klokast att tiga, Rägnel ville ju det skulle så vara, ock nu
var Pärnilla starkare i nävarna än jag.
En tid därefter beryktades det, att Svensa Boel råkat i
olycka, ock det sas allmänt, att Petter var den som lockat hänne.
Hon lät själv förstå, att det var han, ock hännes far sa det till
vem som ville höra det.
Petter går vid den tiden i sina egna tankar ock vet om
ingenting, förr än han en söndagseftermiddag möter prästbondens
dotter Johanna vid Viskekällan, där ungdomen vid den tiden
brukade samlas. Hon var den vackraste bonddottern i hela
Ökenboda socken ock by, ock jag visste, att Petter bara tänkte
på hänne. Till all olycka var där flera flickor vid källan, ock
pojkar med för rästen. Ock alla stötte de på varandra, när
Petter kom fram.
God eftermiddag! säger då Petter. Ska vi leka rövare
ett tag?
Gå du på med det, du förstår den saken, svarar Johanna.
Men ingen rör sig ur fläcken.
Ar du sjuk, Johanna? Du ser så blek ut. Ska vi ta
oss en hopsa?
Det är bäst du dansar med Boel. säger då Johanna. Ock
de andra vände sig bort.
Ja, hon kan. Men hon är ju inte här. Vad står på?
Varför är ni så konstiga? frågar han. Pär har väl inte kommit
till olycka, han rodde ut i sjön på fiske?
Nej bevars. Han var hemma hos far, när jag gick
hit, svarade Johanna. Men har du hört den nyaste visan,
Petter?
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Är den kanske om en bedragen flicka? spörjer en av
gossarna.
Nej, sådana visor behöver inte Pär dikta.
Kan — jag menar: har Pär diktat en visa? säger då
Petter glad. Sjung den, så skall jag ha roligt med honom för
att han inte visat mig den.
Johanna hade gråten i halsen; men hon tyckte, att Petter
var rent för fräck, som inte brydde sig mer om alla pikarna
än en gås om en översköljning. Hon hade velat förarga honom
med att låtsas, som om hon brydde sig om Pärnille-Pärens visa.
Nu slängde hon ett tag på nacken ock sa: Ja, Pär det är en
livets gosse det!
Vem vet inte det? svarar då Petter liksom litet kort.
Men sjung nu hans visa!
•
Lusse är nu ett gammalt skrälle ock har inte mera röst än
en sprucken träsko. Men den visan, som Johanna då med pärlande tårar sjöng, den ska ni höra:
Jag gick mig ut i skogen en sommarmorgon skön,
i böljegång mitt unga sinne vankar.
Jag såg två foglar sitta på lindekvisten gröp.,
då vet jag, vart de gingo mina tankar.
Jag såg en fjäril fladdra kring skogens blommor små,
så smärtefullt det mig i sinnet rörde.
Får jag min rosenblomma, gör jag visst aldrig så,
mitt järta endast hänne då tillhörde.
Ock solen kom i skogen, hon strödde guld på mark,
så modiga mitt järtas tankar vandra.
Väl har jag ej guldringar, men jag är ung ock stark,
ock rikdom är vår kärlek till varandra.
Det var något till att höra Johanna sjunga den visan sedan
på kardegillen, när en kunde få hänne till det. Men denna
söndagen var där för mycket gråt i rösten, för att den kunde
ljuda klar. Petter stod där röd som ett droppande blod.
Vem påstår, att Pär diktat den visan? frågade han ock
slog smäll med ett grönt blad över sin knutna hand.
Det står ju här i tryck: Ynglingen P. Jespersson i Ökenboda, svarade nämdemannens Assarina ock nappade den tryckta
visan från Johanna.
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Den är på tryck! Pär kan inte ha del däri! säger
Petter häftigt.
Kanske du då! Men då skulle du ha aktat dig för att
tala om trohet, svarar då Johanna. Jag har fått visan av Pär.
Ock nu adjö med dig, gå du till Boel, där är din plats. Ock
därmed sätter Johanna av från källan, ock alla töserna efter.
Nu fick Petter rent besked av pojkarna, ock alla var ihop
med honom, att han skulle gifta sig med den stackars Boel.
Eljest var hon rent utskämd för hela sin tid. Han bet ifrån
sig, bäst han kunde, ända tils han hörde, att folk känt honom
på hans söndagsmössa. Då blev han blek ock tyst, vände sig
bort ock gick hem.
Pär kom sent hem, ock om bröderna talades vid samma
natt eller dagen därpå, skall jag låta vara osagt. Men flera år
därefter fick jag veta, att Pär under gråtande tårar bekänt sin
synd för brodern, men bett honom, för Guds skull ock moderns
skull, inte röja honom, för då gick han hällre i sjön. Han lät
Petter förstå, att det var en så till vida avgjord sak, att han
skulle gifta sig med prästbondens Johanna, ock att både han
ock hon bleve evigt olyckliga, om de inte fick varandra.
Boel hade länge hängt efter honom, värre än Potifars hustru
efter farao. Ja, sickna historier han kunde skarva ihop, det
Pärnille-fanskapet — jag skulle inte så illa säga på hans döda
mull, det skarnet!
Visan trodde han — lät han förstå — att Petter diktat för
honom, ock därför hade han kallat den sin. Men ville Petter,
som lovat modern att stå honom bi i all sorg ock nöd, nu svika
sitt löfte ock övergiva honom, så skulle Pär genast gå till Johanna ock säga häpne, att allt var slut. Men så fick Petter
skylla sig själv, om där inom nästa söndag blev två självspilUngar i socknen.
Nu blev det Petter som fick se till att trösta Pärnille-Pären.
Ock slutet blev det, att han åtog sig att i vänlighet göra upp
med Boel, så den saken kunde bli nedtystad. För jag skall
säga oss, att nu, när Petter trodde, att Johanna inte brydde sig
om honom, utan bara om Pär, så var allt annat rakt intet för
honom.
Jag, mitt usla best, tordes inte nämna mina vantar, för jag
var rädd, att både Rägnel ock hännes Pärnilla skulle gastakrama
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mig, om jag klöv näbb till hans förfång. Men jag lovade slå
benen av Boel, så fort hon blev så rask, att hon kunde tåla't,
om hon understod sig att med ett halvt ord vidare skylla Petter.
Detta vågade hon inte häller. Men en dag frami augusti,
när där var stort mökgille i Rotemöllan, kom Kanne-Svennen
in i stugan, just som vi satt till bords hela laget, ock bad Petter
lemna några fler pängar till hans dotter.
Petter for upp från bänken ock ville rakt på Sven, men
Pär tog honom i armen. »Tänk på mor ock gör ingen olycka!»
bad han med sin röde mun ock sina himlaögon, den falskeblacken! Ock Petter satte sig skälvande som ett träd i stormen.
Nå, detta reviderades snart i hela socknen ock för Johanna
med, som ju meningen var. Ock så blev där snart trolovning
emellan hänne ock Pär, det bestet.
Då ville Petter ha ut sin arvedel ur egendomen ock flytta
bort från gården. Men då vred Pär sina händer ock sa, att
han blev en olycklig man, för inte kunde han lösa ut brodern
ock ensam sköta gården. Då kunde han lika väl först som sist
avstå från Johanna, för draga fattigdom över hänne det ville
han inte. Ock hur han la sitt tal, så fick han brodern till att
stanna.
Jag var så arg, så en skulle kunnat tända eld vid mina
ögon, om en haft en svavelsticka till reds, var gång jag såg
Pär. Ock jag bad många eveliga gånger, att han skulle bli
omskapad till vad som hälst, så att folk kunde se, vad han
gick för, trollet. För jag såg skenbarligen, att Johanna grämde
sig lika hårt som Petter, fast de båda höll sig styva som istappar.
Så kom Kanne-Svennen sättande till mig sent en kväll.
Min suput satt på krogen, för det var synd att säga, det Rägnels
löfte om välsignelse för min tystlåtenhet hade något på sig,
ock jag var ensam med mina två gröllingar. »Boel är sjuk!»
skrek Sven in över halvdörren, »Rönnskau är inte till att få,
ock jag tror tösen dör!»
Å, doge alla sådana som du ock din tös av den sjukan,
så hölle de sig allt anständigare, tänkte jag, men slängde ändå
en kjol på mig ock följde med honom. Det var ett elände hela
natten ock hela andra dagen. Rönnskan kom ock blev levande
vittne på att Boel på sitt yttersta tog tillbaka sin beskyllning
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mot Petter. Hon bekände, att hon mot stora pängar gått in på
att peka ut honom; men nu var hon rädd för att bli osalig, om
hon gick bort med den stygga lögnen på sitt samvete.
Vem den rätte var, det sa hon inte; men jag visste det,
ock Rönnskan förstod det, så att hade inte jag varit rädd för
den döda Rägnel ock den lömske Pär, så kunde jag ha sagt
Johanna sanningen. Det var just det året Rönnskan begärt
löneförhöjning, så hon ville inte befatta sig med andras angelägenheter, ock så blev det därvid, att både Boel ock barnet
kom i en ock samma kista. Jag klädde liken, ock antingen
Rägnel blev ond eller god i sin grav, var jag så penetrant, så
jag bad hännes Pärnille-Pär om en näve buxbomskvistar att
strö på likklädseln. Han blev gulgrön i synen, men jag var så
hövlig ock bönfallande, så att han måtte gå ut i trädgården ock
skära, så mycket jag ville ha. Petter var inte tillstädes. Jag
hade passat min tid, förstås.
Petter gick ock såg så skrämmerlig ut, som om han gjort
ända på både Boel ock barnet. Men Pär var lika rödklar ock
grann som alltid. Petter sörjde, för han inte fick Johanna. Ock
den andre rävnacken var glad, att han kom in i hännes stora,
mäktiga släkt, för nu kunde han bli både kyrkevärd, nämdeman
ock riksdagsman, om galet skulle vara.
Så började där att lysas, innan Boel väl var kall i jorden.
Ock Petter såg ut, som han väntade, att yttersta dommen skulle
komma ock förhindra giftermålet. Men ingenting hände, utan
han fick ta ut slaktsvin ock lam ock malt till bröllopsöl ock
mjöl till bröllopsbröd. Pär skaffade nya stolar ock en stor
spegel från Göteborg. Han ordnade ock rustenerade, så folk
trodde, han var en däkers duktig karl. Ock alla tyckte, att
Johanna kom i smöret, som fick den anständige ynglingen i
stället för den vidlyftige Petter.
Ja, sickna historier! Bröllopsdagen på morgonen kom Petter
in i min stuga ock satte sig vid bordet, la armarna på skivan
ock hela ansiktet ner på armarna. Hela hans kropp skakades
så, att jag trodde benen skulle gå ur den gamla trefoten, som
han satt på.
Jag har en sådan tandvärk! stönade han.
Ja i j ärt at, tänkte jag; ock hade du bara haft tänder
där, min påg, så kunde du ha bitit från dig ifrån början.
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Jag frågade, om han ville ha en sup ock hälla vid tanden.
Men han bara grät sina tröjarmar pöl våta ock sa, att han inte
kunde vara med på bröllopet.
Då blev jag så förfimrad, så jag visste varken ut eller in,
för det hade sett rent galet ut, om Petter inte varit med på sin
tvillingbrors hedersdag — tvi för heder! jag skulle inte så illa
säga. 1 det samma kom brudgumsbestet, len i munnen som
nytt grässmör, talade om moderns dödsstund, om brödrakärlek
ock hin ock hans mor, jag skulle inte så illa säga! Ock så
fick han Petter till att rätta på sig, klä sig i högtidsdräkt ock
gå brudgummen närmast in i brudehuset. Men i stället för att
andra blir svullna i käftarna, när de haft tandvärk, var
Petter svullen i ögonlocken, ock det nästan lika starkt som
bruden.
Petter bodde hos de nygifta ock skötte jordbruket. Pär
läste tidningar ock en okristlig mängd nya romareböcker, ock
hölls för att vara omänskligt lärd. Svåger ock svägerska talade sällan ett ord till varandra. Husfolket sa, att Johanna
någon gång brukade hugga på honom, men då tog Pär brodern
i försvar ock sa, att fel hade alla, men Petter var ändå en
bra karl.
Under det första året Pär var gift, kom där en ny visa på
tryck, som sas vara diktad av honom. Ja, du Sima Knut-Ols,
du har lärt den av mig. Sjung du, så får vi höra, om den inte
ändå är diktad av Petter. Jag skall börja den:

En gång invid himmelens portar jag stod
— vart kan man i drömmen ej komma? —
ock glädjen gick högt likt en rullande flod,
med stränder i solljus ock blomma.
Min tanke blev stark
som ek under bark,
mitt sinne likt duvan den fromma.
Då kom där ett moln ifrån skuggornas land
— vad kan ej ur mörkret framglida?
Vid blekblåa blixtar min paradisstrand
jag neder i djupet ser skrida.
Men jorden hon står,
ock månen han går
att ljus över stränderna sprida.
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Jag vet ej, om Eden på jorden kan gro,
— fast drömmarna rinna som strömmar.
Men nog kan här byggas till himlen en bro,
om järtat än blöder ock ömmar.
I sorgen fäst,
bär brovalvet bäst,
allt över de stridaste strömmar.
Jag får tårarna i ögonen, mitt gamla Lussefä, var gång jag
hör Sissa Knut-Ols sjunga den visan, ock jag tänker på att ingen
mer än jag visste, att Petter varit man för den.
Johanna våndade aldrig höra de här visorna, ock Petter
sjöng dem sällan. Han hade nu blivit en lustig bror, dansade
på lekstugorna, trallade ock gick på, så jag skulle trott, lan
hade glömt sitt tycke för svägerskan, om han inte varit så rädd
för att vara ensam med hänne.
Andra året Pär var gift, blev det illa ställt för störstpigan,
så hon måste ur tjänsten. Då svor Pär sig fri inför brodern.
Störstdrängen blev stående för äckan, ock • det hettes, att han
betalte fosterlönen för barnet.
Så gick där några år, ock så var det lika när igän. Då var
det minstpigan.
Nu måste Pär lösa ut Petter ur gården, ock det var nära
efter att bröderna blivit storm ovänner. För Pärnille-däkerskapet
tyckte, satt Petter, som inte hade någon skam att förlora, eftersom han var ungkarl, kunde stå för saken, för det skulle göra
Johanna rent olycklig, om hon finge nys om hur pigan hängt
efter ock frestat sin husbonde. Ja, sickna historier den Pärnillan
- kunde dikta!
Petter hade ändå inte järta till att lemna fädernegården
vind för våg, för Pär var nu nämdeman ock kyrkvärd ock
fattigföreståndare ock, jag hade när sagt, rackare med, så att
han tänkte starkt på att bli vald till riksdagsman, för han talade
värre än en romarebok, styggen.
Ja, en kan både skratta ock gråta, när en tänker sig tillbaka. I hemmet hade Pärnille-däkeren inga barn, men utomkring i bygderna har • jag räknat åtta, som hörde honom till,
ock utan att Petter hade hört ett knyst därom, var han misstänkt för de fän].
Sv: landsm. X111.10.
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Han hade en liten egendom i nabolaget. Min fyllesnuta
vände näsan i vädret, sedan han fördärvat mitt nya sängtäcke,
när han sista gången kom full hem, ock sen hushållade jag för
Petter. Då lurade Pärnilla på oss en piga, som jag genom
Rönnskan fick att gå till bekännelse, men då var det ute i hela.
socknen, att hon ämnade stämma Petter till tings.
Nu blev då äntligen Petter varm i pälsen ock smiter
pigan utom dörren. Hon till Pär, ock där blir ett arkeli, så
Johanna hör'et, där hon står i handkammaren.
Då går hon ut i köket, där Pär ock tösen — Elna hette
hon — var ensamma, ock säger, att hon, hustrun, inte vill längre
gå någon i vägen. Nu kan de ju skiljas, Pär ock hon.
Sen då gör han vid hänne, liksom han en gång gjorde vid
mig, flyger hänne i strupen, sätter hänne mot handkammardörren ock säger, att om hon knyster ett ord, så han får dåligt
rykte på sig, så skall han låta alla veta, hur Petter ock hon
haft det tillsammans alla dessa åren. Ja, så led var socknens
anseddaste bonde!
Johanna var ett gott, beskedligt liv — som jag så ofta sa,
när jag tagit något väl hårt i mitt eget gubbsvin. Ock nu bara
bad hon ftr sitt rykte ock lovade att i allt lyda sin man ock
husbonde. Elna stannade där i huset, ock Johanna visade hänne
all ömhet, för att taga misstanken från mannen.
Petter säger ingenting, för han har ju lovat modern att
aldrig göra något, som kan lända den yngre brodern till förfång. Men det kokar i honom, att Johanna skall tro honom så
illa ock att hon själv är så bedragen.
En kväll i skymningen — det var fram på hösten — träffar
han händelsevis sin svägerska ensam i stugan, där hon sitter ock
gråter. Inte vet jag, vad han sa ock vad hon sa, mer än det,
att hon ville veta, om han var skyldig till Boels olycka. Han
hade då svarat, att det inte tjänade till något att röra i gamla
sorger, här var mer än nog av nya. Då hade hon sagt, att
hon visste, att han var oskyldig till mycket av det, som sas
om honom. Ock nu, hur det ena ordet tar det andra, så säger
hon, att ingen i världen, utom honom, har hon hållit kär, ock
så tar hon svågern om halsen ock kysser honom. Om han gör
det samma vid hänne, skall jag låta vara osagt, för det talade
Petter inte om för mig. Men nog är, att i det samma kommer
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Pär in från sommarstugan med ljus i handen. Han gled alltid
omkring i huset liksom en katt, det bestet.
— Står det så till? Är det så min bror håller sitt löfte till
min mor? Jo, du är en vacker hustru, Johanna! Det var du
som vågade beskylla din egen man, ock nu ser jag ju med
egna ögon, att jag är bedragen.
Han hade nog predikat ännu mer lögn, men i det samma
kommer jag för att hämta Petter hem till en ko, som kalvat,
ock så blev där tyst, ock bröderna skildes åt utan att tala.
Men rätt som jag sitter om kvällen ock väntar på att Petter
skall sluta att ränna omkring ute i den mörka hagen ock snart
komma in för att äta, far Pärs Elna in genom samma dörr, som
jag stängde efter hänne, en dag Petter smet hänne ur sitt hus.
Ock nu skriker hon, att mor Johanna ligger på tvärs för döden.
Jag åstad, utan att få fatt i Petter, ock när jag kommer
dit, sitter döden hänne redan på läpparna. »Hon har fått råttkrut», säger jag till Pär, som går ock vrider sina händer.
Han svarar inte, men stannar ock glor på mig så, att jag
kände mitt usla, syndiga hår resa sig på mitt huvud. Jag teg
ock gav Johanna mjölk. Elna låg på knä vid sängen ock
skrek, så det var klokast att stänga dörren, så att ingen hörde
något. Ock Johanna var död ock borta, så där om pass när
hanarna började gala.
Hon hade dött av tarmvred, sa hännes man. Men andra
natten var, så sant jag sitter här en syndig människa, Rägnel
hos mig; men vad hon ville, vet jag inte riktigt, för hon bara
la sina fingrar — de var isande kalla som istappar — över
min mun, så jag tror, att hon ville ha mig till att tiga med mina
tankar om hännes rare Pärnille-Pär.
Där blev stor begravning efter Johanna. Petter var med
att bära hänne till graven, ock jag såg, hur han sviktade i
knäna, när han la den vita bårhandduken över sin skuldra.
Men sen bar han stadigt, så hon kom anständigt ned i jorden.
Enklingen grät stilla ock passeligt vid graven. Alla beklagade honom. För se ingen människa hade någon tid hört
dem byta ett ont ord, mer än Elna, ock hon teg nog med vad
hon visste.
Pratet om att Elna skulle dra Petter inför tinget, tog slut.
Det visade sig, att en mycket vidlyftig skräddare, som hade
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arbete, var bekant med hänne, så att hon till en tid flyttade in
till honom. Men bröderna talade inte till varandra, ock det
hettes, att de båda. ville väljas till riksdagsmän, så det var
orsaken.
Jag skulle ta bra fel, om inte Rägnel under denna tid
mer än en gång var hos Petter. Ock ordet gick, att Johanna
kom hem till Pär om nätterna. Men bröderna var ju båda för
lärda karlar till att medge sanningen.
Men en dag, kort före valet, kom Pär till Petter för att få
hans röst. Då blev jag inkallad i kistekammaren. Petter stängde
själv dörren, ock så var det han som räknade upp hela broderns
syndaregister, från Boel till Elna, ock den andre måtte vackert
höra på.
— Jag lovade vår mor att inte göra dig på något sätt för
när, ock det löftet har du att tacka för att du inte är en utskämd man. Men aldrig skall Petter Jespersson jälpa en —
vore det så hans tvillingbror — till att bli folkets utvalde man,
när han har tagit livet av sin hustru, säger Petter.
Pär hade hela tiden suttit som en arm syndare på dynekistan, men nu stod där liksom en stråle ut ur skarnets ögon.
Han lyfter upp huvudet, tittar på brodern oskyldigt, som barnet
där föddes i natt, ock säger så milt, så milt:
— Men, min käre bror, min hustru tog ju in förgift för det
hon hållit väl med dig. Både Elna ock Lusse kan vittna om
att hon sa, hon inte kunde leva utan dig. Det trodde jag
Lusse sagt dig. Jag har tegat, för att inte lägga sten på din
börda. Min egen får jag draga bäst jag kan. Vi möts väl en
gång inför vår mor, då får du din dom.
Petter stod först styv ock stum som ett klockfodral; men
så far han rakt på Pärnille-fanskapet, lägger honom tvebockad
över ett skrin där stod, ser efter en käpp, ock jag är inte sen
att räcka honom det första jag fick fatt i, ock det var en sliten
vävtrampa, som tog bra. Ock nu klappade Petter honom, så
det hördes ackurat som när en piskar en dyna, som där är bra
fjäder i. Det bästa var, att Pär inte tordes skrika, ock jag
passade noga på, att han bara skulle få, så han miste lusten att
sitta som riksdagsman, styggen.
Sen frågade Petter mig, om det var sant, att Johanna
själv tagit livet av sig, ock det måste jag då tillstå att hon
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gjort. Ock när Pär legat ett par tre dagar på näsan i sin säng,
kom han in igän till brodern, bad att de skulle vara goda
vänner ock glömma allt det framfarna.
— Det går jag in på, men en så vidlyftig man som du
skall folket aldrig narras till att välja, det vore både synd ock
skam. Jag ger min röst åt Nils i Askhult, ock jag har talat
vid alla våra vänner, att de gör det samma. Jag föreställde
dem, att både du ock jag var för oerfarna, sa Petter.
Efter den stunden liksom vissnade Pär, ock där började att
glunkas om både ett ock annat, för Elna hade pratat för skräddaren, ock han ville ha fler päugar, än Pär hade lust att betala. Ock så sålde han fädernegården till Petter ock liksom
landsförvisade sig själv in till Småland. Han tog Elna ock
hännes barn till sig, men dog kort efter. Folk sa, att han fått
ont i levern. Men för min del tror jag, att Rägnel straffade
honom, för det han sålde gården ock blev småländing.
Petter? — ja, Petter han gick ju hän ock gifte sig med
Johannas yngsta syster. Stackars den som litar på karlarnas
trohet! Men han sa, att systern var så lik Johanna. Ja bevars, de hade båda näsan mitt emellan ögonen, det hade de.
Jag flyttade från honom, men han blev ju ändå både nämdeman
ock riksdagsman ock kom till så stor ära, att han fick äta ur
silverfat på kungens eget bord.
Men där skall vana till att äta fläsk stekt i smör. Petter
tålde inte kungamat, fastän han hade gott kosthåll, när jag lagade hans föda. Han fick knep ock dog på själva stora slottet,
i kungens egen kammare. Ock hans majestät grät stora tårar,
när han hörde, att Petter var död i riksdagen, för det är inte
så lätt för en kung att få en sådan riksdagsman igän, skall
jag säga.
Den sista visan, han diktade, förstår en inte så bra, för då
var Petter liksom mera köpstadaktig av sig. Men Sissa KnutOla kan sjunga den, bara jag får börjat, så hon kommer rätt
på trallen:
Där växte upp två liljor på en ock samma gren
— jag säger inte var.
Den ena bröts av stormen vid morgonsolens sken,
i aftonstunden vissnade den andra.
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Då grodde där upp törne, som sargade till blods
jag säger icke vem.
Det var ju blott en fogel, så sorgefull till mods,
han sökte vita liljor ibland törnen.
Han klagade, att glädjen för alltid flytt sin kos
som mångens gör väl det —
ock såg ej, att på törnet där slog ut ros vid ros
med tårar uppå blomsterbladen röda.
Ock sommardagen flydde, ock lunden stod i glöd,
vid aftonsolens sken.
När fogeln såg på törnet, som stod med frukt så röd,
då sökte han ej längre vita liljor.
Ja detta var nu historien om Petter ock Pär. Nu kan
Björn ta ock förtälja en, som är roligare.

»Esbern Nillesson ock hans fruntimmer,
har ni hört talas om dem? Det är just en historia för ungdom»,
sa Björn ock drog på munnen, så tobakspipan förlorade sitt
fäste ock föll på huvudet i visboken.
»Blir den alltför galen, så sjunger vi», lovade flickorna ock
klappade smutsen ur sina kardor.
»Ock vi stoppar ull i öronen», skrattade drängarna. »Börja
ni bara, far!»
Sätt i väg då!
Det var en gång en rik släkt — det angår ingen, var den
bodde — som var så stor i hättan för sina stolta ock dygdesamma fruntimmers skull, så att ingen fick näsa upp för deras
manfolk, när det blev tal om granna töser. En son av denna
Esbernssläkten gifte sig sällan utom densamma, så till slut var
hela socknen ett enda släktbände, som hängde i hop värre än
hyvelspånor.
Men hur det nu var eller inte var, så blev där, skam att
säga, allt sparsammare med barn i Esbernssläkten, ock då som-
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liga av döttrarna nappades bort av otydda ungkarlar, så blev
där till sist riktig kvinnobrist.
En av de vackraste ock stoltaste Esbernsdöttrarna, under
de senare tiderna, var Nilla, som gifte sig med sitt nästsyskonebarn, Lave Esberusson. Han var ett. redigt hoseskaft, så att
kvinnan blev man i huset. Ock därför blev sonen Esbern vanligen kallad Nillesson. Sådant hade skett förr i den släkten.
Nilla Lavesa hade sina egna tankefunderingar över töser,
ock allt ifrån den dag hännes Esbern själv kunde snyta sig,
talade hon för honom om alla de snaror, som av dem lägges
för en oskyldig yngling med fämtitusen i hemgift. Så att när
prästen talade om en viss person, som går omkring som ett rytande lejon, tänkte Esbern på en tös med långt, långt gult, krusigt hår ock ett par ögon, som en kunde tända sin tobakspipa
vid. Han hade också förstås hört prästen säga, att hin kunde
förskapa sig till en ljusens ängel.
Ock ingen kunde väl häller tro, att Esbern Nillesson med
naturliga ock tillåtliga medel fått så starkt tycke till en tös,
som i sin barndom varit på socknen ock såld åt hans föräldrar
till vaktetös ock som hade en mor, som botade barn för skäver
ock äldre folk för kållan ock för övrigt kunde mer än äta
med munnen, för hon kunde viga ungt folk vid träd ock
källor. Ja, Röa-Hana har ni väl hört talas om? Det var hännes
tös; någon far hade hon aldrig haft, därför såldes hon omkring
i socknen.
Nu var Marja aderton år gammal, tjänte i prästgården ock
fick lära allehanda, ock Esbern var på sitt tjugeandra, så modern hade för ett halvt år sen haft hans hemgiftssängkläder
färdiga. Det fattades nu bara en passelig fästmö.
Nilla Lavesa reste själv med Esbern till Herbjäragubbeu,
som hölls för att ha större makt än Röa-Hana. Hon betalte
honom hela fyra riksdaler i silverspecier för att han skulle lösa
Esbern ur snaran. Nilla visste, ser ni, att sonen hade en redig
snara av långt gult, krusigt hår innanför sin lärftsskjortekrage,
ock det var bevis nog!
Esbern var inte häller den som nekade till en sanning.
Han var inte stortalig av sig, fast han var stolt över sin förnäma släkt. Han slogs aldrig, ändå han var den störste ock
starkaste ynglingen i hela socknen. Men när Herbjäragubben
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tog ock brände det gula håret, då knöt han händerna, så det
vitnade kring knogarna.
Naturligtvis trodde han, att han var förhäxad av Röa-Hana,
ock ville ha bot. Men nu gjorde botemedlet så ont, så både
Herbjäragubben ock Nilla måste binda honom fast vid stolen,
medan där blev läst ock rökat över honom.
När han kom hem, sjuknade han. De trodde, att han aldrig
skulle komma sig mera, ock så gick där bud efter prästen, för
att se vad det kunde jälpa. Det kunde rakt • inte tjäna till
något att tala om häxeriet för prästen, för antingen en präst
tror eller inte tror på sådant, pratar han ens dant. Men här
hade prästen osat bränt horn om Esbern ock sin piga, ock när
han såg, att döden fick gå värdshus förbi den gången, tyckte
både han ock prästfrun, det var klokast att få Malja bort ur
socknen. Från ögat ur järtat, tänkte de.
Ock så fick hon tjänst hos prästfruns syster, långt däkeren i
våld uppe i skogsbygden, dit Esbern aldrig kunde få sina vägar.
Jag vet en, som såg hänne ligga på sina fattiga knän för
prästfrun ock tigga att bara en enda gång få se Esbern, som
nu gick uppe. Men frun svarade, att det nu var bäst som
skedde, för Esbern Nillesson trodde inte större om bandet dem
emellan, än att han sökt Herbjäragubben för att bli löst.
Då for Marja upp från golvet, håret stod omkring hänne
som ett vajande kornfält.
»Har Esbern låtit honom bränna vårt kärleksband», sa hon
ock samlade det lösta håret med bägge händer, »så önskar jag,
att han aldrig må få någon kvinna, förrän detta faller till
marken som vissnade löv, ock jag tänker det skall dröja!»
Därpå satte hon sig upp på sin lilla kista, prästens gamle
dräng satte sig på åkebrädan, ock så for Marja förbi Laves
gård, utan att ens så mycket som titta till porten.
Från den dagen blev det fasligt rart med Laves ock prästens. Esbern fick läsa lärda böcker, ock prästfrun fick stora
smörtoppar till skänks.
Tystlåten av sig hade Esbern Varit förut, nu blev han det
ännu mera. Men han skulle sett ut som en härreman, om han
bara varit litet mindre ock oansenligare till växten. När
någon frågade honom, om han inte skulle gifta sig, svarade han
alltid: »Jo, när jag får se någon felfri flicka.»
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Lave dog samma år, som Marja flyttade från socknen, ock
nu började Nilla beflita sig om att 'söka upp en fästmö till
Esbern. I släkten fanns ingen ledig. Hon såg ut än en, än en
.annan otydd gårdadotter, men alltid kom där något i vägen.
Så dog slutligen Nilla, förvissad om att Esbern hållre ville dö
som ungkarl än ta någon, som hade den allrarninsta fläck på
sitt namn. Men in i det sista hade hon gott hopp om att han
skulle finna ett väl rekommenderat fruntimmer.
När hon väl var i jorden, började det remitteras i bygden,
att Marja fällt sådana ord, som kunde få en att tro, att Esbern
var vigd antingen vid ett träd eller en källa. De hade dessutom vid en ekerot funnit ett litet knippe kort, svart hår, som
de i början trodde att skolmästarens hund rätt om; men när
det blev bekant, att Marja lockat hår från Esbern, så såg en
grant, vad det var. Bort därefter hittades en bit papper med
Esberns namn på nere vid en källa. Ock så visste en, att han
allt finge gå till Röa-Hana, om han ville bli gift med ett fruntimmer. För Hana kunde både binda ock lösa sådan vigsel.
Men rätt som det är, beryktas det i socknen, att Esbern
Nillesson, som vid den tiden nog var sina modiga tjugeåtta år,
f'riat ock fått ja av den stoltaste tösen i en socken några mil
därifrån. Detta var i framtiden. Vid midsommarstid kom hon
ock såg sig för hos honom, ock allt såg väl ut. Men när de
skulle ut ock se på den växande hösten, mötte de Röa-Hana,
ock då tappade Esbern det han skulle säga till flickan, fast
käringen bara hälsade ock tittade långt på dem.
Längre fram på sommaren reste han för att hälsa. på sin
blivande fästmö ock sätta ut dag till trolovningen; för hur mycket han än späjat, hade han inte kunnat finna något att utsätta
på hännes rykte.
Nu ville det sig varken bättre eller sämre, än att där
denna sommar var storläger i närheten av denna härniga tösens
hem. Ock så skulle friaren roas med en färd dit för att se de
kungliga. Esbern skulle själv köra för sin utvalda vän, kan tro.
Hon var en besatt grann tös, den rättvisan skall ske hänne,
ock stolt såg hon ut i sin silversnörda skrud, det kan en lita
på. Ock ett hurrande raskt fruntimmer var hon.
Officerarne flockades omkring hänne, glodde som de varit
galna, ock frågade, om den där store mackadoren var hännes fjas.
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Här fjasas ingenting, sa Esbern, ock Rönn, hans rotekarl,
blev illa rädd, att där 'skulle bli arkeli av, för Esbern var karl
till att vysta en sådan fin krigskarl över hans eget tält.
I detsamma spelas där upp till dans ett stycke därifrån.
Krigsfolket ger sig till att hurra, som om det fått betalt för
det, ock allt vad liv ock anda hade, utom Esbern, rände för
att se prinsarna dansa.
När Esbern stått ensam en stund, kommer Rönn springande
ock mäler, att prinsen dansade med — ja, vad skulle han
kalla'na? — fästmö kanske?
Det är hon inte, säger då Esbern ock går fram till ringen,
som står packad likt en mur kring de dansande. Han såg då,
hur prinsen for av med hänne. Kjorteln flög, så en kunde se
hänne långt upp på benen, ock folket viskade: »Se på den nya
hovdamen. Månne hon kan stå på fötterna efter den dansen?»
Esbern visste gott, vad där menades med det ock med en
hovdam, ock ville inte se mera. Men i detsamma slutar dansen, ock prinsen går krokarm med hänne mitt igenom ringen
ock kommer så rakt i snaggen på Esbern, som inte hinner
rygga så fort.
Där är Esbern! ropar hon, nog så glad, ock stannar.
Är det din fästman, min — prinsen sa rent ut: min
sköna?
Varken är eller blir, för den kaka jag vill ha till heders,
skall ingen ha naggat, svarar Esbern. Ock det var hans stora
lycka, att både prinsen ock alla hans stockholmare var så
okunniga, så att de inte förstod vårt skånska mål. Eljes hade väl
knoppen huggits av Esbern. Nu bara skrattade prinsen. Flickan blev blek, men hovhärrarna trodde bara, att äran sökte
hänne, ock så kom där fram vin ock sockerkaka. Men Esbern
'gick till sina hästar, satte dem för vagnen ock for hem.
Så slutades det frieriet. Men flickan fick heta »hovdamen»,
så länge hon levde.
En tid därefter kom det för Esberns öron, hur det sas, att
han inte kunde få något fruntimmer, för det han antingen var
vigd vid ett träd eller vid en källa, ock då slår han sig i backen
på att han skulle gifta sig, innan året var ute. För han visste
med sig, att han kunde få en tös på vart finger. Han friade
då ock fick ja av en riksdagsmansdotter, som var så fin, så att
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hon varit med sin far i Stockholm. Därför vred hon litet på
talet, så hon snurrade rätt fint på r-en, men det hölls inte för
något vidare fel.
Esbern såg mera ut som en, som sålt smöret ock tappat
pängarna, än som en rik fästman; men han bjöd sina släktingar,
karlarna förstås, till trolovningen. Den skulle hållas i fästmöns
hus samma dag, som hännes äldste bror skulle ha bröllop.
Som en vet, är det inte brukligt bland hyggliga människor,
att fästefolk sitter ock hånglar med varandra. Så Esbern tänkte
sin del, när hans tillkommande träder in i kistekammaren, där
han står ock snyggar upp sig en smula efter den långa ritten.
Kyss mig en gång, innan prästen kommer! säger hon ock
far honom om halsen.
Är du en sådan, som inte väntar, tils en karl ber dig?
säger han ock slänger hänne ifrån sig.
Ock som han då tittar sig omkring, ser han dörren åt köket står på glänt ock en hel flock nästippar sticker fram, ock
bland dem såg han tydligt hela Röa-Hanas ansikte. Detta var
inte så underligt, för hon höll sig gärna framme, där som det
var gille. Men Esbern tänkte inte på det, utan på den dag
han lät bränna hännes dotters långa hårlock. Ock så kunde
han rakt inte få sig till att ingå trolovning med den andra.
»Hon har för starka Stockholmsvanor för mig», sa han bara
till hännes mor. Ock så blev det hela utlagt så, att han i sista
stunden inte kunde bli ense med hännes målsmän om flickans
hemgift. Men det gick, som han förut visste: hon fick heta
»Mätta-kyss-mig» i hela sin livstid.
Nu var Esbern trätti .år, ock det skulle knipa, om han
skulle kunna få en rik flicka. En fattig ville han inte ha in i
den stora stolta släkten.
Vid denna tiden var rike-Nilsens hustru enka. Hon var
både på fäderne ock möderne av Esbernsfamiljen, ock därtill
hade rike-Nils varit av samma släkt, så hon kunde rätt vara
ett passeligt gifte för Esbern. Hon var bara ett par år äldre
än han. Men där var två enklingar ock minst tre ungkarlar i
familjen som friade till hänne, så snart likstenen blev rest på
mannens grav, så där gloddes snett på Esbern, när han så smått
började stryka på foten för hänne. Det gick här som alltid:
bara den store, tyste Esbern tittade på ett fruntimmer, hade han
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hänne på sina film fingrar. Ock det sas allmänt, att enkan
skulle ha Esbern, så snart hon sörjt ut tiden, efter mannen
hännes.
— Bara inte Röa-Hana kommer emellan, sa enkans andre
friare. Ock hela socknen var spänd på hur det skulle gå.
Det var just vid sommarmarknadstiden. Hela Esbernsläkten
for till marknaden. Esbern bjöd enkan på vin ock kaffe i det
största tältet ock följde med hänne till västgötastånden. Där
köpte hon sjalar ock sjaletter. Deras bekanta följde efter för
att se, om han köpte psalmbok åt hänne. Men ingen kunde
upptäcka, att han gav hänne annat än ett konditors-järta för
tre skilling.
Rätt som det var, bjöd han åter in enkan ock hännes syster i det stora tältet, ock där tog de sig åter igän en pileknäck, så Esbern fick mod i bringan till att slå fram om giftermålet. Ock när de tu då kom ut, var enkan mild som en
morgonmjölk, men Esbern såg ut, som om han försvurit sig.
Bara inte Röa-Hana är till marknads, säger då en av
enkans friare, i det Esbern strök förbi.
När en talar om troll ock deras klär, är de när, säger
en annan. Där står ju käringen hos kopparslagaren ock byter
bort sin gamle kaffekittel.
Långt från skeden till munnen, säger en tredje. Ock i
detsamma vänder käringen sig om ock ser Esbern rakt i synen.
Enkan lägger inte märke till att Esbern blir rent stum, för
han hörde ju inte till de stortalande, ock där var för övrigt ett
sådant arkeli av folk, komedianter, spelmän, gungor ock possantiver, så ingen fick öronly. Nu var där också för första
gången kommen en sådan där karamellsnurra, som gick i rundel
med folk, som satt i korgar eller på trähästar, ock där ville
enkan upp ock åka.
Det går inte an för släkten. Vi har ju inte lagt ned sorgen efter Nils, säger systern.
Men enkan hade blivit liksom litet humörlig av marknadsvinet. Ock när Esbern inte säger något, utan låter det stå till,
så drar hon systern med sig upp i den ene korgen, ock snurran
far i gång.
Esbern står nedanför på marken ock stirrar rakt framför
sig, men får så höra skrik, vin ock flin från alla kanter. Enkan
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hängde med halva kroppen utanför korgen ock ropade ulrik.
Systern satt på huk ock höll hänne i benen, så hon inte skulle
ta överbalansen. När snurran stannade, var enkans kläder rent
nerklenta, för vädret hade tagit i marknadsvälfägnaden, kan en
väl begripa. Hon måtte in i ett hus ock göras snygg, sen for
hon genast hem. Esbern kunde hon ta harar för efter den dagen.
En utböling, som haft sina tankar till hänne, lät dikta en
visa om en anka, som gav ifrån sig sorgen i en karamellsnurra. Men visan blev inte sjungen i hännes bygd, för släkten var för mäktig. Enkan gifte sig med en av sina andre
släktingar. Ock så började nästan alla att tala om att RöaBanan säkert ock visst hade gjort så mycket, så att Esbern
fick vara utan fruntimmer.
Nu var hans kända töser ock enkor rädda för att få honom
till friare, för en hade ju sett, att alla, som ville ha honom,
fick någan klick på sig. Men han hade ju detta med sig, sa
fruntimmerna, att ingen kunde säga honom nej. Ja, sådant
skyller de ju alltid på, för det vi karlar skall bli gifta, kan veta.
Esbern gick nu ock summade sig ett års tid. Men så for
hin i hans gamla galanta till hushållerska, så att hon ville
gifta sig med socknens bälgtrampare, ock så började släkten
åter förmana ock tillhålla Esbern att göra allvar med att ta
sig en hustru, som kunde hålla honom hel ock ren, sola sängkläderna ock hålla pigan i örat. Nu för tillfället var där ingen
sorg i släkten, så han borde passa på ock hurra till med bröllop, innan sorgkläderna skulle på igän efter någon anförvant.
»Jag skall tänka på saken», svarar Esbern. Reser så till
en främmande stad ock friar till en flicka, som var känd för
att ha sina tjugefämtusen kronor. Hon var enda barnet, fadern
var enkling, hade sålt sin gård ock flyttat in till stan för att
få äta färsk mat var dag ock slippa sköta något.
Dottern var rysligans fin, men riktig mamsell var hon inte
ännu, så att där kunde inte sägas vidare på Esbern, om han
tog hänne. Men många menade, att han tog så långt bort antingen för att slippa möta Röa-Hana eller ock för att, ifall det
också nu gick om styr, ingen i orten känd tös skulle få en
klick på sig.
Flickan sa ja, ock det var nog så väl från hännes ock
faderns sida. Nu ville Esbern, att där skulle tas ut lysning
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genast, ock så kunde de vigas i stillhet i hännes hem. Men
då ger hon sig till att böla ock tuta, att hon inte gjort något
ont, utan kunde med heder visa sig som fästmö för hans släkt.
Ock hon ger sig inte, förrän han lovat ställa till gille med dans
i sin store sal, som gick tvärs över stugelängan.
— Men då väntar vi också med trolovningen till efter gillet,
säger Esbern. Han tänkte väl som så: inte denna resan häller,
sa taktäckaren, föll från taket tredje gången.
Ja bevars, det kunde de ju, medgav hon. För se saken var
den, att hon hade fått en extrany klädning med krusadoller, duskaruller ock dinglidang, både här ock där. Ock med den ville
hon rent konterfurnera hans släkt, där såväl fruntimmer som
karlar lät sy sina kläder på landet.
Nå, hille minsann! Där 'blev gille — höstgille hettes det
vara —i Esberns gård, ock hela släkten kom dit. Röa-Hanan
låg sjuk, så nu trodde de, att allt skulle gå väl ock Esbern
bli vid den rika tösen.
Inte vet jag, om stadbofruntimmernas baksidor är skapade
som baktråg, liksom skogsnuans; men det är visst ock säkert,
att till sina tider fyller de på dem med ett som ett annat, ock
här finns karlar som påstår, att sådant något kan få köpas färdigt. Detta hände i mina barnaår, ock det hettes, att grevinnan
på härrgården hade ett löst däkerskap, stort som ett bra svinböste ock stoppat med hästhår..
Esberns blivande fästmö hade nog inte sett sig på den sidan förrän nu, när den nya klädniugen skulle på för första
gången. Men nu tittar hon i Esberns rakspegel bak ock i sin
egen spegellåda fram, ock blir illa vid att se, hur krusadollerna
hänger på hänne som våta revar kring en humlestång.
»Här fyller jag på», sa hin bonden, lagade kronans väg
med en skäppa korn till länsmannen. Den fina köpstadtösen
tittar sig omkring i kammerset, där hon står ock gör sig grann.
Ock får så syn på en liten påse, utsydd med rött garn i namn,
kronor ock järtan, som hänger i en vrå under Esberns västar.
Den snor hon till sig, fjälar den full med garn ock vad hon
kan få tag i, ock när hon då får satt den fast, där han skall
vara, tycker hon, att nu är hon riktigt på sin filankomstuss.
Dansen går nog så bra. Esbern sitter bara ock tittar på,
för han har aldrig dansat, sen han ock Malja dansade kring
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majstången i världen. Men när det lider utåt natten ock gubbarna fått en knapp i västen, skulle där svängas till med ryska
polskan, ock då bär det sig inte bättre, än att en nämdeman
vid en svängom hugger tösen litet väl grabbhänt i bakkrusadollerna. Påsabandet slets itu, ock påsen flyger den onde i
våld ock träffar Esbern på skenbenet, där han står vid väggen
ock ser på dansen.
»Hali—hopp! Vem rår om den här trallaretaskan?» skriker
en av Esberns kusiner ock nappar påsen. »Här står Esberns
namn, med järtan ock annat filikranis, ock här är grunkor invärtes!»
Där flockades karlarna omkring påsen, fruntimmerna viskade
häftigt med varandra i en vrå ock tittade på främlingen, som
kommit med sådan falskhet in i den välskapade Esbernssläkten.
Hon såg ut som en död sill ock vågade inte gå över golvet,
utan slog händerna för ansiktet ock gret.
»Påsen är min», säger då Esbern högt ock långsamt. »Jag
fick den i min barndom av min lekkamrat, Maja, som sytt den,
ock jag håller den alltför god till att tjäna till en tvi-fan åt
vanskapta stollemajorskor.»
Där var så tyst i laget, så en kunde höra väggknarren
ringa. Esbern hade ryckt till sig påsen ock gick ut med den.
Släkten såg ut, som om någon kört förbi den med ett lass pannkakor, utan att den fått smaka en enda. För nu blev det vetterligt, att Esbern under alla dessa år inte glömt Malja.
»Vad skulle du med påsen, ditt fä?» sa Esberns farbror till
sin son. »Den luktade Röa-Hana på en halv mil, ock en kan
lita på att det är hon som åter drivit sitt spel.»
Nu tog kvinnoflocken åter till att viska ock vinkade så på
männen. Då träder Esberns moster fram till den gråtande främlingen ock ber hänne gå in ock förklara sin remedja för Esbern, för eljest kunde han vara karl till att slå upp med hänne.
Men så sätter- hon på dörren, väcker sin far, som sov på
en bänk i stugan, ock reser därpå från hela gillet. Hon sa
inte så mycket som ajöss en gång.
Esbern ovetande höll nu hans kvinnliga släktingar råd om
huru de skulle få honom löst :från vigseln med trädet eller
källan. Röa-Hanan var den , säkraste en kunde lita till, för
hon var ju den som själv hade vigt honom. Men om hon så
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rev upp den gamla historien pm Malja., då var det lika galet.
Det syntes ju klart vid höstgillet, att han ännu tänkte på tösen,
ock det inte så litet ändå, efter som han inte skammade sig för
att tala. om hur väl det varit med dem under barndomen. Han
kunde gott hitta på att ta hänne i huset, ock det vore ändå
inte det värsta som kunde hända.
Men innan släkten hunnit vända sig varken hit eller dit,
hade Esbern tagit Malja till hushållerska. Det sas, att hon
blivit gammal ock att hon helt säkert mist sitt långa, granna
hår, för hon syntes aldrig barhuvad, varken ute eller inne. Ock
hännes gamla tycke för Esbern var nog rent förbi, för hon talade aldrig av fri vilja till honom, utan bara skötte sig själv
ock sina sysslor. Hon hade flyttat till honom för att vara närmare sin sjuka mor, sas det.
Så gick där ett år, ock där gick två. Esbern fick höra
många pikar för det han hade detta fruntimmer i huset; men
bara ingen knyste ett ord om hännes hedersamma kalakter,
svarade han inte. Men vid den tiden hade länsmannen en skrivare, som just var en liten spyfluga ock kunde aldrig låta Esbern vara i fred, sen han fått reda på att där i ungdomen
varit något emellan honom ock Malja.
En dag på tredje året är där begravning efter en rik man
i byn. Där är denne lille skrivaren med, blir sned i hättan på
eftermiddagen ock börjar igän att gå an med Esbern, om han
inte skall hålla bröllop med sitt fruntimmer. »Vad gör det att
hon är skallig?» säger den lille bjäbben; »du kan ju ställa om,
att hon inte behöver bära brudkrona på .sin hedersdag.»
Esbern svarar inte ett muck, men han går stillsamt fram
till skrivaren, griper honom mitt om livet, som om det varit en
rågnek, lägger höntingen under sin vänstra arm ock klämmer
till, så han hängde liksom i en krampa.
Sprattla inte, ditt lilla kryp! säger Esbern saktmodigt ock
kånkar så av med skrivaren ned till ån. Alla de andra efter
för att se på leken.
Jag vill gärna be om förlåtelse, pustar den lille puttifnasken, när han varsnar vattnet.
Behövs inte», svarar Esbern, bed hällre en bön, medan
tid är! Säg: Gud som haver barnen kär, se till mig som liten
är. Nå, vill han, sprallebytta?
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Inte ville skrivaren, men han läste ändå, som Esbern ville.
Ock därpå doppades han ett tag i ån ock fick gå. De andre
ville nu fira Esbern, men han föste dem från sig ock gick hem.
Det var just i skymningen. Marja stod i stugan ock skummade den sura mjölken till kvällsmaten, pigorna var ute för
att syssla med varjehanda. Esbern ställer sig hos Malja, men
hon låtsar inte märka ett knyst över att han kommit så tidigt
från gillet.
Bra flöt på mjölken, säger han.
Går nog an, svarar hon.
Hör, Malja, du — jag ville säga — dricker den brune
kvigkalven bra, så han duger lägga till? säger han ock skruvade på sig.
Där är ingenting som fattas kalven, svarar hon ock skummar vidare.
Vad jag skulle säga, Marja, du — vill någon av pigorna
flytta i år? säger han.
Inte det jag vet. Det är för tidigt att säga upp ännu,
svarar hon.
Men du vet väl, om du vill stanna hos — jag menar i
tjänsten, säger han.
Blir jag uppsagd av husbonden, flyttar jag till min förra
tjänst, svarar hon.
Vad var det jag ville säga? Jo, fryser du om huvudet,
eftersom du alltid går med huvudklädet på? säger han ock
drar i snibben i hännes nacke.
Går det dig för nära? Fingrarna ur fatet, Esbern! svarar hon ock drar snibben till sig.
Vad skulle du här, när du inte mera kan tåla mig? frågar han argt.
Jag sa ju, när du stadde mig, att det skedde för min
gamla mors ock den stora lönens skull. Inbillar du dig annat,
så tar du fel, Esbern, säger hon lika knott som han.
Jo, jag har tänkt annat, Marja, säger han så fint ock
vill ta hänne om livet.
Kom bara inte, för då lägger jag dig på munnen med
flötaskeden, så det säger svask! säger hon ock hötter med den
stora hornskeden.
Sv. landsm. XIII. 10.
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Så tvär har ingen av de töser varit, som jag friat till.
Jag har fått ja med uppräckta händer, säger han.
De har varit kärare efter att få en klick på sig, än jag
är. Du har aldrig menat ärligt med någon. Nu vill du försöka
göra mig till narr, men kom bara inte! säger hon.
Nej, så min själ, vill jag ej. Jag vill min liv ha dig
till min äkta hustru ock älska dig i nöd ock lust
ock köra mig ut i köld ock frost, som ramsan låter. Jo,
jag kan den! högg hon tvärt av.
Men hur i häcklefjäll skall jag då få dig till att begripa,
att jag frågar i all tukt ock ära, om du vill ha mig till din
äkte man, människa! säger han ock river sig i huvudet.
Mig, som är rent skallig? frågar hon, röd som ett droppande blod.
Har du mist ditt hår av sorg för min skull, Marja? frågar
han kärvänligt.
Inbilla dig bara inte det! Jag har sålt det, eller kanske
bränt upp det, för att ingen ungkarl skulle behöva söka kloka
för min skull. Jag ämnade aldrig stå brud, säger hon.
Jag förstod ju inte bättre då. Men nu skall jag visa,
att du skall bära kyrkkronan med ära, säger han.
På en skallig huvudknopp? småsmilar hon.
Jag mäktar väl köpa dig en hel lösperuk. Jag har sett
en nästan lik ditt hår, den kan fås för tjugefäm riksdaler. Det
är ändå inte så galet med löst hår, som med en lös — ja du
har ju hört, vad din påse fick tjäna till härom året, viskar han
i hännes öra.
Hon böjde sig undan ock löste huvudduken. Esbern hade
nära givit hals vid den syn han såg. Men han bet över orden
ock knöt själv åter klädet kring hännes huvud igän. Hon grät
ock sa, att hon gjort, som hon gjort, för att se, om han bara höll
av hännes hår ock inte av hänne själv. Ock han svarade, att
det var bäst, att klädet satt på till bröllopsdagen.
Följande söndag lystes där för Esbern ock Malja, ock det
var nära efter att alla de av hans släktingar, som var i kyrkan,
skrikit till högt, när de hörde det. Efter gudstjänsten samlades
de hos klockarens. Ock där blev en ståhej, skall jag säga, som
om hela världen var kommen i en pölseände. Men Esbern
hade respekt med sig, ock Marja var inte den som blev sko-
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trasa åt någon. Ock så kom de överens om att bemöta hänne
som en äkta släktinge.
Men släkten grinade ändå, som hundar grinar åt svin, när
bröllopsbjudningen kom. Mäst gruvades de för Rön-Hann, som
skulle sitta överst vid bordet, ock för brudens skalliga huvud.
Bandhätta brukades inte i den bygden, eljes hade det inte gjort
något, om bruden hade hår eller inte. Men kyrkkronan skulle
ju bäras på utslaget, krusat hår, ock Esbernsfruntimmerna kände
i hela vida världen inte till någon annan lösperuk än prostinnans. Ock den var rödbrun, eljes kunde man väl fått låna den.
Den vite kluten ville de inte tänka på, för så illa hade det
ännu inte gått för någon brud i Esbernssläkten, att hon fått bära
den gifta kvinnans huvudbonad på sin hedersdag. Ock inte
kunde det komma i fråga med Marja.
Det var ändå konstigt, att Esbern, som funnit fel på alla,
skulle få en skallig brud. Jo, en ratar i kornet ock får stubben, så plägar det gå, hette det.
När hela släkten var samlad hos Esbern bröllopsdagen, var
där ett viskande ock tiskande bland fruntimraerna, som om huset varit fullt med stenskvättor, ända tils prostinnan kommer
ut från bruden ock ber någon av de kunnigaste av de närvarande fruntimmerna träda in ock jälpa hänne fasta kronan
på bruden.
Där blev sjå, skall en veta. Var enda en var den klokaste
i sådant. Alla satte de av mot dörren, där prostinnan stod, så
de när ränt hänne över ända, ock i det samma säger Esbern:
Det är visst bäst, att bruden går ut i stugan, där är
bättre plats.
Ut kommer nu bruden, ock alla ger till ett rop, när de ser
Marjas kända hår flyta som en krusig guldflod, nästan ända
ned till hännes knä.
Ja, så ser hon ut, sa Röa-Hanan ock stack näsan in
genom köksdörren.
Där stod den gamla också ock kikade under hela vigseln,
ock ingen kunde få hänne till att gå in eller sitta vid bordet.
Esbernssläkten skall inte behöva säga till mig, som käringen sa till grisen: Håll dig vid din kant, om du vill äta nr
samma fat som jag — så lydde den gamlas svar, när Esbern
nödgade hänne.
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Då gick bruden själv ut i köket för att hämta sin mor.
Men nu var hon ingenstädes att finna. Det spordes sen, att
hon gått till nästa by för att läsa över ett par förgjorda svin.

Ja, nu är den historien ute, ock den var ju inte värre, än
ni kunde höra på den, fast den handlade om många fruntimmer
ock bara ett manfolk. Nu kan Mätta Pär-Ols ta ock tala om
en värre, sa Björn ock tände på sin tobakspipa.
Tala om en värre! sa Mätta ock la ny ull i sina kardor.
Det värsta jag vet att förtälja är om det krig, som i hina
åren stod utrikes, när dansken ock tysken inte kunde samsas
bättre, än att vårt krigsfolk måtte ut för att hålla styr på dem.
Den tiden var det farligt för flickor att leva, det må alla tro,
för här drog krigskarlar omkring nästan i alla byar, ock nattly
skulle de ha, det var det allra värsta.
Ja kors jag minns granngivligen den lördagskväll där kom
inkvartering i Källegården. Det var en flock som skälldes tör
Smålands grannadörrar, riktiga attanhalare att se till ock granna
med för rästen, vad de så hittat på för lanter för att få ett sådant
öknamn. Kanske de på sitt eget vis stått på vakt utanför Smålandsgräbbors dörrar, för de har sina seder de småländingarna.
Emellertid står just alla fyra Källegårdspigorna ute på
kökstrappan ock blöter sitt hår i dricka, som ju ordentliga pigor gör — när de inte blivit så vidlyftiga, att de smöder håret
med isterpomada ock kammar sig varje dag. Där blev en uppståndelse bland dem, kan en tänka, för pighuset var just nykalkat innantill samma kväll, så att pigorna hade ämnat ligga
i kornladan ett par nätter. Ock nu trodde de, att husbonden
skulle göra den roligheten om inte, bara för det att krigskarlama också skulle sova där i halmen.
Ock ja män gjorde han så med, Källegårdsmannen. Ock
därtill satte han med egna händer en stor hänglåsdäker framför dörren till pighuset om kvällen. Det är levande sanning
jag säger, för jag var själv med, när vi försökte bryta upp
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dörren. Ja, det är ett besynnerligt mod en får i krigstid. Det
är som skolmästaren säger: folk kan göra allt för sin ädla
frihet.
Men vad jag nu egentligen ville tala om, är historien om
en rotekarl ock en skånsk husar, som bägge tjänte för Källegården. Ni skall få höra pasaschan om
De två Sandellarna.
Du tid, sådant vin ock snoppande där var vid Landskrona
hamn, den dag våra krigare skulle ut på det salta havet för
att segla ut i kriget! Töser tutade sorgligare än de värsta
hundar, ock soldatkvinnorna storbölade som kor ock viftade
med allt vad de hade att tillgå, när skeppen la från land.
De bägge Sandellarna viftade igän, det argaste de kunde,
för Bengt Sandel], husaren, hade samma sommar gift sig till
ett bra stycke jord med en barnlös enka; ock Lars Sandell,
rotekarlen, hade någon tid hånglat med en piga, som skälldes
Sissa-min-död. Ack ja! Jag ser hänne, när jag vill, där hon
sen satt ock mjölkade klockarens ko ock sjöng så ynkeligt:
Nu står jag på min resa ock skall fara;
vem vet, om jag kommer igän.
(Stilla, kobest!)
Farväl alla flickor så rara
ock min allrakäraste vän!
En svensker gosse jag är,
(Sparka lagom!)
ett uppriktigt järta jag bär;
men sorgerna de äro så många,
ock tankar likt skyarna gå.
Ack, om jag hade vingar såsom duvan,
(Slår du, ko!)
som duvan på ängen så grön,
då skulle jag ge mig till att flyga,
(Det var hin till kräk!)
flyga bort till lilla vännen så skön.
Ja, hade jag min vän,
skön som liljan på grön äng!
Men det kan ingen mänska begära,
för den kärleken den är ju så svår.
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Det var nu Sissa-min-döds sätt att sjunga kärleksvisor hela
den sommaren.
Men så sålde klockaren sin ko, ock Sissa-min-död gav sig
hän ock blev jälppiga under hösten i Frälse-Jäppas gård. Där
hade de fått inkvartering, norrbaggar tror jag, med en kaften,
som för den skull lika gärna kunde vara själva bäckamannen,
så galen var han efter att komma i vatten. Men Frälsegården
har inte så mycket vatten på egorna, så där kan hållas en
fattig anka en gång, ock Jäppa la nya bräder över brunnen,
för att inte kaftenen skulle fara ner i den ock orena vattnet.
Så nu gick det feta bestet där ock kippade efter vädret som
en halvfjällad gädda de tre första dagarna.
Den fjärde dagen ser Jäppas mora en liten bäck komma
rinnande från gästkammaren utåt sommarstugegolvet. Hon ränner fram, slår upp kammardörren ock skymtar den galne kaftenen, där han står mittpå golvet, sådan Gud skapat honom,
ock sprutar på sig själv med brandsprutan, som hade hängt på
sommarstugeväggen. Hon slog dörren igän ock rände efter Jäppa.
Han in till norrbaggen — för karlar har då ingen skam i sig.
Där blev arkeli om vatten ock golv ock renlighet, för Jäppas
mora tålde inte för sitt liv den nya moden att skura golven.
De hade råd att hålla sig med vit golvsand, sa hon alltid.
Men hur regerandes Jäppafolket än var mot sina tjänare,
så var ändå den norske kaftenen dem alltför mastig, ock han
gav sig inte med det där sprutandet, förrän Jäppesan lovade,
att han skulle få plaska sig i köket, för där var tegelstensgolv
ock rännsten.
Nu blev det, som Sissa-min-död sa, attan gånger värre, för
nu blev kaftenen så modig ock kokett, så att han ville ha en
av sina gemena norrbaggar in till sig i köket till att gå an
ock blöta på honom med sprutan, ock det klockan mellan tie
ock älva på dagen, när ordentliga fruntimmer sätter middagsmaten över elden.
Det kunde vara galet nog med en karl, naken som han
kom hit till världen, men att ha två var mera, än Sissa-mindöd kunde tåla att se.
Jäppesan for upp på vinden, så snart kaftenen visade sig
i köksdörren. Hon, Sissa jag menar, grät ock tjöt, att hon
ville, liksom liten Kerstin i visan, hällre brännas på bål än
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stå mellan knektarna två, när hon själv hade sin egen rotekarl
i främmande land.
Då kom Jäppa. »Tag du sprutan, tös, ock ge kaften, så
att han blir sval», viskade han till Sissa. »Han begriper inte
ditt språk ock du inte hans, så det är detsamma, om du sköljer
honom eller en riktig naturbagge.»
Ock så underhandlade Jäppa med kaftenen, att han skulle
gå före i en ring på köksgolvet ock Sissa efter honom med
sprutan. Men där sattes stor plikt på om han bara en endaste
gång gick avigt om.
Detta gjorde kaftenen inte häller en enda gång, det vittnade själva Jäppasmoran, för hon hade ett hål i kökstaket, så
att hon kunde ligga på vinden ock se hela redligheten. Tvi
för det leda! Men hon stod i ansvar för sin tös, sa hon.
Eljes tog Sissan-min-död sig under denna tid före att sjunga
en ny visa, när hon satt ock mjölkade Jäppas kor. Ock tonen
i den radängan gick bra i takt med mjölkningen. Men tårarna
trillade nedför hännes käftar lika stritt som mjölktåren i byttan. Jag skall sjunga visan:
Nu har jag rest kring världens runda klot
ock skådat lusten ock kraft av dygden.
Där stod en kavaljer, han spelade fiol,
hans ögon brunno allt som en sol.
När jag såg hans låga,
mist jag min förmåga;
när jag såg hans låga,
glist jag min förmåga.
An så vilad vi i grönan äng,
där såg jag lågan av hans kärlekseld.
Ja, där är ett par vårs till, men det angår oss inte, för det
år nog, att kaftenen spelade så pass fiol för Sissa-min-död, så
att hon glömde Lars Sandell.
Jag har så titt tänkt på vad prosten brukade säga, att där
var det goda med kriget, att det uppväckte så mycken slumrande kärlek i fäderneslandet. Ja, godheten kan vara sin sak,
men inte förstår jag eljes, vad för rart det var med den myckna
krigsfolkskärleken den tiden. Ock inte tror jag, socknarna
tyckte det var så rart med det, 'som följde efter.
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Men för att nu tala om Lars Sandell, så fick han inte ute i
Tyskland nys om detta kaftensväsen. Men däremot så hände
det, att Bengt Sandel], den gifte husaren, som stod på en annan plats i kriget, hade en kamrat, som plägade få brev från
hemorten. I den tiden hade det allt gått så långt, så att somliga pigor själva skrev sina brev. Ock det som Bengts kamrat
nu fick, det var ifrån Källegårdens störstpiga, ock i det brevet
stod att läsa i själva slutet:
— — »Till sist vill jag inte vidare nytt omtala, än att när
Sanden kommer hem, har han något att börja dagen med. Han,
som alltid varit så stoltserande, kan vara glad att få försörja
en offansersglött, om han eljes tar hänne till godo.»
Kamraten kände bara Bengt Sandel] ock tänkte genast,
att hans enka hoppat i galen tunna i denna krigens tid. Ock
så låter han Bengt förstå, att det är illa ställt med häpne.
Bengt for rakt i flint ock svor en dyr ed, att om så kriget
räckte sju år, så skulle han inte skriva en rad hem. Enkan
kunde få gå där, tils han själv kom. Så skulle han se, om det
var värt att behålla jordlappen, betungad som den nu var med
en del av den lilla kärlekssmula, som prosten tyckte var så
bra för fäderneslandet.
Under tiden går hans oskyldiga kvinna ock väntar i sitt
hederliga enkestånd på brev från mannen, ock först tror hon, att
han fallit i striden. Men klockaren förklarade för häpne, att
tyskarna inte fick lov att skjuta på vårt folk nu för tiden, ock
så inbillade hon sig, att han svultit ijäl därute.
Ja, där kunde ha varit något i detta, för tyskarna var så
oskäligt dumma, så att de kallade all skedmat för soppa, om
det så bara var vattengröt. Det är gu dagsens sanning.
Enkan var emellertid rent över sig given, ock när hon såg
Bengt Sandells civila kläder ock hans blårandiga arbetsblus,
var hon nästan inte till att styra. För de kläderna hade hon
köpt honom i dyredom, bara för han skulle tycka om hänne,
ock nu var de pängarna spillda. Ni tror väl, jag ljuger; men
det är levande sanning, att hon gav sig till att gå med Sandens
stövlar, hans sticktröja ock bluströja. Ock hade hon varit en
nymodig kvinna, hade hon säkert också slitit upp hans byxor
— tvi för den onde!
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Vad det inte var galet med krigsfolkskärlek här i landet,
så var det i Tyskland, för där var fruntimmerna rent ryska
efter svenskarna, ock där var inte en av dessa som fick gå i
fred för dem.
Sa en svensk, att han var gift; så visste tyskfruntimmerna
inte bättre, än att de menade förgi ft, ock så skrek de: »it
lipe, lipe man!» Ock lipade själva, som om de fått råttkrut
i sig.
Sen upptäcktes det, att 'lipa' var det samma som kärlek.
Men då var många av våra så långt inne i mackabeerna med
liperiet, så självaste generalerna måtte säga till tysktöserna,
att vi här hemma hade kristliga äktenskap med präst ock allt,
så de fick ta sitt förstånd till fånga ock inte fresta svenskarna
över deras förmåga — de gifte förstås; de andre kunde de lipa
över bäst de ville, sa generalerna.
Så en dag tick vår klockare brev från sin son, som var frivolontär i kriget, ock han skrev på tvärs ute• i kanten på brevet, att Sandell råkat i klabberi ock omständigheter för en
tyska — en i hatt ock kappa — ock där var inget annat råd
än ta hänne med.
Där kom liv i klockarebenen, kan tro! för han kände bara
den gifte Sandell. Han satte av till mor Sandell ock tröstade
hänne med att mannen inte var värre död, än att han — ja,
ni vet vad jag menar, prostens krigskärlek med smått ock gott
förstås, fast detta goda inte just skedde i fäderneslandet, som
prosten ville att det skulle.
»Jag vill just se, var Sandell skulle sätta sin hattdam, om
jag toge min jordlapp? Hade detta skett i fredstid, skulle han
blivit evigt olycklig för mig. Men när det nu bara är en tyska,
som han kommit vid i kriget, så får jag väl se, vad jag gör,
när han kommer hem. Men det är då väl, att jag slitit upp
hans civila don, så han slipper att dra det ur huset till en, som
kanske inte har en kristlig upplöt i sin syndiga nederdel», sa
Sandellskan med gråtande tårar till klockaren.
Ock så kom det i tysthet ut i hela bygden, att Sandell ingått tvegifte — så gott sådant kan ske i Tyskland, förstås, ock
under krigstider.
Aldrig glömmer jag den sommardag, när husarerna äntligen kom ridande från Köpenhamn. Vi, byns folk, stod i två
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rader på bygatan, ock där var sådan ståhej, som om kungen
kommit med drottningen på nacken. Ock husarerna sjöng ock
trallade i vildan sky.
»Där rider, min liv, Sandell!» säger då hans kvinna ock
högg mig i armen, som om hon trodde, jag var en tjuv ock
ville stjäla honom. »Men var kan han ha sin hatt-tyska?» frågade hon. Ock det kunde jag inte svara på.
Emellertid ville hon, att jag skulle följa med hänne hem,
för hon var liksom litet klämd om bröstet, sa hon, när hon
tänkte på Sandell. Han hade hälsat så kapadosiskt, när han
red förbi, tyckte hon.
Han hade inte längre till rusthållaren, än att han kunde
lemna av häst ock persedlar ock komma till sitt hem samma
kväll, så vi gick ut ock in i väntan. I själva solnedgången
kom han, nog så solbränd ock hurtig, in i stugan, ock i detsamma far kvinnan honom om halsen med ett vin:
Sandell! Sandell! Kan det inte gå tillbaka?
Tillbaka! säger han då ock tar sina armar till sig. Jag
glömde, vad som hänt. Kan väl en Tysklandsresa gå tillbaka?
Han sa detta så svårmodigt ock satte sig så tungt nere vid
dörren. Både hans kvinna ock jag bölade, som om vi varit
piskade med ris, om jag skall tillstå det.
Käre, välsignade Sandel], sitt då inte på det viset som en
tiggare vid dörren, utan kom upp till bordet! Vi är alla syndare, ock kriget föder ju så mycket sorg. Glöm nu Tysklandsresan ock sitt upp för att få en bit i livet, sa Sandellskan ock
hickade. Skall det vara en liten tår? sa hon.
Var har du'et? frågade han, vit i synen, tvärs igenom
det bruna.
I kistan i kammaren, Sandell, sa hon.
I kistan? Är det — förbi? sa han ock blängde, som
om han länt ögonen ock skulle bära hem dem samma kväll.
Ock du skäms inte att stå ute på vägen, din maruggla!
- Skäms, jag! Är du ur stålet, karl? Tror du, att du är
hos din tyska, kanske? Hon kan vara din maruggla ock inte
jag! Jag skulle förlåtit dig ock tagit dig till godo, men nu
skall jag gå till befälet — jag skall ta' huset, jorden, dina civila kläder, som jag gett dig ock som jag slitit upp under
tusende tårar för dig — du skall inte ha en tråd på din kropp.
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Så kan du gå arm i arm med din tyska hattdam — kan du,
du! Ock så skrek hon ackurat, som när ett slaktkräk tar de
sista tagen, långt nere i halsen.
Är hon till på köpet vänstersnodd i hanbjälken? Står
kistan där ute? säger han då till mig. Kunde det åtminstone
inte blivit begravet, innan jag kom hem? tyckte han.
Begravet! säger jag. Vill Sandell inte ha det, kan han
slippa. Men kan en människa inte hålla sig nykter ock anständig, utan att det oskyldiga pomeransbrännvinet skall begravas, så är det visst bara en usel tysk nykterhet.
Vad donrawetter, putsa tofflor! som tysken säger, sprackar
ni om? Här måtte vara fel i rapporterna, säger han.
Sprackan! Jo vi har allt här hemma fått sprackan på en
viss Sandells tyska hattdam!» hickade Sandellskan.
Ja, vad innerst i Hellesponten rör det dig eller mig? Ock
i detsamma slår han till ett skratt, så fönsterna skallrade. Det
är Lars Sandells tyska, din gamla kära —
Han tog ett språng för att lyfta upp sin kvinna, som låg i
en tåreflod på den rena bordduken, men så ryggade han:
Varför svek du mig? Var det för denna historias skull
att kaptenen, eller vad han var, fick makt med dig? pustade
Sandel]. Men hon lyfte upp huvudet ock tittade på honom, så
ögonen blev stora som tekoppar. Hon kände inte ett fnyk
till Sissa-min-död ock norrbaggen.
Jag menar karlen primar! sa hon.
Men då var det nog jag som kom till att skratta, ock det
så jag tänkte jag skulle explambera. Ock när jag fick styr på
mig igän, gick jag i Sandellskans kista ock tog brännvinspluntan ock frågade, om den borde ha varit begraven, eller om
Sandell inte hade lust att få sig likasom en liten kaptenshatt
i glädjen. I den stunden liknade vi alla tre justament en dag
när det rägnar, medan solen skiner.
Ett par söndagar efteråt gick jag en mils väg för att titta
till Sissa-min-död, som satt på socknen. Jag hade lust att höra,
om hon sett rotekarlen Sandell ock hans tyska.
Jo, det hade hon. Det var ett elände i det lilla torpet.
Hatt ock sidenkappa, lergolv ock flätade risväggar uttill, vitlimmade innantill — för Sandells torp var bara uselhet. Tyskan
såg ut, som 9m hon ätit upp nådåren för räven, ock allt vad
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hon sa, var: »danka, danka». Det skulle väl betyda, att hon
tyckte, hon var avdankad.
Sandell hade varit hos Sissa ock frågat, om ton inte med
sitt barn ville flytta till torpet ock jälpa hans hustru något till
rätta, för eljes visste han inte, hur det skulle gå med matsmulorna. För tyskan kände inte mera till matlagning, än att
hon till ock med kallade kalvkött för fläsk, ock att hon kokte
klimpar utan att bry sig om att ha en sopptår att äta till dem.
Men Sissa-min-död ville inte gå emellan man ock kvinna,
om så hustrun inte var annat än en tyska. Därför fick Sandell
ha det, som han hamsat det, ock Sissa fick ligga, som hon bäddat till sig. Fast hon sörjde gruvligt över sin dumhet med kaftenen ock var rädd, att Sandell skulle få höra talas om, hur han
gick runt i Jäppas kök med hänne i sommarhettan.
Kaftenens barn blev inte gammalt, det dog kort före Sandells tyska. Hon gick bort tre dagar efter deras barn kom till
världen. Då skickade han efter Sissa, ock nu kom hon ock
jälpte honom med begravningen ock vårdade barnet. Men på
söndagskvällen efter begravningen tog Sissa på sig huvudklädet
ock bjöd enklingen farväl.
Vart skall du gå? sa han.
Jag skall, min död, gå till kyrkegården ock se om min
lille stackare, som ligger där, säger hon, för att omskylla sig
för det hon gret.
Då droppade tårar, stora som sockerärter, från Sandells
ögon. Men han bara såg på sitt lilla barn.
Vill du lemna mig, felande usling, ditt äkta barn, så skall
jag vaka över det dag ock natt, så du kan få sörja din hustru
i fred ock ro? säger Sissa ock stortjöt, för det är för svårt att
se en karl gråta.
Sörja! Ja sörja över att jag lockade hänne, utan att bry
mig vidare om hänne, det gör jag hela min livstid. Hon blev
utstött av sin släkt, svarar han. Men vill du, säger han, under
den första tiden stanna här hos barnet, så tar jag tjänst på
Källegård, ock jag skall aldrig sätta min fot hit utom var söndagsmorgon. Då på vägen till kyrkan tittar jag in till den
lille ock hör, om här fattas något.
Gud välsigne dig, Sandell, som inte tror mig vara ett
krigsfolksfruntimmer, fast jag rände runt med brandväsendet
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efter den norske bäckamannen. Jag kan lika gärna själv tala
om det, hickade hon.
Jag var inte bättre än du. Krig är något fasligt, hälst
när en inte skall slåss, utan bara kan få allt vad en pekar på.
Men det är bäst att rent glömma alla Tysklandsresor, tyckte
Sandell.
Det är min död det bästa, menade Sissa ock tog honom
i handen.
Så gick det bra i de bägge Sandellarnas hem ända till
andra sommaren. Ock många undrade på om inte Sissa-mindöd ändå skulle ha sin rotekarl nu, när sorgetiden var ute.
Då kommer Bengt Sandells hustru en slag springande till mig
— jag tjänte det året hos klockaren, som var enkling — ock
hon visade mig ett brev, som kommit från Tyskland till
Sandel].
Se, sa hon, står här inte detta förbistrade 'lipa' eller
'lipe', som är detsamma som tysk kärlek, ock den vet en hur
den är under krigstider! Du skall se, att Sandell också har
haft sin lipesill där ute.
Klockaren hör, att där står något på i köket ock kommer
ut ock får se brevet. »Det är ju till infanteristen Lars Sandell», säger han, »ock ni är olyckliga som brutit det!»
Står där då något farligt däri? sporde jag. För jag ville
gärna veta, om Lars Sandell haft flere tyska liperier för sig.
Det angår ingen, sa klockaren. Jag såg nog, att han
inte var själ till att förstå brevet. Men du, sa han till mig,
kan få gå till hans torp med skrivelsen.
Glad blev jag ock satte av, det värsta jag kunde. Sissa
satt som vanligt ensam i torpet med Sandells barn.
Är inte Sandell här? sporde jag.
Här? Han har som vanligt varit här ock sett om barnet. Har du ett brev till honom? sa hon.
Inte är det något att bli rädd för, sa jag.
Gå in till skolmästarens ock hämta Sandell, där sitter
han ock läser tidningen som vanligt, sa hon.
Jag går, Sandell kommer in ock får brevet av Sissa.
Ni har allt haft en egen sort 'I i p e' därinne, säger då
jag. Brevet är väl från en tyska? säger jag.
Ja, säger han ock ser nog så glad ut.
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Det är visst bäst, att jag med detsamma säger dig, att jag
tänker höra mig efter tjänst, säger då Sissa, ock var rent tjock
i halsen.
Han tittade stort på hänne. »Jag har eljes bara väntat på
detta brev,» säger han, »för att fråga dig, om du inte vill bli
hos mig —»
Hur länge då? Det vill jag min död veta! svarade hon.
Jag blir min död inte skotrasa för en tysk lipeska, det skall
du veta, Sandel]! säger hon.
Gå till sides en liten stund, säger då Sandel] till mig,
så får jag tala ett par ord med Sissa.
Jag gick ut i köket, ock där kunde jag ha fått stått ännu,
för de kysstes ock klappades inne i stugan, så de glömde både
lag ock förordning.
Det var ett nätt samtal, sa jag ock kom in. Vad är
det då för tysk kärlek där talas om i brevet? sa jag.
Om min tyska svärmors. Hon skriver, att hännes man är
död ock att mitt barn efter honom får ett arv på ett par tusen.
Prosten har fört skriftväxeln för mig, sa han, ock småsmilade
över hela ansiktet.
Söndagen efter tog han ut lysning för sig ock Sissa. Ock
om det nu var för det prosten alltjämt höll vid sina egna tankar om det goda i fäderneslandskrigskärlek, eller det bara
skedde av glömska, skall vara osagt; men säkert är, att han
kallade Sissa från självaste predikstolen för »hederliga ock
dy gd es amma pigan». Det skulle bara varit under fredstider,
som en stackars piga sprungit med brandstodsprutan bakom —
tvi, jag vill inte tänka på en knekt, utan när han är i sin fulla
mundering! — så hade det varit så lagom dygdesamt. Men i
krig går det som det kan med hedern.

»Nu kan gärna mor i huset lösa på sin historiepåse. Hon
förtäljer alltid något, som kommer en att rysa i ryggen, så
grant är det. Vill mor?» frågade grannens piga.
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— Tänkte nog, jag inte blev fri, vill därför tala om det jag
bäst tycker om:
Snåla Bertas historia.
Hännes föräldrar hade ett litet torp. Men stenig ock mager var jorden, enris ock ljung var det knappt möjligt att hålla
från åkerlapparna. Mannen slet ijäl sig på rödjning ock stenbrytning, ock när han var kommen kristligt i kyrkegården,
måste enkan med sina fåna barn ut ock tigga. Borgenärerna
tog torpet ock de få kreaturen.
Den första natten enkan med sin kull ungar bad om husrum hos andra, hände det, att som de alla ligger på bondens
stuggolv, vaknar den äldsta flickan, Berta, vid det att någon
sakta ock varsamt stoppar hästtäcket kring hännes rygg. Hon
ser, att det är den döde fadern. Han går från det ena barnet
till det andra, ser på dem ock höljer över dem de pjaltor, bonden slängt åt tiggarne. Längst stod han dock hos modern, böjd
över hännes huvudgärd, ock strök ock jämnade på halmkärven,
så Berta trodde, han var kommen tillbaka för att stanna hos
dem. Detta gjorde flickan så trygg i sinnet, så att hon somnade.
— Märkte du, att far var hemma i natt? frågade modern om
morgonen. Jag tyckte, du var vaken. Skall han få ro i sin
grav, så får vi se till att gripa till annat än tiggarstaven. Jag
såg nog, hur gruvligt ont det gjorde honom att se oss ligga på
golvet i halm ock hästtäcken. Du får jälpa mig att försörja
dina syskon, Berta.
Där i orten fanns i den tiden ingen riktig fattigvård. De
hade inte börjat sälja fattigjonen till den minstbjudande, utan
de gick alla lösa liksom byens få, ock gårdshundarna hade
nog att göra med att hålla de värsta flockarna från böndernas
dörrar.
Berta fick tjänst hos prästens som vaktetös. Två av pojkarna fick liknande tjänster hos bönder. Men våren var kall
ock våt, ock pojkarna för klena ock för uselt klädda: de fick
båda frossan ock dog vid pingsttiden, ock så var de borta ur
eländet.
Enkan hade med de två yngsta barnen, en halvårs gammal
flicka ock en tvåårig pojke, hyrt in sig hos en annan fattig
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enka, som dock egde en huskoja med två rum. För det ena
rummet skulle nu Bertas mor betala tio kronor om året ock
bära in vatten ock plocka bränsle i skogen åt sin värdinna, för
hon var illa halt. Men så skulle denna i stället titta till de
två barnen, när enkan var på utarbete hos bönderna.
1 den tiden — det var i början på 1840-talet — fick en dagsvärkskvinna på sin allra högsta höjd 12 skilling ock födan för
en dags arbete, från klockan fån på morgonen tils solen gick
ner om sommaren. Ock som kosten var knapp i den magra
bygden, så kunde den fattiga modern sällan av den tillmätta
maten spara en bit bröd, om hon själv skulle bli vid krafter
både till att arbeta ock att ha det minsta barnet vid bröstet.
Därför gick den fattige tolvskillingen mäst varje dag i böndernas
fickor för bröd ock mjölk. Ock vad som blev över, fick lov
användas till kläder, så Gud allena måtte veta, hur hon skulle
kunna samla tio kronor till hyran.
Berta hade ingen lön hos prästens, hon fick några avlagda
kläder, som modern lappade ihop, för Berta fick inte ha arbete
i hand, där hon gick eller satt hela dagen vid trädgårdsdammen
ock vaktade på en otalig hop fjäderfä. Hon hade det eljes
gott. Ingen levande själ såg hänne, från det sol stod upp ock
tils sol gick ned, undantagande när hon var inne i köket ock
slängde maten i sig, medan prästfrun själv såg efter kräken,
ock det var, kan en väl begripa, bara ett par minuter vid middagen. Vid de andra måltiderna bar prästens kloke hund mat
till hänne i en liten korg.
Hon var en stark unge, hon aktade inte rägnskurarna mera
än en gås. »Den samme härre som väter, han torkar», brukade hon säga. Men hon var gruvligt bekymrad för hyran ock
grubblade på hur hon skulle kunna förtjäna pängar.
Hon frågade prästfrun, om hon ville låta hänne sticka
strumpor. Men frun hade fullt upp med mat, pängar ock allting, ock hon kunde omöjligt tänka, att gåstösen ville ha en
extra inkomst för något arbete i hännes tjänst, utan bara skrattade ock sa, att hon inte ville begära annan gärning av hänne,
än att hon vaktade fjäderfäet ock på lediga stunder ränsade
bort ogräs ur grönsakssängarna.
Då lärde Berta sig att göra flöjt ock visselpipa av pilgrenar ock sålde dem för en skilling stycket. Men prästen blev
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ond, för tösen hade lärt sig att blåsa en hopsavals på flöjten.
Han kunde inte tåla dans, men kom att tänka fd tösens kristendom, så att hon nu ordentligt fick sin läxa i katekesen ock
stora frågeboken vanje dag. Hon var ju snart stor nog att läsa
sig fram, ock det skulle just blivit ett rart besvär för prästen
att då lära hänne kristendom. Nu fick hushållerskan befallning
att höra hänne i läxorna.
När hösten kom ock det blev kallare i luften, fick hon
kaffe om morgnarna ock på eftermiddagen, ock till kaffet två
bitar kaksocker, för prästfrun höll sitt folk väl ock räknade
ordentligt sockerbitarna åt hushållerskan. Då kom Berta på
den tanken att spara sitt socker. Hon hade allt förut sparat
sitt sovel ock hälften av sitt bröd för att ge modern, som inte
var dag kunde skaffa sig dagspänning ock föda. Hon var glad,
bara hon hade något att stoppa i munnen på barnen.
Tycker du inte om socker, tös? frågade prästfrun hänne
en dag, när hon såg Berta lägga undan sina sockerbitar.
Jo, sa hon, jag bara gömmer dem.
Det är en led vana för barn att äta torrt socker, sa frun,
ock värst för töser, som tjänar, för när de får tandvärk, kan de
inte uppfylla sina plikter, utan gör huset obehagligt för sitt
härrskap, säger hon — som sant kan vara.
Jag rör det inte med min mun, svarar då Berta, jag
säljer det på bykrogen, där begagnar de det till brännvinsbitar.
Du skulle skämmas att vara så girig efter pängar!
Vet da inte, att girighet är avgudadyrkan? Jag skall draga
in ditt socker för att inte leda dig i sådan frestelse, sa frun.
Det skall allt frun låta bli, säger då hushållerskan, om
inte frun i stället betalar hyran för tösens fattiga mor. Ungen
här nänns inte äta sig mätt, bara för att kunna spara något
hem till hänne ock syskonen.
Jag vill inte ha folk, som drar hem något. Berta får
flytta i oktober. Du skall ju läsa dig fram nästa år ock behöver allt vara hemma ock läsa över. Här blir ingen plats
för sådant under vintern.
Härre Gud i himlens tron! sa då Berta ock knäppte ihop
sina händer, var skall jag då ta vägen, övergiven som jag
Sv. landsm. XIII. 10.
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är av både Gud ock människor! — Ock hon grät, som om hännes
järta skulle brista.
— Skäms, tös, att knota på Gud! Tror du, att han skall bry
sig mindre om dig än din stackars fattige far, som kom igän
från sin grav för att se om er, när ni låg som tiggare på golvet? sa hushållerskan. Vill du lyda mitt råd, så går du till
Hanna Pär-Håkens ock söker tjänst. Där är ingen som gärna
vill vara där, för mannen har slaget, så han skriker ock fradgar som ett svin under slaktekniven. Men du har ju inte stort
att välja på. Vem tar väl gärna i tjänst en tös, som skall läsa
sig fram? sa hushållerskan så sant ock riktigt.
Hanna Pär-Håkens tog Berta. Lön fick hon ingen det
första året, men hon fick lov att sticka strumpor om nätterna,
när hon ville, för där skulle alltid brinna ljus över mannen i
stugan. Ock Hanna tyckte inte illa om att tösen vakade i
hännes ställe. På det sättet fick hon ihop några styver till sin
mor. Värst var det med maten, för Hanna delade aldrig ut
födan, ock så hade Berta inte rätt till att ta något av sina måltider hem till modern.
När Berta varit där i huset en månads tid, sa hon en dag
till matmodern, att hon gärna ville låta bli att äta en enda
fläskbit på hela året, om matmodern i stället ville ge hänne
fm kronor i pängar. För så mycket var modern skyldig i
hyra.
— Fäm riksdaler! säger då Hanna; så många pängar har
jag inte sett, sen vi betalte skatt. Men eftersom du är så
sträksam, så skall du få en liten gris att föda upp till din mor.
Ock till våren skall du få sätta dig två kappar potatis, ock du
skall få plocka liljekonvaljer en gång i veckan att sälja ock
bär två gånger ute i marken. Där kan bli styvrar av. Men
så vill jag också, att du skall stanna här i huset, så länge
Håken lever, för att jälpa mig ock min son med allt, la
hon till.
Berta var rysligt rädd för Håken, när slaget tog på honom
ock han skrek, slog ock fradgade, så blodet stockades en i
kroppen. Sonen Jonas var tyst ock tungsint av sig. Ingen
munterhet fanns där i gården. Smått ock knappt var där om
allt, så Berta skulle gärna velat flytta från detta elände. Men
hon kunde inte undvara grisen till modern, ock så tog hon
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Hanna Pär-Håkens i handen på att hon skulle stanna i huset,
så länge mannen levde.
När grisen var så stor, så att han kunde leva på grönt,
ledde Berta hem honom, ock vid det tillfället fick Jonas för
sig, att han ville följa med hänne. Han var ett par år äldre
än hon ock gick just i målbrottet vid den tiden, så alla undrade, om han skulle få faderns sjukdom eller gå fri.
Nu var det så ställt, att Hanna Pär-Håkens var kommen
av en släkt, som hettes kunna mer än äta med munnen. Det
sas om den, att där gjordes små konster både i ont ock gott,
med trollknutar ock sådant där. Om det var sant, är inte gott
att veta; men säkert är, att Hannas farfar, som varit inspektor,
hörde till frimurarna ock blev tagen bort en dag ute på marken, när förbundets tid var förbi. Ock hans bror var både
präst ock frimurare, så han kunde skaffa sig allt vad han ville.
Men han låg också en lördagskväll död på sitt golv, svartblå
som en grytbotten ock med märken kring halsen liksom efter
glödröda fingrar. Hanna själv kunde inte tänka på att bli väl
trodd, när hon gick hän ock tog en sådan man, som inte har
lov att gifta sig ock ha barn. Ock när hon så hade fått Håken, gav hon sig till att göra alla de konster, en häxa kan
hitta på, för att befria honom från slaget. Men det blev värre
ock inte bättre, ock huset fick styggt rykte på sig för trolldom
ock sådant.
Därför kan en förstå, att enkan, som rådde om huset, där
Bertas mor bodde, nog kunde vilja ha sin andel i grisen som
säkerhet för hyran. Men det kan inte förtänkas hänne, att hon
inte ville ha djuret in i huset, förrän hon liksom renat det från
allt trolltyg, som kunde ha följt med grisalivet från hans barndomshem.
Bertas mor vågade inte sätta sig emot den andras mening.
Titan så blev där lagt en bra slump krut i en fyrgryta på spisen, Berta ock Jonas lockades till att gå efter tistel ock annan
grisamat vid vägkanten, ock så tog enkorna grisen ock band
honom till händer ock fötter, bar honom in i köket ock la
honom på ett bräde över fyrgrytan ock höll honom en i var
ändan.
Men detta kunde inte gå för sig i tysthet, för grisen gav
hals, som om han trodde, att hans sista stund var kommen, ock
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detta hörde Berta ock Jonas. De rände från både tistlar ock
svinmolla ock benade av mot .huskojan för att se, vad där stod
på. Den översta halvdörren till köket stod på glänt, Berta rev
upp både den ock nedra dörren ock rusade in, ock Jonas hack
i häl efter. Just som de nu ville springa bort till spisen, sticker den ena käringen ett brinnande ljus in till fyrgrytan. Där
blev en knall, så alla fyra vände benen i vädret, ock grisen
flög rakt upp i skorstenen.
Bertas mor kom först till sans. »Grisen! Hur gick det
med grisen?» skrek hon.
Ja, han låg död under sot, sten ock lera, som fallit ned
från skorstenen. Nu kom också den andra enkan till liv, ock
de tjöt över grisen, så de ingenting annat märkte, förrän Berta
skrek: »Jälp, jälp! Jonas har fått slaget!»
Där låg han nu på köksgolvet ock bar sig åt likadant som
fadern. Men i en handvändning hade Berta med sin mors jälp
klätt av honom varenda tråd på hans skälvande kropp ock
slängt över honom en gammal kjortel, ock så i elden med alla
hans kläder. För det lär vara det enda som kan jälpa, om
det sker första gången en människa har ett sådant anfall.
Detta var nog gott ock väl. Men ingen av dem hade tänkt
på att när kläderna var brända, så kom de inte igän på kroppen på Jonas, ock skulle han ha kläder hemifrån, måste de ju
säga Hanna, hur allt gått till. Ock då skulle hon aldrig förlåta varken enkorna eller Berta, att de uppenbart hållit Hanna
Pär-Håkens för att vara en häxa.
Berta bara låg på knä bredvid Jonas ock hade hans huvud
på sin arm ock rätade ut hans knutna fingrar, medan hon grät
stritt som arlarägn ock ropade hans namn. Hännes mor järnrade sig ömkligt över grisen, ock den andra enkan sa, att det
nu skenbarligen hade visat sig, hur den onde anden farit ur
svinet ock in i Jonas, så att det var väl för dem, att de bränt
krut under kreaturet.
I allt detta kom Jonas till sans igän ock hörde, vad där
blev sagt. »Tror du också, att jag har trolldom ock sådant där
i mig, Berta?» viskade han så innerligt svårmodigt, så det kunde
röra en sten.
— Nej, Jonas, men jag tror, att vi har skrämt slaget på dig,
ock det gör mig olycklig för hela livet, sa hon.
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— Ge dig inte så svårt, Berta! säger han då. Jag har alltid trott, att jag skulle få detta arvet. Gå hem efter mina söndagskläder. Säg mor, att olyckan är kommen, men det är onödigt att tala om grisen, säger han.
Hanna blev rysligt eländig, när hon hörde, hur det var med
sonen. För hon hade tänkt på ett förmånligt gifte till honom,
så där kunde komma mera medel till gården, som nästan låg i
lägervall. Håken förstod vid denna tid knappt någonting, utan
låg jämt till sängs ock spelte kort med sig själv.
Jonas hade en silversked, som han hade fått i faddergåva,
den sålde han, Berta ock modern ovetande, ock för pängarna
köpte han en bättre gris åt Bertas mor. Ock när tösen skulle
ut ock plocka blommor eller bär för egen räkning, var Jonas
alltid före hänne ut i skogen. Ock det var han som tingade
med dem, som skulle, sälja varorna åt Berta, så de inte skulle
narra hänne. Han hade nu haft flera anfall av sin ärvda sjukdom, så modern hyste inte något hopp om hans framtid.
En dag som de var ute för att plocka hallon, sa han
Berta, att det inte var förbjudet i tidens lag, att en sådan som
han gifte sig. Prästen hade sagt honom, att det endast var en
samvetssak, ock nu ville Jonas veta, vad Berta tänkte om detta.
Hon trodde, att det var synd. Men hur det ena ordet tog
det andra, sa han, att han aldrig fick en glad dag i världen,
om inte hon ville bli hans. Då föll bon honom om halsen,
grät ock bekände, att hon höll honom kär, men ville inte ha
ett kommande släktes olycka på sitt samvete.
— Här är nog ändå med sjukdom, nöd ock fattigdom i världen,
mer än att jag skulle öka eländet genom att ge efter för mitt
järta, sa hon. Ock dessutom kunde jag som din hustru inte
ha rätt att sträva ock slita för att jälpa min fattiga mor. Nu
har jag ju fått nior Hanna till att väga brödet åt mig, så att
jag kan bära hem hälften av det.
Allt vad han vidare sa tjänade inte till något. Det enda
Berta medgav var, att han skulle säga sina tankar till modern;
men det skulle bara ske för att inte hon skulle tro, att där
skedde något bakom hännes rygg. Mor Hanna tyckte, att Berta
hade rätt, ock så blev där inte vidare talt om saken.
Men i början av september dog Håken efter ett svårt anfall av sin sjukdom. Berta, som tjänat där i säx år, var nu
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fri från avtalet ock tänkte sätta sig ner som väverska, för att
bättre kunna bistå de. sina. Men flyttningen kunde inte ske innan
den 24 april, ock Berta ämnade inte tala om sina tankar förrän
på nyåret, när det blev laglig tid att säga upp tjänsten.
I oktober samma år var det just att närvfebern gick så
svårt över flera socknar. Berta miste då både sin mor ock de
två syskonen, så denna bördan lättades för hänne; fast hon var
sådan, den tösen, så att hon sörjde dem alla tre, som om de
varit hän n e s försörjare.
I samma veva sjuknar också mor Hanna-Håkens, ock när
hon kände det lida mot slutet, kallade hon fram Berta, ock så
sa hon, att det inte stod till att få något förmöget gifte till
Jonas, så mycket hon än i all tysthet hade hört efter, därför
fick nu Berta ta honom.
Berta sa nej ock att det var stor synd. Hon ville inte se
ett barn lida så, som hon sett Håken ock Jonas plågas. Men
mor Hanna svarade, att giftermål var en sak, barn en annan.
För det senare rådde människorna själva, det hade den nye
skolmästaren sagt, ock han hade inte mindre än tre stora böcker om det kapitlet.
Ja, den karlen söp ijäl sig till sist, som ni vet.
Mor Hanna sa, att hon talat vid Jonas ock att han, hällre
än att rent mista Berta, ville gå in på vad som hälst. Ock
den sjuka sa, att hon väntade av Berta, att Jonas inte skulle
lemnas ensam, oförmögen som han var att sköta egendomen.
Berta kunde inte tänka sig en större lycka än att slita
ock arbeta för Jonas, ock så lät hon då övertala sig, för hon
visste, att där ville kraft till, om han skulle kunna bli vid
gården.
Men så dåligt, som det hela var efter moderns död, det
hade Jonas aldrig tänkt sig. Ock nu var det han som ville ge
Berta sin frihet att flytta. Men det var inte värt att tala med
hänne om sådant nu. Hon skulle både leva ock dö hos honom.
Ock som hon inte ville, att där skulle pratas, ont om dem, blev
de vigda vid jultiden.
Ingen kunde begripa, varför Berta inte ville ha någon piga
ock i det hela inte gärna såg främmande människor i huset.
Men när prästfrun hörde talas om den unga hustruns ensliga
liv, påminde hon sig Bertas »lust att samla», som frun sa. Ock
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så blev allt utlagt som girighet, ock hon började redan de
första åren att kallas »snåla Berta».
De hade varit gifta i tre år, ock folk böljade säga, att
Berta var för snål till att nännas ha barn. Det första året var
Jonas mycket hemma, hans hälsa var bättre, ock han strävade
ärligt med sitt gårdsbruk, men sågs inte vara riktigt glad. Ock
drängen spred ut, att det unga paret sov i var sin ända av
stuglängan. Andra året märkte folk, att Jonas ofta gick långa
vägar utan något bestämt ärende. Tredje året tog han sig före
att resa på marknader, ock de var rädda, att han skulle slå
sig på superi.
Vid den tiden hade drängen en gång sett husbondefolket
hålla varandra om halsen ock gråta, som järtat skulle brista,
fast han inte hört, att någon ledsamhet var på färde.
Det fjärde året på hösten kom där ett barn, en flicka, som
var röd ock vit som mjölk ock blod.
Hade Berta förut arbetat som en häst, så slet hon nu för
två. Men där var ingen som visste, vilken järteångest hon hade
för barnet, som hon tyckte hon inte hade rättighet att ega.
Hon var så rädd, att det ärvt familjens hiskliga sjukdom. Modern ville inte veta av någon barnpiga, för en sådan kunde i
oförstånd skrämma slaget på barnet. Ock så skiftades hon ock
Jonas till att sköta den lilla, när Berta eljes kunde vara säker
på att han för tillfället var fri från sina anfall.
Litet kläder hade Berta förut, nu nändes hon inte skaffa
sig andra än slitplagg. För hade hon satt en varelse hit till
världen, så var det hännes skyldighet att värna den mot framtida fattigdom. Berta glömde aldrig, att hon gått för var mans
dörr ock tiggt sina bitar, ock skulle det nu vara så illa, så att
barnet bar sjukdomsfrö inom sig ock blev fattigt, skulle det i
en framtid kunna bli sålt som fattigjon i socknen. Sådana
tankar kunde ibland förleda Berta till att hela veckor leva på
bröd, salt, potatis ock sur mjölk, för att kunna sälja mera
smör, en liten ost eller en bit salt fläsk.
»Hon är så snål, så att hon inte nänns äta sig mätt», hette
det nu i bygden.
Prästen sa, att det stod dåligt till med hännes kristendom.
Ock det är sant, att hon aldrig lärt sig att läsa katekesen
rent ock klart utantill. Men ibland kunde hon ändå liksom
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fäkta med bibelord mot frestelsen att på ett hedniskt sätt
sörja för morgondagen. Hon gick aldrig i kyrkan, för prästen
ock kyrkorådet hade förbjudit Jonas att gå dit, sedan han en
söndag fått ett anfall mitt under predikan. Man ock hustru
tog nattvarden hemma ock tröstade varandra med Guds ord,
det bästa de förstod, om söndagarna.
Men knappt dagades det om måndagen, innan Berta åter
var i arbete, för att liksom ta igän den försummade dagen.
Ack ja, frestelserna är många, ock Berta var en olärd kvinna!
Flickan, Hanna hette hon efter farmodern, trivdes vål.
Men när hon skulle ha sina första tänder, visade där sig ryckningar i den lilla kroppen. Folk rådde modern till att genast
söka kloka för barnet, men hon sa tvärt nej till det. Ock nu
gick ordet kring bygden, att snåla Berta inte ens nändes våga
ett par kronor på sitt barns hälsa.
En dag — barnet var då två år ock skulle ha kindtänder —
hade Berta rest bort med den lilla, ock ingen kunde få veta
av Jonas, varthän hon farit. Ock så trodde de, att hon rest till
en »klok gubbe» i Bjäre härad, som hade rykte om sig att göra
billiga kurer. Men Berta hade då på ett helt år varken smakat
kaffe, smör eller kött, utan sålt ock sparat pängar, så att hon
skulle kunna resa till en berömd doktor i självaste Köpenhamn för att tala med honom om barnet. Hon ville hålla
den saken hemlig, för hon tyckte, att en sådan färd hördes
alltför storaktig för hänne. Hon hade ju bara varit en fattig
tiggetös.
Doktorn hade ingenting bestämt kunnat säga, om barnet
skulle gå fritt för den ärftliga sjukdomen eller ej, ock så tog
Berta igän till att slita ock sträva för att få den lille gården
skuldfri åt fadern ock flickan, vad som än månde komma.
Jonas dog, när flickan var tie år gammal, ock folk blev
rent ifrån sig av undran över det stora gravöl, snåla Berta
gjorde efter honom. Hon hade då på sig sin svarta bröllopsklädning, som under alla åren legat insvept i ett lakan i hännes
kista.
Sedan hon blev enka, gick hon ofta i kyrkan ock hade
flickan med sig. Men hon släppte då aldrig barnets hand ur
sin, ock när prästen en gång dundrade om hälvetet ock slog i
predikstolen, gick hon genast ut med hänne ur kyrkan. Folk
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sa, att hon bara skulle hem ock på tjä,nstpigors vis stoppa
sina strumpor på söndagseftermiddagen.
Under flickans barnår märktes aldrig till, att hon ärvt faderns sjukdom. Modern var gruvligt rädd för åldern emellan
tolv ock fåmton år, men också den tiden gick lyckligt förbi.
Ock nu var Hanna den vackraste tös en kunde se.
Hanna kunde väl vara så där aderton år gammal, när
riksdagsmanssonen Tor Mårtensson Made till hanne. De två
unga tyckte om varandra. Han var ortens förnämste ungkarl
ock sin egen härre, för hans föräldrar var båda döda. Men
Berta blev fasligt bekymrad för hur det kunde gå med det
ärftliga onda, om Hanna blev gift ock skulle ha små. Hon
reste i all hemlighet igän till Köpenhamn för att rådfråga en
professor om detta, ock när han inte kunde lova något bestämt,
så for hon till biskopen i Lund för att höra, om det inte var
stor synd att led efter led fortsätta en släkt, som hade ett sådant
arv att vänta.
Hon ville aldrig ut med biskopens svar, men hon lät de
unga få sin vilja fram. Ock så gjorde snåla Berta ett så
hederligt bröllop för sin dotter, att folk sa, att »nu lever hon
inte länge.»
Hon sjuknade också en månad efter bröllopet, ock jag vet,
att det var av saknad efter dottern ock av järteångest för
hannes hälsa. Men de gamla sparsamhetstankarna satt i hanne
ända till det sista. För när svärsonen skulle köra ock hämta
prästen åt hanne, bad hon honom att med densamma skjutsen
ta en halv tunna råg med sig till kvarnen, som han skulle köra
förbi. Rågen skulle malas till mjöl att baka bröd av till hannes begravning.
»Inte mer än en halv tunna, hör du det, Tor! Där får
inte kostas stort på mig, som bara varit en fattig tös i hela
mitt liv. Ock när du kör hem med prästen, kan du tala vid
snickaren om kista, så sparar du tid ock hästar. Du kan gärna
ta mått av mig till kistan, medan jag lever.»
Tors piga hade hört detta, ock hon förde det ut i bygden. Därifrån kom det i tidningarna ock las ut som råhet ock
girighet.
Svärsonen ock dottern förstod det bättre. Berta blev begraven, som om hon varit en riksdagsmansmora. Ock vill en
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tro det eller ej, så är det dagens sanning, att prästen, som nu
var prost, höll ett liktal över hänne ock berömde hännes goda
järta ock kristliga givmildhet, utan att han fått så mycket
som en sur sill för besväret. Kan någon säga, hur det undervärket skedde?
Jo ser ni, nu när snåla Berta var död, kom det i dagen,
att hon brukat ge alla tiggare, som kom till hänne. Men var
ock en av dem trodde, att han var den ende som förmådde beveka hänne, för hon sa till var ock en: »Talar du oni för en
endaste själ, att du får något här, så ger jag dig inte så mycket, som du kan lägga på din nagel.»
Ock så var tiggarna så illmariga, så att i vade gård talade
de om, hur hård snåla Berta var. Ock det talet förvärvade
dem alltid på vart ställe ett stycke ost till brödbiten. Men
nu när hon låg död, skröt var ock en tiggare över att ha bevekt hänne, ock så blev det kunnigt, att hon, som försakade
allting för sig själv, mer än en gång givit tiggarebarn smör på
brödet. Men historien om hännes girighet på dödsbädden stod
först i bladen ock kom sedan i härrskapsböcker, som gäller för
sanning.
Dottern Hanna lever ännu ock har aldrig haft känning av
slaget. Vår Härre är man för att sätta stopp också för onda
arvedelar.

Sjung en grann visa ovanpå den historien, Bertel Smed!
sa Björn. Mor förtäljer, så en tycker, en sitter i kyrkan.
Sjunga! sa smeden ock torkade sina fingrar i armhålen
på sin väst. Jag kan ingen passelig visa för tillfället.
Sjung visan om den förtalade! sa Björn.
-- Om den förtalade? Ja den kan jag kanske:
1 världen här finnes så mycket förtal
som tistlar på syndiga jorden.
En gång skall du svara i dommarens sal
för allt, vad du syndat med orden:
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Du fäste mitt järta, min tanke ock håg
med löften så falska som svallande våg.
Som skyn uppå himmelen vankar,
så gå dina trolösa tankar.
För sveket du övat, förlåte dig Gud,
ty det gör mitt järta det unga;
men brottet, du gjort mot hans åttonde bud,
det kommer med straffet det tunga.
Du talat så falskt inför mänskor om mig,
att ångerens ormar må kräla kring dig;
med tungor som din, ack, så hala,
de må dig i nöden hugsvala!
Den fattige haver ett rykte så skört
som nattgamla isen på strömmen;
det helas ej mer, när det bliver förstört —
I mänskor, det onda ej glömmen!
Nu går jag här fläckad, likt stål utav rost,
ock bruten, likt blomma ej värnad mot frost.
Med dig dock jag ej ville byta,
ty en gång skall sorgen väl tryta.
Farväl nu, du falske! Min kärlek var stark
som elden, när klarast den brinner.
Men nu är den vissnad, likt träd utan bark,
fast tåren än pärlar ock rinner.
Men kunde den två dig så viter som snö,
jag grät då så gärna, tils jag finge dö,
tils jag finge vila ock drömma,
att aldrig du mig kunde glömma.
Var det slut la fine, så kan en se, att han var rent
oresonligt hatfull mot hänne, sa Björn, petade sig i ögonen
ock försökte se skälmsk ut.
Han! ropade på en gång alla de ogifta kvinnorna. Det
är en flicka som diktat visan. En karl skulle aldrig kunna
säga sådana kärleksord till en, som tagit heder ock ära av
honom, det är säkert.
Bevars, bit inte näsan av mig för det! skrattade Björn.
Du, Kitta-Mass, tala nu om en pasascha! Vi har ännu fyra timmar till midnatt, ock vi kan inte lemna fruntimmerna ensamma,
för då leds de ijäl.
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— Skall jag nu till'et? sa Kitta-Mass, lyfte på sig ock la
ett par händer fulla ull under sig för att värma den. Då vet
jag intet märkligare att förtälja från min hembygd än om

Hagermanska gården.
Det var en gammal rälig, mörk gård vid den där stadsgatan, som för ner till hamnen. I min barndom hade gamle
Ravn sin handelsbod där, för se han egde gården, eftersom
Hagerman då för länge sen var både död ock begraven — så
vida han inte var slaktad ock såld. För se Ravn, som på
stadsbomålspråk är detsamma som korp, var en svart, led karl,
så söt han än var i munnen. Ock hade han inte haft så goda
varor ock lemnat så gott köp ock givit så bra tillgift, skulle
ingen själ kommit i hans bod, det är då säkert.
I alla fulla fall var där inte så farligt i själva boden,
ändå där var en stor lucka på golvet, men den aktade en sig
nog för att stå på, när en var morsens ena vid disken, för då
hade en kanske snart fått gått i dukan där nere i källaren.
Ni kan tro mig eller låta bli, men så sant jag sitter här ock
kardar, såg jag en gång, hur denna luckan restes upp nerifrån
ock en karl kom till syne med en näsa krokig som ett värahorn, en lång, lång rock ock en skinnväska på sidan, ock ur
väskan stack, så sant jag heter Kitta-Mass, en hårfläta upp.
Nu kan ni själva räkna efter. Detta hände i min ungdom vid
vårfrudag, när jag var bra till hulls, ock ni kan tänka, att jag
blev inte gammal i boden den gången.
Ravn hade två kontor, det ena innanför det andra, vid
sidan om boden. I det yttersta var där inte vidare farligt att
vara, för där satte landsborna sina knyten i förvar, ock där var
nästan alltid folk. Men i det inre kontoret satt Ravn själv,
den rälige korpen. Ock där ville han, kan tänka, så gärna
bjuda folk på konjaksvin eller bischoff. Ock han har mång
eveliga gånger bett mig trena innanför. Men den som inte var
galen, det var Kitta-Mass.
Det var ju en gammal känd sak, ock vem som hade ögon
i skallen kunde själv se, att där var en liten bora över dörren,
ock genom den gick ett streck, eller smal lina, en vill säga.
Detta kunde var levande skäl skönja, men det var inte alla
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som visste, att i strecket över dörren hängde en redig vass halshuggningsyxa. När Ravn fick se någon, som var så pass fet,
att den var värd att ha, så öppnade han dörren ock bjöd en
vara så bra ock trena in. Lydde en då bjudningen, så drog
han i strecket, ock mästermansyxan for en över nacken, huvudet av ock kroppen ner i källaren. Ock där saltades den i
stora tunnor. Ravn skickade människokött till hundturken, skall
en veta.
Det var likväl mäst folk långt borta ifrån han kaputtade,
för de kunde inte saknas, förstår ni, vänner.
Nu var det så, så Ravn, den stygge korpen, var ungkarl,
men fasligt glad vid fruntimmer, bestet, så han lurade hundturken på mången en fet, rödklar tös eller kvinna, som gick in
för att dricka styggens bischoff.
Min mor sa så mången en gång till Jon-Pärsa-moran, den
tid hon var enka efter sin första man, Troen Pärsson, som var
hännes dubbelsvåger — för först var han gift med hännes syster, ock när hon var död, så gifte denna här systern sig med
Troen, ock när han vände näsan i vädret, gifte enkatt sig med
hans bror, ock deras ena dotter gifte sig, med kungens samtycke, med hännes systerson, eller det var sonen som gifte sig
med brorsdottern, det är sak samma. Men var i världen var
jag nu? Jo, hos min mor. Ja, hon sa mången en gång till
enkan: »Elna du skulle min själ aldrig gå in till den svarte
Ravnen, för där händer en mallör till sistingens», sa hon. För
hon kände sådana härrars fundamenter, alldenstund hon hade
tjänat hos stadsborgmästaren. Men enkan slog knix på nacken
ock mente tro på, att hon inte var rädd för en sådan liten syrk
som Ravnen. Han skulle nog låta bli att salta ned hänne.
Under tiden gifter hon sig med Jon, ock när hon nästa
gång kommer till stan, har hon förstås mannen med sig.
Men under det han är med en bekant på värdshuset, går hon
in genom den där mästermansdörren.
Antingen nu Ravn fått stränga bud från hundturken att
skicka en sändning, eller han inte visste, vem som kom in, kan
ingen utfundera; men visst ock säkert är, att där blev ett förfärdeligt spänn där inne, just som Jon själv tren in i boden.
Han, som många andra, kände till Hagermanska gården ock
vad där utskeppades. Men han var inte rädd för illa vid, när
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det kom an på att rädda hans kvinna från hundturkens kötttunnor. Jon tar en sats rakt på dörren ock sparkar upp den,
men är så klok, så han lägger huvudet så långt tillbaka han
kan; för han tänkte som så, att tog mästermansyxan av ett ben,
så kunde han likväl vara karl för sin hatt. Men rök huvudet
väck, bar det snart däkern i våld till hundturken med hela
kalejsen.
Dörren sprang itu, men benet höll stånd, så Jon oskadd
kom in i den ogudaktiga slaktarehålan — just som karlen med
värahornsnäsan dök ner genom en lucka på golvet.
Det var lätt att se på mor Jon, att där varit kattabalik
med hanne, för hännes ena långa, tjocka hårfläta var puts väck.
Den hade hon fått klippa av för att bli fri, liksom Josef slängde
sin mantel.
Men varken Jon eller hans mora ville någontid redigt vidgå
saken, för de lär ha fått bra med pängar, för att de inte skulle
förråda Ravnens kötthandel.
Saken kom ändå ut genom morans halvstubbade hår, som
hon aldrig ville redogöra för eller visa för någon. Ock så följde
annat efter.
Där bodde, nämligen att säga, en gammal rik ungkarlsstör
på ett litet hemman långt häcklefjälls åt skogsmarken till. En
riktig snålbark var han, hade bara sin gamla giriga mor, som
stabbade i hushållet, ock en halvtosig dräng till jälp med det
smula jordbruket. Men där fanns en undantagskäring på den
ena husgaveln. Ock som det alltid går, ju mer undantaget
missunnas en människa ock hemmansegaren önskar livet ur
hänne, ju bättre trivs hon, ock ju äldre blir hon. Så var det
här, för Snål-Lars ock hans mor nästan grämde livet av sig
över den säd, jordpäron ock annat mer, som de skulle lemna
Björklundskan. Men hon satt rent ock blev smällfet av undantaget.
Emellertid händer det sig inte bättre en dag, kort efter
mor Jons livsfara hos Ravnen, än att Björklundskan sitter ock
förslukar sig på en brödhumpling, så bon dör som en torsk.
Detta var nog på ett sätt en lyckträff för svålingen, men abermalet bestod däri, att Björklundskan hade på kontraktet, att
han skulle kosta på hännes jordafärd, ock nu knekade detta
på snålbarken. Då summenerar han som så: Björklundskan
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har ibland trössat av till släkten längre upp i obygden. Där
kan hon ha kommit ut för vargen eller andra skogens vilddjur, liksom Josef, då han gick till sina bröder. Men jag kan
i löndom sälja den feta kroppen till Ravnen.
Modern var med om detta, ock som hon var väl förfaren i
hushållsgärning, så grönsaltade hon Björklundskan, innan Lars
körde in med hänne till Hagermanska gården.
Men en kan nog tänka, att en köpman gott kan känna, om
en människa är självdöd eller ordentligen slaktad, så blodet
runnit av som på andra kräk. Ock så var Lars nära efter att
ha fått en bra portion bankablått i stället för en slump pängar
av Ravnen. Han vågade naturligtvis inte skicka sådan vara till
hundturken.
Hagermanska gården såldes kort tid därefter till frimurarna,
för det sas, att Ravnen var rädd för att längre driva hundturkskommers på egna boliner, utan lät frimurarna överta den. För
se, de kan annorlunda driva en sådan affär, eftersom de har
sina nederlag i så många städer.
De lär likväl vara mäst gridska efter årsgamla dibarn, som
har det sötaste köttet. Därför har de också sina egna särskilda
barnhus för det ändamålet.
Men det sa min mor, ock hon hade det från själve gamle
Hagerman, att om en frimurare inte noga håller sin knabba
om frimurarnas hela doning, så kaputtas han ock lägges ned
i något ämne, som kallas losch, som ger köttet den smak, som
hundturken bäst tycker om.
Nu skulle jag min liv inte för allt smör i Småland vilja
ha min handel i den gamla Hagermanska gården.

»Ja, eftersom talet kommit in på frimurarna, så kan jag
förtälja en annan historia om några som också försvann», tillbjöd sig Sven ryktare, medan han synade träskeden, han höll
på att slöjda. »Jag prosenterar på att ingen här har hört
talas om
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Fru Nödvändigs pälskappa.
Titlatåren säger oss, vilken modersnäring hon yrkar, liksom min karakter visar, att min modersnäring är föl, kalvar
ock spädgrisar, så det för filintimmernas ambulans väl är bäst
att kalla hänne vid hännes kristninganamn, som är Helena, fast
hon mäst skälles för Lena Frank i Birkebjära.
Det är en stor förnämlig kyrkoby, detta Birkebjära, med
en präst som skulle predika i två kyrkor, antingen han var
nykter eller full, ock en klockare som hade fått sin fru med
en del tillbehör från en hög härre i Stockholm. Därtill bodde
där i grannlaget en friderinna, som hade en man som kallades
baron, ock en kommissarska, en löjtnantska, en inspektorska,
en doktorinua ock flera andra ståndpersonsfruar, både med ock
utan män.
Friderinnorna — för prästens fru var också en sådan vid
födseln — var dock de värst högförnäma i hela konseljen, ock
vad de två skaffade sig, det skulle gärna alla de andra ha efter,
om de så själva skulle gå mitt av fbr detsamma. Den mäst
koketta i detta avseendet var likväl Lena Frank, ock som alla
behövde häune — de gifta fruntimmerna menar jag — så fick
de tåla sig med, att hon var lika vidlyftigt uppbetslad som
friderinnorna.
Men så en vinter — jag tjänte just som stalldräng hos prästen
— lägger bägge friderinnorna sig till pälskappor. Droen må
veta, vad det var för skinn, men inte var det av något djur,
som jag känner, om det inte skulle vara av läjonungar, för det
var så mjukt att känna på, så en rakt kom att tänka på ljum
vetemjölsgröt, när en rörde vid det. Dyra skulle dessa kapporna ha varit utav själva häljarp, ock de två fruntimmerna
pöste i dem som kalkonhanar. För där var nog ingen mer än
de som hade hardiäss till att skuldsätta sina manfolk för
sådan skinnvara.
Men för att nu kunna passa till prästfruns päls skulle jag,
som alltid kuskade för häpne, ha en luden mössa ock en likadan krage. För på det sättet hade den andra friderinnan gudat ut sin mans stalldräng, ock då kunde inte vi vara sämre.
En skäligen gammal muff hade min matfru, ock den vrängdes
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ut ock in till min syndige skalle. Men det överdraget kunde,
förstås, inte på samma gång räcka till att bekläda mina härdar,
utan där måste hon, som prästen sa, filsofera antikt, innan hon
kom ur det beknipet.
Emellertid hade klockaren en stor halvlurvig hund, som
schangserade i brunt ock svart, en gammal racka som höll på
att kvävas i sitt eget ister. Ock det kreaturet lockar min friderinna ifrån klockaren, under preferans, att hon skulle ha
skinnet till en matta i kappsläden.
Hör, min käre Sven, säger hon så till mig, söt i talet
som gröt om julen, det är min mening att beskänka dig med
ett helt vinterleberi, ock detta ädla, trogna djur har ett skinn
som en tvättbjörn.
Det °likar jag inte, nådig friderinna, svarar då jag, fast
kadabret inte just luktar rentvättat; ock i levande livet var
klockarens Pollo, med respekt till, sägande, ett häljarps svin,
det säger jag, så död han nu ligger här.
Lukten, min käre Sven, försvinnei• vid behandlingen, ock
du, som kån så förträffligt bereda fårskinn, skall få förtroendet
att också bereda detta delikata skinn, säger hon.
Jag visste nog, vart hon ville hän med sitt tal, den snega
kanaljan, ock jag hade god lust på hundskinnet. Det kunde
vara lugnt att ha, när jag timtals fick sitta på kuskbocken om
nätterna ock vänta på prästen, när jag skulle hämta honom hos
de andra spelorrarna. Men se skinnet satt ju ännu på hundrackan.
Ja, nådig friderinna, mäler jag då, visst är jag så pass
lärd, att jag tror, att det inte är en kristen människas ära för
när att kränga ett hundskinn över sin syndiga lekamen. Men
inte gör Sven stalldräng sig till rackare ock hundkrängare, det
är det vissa. Ock om jag får prosentera, vad jag tänker, så
kan densamme, som har hängt hunden, också kränga bälgen
av honom, för det är rackarearbete tillhopa, ock klockaren har
bra handlag, kan en se på Pollo.
Hon smakte på detta, ock så gick hon till klockarefrun för
att klaga sin förlägenhet. Vi vet ju, vad detta var för en
maggedusa. Ock hur hon bar sig åt, kom huden av Pollo
samma natt, ock jag blev inte värdig att bereda den, utan det
Sv, landsnz. XIII. 10.
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gjorde Lena Franks man, som varit garvare, långt innan han
fick fatt i hänne.
I samma veva som jag fick mitt hundleberi, försvinner
med ens alla Birkebjära kattor, de tama' i all synnerhet, ock
där var sorg efter dem i vart hus, också hos prästens, för vår
friderinna hade två kattor, som var lika kloka ock förståndiga
som hon själv.
Så snart Birkebj ära fruntimmer träffades i de dagarna, var
det intet annat än: »Har du sett min katt? Min katt har blivit
borta.» Ock hit om här bara kattor, jämmer ock gnäll.
Men en dag, det var i början av mars, skulle vi ha ett
slädparti. Ock som Lena Frank alltid räknades till ståndspersonerna, när hon för tillfället inte hade annat att göra, så
skulle hon med på denna här galmäjan. Klockaren stod bakpå.
ock körde för hänne. För att det skulle bli riktigt roligt, bytte
männerna hustrur med varandra.
Lena Frank kom klivande ut till släden i en päls, som till
print ock bit var så lik friderinnornas, att de blev blågula,
så ont som de fick i levern vid den synen.
Klockaren baksnade också ock såg ut, som om han hade
lust att flå Lena Frank, för han — kan en väl tänka — tyckte, att
det var rent konformerande mot både prästerskapet ock adeln,
att en nödvändig fru efterliknade deras högförnäma leverne.
Då han nu satte sig tillrätta på kuskbocken, så lovade han sig
själv, att hon skulle få åka, rör se han varken hade stått eller
väntade att komma i några omständigheter med hänne.
Tre gånger la han Lena Frank i de värsta snödrivor han
kunde se. Men hon aktade inte mer om det än gåsen om
vattenhoen, för hon var van vid både lik ock olik skjuts i sitt
brådstörtade ämbete. Men fjärde gången klockaren vände medarna i vädret på sin släde, kom Lena Frank på huvudet ner
i en djup grop, ock snön var så lös, så att hela hännes överrede blev osynligt, ock fötterna med tillbehör gick som trumstickor i luften. Då måtte jag till rör att dra upp hänne, fast
min friderinna skrattade, så hon kunnat ta döden av det.
Emellertid ligger flikarna av den nye pälsen med den
ludna sidan uppåt, ock jag får där syn på bakdelen av vår
blågrå katt. Nå så, min liv ock kniv, om hon inte gudat ut
sig i baraste kattbälgar! tänker jag för mig själv, i det jag
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stöter på klockaren ock låter honom se. Jo Lena Frank hade
visat hans rödgrå misse det föraktet att sätta hans bälg just i
bakvåden.
Men vi teg båda ock trabelerade med hänne, tils vi fick
upp hänne igän, så katthåren rök omkring, ock sen körde
klockaren skickligt ända fram till gästgivaregården.
Här skulle nu vara balsosit, med fyra fina kakor till var
tekopp, ock dans ovanpå. Därför hängde alla fruntimmerna
sina pälsar ock kappor i förstugan. Där skulle vi kuskar se
till, att ingen drog av med dem. Lena Frank hänger också sin
päls där, men med rättsidan vänd mot folk, för där var en
mänsklig skinnkant, ackurat lik friderinnornas, utanpå kattpälsen.
Det dröjde inte länge, innan klockerskan kom ut, som hon
sa, för att ta in sina vantar, men egentligen för att dra känsel
på sin kisse. Ock när hon funnit hans jordiska lemningar
bakpå Lena Frank, drillade hon till på sin stockholmska med
de orden, att »hade hon haft ett skålpund krut, så visste hon
nog, var 'hon ville lagfet.»
Ett litet bete därefter kom min friderinna ock låddes, att
hon skulle tala med mig, men börjar så att treva bland kapporna. Jag tiger ock pekar på vår vackre murre ock hans
maka. Hon sätter näsduken för ögonen; men när hon i hast
luktat på en åderkolångsflaska, sansade hon sig ock gick in igän.
En momang därefter kommer den andra friderinnan helt
frankt ock synar pälsen ock ser i den högra sidan sin svartmelerade kökskatt. Hon skrattar ock går. Sedan kom fruntimmerna, två ock två, ock sökte efter sina försvunna missar.
Ja, hade inte Lena Frank varit så nödtorftig för Birkebjära,
som hon var, så hade väl själva häljarps råttkatt tagit hänne
med hull ock hår.
Som det nu var, ville ingen av fruntimmerna säga något,
så arga de än blev.
Men som det led längre utåt natten, kom prästen, min husbonde, ut ock viskade mig något i örat ock gav mig två kronor.
Vad jag skulle göra? A, just ingenting. Men det hände
sig, att när hela sällskapet skulle till att spisa aftonsup ock
där var skäligen tyst i huset, började först en katt att jama
ute i förstugan; så hördes det, som om två skrek; sedan blev
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där en hel flock, som jämrade sig värre, än om det varit världens sista dag.
Jag tror, att alla byns försvunna kattor är i förstugan,
säger då klockaren.
Ock alla fruntimmerna — utom Lena Frank — låtsar, de
vill ut ock se efter missarna.
Nej, för all del, bliv inne, kära fruar! ropar då Lena
Frank. Jag tyckte, jag såg skinnet av klockarens halvruttne
Pollo därute, ock det är visst det som kattorna jämrar sig så
illa över. Tag bort det gemena hundskinnet, du Sven! ropar
så det kavata fruntimret ut i förstugan.
Den som blev tyst det var nog jag, ock aldrig fick friderinnan
mig till att bära hundskinnet mera. Men Lena Frank svängde
sig i de bortrövade kattbälgarna, som om det varit en hermelindrottningsmantel.

Ja, men nu skall Mattes i Truedstorp tala om någonting.
Så böljade Mattes:
En gäst ock främling är jag i detta lag, ock — vad
som är attan värre gånger för mig — det belangar sig till att
jag inte är heminafödd i det mäktiga Rönnebärgs härad, utan i
Östra Göinge. Men en får väl leva ändå, om än en inte får
äta flötamat ock åka var dag i halva hölass. Som hin pojken
sa, när han blev tillfrågad, hur han ville ha det, om han bleve
kung. Men .jag tror inte, jag vet att förtälja något, om ni inte
vill höra
Hur jag gav en släng åt själve greven, när jag var på
Hanaskog efter två, fot kalk.
Om jag är undersåte under Hanaskog? frågte ni. Nej, för
hela världen! Truedstorp hör inte dit nu för tiden. Men det
var året innan jag fick torpet efter min svärfar, som den ena
ladugårdsväggen blev skral. Det var vid den årstiden som
rågen går i ax, ock gubben iddes inte köra till Hanaskog för
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att köpa två fot kalk. Ock andra året, när vi sådde råg, vände
äntligen gubben, den snåljobben, näsan i vädret, ock jag kunde
gifta mig med Parnia, som jag hållit väl med två tre år i förväg.
Ja, en ska inte tala illa om de döde, ock jag skulle inte
ha nämnt gubbafilen, om min Parnia varit dotter till sin far.
Men se hans första kvinna var, om jag skall skryta, i släkt med
den stora, mäktiga Onsgårdafamiljen, som blev utfattig genom
att på ett ock samma år göra tie bröllop. Ett av dem var för
min Parnlas halvbror, ock det var bröllop som alla räckte från
den ena lördan till den andra.
Parnlas fars farbror var just han nämdemannen, som narrade hin slättbon till att sitta en hel dag i skogen vid Onsgård
ock försöka fånga harar på krok. Det är för rästen inte något
dumt sätt, ock billigt är det. En passar bara på, när haren
kommer sättande, kröker högra pekfingret ock kör kroken in
därvidlag, som haren har sin febb, så sitter djuret fast.
Det var nu detta om Parnlas släktförhållanden. Om sommaren säx veckor efter gubbens begravning — som vi gjorde
så hederlig, att ingen själ kom nykter därifrån — gifte jag
mig. Ock fram på senhösten säger jag en dag till Parnla:
— Vi får allt lov att dokterera på torpet, eftersom gubben,
den gamle halvslitne skofettaborsten, inte vann med den saken,
säger jag. Jag får ta häst ock kärra ock köra till Hanaskog
efter två fot kalk — efter då varande tideräkning, begrips.
Hon svarade ingenting till'et, för hästen hade jag inte fått
med hänne, utan den köpte jag på Ljungby sommarmarknad
av en slättbo. Han trodde, att han lurade mig på handeln,
när han i byte för horset fick en bock ock tre pund blå pottaska. Det förstås, att vi hade druckit bra likköp, innan handeln var riktigt avslutad. Slättbon bjöd på hela välfägnaden
ock skröt med hur rik ock slug han var.
Nå ja, jag sätter hästen — han ser ut, som om han stått i
slättbons stall ock fått mögel på skinnet, men det är eljes ett
rart ök — jag sätter honom för kärran ock gnider i väg för
att köpa två fot kalk på Hanaskog.
När jag då kommer i närheten av härrgården, så binder
jag hästen vid ett träd ock tar betslet av honom, för att låta
fålen beta av gräset på vägkanten. Ock så tänker jag själv
gå fram till gården ock fråga, om jag kunde få köpa två fot
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kalk där på Hanaskog. Bäst jag står vid kärran, kommer ett
slags betjänt eller kammarhärre förbi, tittar på hästen ock
säger, att det kreaturet skall vara bra klokt, om det kan finna
något att äta bland allt det bräsket.
A, svarar då jag, min häst är klokare än den fine härre,
som skulle äta het mjölgröt för första gången ock lät den glida
bredvid munnen ned på bara bröstet ock så tömde mjölkfatet i
halsen för att lindra svedan. Ajöss så lång, härr kammarhärre!
säger jag.
Var skall det bära hän? frågar han då.
Jag har kört hit till Hanaskog för att köpa två fot
kalk, säger jag.
Måntro det. Var är du ifrån? frågar han.
Från Rickarom, där käringen vände skinnkjorteln om,
säger jag — för jag hade inte druckit duskål med honom.
Han baksnade förstås. Så sa jag i rappet:
Eftersom jag har förmånen av att träffa en höglärd, så
skulle jag gärna vilja fråga så fritt, om det är i lag tillåtet,
att en man gifter sig med sin enkas syster?
Han begrundade frågan ock därpå säger han:
Är det du själv som vill gifta dig med hänne?
-- Nää, härr kammarhärre, jag är gift med en, som inte
är dotter till min döde svärfar.
Då begrep betjänten, att det måtte vara liksom knep vid
släktskapsfrågan ock blir görveten. Men jag lät honom grunda,
bäst han vann, på den saken, ock i det vi gick framåt mot
härrgården, lät jag honom veta, att jag var den nye självegaren
till Truedstorp ock att Famla är i släkt med Onsgårdafolket.
Ock eftersom karlen talade så älvajäkers fint, som om där kommit en skvätt nu ock då ur en öronspruta, så fick jag i sinnet
att också för honom berätta om Ola i Onsgårds, nämdemannens,
sista tingsmiddag. Han brände sig så illa av den feta soppan,
så att han i hastigheten »klämde katten». »Jag tror du nös,
Ola», sa då dommaren försmädligt. Men Ola i Onsgård la skeden, knäppte sina händer ihop över sin mage ock sa andäktigt:
»Låtom oss tacka ock lova för den som inte blev innebränd!»
Det var inte dumt av Ola i Onsgård, men det blev i alla
fall den siste gången han satt till bords med dommareu, för
han knallade av som nämdeman med detsamma.
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Betjänten satte munnen i strut ock sa först »fl!» Sen
frågade han, var jag tänkte styra hän för att köp' a två fot kalk
på Hanaskog ock om jag inte hade vett att gå till kontorsbyggnaden ock få en lapp från inspektoren.
Jag sa då ajöss till kammarhärren. Han var allt litet
krum i levern över min språklighet. Ock jag vred så in på
kontoret.
Där fanns ingen levande själ, mer än en upptrynig hund,
i det yttersta rummet. Men när hunden gav hals, kom ett
manfolk ut från det inre kontoret ock glodde på mig värre än
Bollstofta tjur. Eljes såg han ut som folket är mäst, ock där
var häller ingen grannlåt att se på hans kläder.
God dag, tack för förste gång! säger jag ock räckte
fram näven.
Men karlen var visst närsynt på ögonen, för han lät mig
stå där som en pump med stången i vädret. Han sa ändå
minstingens tack till hälsningen.
Jag har kört hit till Hanaskog för att köpa två fot kalk,
säger jag.
Jaså, svarar han ock blir stående som en målad bock.
Jag spräckte honom till på nytt ock sa:
På vägen träffade jag en betjänt eller kammarhärre.
Han sprack mig an ock sa, att om jag ville köpa två fot kalk
på Hanaskog, så fick jag allt först trabelera mig hit på kontoret. Men kanske han har varit likaså rävapolisk mot mig,
som blinde Pär var mot pigan, som följde honom över bäcken,
säger jag, het i kalunet; för jag tyckte, att manfolket stod
ock gjorde lanter med mig.
Hur rävapolisk var Pär? frågar han då.
Jo, säger jag, han kunde inte bärga sig för att flina,
när tösen kavlade upp sina skört ute i bäcken. »Kan du se, ditt
räliga liv?» skrek hon då till. »Nej, jag kan bara trindas», sa den
blinde. Men tösen rände i väg ock lät Pär stå, där han stod.
Ock så får jag nu också göra, för här finns nog ingen som kan
ge mig en lapp på att jag köper ock betalar två fot kalk på
Hanaskog.
Å., menar han, jag är väl inte blindare, än att jag kan
skriva ett kvitto på två fot kalk. Men akta du dig för varan.
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Blir den våt, tar den eld, ock du kan brinna upp ock dö efter
denna färd till Hanaskog.
Får bli därvid. Men jag får kanske ändå leva, tils jag
får släckt kalken ock murat igän hålet på väggen därhemma.
Eljes kanske min kvinna säger, liksom den ijälskjutne snapphanens hustru sa, när grannarna beklagade sorgen: »Lorteri med
gubben», sa hon, »det är väl värre med det stygga hålet, som
svenskarna skjutit i hans nya skjorta.»
Kontorskarlen drog på munnen, gick hän till ett väggskåp
ock sa, att han hade velat bjuda på en sup, om där bara funnits något på flaskan.
Det är kanske med honom, sa jag då, som det var med
hin käringen. Mannen hännes sporde, vem som tömt hans flaska, ock hon svarade: »Det har jgg, far, för jag kan rakt inte
tåla att se något starkt i huset.»
Du är åtminstone klippt för tungband, tycker han ock
ger mig äntligen lapp på att jag får hämta två fot kalk här
på Hanaskog. Ock så går jag.
Hästen stod grant ock betade, där jag bundit honom. Jag
körde fram till kalkugnen. Räcker så fram lappen ock säger:
God dag! Jag har kört hit för att hämta två fot kalk
här på Hanaskog.
Det går för sig, säger kalkmästaren, tittar på lappen
ock ger mig, vad jag skall ha.
Men nu började det klia i kakestan för mig, så jag band
nock en gång hästen vid ett träd ock löste min matpåse. Just
som jag tar den förste biten — det var till ock med spickepölsa ock kavring — kommer två karlar, som jag både kunde
ock inte kunde ta för härrar. De hade grova rockar ock träskostövlar, men satte trynen i vädret som spanska grisar, ock
jag sa till mig själv, som hin slättbon sa om göingarna, när
han såg dem baka stenkakor: »Konstigt folk», sa han, »de torkar
sin välling på stenar!»
Emellertid sprack den ene träskostövlade härren mig till
helt frankt, utan att hälsa så mycket som goddag, ock frågade,
var jag hade hemma ock vad jag hade i kärran.
— Jag är från Truedstorp, svarar jag ock skär mig en bra
tvet pölsa.
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Från vårt Truedstorp? säger den andre ock tittar på
kalkpåsen.
Gevesen varit, som tysken säger. Men nu är det mitt,
mäler jag. Eljes är det samma Truedstorp, där pästen för
många år sen tog allt folket utom två käringar. De bröt sig
igenom vakten, som härrgården ock byamännen satt för att
hindra de sjuka från att få jälp. Jag var krum i levern, förstås, på de två härrarna från Hanaskog.
Slingra inte, karl! Vad har du i säcken? röt den ene.
Två fot kalk från Hanaskog, svarar jag ock filar av en
skiva kavring.
Du har väl så tusan häller! Här får ingen katt kalk,
utan han har lapp från kontoret, väsnas den, som jag nu kunde.
. ta för spektor.
Jag är varken katt eller hund, men lapp från kontoret
fick jag ändå, sa jag.
De två härrarna baksnade till, ock så förtäljde jag om
hela min färd, från det jag talat med min Parnia om den dåliga väggen, tils nyss när jag fick två fot kalk på Hanaskog.
Men ingen vidare historia följde då med, för i momangen bar
det inte till.
Hur såg han ut, som gav dig lappen? frågar då spektoren hövligt.
A, som folket är måst. Tänker, det var härrgårdens
ryktare, mäler jag i min oskyldiga enfaldighet, förstås.
Ryktar e! Det har min liv varit själve greven! säger
den andre.
Han var nog gårdsbokhållare, ock det väste i halsen på
honom som på en halvkvald gåse, bara som han flinade ock
daskade sig med nävarna på knäna.
Den andre bet sig i skägget ock bjöd mig köra fram till
havrestacken med hästen ock själv följa med in på kontoret ock
få nytt kvitto på min betalning för två fot kalk från Hanaskog.
Jag begrep nog schäsen. De ville ha mig in igän till greven för att göra mig haj. Men jag hade ju ingenting att krusa
honom för, eftersom mitt Truedstorp inte hör till härrgården.
Därför gick jag med dem.
Den som jag skällt för ryktare, satt immerfort på kontoret,
ock där gick likasom ett smil över honom, när vi tren in ock

74

WIGSTRÖM, KARDEGILLE.

XIII. 10

spektorn sa, att det var fråga om ett kvitto över två fot kalk
från Hanaskog.
Han hör inte till godset, säger spektorn ock pekade
med pännan mot mig.
Från Truedstorp, ett märkvärdigt ställe, la bokhållare'
sitt ord till.
Det ligger visst ensligt, menar greven rakt på måfå —
för det var ju alla härrarnas mening att få roligt 'med mig.
Ja, säger jag, stället är ändå inte så ensligt, som den
stackars ärtan i härrgårdsfatet. För hon blev rent förskärrad,
när ladufogdens sked var efter hänne. Men jag har en granne,
som är märkvärdig på så vis, att han inte tål kvinnfolk, utan
sköter alla sysslor själv, mjölkar sina kor ock bär mjölksilen
på sig natt ock dag, för att den skall bli torr.
Det måste vara obekvämt, tyckte spektorn.
Nej, alldeles tvärt om, härre, för han silar mjölken genom sin skjortgere.
Filur! säger då själve greven.
Filur! tog jag i. Nej, då skulle härr kontoristen ha sett
en soldat, som hette Glans, det var en filur.
Ock så talade jag om, en hel del galna pasascher om honom, däribland hur han en gång skrämt sprallan på ett halvtjog
kvinnfolk, som en natt gick från ett kardgille. Den ullspegeln
hade lagt sig i en rågång, där en självspilling är jordad. Glans
hade . satt brinnande fnöske på en nystfot, som han snurrade kring.
Härrarna trodde, att jag skarvade. Därför så upplyste jag,
att Glans • tillemed varit i släkt med mig, för hans far hade i
sitt första gifte min mors moster till kvinna, ock i sitt andra
gifte hade han min fars halvsyster. Hon var en holians
rik gräbba, men hade en bror i moderns första gifte, ock han
tog en tös, som inte egde mer än kläderna på kroppen. Hännes svärmor var en redig portuggla, som aldrig lemnade de
unga i fred. Sonen la sig till att supa i förargelsen, ock
när den fattiga svärdottern beklagade sig, svarade käringen —
ja hon var, skam att säga, min farfars andra kvinna, om jag
räknat rätt — »Kors, super min son!» sa hon. »Kanske han supit upp allt sitt eget ock börjat på ditt?»
Härrarna böljade nu tro mig; men i alla fall tog jag till
att reda upp i hela Truedstorpa släktskapen, både på Parnias
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ock min sida. Då tog de tre härrastollarna till att skratta, som
om de varit rakt ur stålet, ändå det var ju ingenting att ha
roligt av. Men härrefolk kan en redig människa inte bli klok på.
Emellertid blev jag varm i hättan ock sa till mig själv:
»Jag ska jaggu ge er meklament för det ni slår skrajtan i
vädret i otid.»
Jag hade på spektorens målföre hört, att han var västgöte.
Därför sa jag stillfärdigt:
Härrarna ska inte slå opp skrajtan så starkt, att magarna
går itu ock härrarna själva går i dukan, för det bleve kanske
inte så lätt för er med slutlikvid" som det blev för hin
västgöten.
Tala om det! sa greven ock tittade under lugg på
spektoren.
Det var bara så, mälde jag, att västgöten låg på sitt
yttersta. Prästen kom till'en ock förmanade honom att bekänna, att han var en fattig, syndig människa. »Nej pina död,
jag gör la det!» sa knallen, »för jag har betalt köpmannen för
vad jag har i påsen, ock i plånboken har jag la kontanta
päugar.» — »Men du har i alla fall brutit mot sjunde budet», tyckte
prästen. »Om jag har handlat med falska varor ock dragit till
mig min nästas pängar, så har Nils Krok, Pälle -i Svängen ock
flere andra kunder lurat mig på betalning, så det går jämt upp»,
menade knallen. »Du har brutit mot fämte budet», påstod prästen.
»Det 4 nog sant, att jag dräpt en spelevink till karl, en uslig
liten puggetrådare var det, inte värt att tala om, för jag har i
hans ställe skänkt världen två duktiga beväringspojkar, så i
den saken har jag ett överskott», sa knallen. »Men du har tagit
din nästas hustru!» dundrade prästen. »Det är la, med respekt
sagt, en förbistrad ljuga, för jag lät Pälle - Svantes hustru bli
där hon var ock tog hänne inte med mig: Men när jag .själv
kom hem, hade en kamrat dragit av med min kvinna, så att
även där har jag något till godo i räkenskaperna», påstod västgöten.
Greven plirade med ögonen som en solblind källing, men
bokhållaren rakt jämrade sig av skratt. Spektoren grinade så
milt, som Önnestadsprästens ugnstekta grisar ock sporde, om
jag hade någon prästhistoria i min språklåda, för sådana tyckte
bokhållaren bäst om.
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Aha, han är prästson, ock spektoren vill ta mig ock slå
till honom med, deviderade jag för mig själv, men jag såg
nock så enfaldig ut, som guss Kerstna med vångaledet om
halsen.
— A, säger jag då, om en också inte är småländing, kan en
göra prästerna rättvisa för att vara påhållna människor, ock
jag har hört förtäljas om en präst, som la sig stor vinning om
att få gräset på kyrkogården till vinterfoder — för sin boskap
förstås. Men bredvid kyrkan bodde där en torpare, som i denna
här tetelogien tänkte så till vida detsamma som prästen, att
han ville ha gräset till grönfoder åt sin häst. Så tog torparen
ock band en påse under svansen på kraken, innan han om
nätterna släpptes in bland de döde. Prästen såg nog, att gräset blev avbetat, men kunde inte för sitt liv begripa, vad det
var för ett djur, som höll så hårt på renligheten, att inte det
minsta fnyk syntes efter det. Prästen blev så konsternerad av
detta, att han fick inte en blund i ögonen — nattetid vill säga
— utan fattade beslutet att själv gå vakt på kyrkogården. Redan
första natten bar det så till, att öket lagt sig mittpå gången,
där prästen gick fram, ock så stod han på huvudet över kraken, fick tag i påsen ock behöll den som ett vittnesbörd emot
torparen.
Så kallade han torparen till förhör. Genast, utan att säga
ett ord, höll prästen fram påsen med hästapärorna. Då slog
mannen ihop sina nävar ock sa: »Nej kors, så tavarlig vår
präst är, som tar öken till jä,lp för att fylla prästsäcken! Det
kan en säga, att detta har varit i påse, innan det kom i
säck.»
Nu var det spektorn som hade roligast. Men greven ville
nock liksom mäkla fred emellan härrarna, för han sa så rappt:
Var ligger enkannerligen ditt Truedstorp? ock så fick
jag tillfälle att- också ge honom in för loppor.
Har härr kontoristen aldrig varit där? Det är eljes inte
så farligt att fara dit sommartiden. Men eljes så hände det en
vinter, att när greven på Hanaskog red dit för att syna torpet,
som i den tiden lydde under godset, så frös den höge härren näsan av sig ock blev så galen i hättan över denna mallören, att
han sålde torpet. Vadan det egentligen är en grevenäsa som
Parnia ock jag kan tacka för att vi inte är hovabönder — —
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Ja, gott folk på detta hedervärda kardegille, det var enkannerligen bara min mening, att ni skulle få höra, vilken släng
jag gav greven, när jag köpte två fot kalk på Hanaskog. Allt
det andra kom med av oförakt, liksom den bordsbönen som hin
vedkastaprästen läste över liket.

~c-

- Jag kan se både på klockan ock på mor, att vi mäst
kardat nog igenom både ull ock människor, sa husbonden, så
nu vill jag bara sluta kardegillet med en pasaseha om
Fastlagsriset.
I mina pojkår var fastlagsriset lika säkert som pannkakor
vitetisdag ock grönkål skärtorsdag. Ock för att roligheten inte
skulle glömmas, kom säljekäringar till byarna med ståltrådsställningar, omvirade med mångfärgade lappar ock utstyrda
med pappersstjärnor. Men detta var bara till en prydnad, för
det rätta riset kom inte i bruk förrän påskafton eller snarare
påskdagsmorgon.
I mitt föräldrahem hade vi några år en kökspiga, som var
lika bred, som hon var lång, ock där var jämt ock nätt sådan
fason på hänne, att en kunde se, vilket som var ,huvudet ock
vilket som var benen. Men aldrig fattades hon fästmän, för
hon tänkte aldrig på att någon skulle gifta sig med hänne.
En påsk — det var samma år jag läste mig fram — var
Karna, som hon hette, kommen på kant med vår störstdräng
ock hade pratat om, att han förgäves gjorde sig grön för vår
stugpiga. Därför trodde hon, att det gällde hännes bredsida,
när hon nu såg honom binda ett orimligt ris.
Det var mot reglerna att läsa eller haspa dörren, där en
låg den natten. Men en kunde lägga försåt eller ställa bänkar
ock bråte innanför dörren, så en kunde vakna vid bullret.
När Karna hade slutat sina sysslor påskafton, tog hon stugpigan till råd, hur de båda bäst skulle kunna fri sig för att bli
risade. Jag stod på lur i bakstugan för att höra, om pigorna

78

WIGSTRÖM, KARDEGILLE.

XIII. 10

ämnade basa på mig eller på drängarna. Ock jag förstod
snart, att jag skulle ha en portion björkfett. Ock kunde de
komma till att risa störstdrängen, som för tillfället låg i kistkammaren, så skulle de inte spara riset.
Därpå spände de två pigorna ett rep framför inre sidan av
pigkammardörren ock satte lutfiskbaljan liksom en råttfälla,
ock så la de sig.
Jag hade stor lust att öppna dörren ock ta bort försåtet; men
stugpigan Ingrid sov bara med ett öga i sender, för hon var
van att passa på barn. Karna kunde en gärna ha burit bort,
utan att hon vaknat.
Här är ingenting annat att göra än sitta uppe, tänkte jag.
Så tog jag mig en näve röda påskägg i bakstugeskåpet samt
en del annan nattmat, ock gick så in i kammerset, där jag hade
min säng.
När det led emot älvatiden, slogs där larm på porten. Störstdrängen steg upp för att öppna, ock när min mor hörde, vem
det var som kom, gav hon drängen befallning att väcka Ingrid,
så hon kunde reda säng åt gästen. Oss emellan sagt, var det
en friare till min mor, för hon var då enka. Själv vände hon
sig mot väggen ock sa, att hon inte tog emot nattramnar.
Drängen hade, yrvaken som han var, glömt, vad dag eller
natt han gick uti, öppnar så dörren till pigkammaren ock står
på huvudet över repet ner i fiskbaljan, så luten sprutar högt i
vädret. I blinken var Ingrid ur sängen, för hon hade lagt sig
i kläderna. Men Karna sov som en död. Drängen, Klem med
hette han, läste norrbaggaböner, så håret kunde resa sig, över
sådana försåt, satta för folk som bara skulle väcka. Men Ingrid sprang ifrån hela redligheten ock lät honom samsas med
lutfisken, bäst han kunde.
Han var lika våt som den; men det .första han tänkte på,
sen han fått luten ur mun ock ögon, var, hur han skulle kunna
ge pigorna tack för sist. Att basa om Karna vore en lätt sak,
bara han tog deras eget ris. Men det stred emot reglerna att
ge påskris under förnatten, ock det var egentligen den skälmska
Ingrid han ville åt. Där stod två bäddade sängar i pigkammaren för när vi hade jälpkvinna, så låg hon i den ena av dem.
Där' kryper nu Klemmed i smyg ner i dynorna, sedan han tagit pigornas ris till sig. För det var hans mening, att de själva
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skulle få slita det, så fort första hanegället var inne. Men den
våte drängen blev snart så varm ock god i den mjuka sängen,
att han somnade från alltihop.
Emellertid kommer Ingrid in i kammerset ock skall ta
fram lakan åt gästen. Det var en lanthandlande från småländska
gränsen, Bengt Smult kallades han. Ock när Ingrid såg, att
jag var ljusvaken, talade hon om, hur Klemmed oskyldigt blivit blött ihop med lutfisken, ock att han i förargelsen lovat ge
hänne ock Karna påskris, så de aldrig skulle glömma't. »Men
nu har jag», säger hon, »båsat in småländingen i hans kammare,
så att när Klemmed bytt om kläder ock kommer dit, är sängen
upptagen.»
Skulle vi då inte kunna ge Smulten fastlagsris, du Ingrid? frågade jag. — Jag tyckte jag skulle kunnat slita upp en
hel riskvast på honom, om jag fått lov.
Jag vet inte, om mor skulle tycka om det, svarade
hon ock sprang ut. Men jag föresatte mig att söka upp Klemmed för att få jälp av honom till att risa både Smulten ock
pigorna.
Klemmed var likvisst inte att finna varken i drängkammaren
eller i stallet, ock så misstänkte jag, att han gömt sig i bakstugan,
därför sökte jag nu där. I detsamma kommer Ingrid från sitt
bestyr med Smulten ock vill gå in ock lägga sig. Men först
tar hon bort repet ock lutfisken, spänner repet innanför köksdörren ock sätter baljan där som råttfälla. Hon väntade Klemmed från det hållet, ock så skulle han åter i lag med lutfisken,
tänkte hon.
Ingrid trabelerar inte tystare med allt detta, än att drängen
vaknar. Men han ligger rent orörlig under den tjocka dynan,
'ock Karna »syr skor», så fönsterrutorna darrar.
Det skall den snåle ligga där, tänker Ingrid ock går fram
till den andra sängen, ock ser sig inte för bättre, än hon sätter
sig mitt på drängens bröst, så han vrålar till som en tjur.
Aha! tänker hon, det är Klemmed. Detsamma tänkte jag,
när jag hörde vrålet, ock jag ut ock flyttade repet ock baljan
tillbaka till pigornas dörr. För nu trodde jag, att någon av
dem skulle komma först ut för att stänga in fången. Men i
stället var det Ingrid som, sittande på hans bringa, hade fått
tag i riset ock lägger om honom, så gott det gick, medan han
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hade kläderna på. Ock när han äntligen kommer lös från
hänne ock vill ut, står han på huvudet igän i lutfiskbaljan.
Han upp igän ock ner i drängkammaren för att, som han
lovat, väcka de andra drängarna vid hanegället ock skicka dem
in för att risa pigorna. För själv höll han sig eljes för fin till
att vara med på den leken. Han bara band fastlagsrisen. Nu
kunde kamraterna gärna få ett eller två lutbad, så skulle de
akta sig för att pika honom med de han fått, ifall den saken
blev känd.
Men Ingrid snokade snart upp mig. Hon unnade Karna en
väckelse, när hon kunde sova i allt detta stör, ock så banade
vi väg för dem, som komma skulle, ock la en liten grynsäck i
den tomma sängen. Så gömde vi oss i bakstugan, där vi kunde
höra allt.
Snart kom de andra drängarna smygande över gården ock
in i köket ock gled mycket försiktigt fram i den mörka kammaren — det var skumt, för fönsterna hade stängda luckor.
De valde var sin säng, ock nu följde ett basande, de två risen
riktigt ven i takt med varandra. Ock som Karna skrek för
två, så märkte den ene drängen inte, hur tyst hans offer förhöll
sig, utan han bara slog ock slog på den' arma grynsäcken, ända
tils Ingrid med ett tänt ljus i handen står i dörren ock spörjer,
vad korngrynen gjort för ont, eftersom de skall späkas.
Drängarna ut, ock Karna, som fått alla sängdynorna över
huvudet, drogs fram av Ingrid. Hon inbillade hänne, att hon —
Ingrid — legat på sin plats bredvid kamraten, ända tils drängarna
skurit av repet ock burit bort baljan. Då först hade hon
sprungit upp, men reglerna förbjöd ju att väcka någon, som
togs på sängen av fastlagsriset.
Karna trodde vart enda ord, men var så arg, så att hon
svor på att någon skulle ha påskris av hänne. Hännes tanke
föll på mig, ock därför fick jag i hast satt repet för pigornas
dörr, ock lutfisken kom åter ut ur bakstugan.
Ingrid hörde mina påsksysslor, därför talade ock resonerade
hon med Karna, så hon kom inte till redig tanke, förrän hon
låg framstupa över lutfisken. Men dårvid sprang träbanden på
baljan, så Karna låg liksom en strandad val ock piskade vattnet med sina ullsockar, ock blåste ock snörvlade lut genom näsa
ock mun.
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Vid larmet kom mor ut för att höra, om det var annat än
fastlagsris på färde. Jag hade då krupit fram ur mitt gömställe
ock passade på att fråga, om vi finge lov att gå ut i kistkammaren.
I kistkammaren? Är det Klemmed som skall ha fastlagsris? säger mor småskrattande.
Ja, han ligger ju där, vet jag, svarar jag nog så oskyldigt.
Gärna för mig. Men Karna skall vara ensam om saken, hör du det, Ingrid! Björn, du går genast in.
Aldrig i mitt liv har jag blivit så glad som vid dessa min
mors ord, för nu förstod jag, att hon unnade den efterhängsne
småländingen en bra aga, för det han vågade fria till hänne,
en skånsk fribondes enka. Jag hade hälst velat ta hänne i
famnen, men jag var ju för stor till det.
Karna fick i hast några torra kläder på sig. Sen svängde
hon fastlagsriset ett par varv i den utspillda luten, innan hon.
på bara fötterna gled ut i kistkammaren.
Som hon slog honom, hon, den starka, fyrkantiga Karna,
ock som han skrek! Men hon hade slängt sängdynan över
Smulten ock blev i sin goda tro, att det var Klemmed hon
späkte med det våta björkriset.
Saken blef häller aldrig sedan klar för Karna, för Smulten med häst ock kärra var ur gården, innan husfolket kom
upp för att se påsksolen dansa på himlen. Men Klemmed ock
Karna blev båda lika rasande, när jag sjöng:
Jälp, himmel! nå, där för han över disken,
rakt i en så, där krögarmor har fisken,
för de trodde, att jag diktat den visan om dem ock fastlagsriset.

Ock nu, god natt ock farväl med er alla! Tack för allt
detta roliga ock för det ni så bra kardat både ullen ock vår
nästa!

Sv. landam. XIII. 10.

6

Ordlista.
abermal ett »aber», ett »men» vid
något.
agud »avgud», självsvåldig unge.
arkeli oväsen.
attanhalare (attan aderton) någonting långt.

bakstuga bakrurn (till bakning).
bandhätta huvudbonad för flickor
vid konfirmation ock bröllop.

bena av gå fort.
bete (»bede») stund.
bora hål.
bräske stort ogräs såsom kardborrar o. dyl.

brödhumpling tjockt brödstycke.
bäekamannen näcken.
bälg (»bälen») skinn, hud.
droen hin onde.
dukan: gå i d. dö.
dynekista kista för bolster.
dyredom: i d. dyrt.
däkel eller däker djävul.
efter: nära efter nära på.
evelig: många eveliga gånger
många många gånger.

febb kort svans.
fjas käraste.
fjumsa fumla.
tjäla fullstoppa.
flöt grädde.

fiötamat sur limpa med påbredd
sur grädde.

fiötasked sked att skumma grädde.
framtiden våren.
frågeboken en förklaring till katekesens förklaring, framställd i
frågor ock svar.
fundas känna, förnimma, tänka.
förfimrad förlägen, tafatt.
förskärrad förvirrad.

glött barn.
gridsk glupsk, snål.
grunkor pängar, värdesaker.
grässmör smör, kärnat då korna
äta färskt gräs (gå ,på bete).

grölling barn.
gubbafil gubbstut.
guda ut (utguda) styra ut sig
påfallande.

guss Kerstna (guss guds) enfaldig, pjoskig kvinna. ar »i
guss namn», »guss hus» o. s. v.
gåstös gåsvakterska.
görveten nyfiken.
ha något på sig betyda något.
Det har ingenting på sig, sa
pigan, födde ett naket barn
(ordstäv).

hamsa prata i vädret.
hardiäss mod.
hin (subst.) fan.
hin (pron.) den, en viss.
h oljans tämligen.
hors häst.
hoseskaft strumpskaft.
hovabonde (»hoa-») frälsebonde.
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hångla (med) smeka, kurtisera.
häljarp hälvete.
härdar (»härer») skuldror.
(den) härniga den här.
hönting litet barn.
höst både års- ock skördetiden.
kakestan magen.
kalun mage ock tarmar i nötboskap ock får.
kammerset handkammaren.
kaputta avliva; stuka.
lag, sällskapskrets; gilleslag, arbetsbyte emellan en del familjer.
Jfr »möggille» (göd-
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maskerera maskera.
mastig mustig.
minstingens åtminstone.
minstpiga tjänsttlicka underordnad
störstpigan.

mora husmor.
mökgille gödselgille.
nattly natthärbärge.
nattramn (»nattravn») gast.
nederdel (»nördel») nedre delen
av de lintyg, som voro gjorda
av två slags linne.
nock ännu (även = nog).
nästsyskonbarn nästkusiner, kusinsbarn.

kardelag selgille), »skättegille»
(brytgille) då linet beredes m. fl.
kavring torkad sur limpa.
kistekammare rum för klädkistor
m. m. dyl.
klabberi förtretlighet.
knep magplågor, knip.
knott stött, kort.
kållan frossan.
källing kattunge.
kännelig lätt att igä,nkänna.

olika icke hålla för olikt, olämpligt.
omskylla urskulda.
otydd oskyld, icke i släkt.
Parnla = Pernilla.
pighus pigkammare.
pileknäck sup.
portuggla uggla.
prima yra; breda sig, skryta.
priut: »till print ock bit» fullständigt.

prästbonde arrendator av prästlanter upptåg.
leberi livré.
likköp traktering efter avslutad
handel.

lillstuga rum innanför storstugan.
liv gås avelsgås, som ej skall
slaktas.
ljuga lögn.

ljusvaken fullt vaken.
lyx lögn.

låddes (inf. låss) låtsade.
lägga till lägga på, låta leva som
avelsdjur.

mackador matador.
maggedusa »medusa», stor klumpig
kvinna.

maka laga (det så), ställa till.

hemman.

paggetrådare (»poggetrövare»)
»grodtrampare» (skällsord).

påhållen sparsam.
radänga lång rad (mäst om snack
ock prat).

råttkrut (»röttekrud») arsenik.
rälig ful.
rävapolisk slug.
sicken sådan.
sinkadus örfil.
skamma sig blygas.
skjortgere nedre delen av skjortan.
skofettaborste skosmörjeborste.
skrajtan gapskratt.
skrämmerlig förskräcklig.
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skäver engelska sjukan (barnsjukdom).

släktbände (av band) stor släkt,
som håller samman även i ont.
smörtopp smör, upptornat till en
hög, rund, krusad topp i en
mindre skål.
snaggen: mitt i ansiktet.
sneg falsk ock slug.
snoppa snyfta.
snåljobb snålvarg.
sprackan: få s. på få nys om.
sprallan konvulsioner.
spräcka till (pret. sprack ock
spräckte) tilltala.
stugpiga städerska ock vävpiga.
Ståhäj mycket väsen.
stör stök ock bråk.
störstdräng gård sdräng, den främste drängen.
störstpiga främsta pigan.
summa sig besinna sig.
svinböste bogen eller skinkan på
ett svin.

tavarlig ordentlig (jfr ta vara
på).
tiskande viskande.
trallaretaska väska, som bars av
tattare o. dyl. folk.
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trena (pret. tren) stiga.
trössa gå ock trampa fram ock
åter.

tvebockad sammanböjd.
tvet (»tved») ett stort oformligt
stycke (t. ex. bröd eller ost).

tyckefrö trollmedel för att väcka
kärlek.

ugnsskiva övre skivan på en ugn
av järn.

upplöt övre delen av lintyg.
vedkasta präst den person, som
läser över ett lik, innan detta
föres från hemmet. Denna bön
lästes i östra Göinge härad vanligen på vedbacken, »vedkasten».
vin gällt skrik.
vysta kasta.
vånda gitta, bry sig om.
vångaled grind vid åker.
väggknarren väggsmeden (insekt).
värahorn vädurshorn.

äcka: stå för äckan ansvara för.
öronly öronljud.
överdyna överbolster.

BIDRAG TILL KÄNNEDOM OM

DE SVENSKA LANDSMÅLEN OCK SVENSKT FOLKLIV XIII, it

Till frågan om

akcentueringens invärkan
på svenskans vokalisation.
Av
AXEL

KocK.

1. Akcentneringens beteckning.
Innan jag övergår till det egentliga ämnet för denna uppsats, må några ord egnas åt akcentueringens beteckning.
Den av mig använda tärminologien för svenskans akcentuering är följande (jfr Sv. landsni. VI. 2, s. 15 f.).
A. Som bekant är språkets ordförråd, vad akcentueringen beträffar,
fördelat i två stora grupper, vilka använda olika akcentueringssätt. Den
ena gruppen utgöres, i stort sett, av ord, som äro eller under historisk
tid varit enstaviga; den andra väsentligen av ord, som ej blott nu äro,
utan alltjämt under den historiska tiden varit två- eller flerstaviga. I
överensstämmelse härmed användas benämningarna:
enstavighets-akeentuering (förkortad ako. 1), d. v. s. samtliga de exspiratoriska ock musikaliska akcenter, som tillkomma ord av
den förra gruppen (till denna höra t. ex. hus, huset [fordom hus et],
botten [fordom botn] etc.);
två- ock ilerstavighets-akeentuering (förkortad ako. 2),
d. v. s. samtliga de exspiratoriska ock musikaliska akcenter, som tillkomma ord av den senare gruppen (till denna höra t. ex. söka, bottnar,
talade etc. etc.).
B. De olika exspiratoriska akcenter, som kunna användas på en
stavelse, äro följande:
I. Fortis (exspiratorisk huvudakcent).
Sv. landen:. XIII. 11.
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I stockholmskan ock i vissa andra trakters språk finnas två arter
av fortis, nämligen:
en spetsig fortis, t. ex. på kam ock på första stavelsen av

kammen, kammade;
tv ås p e t sig fortis, t. ex. på första stavelsen av kamma.
1 andra trakter förekomma andra arter av fortis (jfr särskilt Kock
i Sv. landsm. VI. 2, s. 24).
II. Semifortis (exspiratorisk halvakcent):
stark semifortis, t. ex. på ultima av olärd ock tacksamhet;
svag semifortis, t. ex. på ultima av stridshäst, ysterhet,
uttalade med akc. 1.
III. Infortis (exspiratorisk biakcent):
le vis, t. ex. på ultima av tala, talade;
l e v i or, t. ex. på ultima av pojkarna, uttalat med akc. 1;
I evissim us, t. ex. på ultima av huset.

Denna min tärminologi har av flere författare blivit mer
eller mindre akcepterad, bl. a. av BRÅTE, som föreslagit en
liten modifiering i densamma. Han föreslår nämligen de förkortade uttrycken fortis 1 ock fortis 2 såsom under vissa förhållanden användbara i st. f. resp. fortis ock akc. 1, fortis
ock akc. 2. Jag finner detta förslag ändamålsenligt. T. ex.
huset kan alltså sägas hava fortis 1 på penultima (resp. akc. 1
ock fortis på penultima), taga fortis 2 på penultima (resp.
akc. 2 ock fortis på penultima).
Emellertid har man icke kunnat enas om beteckningen av
de olika akcentueringssätten (akc. 1 ock akc. 2) eller av de
olika av språket använda enskilda akcenterna.
I min skrift Svensk akcent 1, II har jag bibehållit den
redan av WESTE i hans svensk-franska ordbok år 1807 använda
metoden att med ' beteckna fortis' läge i ord med akc. 1
(hUset etc.) ock med ' fortis' läge i ord med alm 2 (tåla etc.);
men jag har där föreslagit nya akcenttecken för att angiva
semifortis (', t. ex. tålmin) ock levis (', t. ex. tåla). Av dessa
nyföreslagna tecken har levistecknet blivit även av andra
senare använt.
Då jag i Sv. akc. bibehöll de gamla ock vid den tiden
nästan allmänt använda tecknen " för att angiva fortis' läge
ock natur, så var jag medveten om att detta beteckningssystem hade ganska stora brister. Men enligt min uppfattning
torde föreslåendet av nya beteckningar vara oberättigat, när
ett någorlunda passabelt äldre beteckningssystem är allmänt
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brukligt. Följes ej denna princip, åstadkommes ofta blott, att
man får flera konkurrerande beteckningar, som föga tjäna till
själva frågans egentliga utredande. Jag ville därför i Sv. akc. ej
föreslå någon förändring i det gamla sättet att beteckna fortis.
Numera synes man emellertid alltmer övergiva detta
gamla beteckningssätt, ock olika nya metoder hava redan
blivit föreslagna ock använda.
Då således ett brytande med traditionen måste göras eller,
rättare sagt, är gjort, men då jag icke finner något av de
föreslagna beteckningssätten tillfredsställande, så tillåter även
jag mig att föreslå ett delvis nytt beteckningssätt, vilket synes
mig obetingat hava företräde framför de hittils förordade.
Jag skall yttra några ord blott om det i Svenska akademiens ordboks första häften använda beteckningssättet, ock detta
på grund av detta utmärkta arbetes vidsträckta spridning.
Detta system utgör en modifikation av den av LYTTKENS ock
WULFF i deras Aksentlära föreslagna ock använda beteckningen.
Om denna har jag haft anledning utförligt uttala mig i Sv.
landsm. VI. 2. LYTTKENS' ock WIILFFS beteckning har blivit i
Akademiens ordbok något förbättrad; men den är, enligt min
uppfattning, alltjämt otillfredsställande.
Ordboken använder t. ex. beteckningen a4dei för att angiva akc. 1 ock fortis på penultima, levissimus på ultima; t. ex.
a3d1a2 för att beteckna akc. 2 samt fortis på penultima ock
levis på ultima; t. ex. ad1voka4t för att åskådliggöra alm 1
med levior på antepenultima ock fortis på ultima.
Man kan, såsom strax nedan skall visas, för angivande av
akcentueringen mycket väl betjäna sig av siffror; men använda
på detta sätt, äro siffrorna missledande. Ultima av adel har
levissimus (språkets svagaste exspirationstryck), ock denna
akcent lemnas alltså av ordboken °betecknad. Antepenultima
av advokat har levior, språkets därnäst svagaste akcent; denna
betecknas med 1. Ultima av adla använder levis, språkets
därefter kommande svagaste akcent; denna åskådliggöres med 2.
Då nu penultima av adla i ordboken fått siffran 3 ock penultima av adel erhållit siffran 4, så måste man naturligtvis
draga den slutsatsen, att penultima av widel i svenska riksspråket under normala förhållanden avgjort har starkare exspiratorisk akcent än penultima av a3d1a2.
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Detta är emellertid icke fallet. Jag hänvisar till min utredning härav i Sv. landsm. VI. 2, s. 22 if.
Ej häller det i ordboken använda sättet att beteckna semifortis torde vara lyckligt. Det är dock icke egentligen missledande, ock jag inlåter mig därför icke på det, utan övergår till att redogöra för ett beteckningssätt, som synes mig
ändamålsenligt.
Det är givet, att man, så vitt möjligt är, bör välja en beteckning, som harmonierar med en redan bruklig metod att
åskådliggöra akcentueringen, ock hälst med en sådan, som
redan har i någon mån internationell användning.
Det är vidare i hög grad önskvärt, att fortis' läge kan betecknas oberoende av svenskans två olika akcentueringssätt, d. v. s.
oberoende av om ordet har akc. 1 eller akc. 2, ty blott härigenom kan man begagna samma fortistecken för angivandet av
fortis' plats i urnordiska ock i nysv. ord. Man vet t. ex. ej,
om urnord. *staina-husa »stenhus» på första kompositionsleden
hade fortis 1 eller fortis 2; men man kan ofta vilja med ett
akcenttecken angiva, att fortis (oberoende av huruvida det var
fortis 1 eller fortis 2) låg på det urnord. ordets första stavelse.
Ett oeftergivligt villkor är vidare, att de olika akcentueringssätten (akc. 1 ock akc. 2) angivas med tecken, som ej på
något sätt antyda, h uru d an a akc. 1 ock akc. 2 till sin natur
äro. Ty i en bygd har t. ex. akc. 2 en natur, i en annan,
stundom geografiskt nära liggande, bygd en annan natur
etc. etc. Det är därför ogörligt att vid akcentbeteckningen
tillika i akustiskt eller ljudfysiologiskt avseende karakterisera
akcentueringssätten. Om detta försökes, blir beteckningen
nödvändigt missledande.
Slutligen böra tecken väljas, som äro lättlärda ock finnas
å alla eller de flästa tryckerier.
Dessa villkor torde följande beteckning uppfylla.
Enstavighets-akeentuering (= ake. 1) utmärkes med en etta
bredvid fortisstavelsens vokal, t. ex. hulset, betallade, varvid
ettan naturligtvis icke angiver någonting om denna vokals
(resp. stavelses) vare sig exspiratoriska eller musikaliska natur,
utan erinrar om en- i enstavighets-akc. (akc. 1).
Två- eller fierstavighets-akeentuering (akc. 2) betecknas
med en tvåa bredvid fortis-stavelsens vokal, t. ex. tala, ta2lade.
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Ej häller denna siffra syftar på vokalens (eller stavelsens) exspiratoriska eller musikaliska natur, utan påminner om två- i
två- ock flerstavighets-ake. (alle. 2).
Fortis betecknas med ' över vokalen, en i språkvetenskapliga arbeten internationellt använd metod, t. ex. nsv. betala,
tåla; urnord. *staina-husa.
När man vill angiva så väl fortis' läge som ock, huruvida
ordet har ake. 1 eller ake. 2, användas, vid fullständig akeentbeteckning, både fortistecknet ock siffrorna, t. ex. bottna, advokalt; ta21a, telade.
Semifortis angives genom över vokalen, en i språkvetenskaplig litteratur vanlig metod, t. ex. ttil.mitn, fördralgsam.
Då det är behövligt att skilja mellan stark ock svag semifortis, göres tecknet för svag semifortis något mindre än tecknet för stark semifortis, t. ex. tål.mån men fördritigsitm. Mången
gång är det emellertid obehövligt att vid beteckningen skilja
dessa akeenter.
Lovis betecknas med ' på vokalen, t. ex. tålå, talade.
Levior är det mången gång obehövligt att i beteckningen
skilja från levis; men i de fall, då detta är nödigt, användes
för levior ett förminskat levisteeken.
Levissimus lemnas obetecknad, t. ex. på ultima av hålset,
på penultima av ttnade.
Mången gång kan även en förkortad akcentueringsbete ck ning göra till fyllest. Man kan nämligen utelemna
fortistecknet vid siffrorna 1 ock 2 ock låta dessa ensamma
beteckna resp. fortis 1 ock fortis 2, t. ex. betala, ta21å,
talmån.
Ock då som bekant de övriga akcenternas läge nästan
alltid i enkla ord ock oftast i sammansatta ord kunna genom
enkla regler bestämmas, när man känner fortis' läge ock
känner, huruvida ordet har alm 1 eller akc. 2, så är det
ofta obehövligt att utsätta akcenttecknen för semifortis ock
infortis. Man kan därför mycket ofta inskränka sig till att
blott vid fortisvokalen sätta 1 eller 2, t. ex. betalla, advokalt;
tana, ta2lade.
1) Denna förkortade beteckning har blivit använd i föreliggande
uppsats.

6

KOCK, AKCENTUERING OCK VOKALISATION.

XIII. it

Naturligtvis kan man, om så önskas, låta den nu föreslagna akcentbeteckningen samtidigt tjänstgöra även som kvantitetsbeteckning för fortis- ock semifortisstavelser, en metod som
LYTTKENS ock WULFF använt med sin akeentbeteekning. I så,
fall sättas akcenttecknen ock siffrorna efter det långa ljudet i stavelsen, varvid hälst blott siffror användas för beteckningen av fortis 1 ock fortis 2, t. ex talet failsk; ta21a,
fal2ska; ta21mans, ske2nbeir etc.

Den här förordade beteckningen med' ' såsom angivande
huvudakcent (fortis), halvakcent (semifortis) ock biakcent (levior) skulle kunna användas för alla germanska språk.
Angivandet av alm 1 ock alle. 2 med resp. 1 ock 2.
kommer till som ett plus vid den svenska akcentbeteckningen,
emedan svenskan utöver den vanliga germanska akcentueringen
har två olika akcentueringssätt (ah. 1 ock alle. 2). För
norskan, vilken använder väsentligen samma akcentuering som
svenskan, skulle samma beteckning kunna användas. Den är
ändamålsenlig även för danskan, i fall detta språk, såsom vissa
danska forskare, t. ex. KARL VERNER, OTTO JESPERSEN, anse,
skiljer ord med akc. 1 ock ord med akc. 2 ej blott genom närvaro
ock frånvaro av stötton, utan dessutom genom olika arter av
musikalisk akeentuering. Den danska stöttonen, som förekommer så väl i stavelser med semifortis som i stavelser med
fortis, behöver ett särskilt tecken (t. ex. en punkt under eller
efter ifrågavarande bokstav).

Levior har konserverat ändelsevokalen.
I Sv. akc. I, 108 if. torde det ha lyckats mig visa, att
levis i svenska rspr. konserverat de fulla ändelsevokalerna
a, o, u, vilka däremot övergått till e i stavelser med levissimus.
Jfr sådana motsatser som
fsv. hwitast —> nsv. vitast etc. med alle. 2 ock levis på
på ultima, men däremot fsv. innarster —> inneerster -> nsv.
innerst etc. med akc. 1 ock levissimus på ultima;
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fsv. pEet btezta --> nsv. det bästa etc. med alle. 2 ock levis
på ultima, men däremot fsv. poet hwitasta (med alm 2 ock
nsv. det vitaste etc.
levis på penultima)
Här må dessutom framhållas ett par belysande exempel.
SERENIUS' Sv.-eng. ordbok (1741) har gammal (med levis på
ultima), men gammelmodig, gammeldagsväsende (m ed levissimus
på andra stavelsen). Lex. line. (1640) har ankar (med levis
på andra stavelsen), men ankertogh (med levissimus på andra
stavelsen; dock, genom anslutning till det enk)a ordet, ankartrotz). Det heter nu blott peppar med levis på ultima, men
stundom pepperkaka (jämte pepparkaka) med levissimus på
andra stavelsen.
Då alltså levis konserverat ändelsevokalerna, men levissimus låtit dem försvagas, så frågas: hava i en stavelse med
levior, vilken akcent är svagare än levis, men starkare än
levissimus, de fulla ändelsevokalerna ljudlagsenligt konserverats
eller försvagats?
Svenska riksspråket har jämförelsevis blott helt få ord,
som komma i betraktande vid denna frågas avgörande. Vissa
grupper av komposita använda visserligen levior i stor utsträckning, men de ha naturligtvis i sina ljudförhållanden anslutit sig till de enkla orden ock komma alltså ej med i
räkningen. I enkla ord åter användes levior ganska litet.
Denna akcent brukas i inhemska enkla ord merendels blott då
dessa hava akc. 1 ock äro tre- eller flerstaviga. Men fsv. ock
new. hava blott helt få dylika ordgrupper.
De äro dock tillräckliga för att ådagalägga, att även levior
ljudlagsenligt konserverat de fulla ändelsevokalerna. Detta
framgår nämligen av följande.
1. Fsv. nom. sg. fem. ock neutr. pe, 139E4 innarsta med
alm 1 ock levissimus på penultima, levior på ultima har i nsv.
blivit (den) det innersta med samma akcentuering ock med
bevarat a-ljud i ultima. Däremot har, såsom nyss nämnt, fsv.
laset hwitasta med akc. 2 ock levis på penultima, levissimus
på ultima givit nsv. det vitaste med försvagad ultimavokal.
Den här framhållna ljudlagen har tillämpats även på övriga
fsv. superlativer på -arster: nsv. det eftersta (efterst: fsv. septarster), nsv. det nedersta (nederst: fsv. nipaåter; fsv. niFarsta -› nidhtersta -> nsv. nedersta), nsv. det yppersta (ypperst:

8

KOCK, AKCENTUERING OCK VOKALISATION.

XIII. 11

fsv. yp(p)arster, fsv. yparsta —> nsv. yppersta), nsv. det yttersta
(ytterst: Uv. ytarster), nsv. det översta (överst: fsv. erarcerster).
Samma böjning hava i nsv. sådana superlativer på -erst, som ej
finnas eller ej påvisats i fsv.: det understa, bakersta, bortersta,
hitersta, mittersta. Så ock det mellersta; jfr fsv. superlativen
miplaster.
Best. formen sg. av fem. i- ock ö-stammar har i
fsv. ändelsen -ena, ock de allra flästa sådana stammar äro,
oavsett artikeln, enstaviga ock hava därför akc. 1: syndena,
sa3dhena etc. med levior på ultima. I reformationsperiodens
språk kvarstår därför alltjämt ändelsevokalen a oförsvagad:
syndena, sädhena, sängena etc,i
Best. formen dat. sg. av enstaviga neutrer (fsv. folk
etc.) har i yngre fsv. ändelsen -ena, som kvarstår i reformationsperiodens språk ock ännu i värt bibelspråk: fsv. folkena,
landena: ä.-nsv. folokena etc., ännu i bibelspråket i tredje
årena etc. Orden hava ock hade akc. 1 med levior på ultima.
Fsv. best. formen botrena (av bot), haandrena (av
hand) etc. har genom anslutning till obest. formen i pl. knyter,
ha3nder etc. ombildats till nsv. böterna, händerna etc. Dessa
former hava, ock botrena, hfflndrena etc. hade, akc. 1 med
levior på ultima.
Däremot har i reformationsperiodens språk a-ljudet i gen.
sg. fem, av best. artikeln övergått till e. Fsv. syndinna(r) --->
ä.-nsv. syndenne (ock syndene). Orsaken är lätt att inse. I
fsv. syndinna efterföljdes artikelns första vokal av långt n-ljud,
i fsv. syndina, syndena däremot av kort n-ljud. Denna omständighet har vållat, att första vokalen i artikeln (som ju
ursprungligen var ett självständigt ord), alltså dess rotvokal,
hade en biakcent (väl snarast levis) i formen syndinna, men
saknade i syndina, syndena biakcent, som i denna form
däremot föll på ultima. Under det att i sylndena levior konserverade -a, inträdde utvecklingen a
e i syl ndinna med
levis på penultima ock levissimus (ej levior) på ultima, så att
man fick syndinne (syndenne). Först senare har n-ljudet förkortats i syndenne
syndene.
1) Då vi nu hava synden etc, både i ack, ock i nom., så har
uaturligtvis nom.-formen segrat.
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Med den här framställda olika akeentueringen av syndinna
ock syndina (syndena) är att sammanställa ett förhållande i
MELL. Denna skrift tillämpar vokalbalanslagen för u : o,
men undantag göra gen. ock dat. i best. form av ordet krona.
Dessa kasus heta kronunna, kronunne, under det att ack.
sg. best. form heter kronona, ock även obest. form av gen.
har -o: krono (jfr Kock Fsv. ljudl. I, 184). Som bekant har
i fsv. ändelsevokalen o närmast utvecklats ur äldre u: kronu,
kronuna, kronunnar, kronunni. De två första formerna kronu,
kronuna hade akc. 2 ock lång rotstavelse ock således svag
levis på andra stavelsen. De blevo därför ljudlagsenligt eller
vokalbalanslagen krono, kronona. Även kronunnar, kronunni
hade akc. 2 ock lång rotstavelse; men emedan andra stavelsen
efterföljdes av artikelns nn, vilade på denna stavelse en
starkare akeent än svag levis, en akeent som till sin exspirationsstyrka var identisk med den starka levis (på ultima
av s'åghu etc.) eller kanske t. o. m. med semifortis (t. ex. på
andra stavelsen av fsv. ftarpunger). Stark levis ock semifortis konserverade i fsv. rspr. ändelsens u (såsom u ock lät
det ej övergå till o), ock vi ha därför kronunnar, kronunne
med u liksom dighu etc.
Man kan fråga sig: utgör den på andra stavelsen av
kronunna(r) vilande akcenten en förstärkning av den svaga
levis på ultima av kronu före artikelns tilläggande? Eller
hade kronu på ultima redan före tilläggandet av artikeln den
biakcent, som tillkommer andra stavelsen i kronunna, så att
tilläggandet av en artikelform med långt n-ljud till kronu
blott konserverat denna biakcent, som i den oartikulerade
formen kronu -›- krono försvagats till svag levis? Jag kan
icke med visshet avgöra spörsmålet. Men då den allmänna
tendensen hos språken är att låta biakcenternas styrka alltmer
avtaga, under det att exempel på motsatsen äro mera ovanliga,
så synes det mig sannolikast, att den senare av de två ovan
framställda frågorna bör besvaras jakande: under det att biakcenternas styrka i allmänhet i någon mån minskades, bibehöll biakcenten på penultima av kronunna(r) tils vidare sin
gamla exspirationsstyrka.
I de nsv. arkaistiska formerna sonenom (best. dat. sg.
av son), mannenom etc., som nu uttalas med akc. 1 ock
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levior på ultima, har ändelsevokalen o konserverats. Dock
skulle den kanske ljudlagsenligt hava konserverats framför m,
oberoende av huruvida stavelsen hade levior eller levissimus.
Jag kan icke erinra mig något annat exempel med o i leviorstavelse, vilket skulle nämnvärt tala vare sig för eller emot
den här avhandlade ljudlagen.
Här må tillfogas några anmärkningar till förklaring av
ljudutvecklingen a ---> e i några ord, som hittils ej torde ha i
detta avseende diskuterats.
Fsv. hundrapa har givit nsv. hundrade med ake. 1 ock
med försvagad ultimavokal, ehuru sista stavelsen nu har levior.
Ljudutvecklingen a
e i ultima beror därpå, att ordet som
bekant ursprungligen är ett kompositum. Alltså har (hundra)
hundrapa en gång haft fortis på första, semifortis på andra
ock levissimus (ej levior) på tredje stavelsen. Troligen hade
redan under fornsvenskans tid semifortis på andra stavelsen
försvagats till levis (eller levior?), men denna akeent låg alltjämt kvar på den urspr. med semifortis akcentuerade andra
stavelsen. Vid denna akeentuering (huindråpa eller hulndrit.pa)
övergick ultimas a-ljud ljudlagsenligt till e (hundrade). Först
sedan denna ljudutveckling inträtt, flyttades biakcenten från
andra till tredje stavelsen, så att man liksom i andra trestaviga
ord med fortis 1 på första stavelsen fick levior på den tredje:
hulndrade.
Det är den på andra stavelsen vilande semifortis, resp.
levis (levior), som konserverat a-ljudet i andra stavelsen av
hundra(a) -› nsv. hundra(de), så att det ej övergick till e.
Fsv. usanda har givit nsv. tusende. Akc. 1 är samnordisk i usand, pusanda (Kock Sv. ake. II, 449); men
fakultativt har man i fsv. på analogisk väg låtit ordet även
få akc. 2. Härav förklaras, att det differentierats i nsv., så
att räkneordet pulsand med akc. 1 blivit tulsen med levissimus
på ultima ock försvagad ändelsevokal, under det att pu2sånd,
använt som svordom, med akc. 2 bibehåller a i nsv. tu2stkn
med levis på ultima (Kock Sv. akc. I, 114). Vid akeentueringen pu2sånda med levissimus på ultima uppstod ljudlagsenligt thusande med försvagad ultimavokal, ock genom anslutning till tu.lsen fick t(h)usande e i penultima (tusende).
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Ehuru levis konserverat ultimas a-ljud i fsv. poet go2på, =
nsv. det go2då etc. (med a i motsats till mask. fsv. peen gope, nsv.
den gode), har nsv. låtit fsv. -a utbytas mot e i neutrum (ock
även i fem.) av ordinaltalen det, den tredje, fjärde, ~te, sjätte,
tolfte, vilka dock ha alm 2 ock levis på ultima. Analogiinflytande från andra ordinaltal bar här varit bestämmande.
I de allra flästa ordinaltalen övergick nämligen ultimas
a-ljud i fem. ock neutr. ljudlagsenligt till e, emedan stavelsen
hade levissimus. Detta var fallet med ordinaltalen 13-19, i
vilka (stark eller svag) semifortis låg på andra stavelsen ock
levissimus på ultima. Fsv. pEet preettända blev därför ljudlagsenligt nsv. det trettonde etc. Då peet attanda, ionda (niunda),
tionda (tiunda) hade akc. 2, föll levis på andra, levissimus på
tredje stavelsen, ock man fick därför ljudlagsenligt det åttonde etc.
Även då man akcentuerade niunda (nionda), tiunda (tionda)
med akc. 1 (Kock Sv. akc. II, 396), hade ultima åtminstone fakultativt levissimus, ty dessa ordinaltal uttalades åtminstone i
vissa bygder som formellt sammansatta ord med semifortis på
andra stavelsen (Kock Fsv. ljud!. II, 367). Detta var normalt
fallet med det urspr. sammansatta fsv. poet cellopta (jfr i Sörbygdmålet ännu ällftlfte). Fsv. pEet siunda hade troligen
alle. 1 (liksom den sjunde dialektiskt ännu i dag: Kock Sv.
alm II anf. st.) ock således levissimus på ultima.
Nu hade i samtliga ordinaltalen (såväl tredje, fjärde etc.
som sjunde, åttonde etc.) mask. ljudlagsenligt -e (fsv. pa3n
fherpe etc.). Då man alltså hade den sjunde : det sjunde etc.
ock den fjärde : det fjärda etc., så lät man -e på analogisk
väg intränga även i det fjärde etc.
För övrigt är det möjligt, att även det urspr. sammansatta tolfte fordom fakultativt haft akc. 1, i vilket fall peet
tollfta ljudlagsenligt blev det tolfte. Ock det är antagligt, att
i vissa bygder plet pripia ljudlagsenligt blev Net pripice,
tredje, emedan i föregick a (jfr Kock Fsv. ljudl. I, 128).
Omvänt kan bevarandet av artikelns vokal som a i ett
par fall behöva ett ord till belysning. Reformationsperioden
har tungonar (fsv. tungonar), nsv. tungorna (genom tillägg av
-na till den obest. pl.-formen tungor). Reformationsperioden
använder ock karlana(r), nsv. karlarna (genom tillägg av -na
till obest. pl.-formen karlar); jfr fsv. ack. karlana ock fem.
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tungonar etc. Då fsv. Net hwitasta, pEet hwitara, pe3t kallapa
etc. med akc. 2 ock levis på penultima blivit nsv. det vitaste,
det vitare, det kallade etc. med utvecklingen a ---> e i ultima

(Kock Sv. akc. I, 122 if.), så skulle man möjligen ha väntat,
att fsv. tungonar med akc. 2 ock karlana med akc. 2 utvecklats till *tungoner, *karlane (uteslutande). Bevarandet av ultimas a-ljud i tungonar, karlana(r) beror troligen därpå, att
artikelns vokal a hade (i dylika former) en starkare akeent
än levissimus, snarast levior. Det är mycket naturligt, att
ultima av t. ex. hwitasta hade annan akeentuering än ultima
av t. ex. tungonar, eftersom ultima i det förra ordet sedan
gammalt utgjort en integrerande del av detta, men ultima i
tungonar relativt sent tillagts tungor. Vid tilläggande av
artikeln inaR (enaR) till tunguR erhöll inaR en biakcent på ultima, vilket stod i samband med att ultima i tunguR hade
levis. I tu2ngUR-inåR hade ej två efter varandra följande
stavelser, utan varannan stavelse biakcent. Även efter utvecklingen till tu.ngo[R]-nar bibehöll ultima denna biakcent, vare sig
att penultima icke desto mindre bibehöll levis eller (vilket väl
är antagligare) penultima utbytte denna akcent mot levissirnus.

III. De nsv. »bindevokalerna» a, o, Ii
ock komposita
med två fortisakeenter i fornsvenskan.
Jag har haft tillfälle att i Sv. akc. II, 389 if., 498 f. diskutera den förra av dessa frågor, ock där kommit till följande
resultat. Den ljudlagsenliga utvecklingen av fsv. fatabur etc.
utgöres av ä.-nsv. fatebur, under det att det nu brukliga fatabur har bibehållit a i andra stavelsen, vid tiden för ljudutvecklingen a
e i levissimusstavelser, genom inflytande från ändelsevokalen a i det enkla ordet (gen. pl.) fata, vilket då ännu
var brukligt i uttryck sådana som til sinna fata etc. Efter
dylika komposita som fatabur ha sedan även andra nybildats
i senare tid, ock åtskilliga utgöra rena arkaismen
Denna förklaring av nsv. former av typen fatabur är delvis, men blott delvis riktig. Jag skall här framhålla en annan
faktor, som torde ha spelat den väsentligaste rollen vid konserverandet av de äldre »bindevokalerna».
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Det är otvivelaktigt, att inflytande från de enkla orden
(i vanlig mening) ock antagandet av arkaismer icke äro tillräckliga att förklara de i nsv. ganska talrika »bindevokalerna»
a, o, u. I nsv. rspr. har man t. ex. barna-arv, -barn, -föderska,
-lärare, -lärarinna, -mord, -mördare, -mörderska, -undervisning, -ålder, -år (jämte barnarv etc.). Ett eller annat av dessa
komposita kan uppfattas som arkaism; men detta är ej
fallet med alla, så t. ex. ej med barnaålder. Ock uttryck sådana som tu sinna barna hava ej kunnat utöva ett så väsentligt inflytande, att de tillräckligt förklara kvarståendet av a i
barna-. I åtskilliga bygdemål har »bindevokalen» a t. o. m.
en ännu större användning än i rspr., ock här blir den antydda förklaringen ännu otillräckligare.
Förhållandet blir lätt förklarligt, om man antar, att komposita av typen fatabur, barnaålder, vid tiden för den ljudlagsenliga utvecklingen a --> e i levissimusstavelser i det äldre
språket, ännu kunde uttalas med två fortisakcenter såsom
ett minne av att de äro juxtapositioner, uppkomna genom
sammanställning av två skilda ord. Man akcentuerade så väl
faatåbulr (fa2tå bulr) med levis på andra stavelsen, som fa2tabir med levissimus på andra stavelsen. Vid den förra akcentueringen kvarstod a-ljudet i fatabur, emedan det konserverades
av levis; vid den senare utvecklades det till e: fatebur.
Redan i Sv. akc. II, 71-75, 184-186 ock dessutom på
spridda ställen därstädes' har jag avhandlat ord med två fortisakcenter i nsv. Man har sådana av flera olika slag. Blott
ett par där icke anförda exempel må nämnas.
Ganska ofta uttalas medvind, motvind med två fortisakcenter, alltså meldvilnd, mo'tvi'nd, ock detta även då orden
icke direkt stå som motsatser till varandra. Denna akcentuering av nämnda ord har emellertid sitt upphov i motsatsakcentuering; jfr Sv. alm II, 184 f.
En hel grupp av komposita, som utgöra benämningar på
hemman eller andra fastigheter av olika natur, ha två eller
flera fortisakcenter, t. ex. kro2n6-ska2tte-ru2sthå1lshemman,
kro2n6-ska2ttå-fördellshemman (eller kro2n6-ska2tte-förde218T. ex. s. 55, 66, 67, 91, 92, 95 etc. Senare har även TAMM
behandlat denna fråga i Språkvet. sällsk. förh. 1888-91, s. 122-127.
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håmma,n), kro2n6-ska2ttö-kva2rnlägenhåten, ska2tte-do2 mkyrkohåmman, i2nsöokne-frä2lsehåmman.
Alltjämt uttala vi Gö2tå laind, Sve2å lalnd jämte Gö2talånd, Sve2alånd, Ju2då follk jämte Ju2dafölket etc. Komposita
sådana som gu2daskUnt få uttalet gu2då-skölnt, om man vill i
någon mån förstärka ordets betydelse genom att framhålla
första kompositionsleden.
Två fortisakcenter användas i sådana, vulgärspråket tillhöriga, kraftuttryck som en hi2m1å hulnd, en djä2v1å kalrl,
, där de gamla genitiverna himla, djävla kunna uppfattas såsom
i en sammanställning ingående juxtapositionsleder.
Härmed är att sammanställa, att man kan få höra, åtminstone individuellt (från predikstolen), sådana akcentueringar
som sjä21å-nö1den, Ju2då-follket, si2nnös-a1rten etc.
I folkligt tal höras ju21å dalg, julå a2ftån (i Skåne) i
motsats. till rspr:s ju2ldåg samt ju2låfton (jämte jula2ft6n).
Jfr ock i viss mån t. ex. det i Skåne brukliga uttalet Lu2ndå
stald (i Skånemålet Lo2Bga, på2gå »Lunds pojkar», benämning
på Lunds två domkyrkotorn) med Lu2ndaKård.
Redan dessa exempel visa, att åtskilliga juxtapositioner
alltjämt kunna uttalas dels med en, dels med två fortisakcenter,
liksom att gränsen mellan en juxtaposition ock två skilda ord
är svävande.
Det är självklart, att uttalet med två fortisakcenter är det
ursprungliga i alla juxtapositioner. Detta uttal användes, innan
orden sammansmält till en enhet, ock fakultativt under den
period, då de b öl 1 o på att sammansmälta till en enhet. Jag
förmodar, att man i fsv. ock i den äldre nsv. vida oftare än
i våra dagar kunde låta juxtapositioner fakultativt uttalas såväl
med två fortisakcenter som med en fortisakeent. Som bekant
är det ytterst vanligt, att i fsv. juxtapositionsleder skrivas i sär,
t. ex. fingra knoe, blops sweter etc., ock det är antagligt, att
denna skrivning ursprungligen angav uttal med två fortisakcenter, fastän en dylik skrivning senare genom traditionen kunde
bibehållas, även sedan orden erhållit en fortisakcent.
Även i äldre nsv. finner man ofta exempel på att juxtapositioner skrivas i sär, vilka nu pläga sammanskrivas; så t. ex.
i Lex. linc. Barna ålder, Affguda Beläte, Affguda Offer, elskogs
Wijsa, middags sömpn, korpa skrän etc.
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Till jämförelse påminner jag om det bekanta förhållandet,
att i nyeng. komposita med två lika starka fortisakcenter äro
ytterst vanliga, t. ex. apple pudding, silk thread etc., men att
man även i andra, skenbart väsentligen likartade, komposita har
blott en fortisakcent t. ex. appletree. »Even stress [= två
fortisakceuter] is often preserved in newly-formed compounds
or groups merely because the meaning of the two elements is
still fresh in the minds of those who use the compound . .
while a similar compound whieh was formed long ago, and
has becomed traditional, so that the original meaning of its
elements is no longer prominent, keeps its original uneven stress
[= en fortisakeent], or subtitutes uneven for even stress» (Sweet,
Engl. gramm. § 899).
Under dessa förhållanden är det mycket naturligt, att nsv.
barnaålder etc. har kvar a i andra stavelsen. När fsv. 102ghardågher med levissimus på andra stavelsen övergick till ä.-nsv.
lö2gerdåg, fsv. ce2tta1iegger till nsv. etteltigg, så akeentuerade
man ännu ba2rnitå1lder etc. med levis på andra stavelsen, ock
levis konserverade -a-. Det fsv. Go2ta-lånd blev ä.-nsv. Götheland (Lex. line.); men vid sidan därav hade man ock har, som
nyss nämnt, ännu Gö2tå laind. Senare har detta Göta land med
bevarat a-ljud erhållit (fakultativt) akeentueringen Gö2talånd.
Men i detta yngre Gö2talånd har a-ljudet (ännu)icke övergått till e.
I överensstämmelse härmed äro andra likartade dubbelformer att uppfatta, t. ex. ännu allahanda (även uttalet allå
ha2ndå) : allehanda (så i Lex. line.); jordagods, jordabalk :
jordebok (jordegoss i Lex. line.); Dalalagen : Dalelagen (Dahle
Laghen i titeln på 1676 års upplaga); i Lex. line. foglaboo :
fogleboo, foglafängiare : foglefängie; bogalijk »arcuatus» :
bogesäck; Fårahuus 1, -heerde 1 : Fåreskin; fotapalli : footebekn, -sjuka; Hundallugha, -stierna : Hundetunga.
Redan ovan ha exempel anförts, som visa, att vi nu kunna
använda en a-form i komposita, som under 1600-talet hade
eller kunde hava e till »bindevokal». Detsamma är ock fallet i
t. ex. nsv. herravälde : Herrewälde (Lex. line.), nsv. karlavagnen : karlewagn (Lex. line.), nsv. getabock : getebock
(Lex. line.), nsv. ljusastake (i kyrklig stil) : liusestaake (Lex.
line.), nsv. åratal (»för bättre eftertryck hällre än årtal i vissa
1) Så ännu i något ålderdomlig stil.
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ställningar» enligt Sv. Ak:s ordlista 6, alltså utgånget från den
emfatiska akcentueringen Vrå tall, jfr Sv. ake. II, 185) : Ähretaal (Lex. line.). Emellertid äro i de flästa fall a-formerna icke
nybildningar, utan hava alltjämt fortlevat sedan medeltiden,
under senare tid vid sidan av e-former.
I vissa fall brukas likvisst a-formerna i vårt nuvarande
språk väsentligen i kyrklig eller ålderdomlig stil, ock de kunna
således i viss mån uppfattas som arkaismer. Vid sin sida ha
de då ofta former utan »bindevokal», t. ex. ljus(a)stake, får(a)herde, fotapall : fotfäste.

»Bindevokalen» o har behandlats på väsentligen samma
sätt som »bindevokalen» a.
Så hava t. ex. fsv. ondzko-fulder, fterio-karl, smipiobselgher med fortis på första, levissimus på andra ock semifortis på tredje stavelsen ljudlagsenligt givit (äldre) nsv. ondskefull, färjekarl, smedjebälg etc.
Emellertid har t. ex. fsv. kyrkio-piuwer givit dels i nsv.
rspr. kyrkotjuv, dels i äldre nsv. (t. ex. i Lex. line.) kyrkietiuf;
ock alltjämt brukas i vissa trakter även av personer, som tala
riksspråk, formen kyrketjuv (jämte kyrktjuv). Formen kyrkietiuf bar utgått från den fsv. akeentueringen ky2rkio-PiUwer
med levissiwus på -0-; formen kyrkotjuv åter från den fsv.
akeentueringeu ky 2rki.6 piuivirer med levis på -o-: levis har
konserverat o-ljudet. I nsv. skrift anses i likartade ord e-former
vara mindre vårdade, så att merendels o-former eller former
utan »bindevokal» användas; men i äldre nsv. voro de mycket
brukliga (jfr vidare nedan). I Lex. line, äro de ännu de vanligare formerna.
Några exempel på dubbelformer må anföras, vilka äro att
förklara som kyrkotjuv : kyrkietiuf. Lex. line. lungosiuk :
lungesott; myrofull : myrestack (dock kanske av äldre "myrastack); ådrokälla, ådrofull ete.: ådrekälla, ådreslagh; böliolijk,
i böliowijs : böliefull, -drifwen etc.; åskioslag etc. : åskiebleck ; dyngiofull etc. : dyngiebruun; plåghoandar (så ännu) :
plågeandar; nsv. harpolek(are) : Lex. line. harpeslagerska. I
Sv. ake. II, 391 ha exempel på nsv. ny bildningar med
»bindevokalen» o anförts.
Även i t. ex. avledningar på -sam finner man en växling
0: e, såsom nsv. hälsosam (Lex. line, lyckosam, mödosam):
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Lex. line. hälsosam. Man kan fråga, huruvida o-ljudet i t. ex.
hälsosam bibehållits genom inflytande från sådana juxtapositioner som hälso-brunn, -källa etc., där det åter kvarstod på
grund av en äldre akcentuering hä21s6 brulnn etc., eller om
hälsosam bibehållit o-ljudet, emedan det självt (ock andra
likartade avledningar på -skap(er), -bar etc.) i fsv. kunde
akeentueras med två fortisakcenter; alltså hee2ls6-sa1mber.
Det senare antagandet är kanske möjligt. Härför talar nämligen även den omständigheten, att vokalbalanslagarna otta tillämpas efter avledningsändelserna -samber, -skap(er) i fsv.,
t. ex. fsv. fruktsami, ensami, vndirsami, companskapi, stellaskapi jämte t. ex. helsamo (annorlunda Rock Fsv. ljudl. II,
346 f.). Jfr att man i nsv. vid emfatiskt tal kan akeentuera
t. ex. u2ppånba1rligen med två fortisakcenter.
I analogi med sådana nsv. ord som egodelar, vilodag,
kvinnoklädning, födslovånda, krukomakare etc. hava nsv.
människobarn (Lex. linc. Menniskio Tiuff) etc. bibehållit oljudet.
»Bindevokalen» u har behandlats väsentligen på samma
sätt som »bindevokalerna» a ock o. I nsv. varulager, gatufred, furuskog, tjärudal salubod, vattusot etc. hava vi kvar
u-ljudet i andra stavelsen, emedan orden fakultativt kunde
erhålla två fortisakcenter ock levis på andra stavelsen vid
tiden för utvecklingen u —› o -› e i stavelser med levissimus.
Emellertid förekommer i den äldre nsv. även furoträä (Lex.
line.). Denna vokalisation visar, att man i fsv. jämte fu2rUtrea' med två fortisakcenter ock stark levis på andra stavelsen fakultativt uttalade ordet fu2rutrth med fortis på första,
levissimus på andra ock semifortis på tredje stavelsen (jfr
Rock Fsv. ljudl. II, 345). Jämte furuskog hör man nu även
fUreskog, åtminstone i vissa bygder, även av personer, som få
anses tala rspr. Vid akeentueringen fu2roskög har ordet alltså
vidare ljudlagsenligt övergått till fu2reskög.
1)

I tjäru- har brytningsdiftongen in på analogisk väg ersatts av
im); se Kock i Sv. landsm. XII. 7, s. 24. Jag hoppas i annat
sammanhang kunna visa, att brytningsdiftongen in (lo) i fgutn. ljudlagsenligt blivit je, då den i fsv. blev 1.0, samt att i f sv. lifirir ock pret.
huldo, holdo, hold° brytningsdiftongen ju på särskilt sätt modifierats.
ja

Sv. landsm. XIII. .11.

2
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IV. Något om vokalsynkope i nysvenskan.
I nsv. rspr. har man som bekant dels sådana komposita
utan »bindevokal», vilka även i fsv. saknade sådan (t. ex. nsv.
hundbett : fsv. hundbit), dels komposita utan »bindevokal»,
vilka i fsv. ock äldre nsv. hade en dylik (t. ex. nsv. växtnamnet hundtunga : ä.-nsv. hundetunga, fsv. kundatunga).
Det frågas: har utvecklingen från hundetunga (hundatunga)
till hundtunga försiggått så, att e-ljudet (eller rättare o-ljudet)
i hundetunga ljudlagsenligt förlorats, eller har den framkallats
av analogipåvärkan från ord av typen hundbett, vilka sedan
gammalt saknade »bindevokal»? Eller då man i äldre nsv.
har fogleboo (jfr fsv. fughla sanger, fughla skari etc.), men
i nsv. fogelbo, så frågas: kan detta fogelbo utgöra den ljudlagsenliga utvecklingen av fogleboo, eller utgör det nödvändigt
en rekomposition av fogel ock bo? Ock i fall det utgör den
ljudlagsenliga utvecklingen av fogleboo, så frågas åter: har
fogel- uppstått av äldre fogle- genom »omkastning» av 1 (jfr
Rydqv. V, 54 noten 2)? Ock vidare: varför har nsv. t. ex.
herde: herdestav med »bindevokal», men t. ex. båge: bågsträng utan »bindevokal?»
Jag skall söka i någon mån belysa dessa, väsentligen
outredda, frågor.
Man har i nsv. rspr. i inskränkt mening (d. v. s. i det
vårdade föredragsspråket, som i detta avseende väsentligen
torde sammanfalla med den bildade klassens talspråk i huvudstaden) massor av komposita utan »bindevokal», vilka i fsv.
ock ännu under 1600-talet hade »bindevokal», t. ex. brännmärke, -vin (fsv. breannemcerke, -vin; Lex. line., Diet. hamb.,
brännemär(e)ke), fällbrygga, -bom etc. (fsv. feellebodh, -porter
etc.), fyllhund (Lex. linc., Diet. hamb. fyllehunder), ledstjärna
(fsv. lepesticerna), körsven (fsv. koreswen, Lex. line. köreswen,
men Diet. hamb. körswän), hängdy (fsv. heengedy).
Förhållandet är detsamma med t. ex. ord på -hg, vilka i
det äldre språket hade långt i-ljud ock således voro formellt
I) Förkortning för Nytt Dictionarium på Latin Swenska och
Tyska, som och Swenska och Latin, samt Tyska och Swenska (Hamburg 1700).
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t. ex. märklig (tSv. mlorkeliker, Lex. line. märkeligh, Diet. ham b. merkelig), ätlig (Lex. line., Diet. hamb.
ätelig(h)).
Helt visst har i ord sådana som brännmärke, märklig etc.

,sammansatta,

,andra stavelsens e- (eller rättare e-)ljud förlorats ljudlagsenligt. Blott genom antagande av ganska komplicerade analogiinflytelser skulle vokalförlusten annars kunna förklaras. Man
måste i så fall antaga, att sedan man fått t. ex. hundtunga
jämte hundetunga under inflytande av hundbett, man efter
analogien hundetunga : hundtunga till brännemärke nybildade
sidoformen brännmärke, som sedan blev den segrande formen.
Häremot talar redan den omständigheten, att förlusten av
e i märk(e)lig etc. knappast kan på detta sätt förklaras. Men
bestämdare vittnar häremot, att i syd-Sverges (Götalands) samtalsspråk former med »bindevokalen» e äro ganska vanliga i
ord, som i rspr. i inskränkt mening sakna »bindevokal»; så
t. ex. bränn(e)vin, fyll(e)hund, märk(e)lig, tyd(e)lig etc. Detta
talar för att olika ljudlagar tillämpats i skilda trakter.
Att dömma av lexika torde det ha varit under förra hälften
av 1700-talet som förlusten av o-ljudet i skriftspråket väsentligen' försiggick i ord sådana som bränn(e)vin. Så har SERENIUS' år 1741 utgivna svensk-engelska ordbok, väsentligen i
motsats till Lex. line. ock Diet. hamb., brenwin, fällport, -stol
etc., fyllhund, ledband, -stänger, körswen, hengdy etc.; LINDS
ordbok (1749) brännmärke, -järn etc. (men bränn[e]win), fällbro, -knif, fyllhund, ledband, hänglås etc.; SAHLSTEDTS ordbok
(1773) bränwin, fällbom, -kul!, ledband, körswen, hänglås,
häng mahn etc.
Ljudet e förloras således i levissimusstavelse mellan en
fortis- ock en semifortisstavelse.
Först senare har förlusten av e i adjektiv sådana som
märk(e)lig försiggått. Så ha SERENIUS ock LIND merkelig,
ömkelig, tydelig, elskelig etc., ock ännu är denna vokalförlust
icke fullt genomförd i rspr. (i inskränkt mening). Detta sammanhänger möjligen därmed, att i-ljudet i -hg förkortats, så
att denna avledningsändelse erhållit levs i st. f. äldre stark
,semifortis.
1) Språkbruket är dock naturligtvis ofta delvis olika hos skilda författare ock i skilda ordböcker.
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Det är emellertid givet, att även ett av äldre a eller o (u)
uppkommet e förloras enligt ovan framställda ljudlag, då nämligen utvecklingen a -› e ock o (u) o varit genomförd redan
på 1600-talet.
Detta bekräftas av följande exempel. Fsv. bondabyr,
-klmpe etc. : Lex. line. & Diet. hamb. bondeby(y), Diet. hamb.
bondewerck : Ser. bondlurk, -folk etc., nsv. bondby etc.;
fsv. bugha strmnger, boghaman : Lex. line. & Diet. hamb. bogesträng, -skytter : Ser. bogstreng (men bogeskytt), nsv. bågsträng, -skytt etc.; fsv. galla sot: Lex. line. & Diet. hamb. gallefull : Ser. & nsv. gallsjuk(a) etc.; fsv. skola mmstare etc. : Lex.
line. & Diet. hamb. seholemästare etc. : Ser. skolmestare, nsv.
skolmästare etc.; fsv. oxa fal, -hu p etc. : Lex. line. exedrijfware, -tunga, Diet. hamb. oxetunga, -öra l : Ser. & nsv. oxkött,
-lår etc.; fsv. baggasota : Lex. line. baggesöta (så ock Ser.) :
nsv. baggsöta; fsv. hicerta blop etc. : Lex. line. & Diet. hamb.
hiertehinna etc. : Ser. & nsv. hjertklappning, -nupen etc.; fsv.
bokka horn, bukka klot etc. : Lex. line. bockehorn : Ser.
bockskinn, nsv. bockhorn, -kött, -skinn etc.; fsv. bruna »eng
: Lex. line. brudesäng : nsv. brudsäng; fsv. diura garper :
Lex. line. & Diet. hamb. diuregård : Ser. & nsv. diurgärd; fsv.
dyravaktare (duravaktare) : Lex. line. dörewachtare : Lind &
nsv. dör(r)vaktare o. S. V.
Förhållandet har varit detsamma, då första kompositionsleden är trestavig med fortis på första stavelsen, t. ex. fsv.
fikona tree : Lex. line. fikonelund, fikone foghel : Ser. & nsv.
fikonträd; fsv. bakara ughn : Lex. line. & Diet. hamb. bakare
konst : nsv. bagarkonst.
Fsv. asko-hogher, -graf etc. : Lex. line. askeblåsare : Ser.
& nsv. askfärg(a); fsv. dyngio hogher : Lex. line. dyngehögh :
Ser. & nsv. dynghög; fsv. keeldo vatn : Lex. line. källekrok :
Ser. kellfrö, -watn, nsv. källvatten etc.; fsv. klokko klmpper,
-strmnger etc. : Lex. line. klockekläpp, -stapel : Ser. klockstapul, -ljud ete., nsv. klockstapel etc.; fsv. kyrkio piuwer,
1) Då Lex. line. har oxöra (ej exeora), sammanhänger det troligen därmed, att senare kompositionsleden börjar på vokal. (eller därmed
att den börjar på palatal vokal).
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-garper etc.' : Lex. line. kyrkietiuf, -gård etc., Diet. hamb.
kyrekietiuf, kyrke gård: nsv. kyrktjuv, kyrkgård (ofta uttalat
körrgård) etc.; fsv. tunnobindare : Lex. line. & Diet. hamb.
tunnebindare : Ser. & nsv. tun(n)bindare; fsv. mosso hakul :
Lex. line. & Diet. hamb. messehake : Ser. & nsv. mosshake; fsv.
lungo sot: Lex. line. lu.ngesott, Diet. hamb. lungesoth : Ser. &
nsv. lungsot; fsv. fiughu fisekter, -qwaster, (fiu[gh]oswamper)
: Diet. hamb. flugekryder : Ser. & nsv. fiugstunget o. s. V.
När första kompositionsleden är trestavig med fortis på
första stavelsen, har utvecklingen varit densamma, t. ex. fsv.
sur : Lex. line. & Diet. hamb. äticklesuur : nsv.
* 83tikio
ättiksur.
I viss mån som en skenbar motsats till här framhållna
ljudlagsenliga utveckling kan man undantagsvis finna »bindevokal» i ä.-nsv. ord, vilka sakna »bindevokal» i fsv., t. ex.
Lex. line. fåreskinn : fsv. farskin; Diet. hamb. hierneskåål,
ännu Ser. hjerneskålen : fsv. himrnskal; Diet. hamb. granneqwinna : fsv. granqwinna.
I de nsv. orden hava vi naturligtvis exempel på relativt
sena analogibildningar, liksom över huvud analogien spelat en
mycket viktig roll vid bildandet av komposita. I fsv. har
man fara dyngia, -fiukker, -galle ni. fl. juxtapositioner, bildade
med gen. pl. fara. Det har däremot påvisats blott den egentliga kompositionen farskin (ej juxtapositionen *faraskin); om
något "faraskin icke funnits (vilket dock är mycket möjligt),
så har naturligtvis, sedan fara hiorp etc. ljudlagsenligt övergått till fårehiord etc., fårskinn under inflytande av dylika
ord ombildats till fåreskinn. 1 väsentlig överensstämmelse
härmed äro hjerneskål, granneqwinna att uppfatta.
Vi övergå till frågan, varför i nsv. rspr. (i inskränkt mening)
»bindevokalen» e kvarstår i vissa ord, ehuru den har förlorats
i andra, som synas vara med dem likställiga. Blott några av
huvudsynpunkterna framhållas.
Fsv. har kirkmtessa, kirkma3sso dagher etc, jämte kirkioMWSSO dagher etc. Formen kirkmaessa utan »bindevokal» är bildad
under inflytande av mit. kerkmesse. Det under 1400-talet mötande
mandagher (jämte manadagher) kan vara ett egentligt kompositum, men
utgör väl snarare en förkortning av manadagher, framkallad under inflytande av mit. mandaoh samt av fsv. tisdagher, fredagher.
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1. En av orsakerna är, att e i relativt sen tid uppstått
av a, resp. o, emedan juxtapositionen ovanligt länge bibehöll två
fortisakcenter ock levis på kompositionsVokalen a, resp. o.
Så ha vi alltjämt blott herdedikt, -kväde, -stav (ej *herdstav
etc.). Det förklaras därav, att ännu SERENIIIS har herdadikt,
-qwäde, -staf, LIND herdastaf, -skräppa, vilket åter beror på
att akeentueringen he2rda dilkt etc. i dessa juxtapositioner
ovanligt länge kvarstod. Herdadikt har således (åtminstone i
vissa trakter) blivit herdedikt först eft er den tid, då boghastreanger blivit bogesträng (Lex. line.). Men det är då även
naturligt, att e-(e-)ljudet förlorats i bågsträng, under det att
det kvarstår i herdestav etc. Jfr härmed, att vi alltjämt hava.
Gö2talånd med -a-, emedan det först i sen tid sammanvuxit
av Göta land (se s. 15).
I överensstämmelse med herdestav etc. kunna förklaras
t. ex. påvestol, jältemod, havremjöl, humlegård, enkedrottning,
humlebo, ugglebo, möjligen ock hittebarn (av fsv. hittobarn, subst. hitta), kännemärke (jfr fsv. ka3nnoswen, kcennaswen jämte det vanligare ktenneswen), sändemän (jfr fsv.
seendomwn jämte menden:L:en, -bupi etc.).
Liksom man i den äldre nsv. hade foglabo : foglebo etc.,
så har nsv. rspr. (i inskränkt betydelse) komposita, som dels
ha, dels sakna »bindevokalen» e, t. ex. strump(e)band, sorg(e)bud, järt(e)blod.
Stundom har e-formen stadgats i vissa komposita, under
det att andra, sammansatta med detta samma ord såsom första
kompositionsled, sakna »bindevokal», t. ex. bondestånd, men
bondby, bondblyg etc. (så redan Sahlst., men Lind bondeby);
prästestånd, men prästgård, -möte etc.; sorgebarn, men sorgbunden, -dräkt etc.; järtegod, -gryn, -lag, -vinnande etc., men
järtblad, -fel, -formig etc.
Bondestånd : bondby etc. är naturligtvis att förklara väsentligen som ä.-nsv. foglabo : foglebo, blott med den skillnaden,
att i bondestånd : bondby reduktionen av »bindevokalen» gått
ett st eg längre. Bo2nda stålnd bibehöll a längre än bo2ndabSr --> bo2ndeb3r; senare bo2ndaständ --> bo2ndeständ ock bo2nde133' -> bo2ndb3r.
Det är kanske icke omöjligt, att bibehållandet av »bindevokalen» även i t. ex. smädeskrift, skådespel, vilka ej utgöra
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ursprungliga juxtapositioner, beror på en äldre akcentuering
smä2deskri1ft etc.

En annan orsak till bibehållandet av »bindevokalen»
utgör anslutning till ett motsvarande enkelt ord på -e, t. ex.
ylletyg (: ylle), linnekläder (: linne), fiskevatten (: fiske).
Om man så vill, kan man även fatta dylika sammansättningar som rekompositioner. Även sådana ovan nämnda komposita som påvestol, herdestav etc. kunna naturligtvis förklaras på detta sätt.
I enskilda ord har e bibehållits genom lagspråkets
eller kyrkospråkets konservatism; detta är väl fallet med t. ex.
tidelag (fsv. pypelagh).
I ett ock annat ord har e fakultativt bibehållits, emedan
genom dess förlust två lika eller snarlika explosivor skulle
sammanstöta, varigenom gränsen mellan kompositionslederna
skulle bli (nästan) utplånad. Så säger man t. ex. gärna väntetid,
men blott väntrum, -sal, -pängar etc.; gärna strumpeband, men
blott strumpfot, strumpstiekare etc.; väl hällre kyrkekläder
än kyrkevaktare, kyrketorn etc.
Förhållandet med komposita sådana som smedjegård
etc. är särskilt anmärkningsvärt. Redan Rydqv. V, 54 har
framhållit, att »allestädes äro . . . de med j utbildade orden
motspänstiga för hopkrympning». Man har så t. ex. uteslutande
smedjehärd, kedjeräkning, vädjemål, stödjemur, glädjedag,
lättjefull, kättjefull, viljekraft, skiljebrev, -dommare etc. (men
skiljaktig, skiljbar), oljedränka, -duk, -träd etc. (men oljaktig),
liljeväxt, mönjefärgad. Man har vidare söljetorn (Sv. ak:s
ordlista) ock söljtorn (Lundens ordlista), bölj(e)rörelse; numera färjbåt, färjkarl etc., värjfäste, -slida etc., smörjburk;
men ännu SERENrus skrev ferjekarl, -pengar, wärjefäste.
Hava vi här att göra med en ljudlag, enligt vilken »bindevokalen» e i ljudförbindelsen -je- icke förlorades, eller böra
orden förklaras enligt samma princip som bondestånd etc.
(s. 22)?
Då faktiskt under de senaste 150 åren ferjekarl blivit
färjkarl, wärjefäste värjfäste (ord med -rje-), ock då vi uttala
skiljbar, skönjbar, så strider det ej mot språkets uttalsmöjligheter att bortkasta »bindevokalen» e i ljudförbindelserna -rio-,
-lje-, -nje- efterföljda av konsonant; jfr att vi ha nsv. ord
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slutande på -rj (borg etc.), -1j (talg etc.), -ni (vänj etc.). Men
då ljudförbindelsen -je- kvarstår i så många ord, så är det
väl troligt, att i någon män en ljudlag eller åtminstone en
uttalstendens spelat en roll.
Förhållandet torde snarast vara, att -je- »ljudlagsenligt»
kvarstår efter d, t före följande konsonant (smedjegård, lättjefull etc.), vilket sammanhänger därmed, att ljudförbindelserna
-djg-, -ttjf- etc. äro (icke omöjliga, men) svåra att uttala. Återigän i t. ex. oljeträd kan bibehållandet av e bero på att
ännu Lex. line, har olioträ, oliofull, antydande en länge bibehållen akcentuering onici träl (vid skiljebrev etc. bör erinras
om att vi ännu hava växelformen skiljobrev etc.). På analogt
sätt skulle väl ock liljeväxt, mönjefärgad, viljekraft etc. kunna
uppfattas. Men då man, på sätt som visats, bibehöll -je- i
flertalet ifrågavarande ord, kunna de ha påvärkat andra ord
med -je-, så att -je- i liljeväxt etc, genom analogiinflytande
kvarstod.
Det är för övrigt självklart, att »bindevokalen» stundom
även annars bibehållits genom inflytande från andra komposita,
en fråga som jag här förbigår.
Även torde ord med bibehållen »bindevokal» i rspr. i inskränkt mening någon gång ha lånats från bygder (Götaland),
där »bindevokalen» ljudlagsenligt bibehållits i vida större utsträckning.
Efter den ovan gjorda utredningen är det icke längre obegripligt, huru man i en ock samma skrift eller vid samma tid
kan i en ock samma kompositionsled använda tre olika »stadier» av kompositionsformer. Så har t. ex. SERENIUS örnataslare : örnesprong : örngått; ögnableck, -sikte, -kast etc. :
1) I detta sammanhang må nämnas ett nytt stöd för den av mig
i Skand. Arch. I, 40 noten framställda dialektiska ljudlagen, enligt vilken
o i semifortis- ock levisstavelser blivit a, när näst föregående stavelse hade
a. I tiondelängden för Skellefte för 1571 skrivas personnamn på -son
alltid med o i ultima med undantag av Olsan, som närmare 50 ggr
har denna form ock blott 4 å 5 ggr Olson, kanske Hermandsan
(1 gång) samt en gång Jöns» (Lindgr. i Sv. landsm. XII. 1, s. 105).
Detta anmärkningsvärda förhållande förklaras därav, att Olafsson givit
*Olofsson --> Olsan, Hermandson
Hermandsan, Jonissason -›
Jon(issa)san. Gen. &missa finnes t. ex. i Styffe, Bidr. t. Skand. hist.
II, 86, 96 (år 1399).
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Alla dessa former ha utgått
från ursprungliga juxtapositioner med gen. pl. lama-, oghna(under det att SERENIUS' örhinna etc. utgöra egentliga [d. v. s.
urgamla] komposita). Det vardagliga orna-gåt sammanväxte
tidigt till ett ord, antog därför tidigt blott en fortisakeent ock
levissimus på å, varför det så tidigt blev örnegått, att e förlorades under förra hälften av 1700:talet (örngått). I det mindre
vardagliga *orna sprang sammanväxte juxtapositionslederna först
senare; utvecklingen örnasprång -› örnesprong inträdde därför
så sent, att e ej samtidigt kunde förloras i örnesprong ock
örn(e)gått. Det i bibelspråket använda örnataslare åter har
längst bibehållit det gamla uttalat med två fortisakcenter ock
därför ännu icke hos SERENIUS låtit »bindevokalen» försvagas.
I de anförda exemplen örngått, ögnsjuka är vid formen
utan »bindevokal» möjligheten av rekomposition utesluten. I
andra fall kan man, då de tre olika »stadierna» förekomma,
mer eller mindre misstänka rekomposition vid formen utan
»bindevokal». Så t. ex. i nsv. karlavagnen : karlewagn (Lex.
line.) : karlwagnen (Sahlst.), nsv. prästadöme : prästestånd :
prästgård etc. etc.
ögnewrån, -sten etc. : ögnsjuka.

Här må framhållas, att (åtminstone dialektiskt) e synes
ljudlagsenligt kvarstå i levissirnusstavelse, som omedelbart föregås av en levior- (resp. levis-)stavelse ock omedelbart efterföljes av en fortisstavelse, ock detta ehuru på samma ort e i
levissimusstavelse förloras, när den föregås av en fortis- ock
efterföljes av en semifortisstavelse. Jag påminner om t. ex.
följande ord:
Den nuvarande stockholmskan har spelevälrk, men spe21värk. WESTE (1807) angiver samma skillnad: spelevelrk (fam.
engin, machine; joujou), men spe2lverk (i ur; = sonnerie).
Man har förut haft speleverk, uttalat med fortis fakultativt på
senare eller på förra kompositionsleden. Spelevelrk kvarstod,
men spe2levårk blev spe2lvårk. Jfr ock stockholmskans spelevilnk(er).
WESTE har luteniist, men 1u2tmakare; nu ha vi 1u2tspålare.
Då Lex. line. ock Diet. hamb. upptaga lutenist ock luteslagerska, Lex. line. nycklemakare, så har 1u2tespelare givit
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1u2tspelare, 1u2temäkare 1u2tmakare, under det att lutenilst

kvarstod.
Ord på -enl bibehålla i rspr. penultimas vokal: röveri,
raseri, frieri etc. Undantag gör 1600-talets lappeni —> rspr.
la2ppri, nu uttalat med levis på ultima; men ett övergångsstadium mellan lapperil ock la2ppri har utgjorts av la2pperi
med fortis på första ock semifortis på tredje stavelsen.
W2STE har resenäirer, under det att fsv. konstenär, Immenter
i hans språk blivit konstnär, kä2mnär. Han har även bo2rgenär, gä2ldenär, sku21denär, men i södra Sverge akcentueras
alltjämt gärna borgenä'rer, gäldenälrer (skuldenär är nu ett
föga brukligt ord).
Jfr även ortnamnet Pilegrilmstad (i Jämtland) med nsv.
pi21grim (så ock Weste) av äldre pilegrim.
De här diskuterade orden spelevälrk, raseril etc. ha en
icke obetydlig uttalslatitud på första .stavelsen. Deras normala
akcent torde snarast vara levior, men denna kan förstärkas
till levis (kanske t. o. ni. till svag semifortis).

Vi övergå till frågan om äppelskal etc. : äpple etc. I fall
Rydqv. V, 54 noten 2 med omkastning av 1 i ord sådana som
äppelskal menat värklig metates, så är hans mening helt visst
icke riktig, åtminstone när fråga är om rspr. i inskränkt
mening.
Jag påminner om t. /ex.
navle (fsv. nafla byld) : navelsträng (Ser. nafwelstreng);
humle (fsv. humbla garper, -stang etc.) : hummelgård, -stång
etc., pen även humlegård, -stång etc. (Ser. hummelku.pa,
-koppor, -stör etc., men humlegård); vassla, vassle (Ser. hwasleaktig) : vasselkur; nässla (fsv. ncetlo rot etc., Ser. neslebuska)
: nässelkål, -feber; kägla (Ser. käglespel) : kägelspel; uggla
: uggelbo (ock ugglebo) etc.; vessla : vesseldjur (men vesslesläkte enl. Sv. ak:s ordlista); Lex. line. oxletänder : Ser. &
Lind & nsv. oxeltand (men Ser. oxletänder, Lind oxlatänder),
oxeltänder; fsv. axla ben, Lex. line. axlebredh : Ser. & nsv.
axelben, nsv. axelbred etc.; jfr ock nsv. knyppla : knyppeldyna etc.; däremot kanske blott ödlesläkte, humlebo;
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skuldra : skulderblad (så ock Ser.); cittra (Lex. line. eitreslagare) : citterspelare; siffra: sifferkarl (Ser. zifra : ziferkarl);
havre (fsv. hafra gryn etc.) : haversoppa jämte havresoppa
(men väl blott havregryn etc.); jfr ock dallra : dallerljud,
äntra : änterbila, skyllra : skyllerkur etc; hit kunna ock höra
yttre sida : yttersida, inre sida : innersida (däremot kanske
blott fiundrenät : Sv. ak:s ord!., Lundells ord!.);
fsv. sokna preester, -mien etc., Lex. line. soehnepräst,
-man : nsv. sockenbo, -stuga etc. (men socknemän enl. Ak:s
ord!.; Ser. soknstämma, men soknegång, -man, -prest etc.); Lex.
line. & Diet. hamb. & Ser. teeknetydare : nsv. teckentydare.

Då, som vi sett, den ljudlagsenliga utvecklingen varit t. ex.
bondabyr -> bondeby -> bondby, så har alldeles motsvarande
utveckling försiggått i t. ex. hummelgård. Fsv. humbla-garper
blev ljudlagsenligt humlegård, ock därefter förlorades e (e) i
humlegård. Men vid förlust av e måste 1 mellan konsonanterna
m ock g bliva vokaliskt (hunggård), ock vokaliskt 1 betecknas i
svenskan som bekant med el (liksom vokaliskt r med er, vokaliskt n med en), varför man skriver hummelgård; jfr att i fsv.
t. ex. pret. av sighla skrives sighelde, sighilde jämte sighlde.
Att vi här hava den nu karakteriserade ljudutvecklingen ock ej
metates, framgår t. ex. av nsv. pärlstickare, pärlband etc. Av
1600-talets (Lex. line.) pärlestickare etc. (jfr fsv. peeriolist,
-mopir etc.) har blivit pärlstickare (redan Ser. perlstickare),
icke *pärelstickare. Om metates förelegat i humlegård -> hummelgård, så borde man av pärlestiekare ha fått *pärelstiekare.
Men då hummelgård blott angiver uttalet humnngård, så är
pärlstiekare fullkomligt i sin ordning: när 1 kommer mellan
r ock följande konsonant, övergår det ej till vokaliskt 1, utan
förblir konsonantiskt; jfr fsv. nsv. karl, men fsv. kum(b)1
kummel.
Det i skulderblad etc. förekommande er ock det i sockenstämma etc. mötande en äro att fatta på ett sätt, analogt med
den av el i hummelgård givna förklaringen.
I vissa trakter kunna emellertid senare av de vokaliska 1,
r, n i hummlgå,rd etc. hava utvecklats stavelserna el, er, en :
hummelgård etc.
Då man jämte hummelgård etc. har humlegård etc., så
beror den senare formen naturligtvis på anslutning till det
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enkla ordet (eller, om man så vill, på rekomposition). Åtskilliga
dylika former skulle även kunna fattas i överensstämmelse
med de ovan s. 22 avhandlade herdedikt etc.
Det är för övrigt naturligtvis möjligt, att t. ex. sockenstämma, axelbred äro på nytt bildade egentliga komposita,
sammansatta med socken, axel. Vissa av de ovan uppräknade
orden skulle även kunna vara omedelbart överförda från tyskan;
jfr t. ex. citterspelare med nht. aitterspie1er.
Man har en massa ortnamn, som äro att fatta liksom
humbla-garper -> hummelgård. Några från Sv. dipl. samlade
exempel må nämnas' (den först anförda formen är den fsv.,
den senare nämnda formen den nsv.): Ha3sslaby -> Hesselby
(Sdm.), Thomblasta -> nu trol. Tummelsta (Sdm.), Hwklasta &
HEeklista -> Häckelsta (Sdm.), Iglabodha -> Iggelbo (Uppl.),
Foghlasio -> Fogelsjö (Vml.), Gamblaby -> Gammelby (Vml.),
Oklabo -> Ockelbo (Gästr.), Kumblaby -> Kummelby (Og.),
Aslatorp -> Aseltorp (Og., obs. ock Oblidabygd -> nu trol.
Ubbelsby i Og.) — Vagrasta -> Vagersta (Vml.), Hcegravalle ->
Hägervallen (Vrid.), Ythra Sela -> Ytterselö (Sdm.), Yfra Sela
-> Överselö (Sdm.), Yttrahult -> Ytterhult (Sm.), Dighrances ->
Digernäs (Jämt!.), kanske ock Vaastra Gotland -> Västergötland, Ostra Gotland -> Östergötland (i Västergötland, Östergötland kan även föreligga komposition med väster, öster) —
Bossnaberga -> Båssenbärga (Sdm.), Utnaby -> Ottenby (Öl.),
Soknadall -> Sockendal (Og.), Hoghnathorp -> Höjentorp (Vg.).
På väsentligen samma sätt är förhållandet Beknabergha ->
Beckombärga (Upp!.) att uppfatta. Beknabergha fick utvecklingen —> Beknebergha -> Belgybergha -> Bekrtabergha (genom
inflytande från följande labiala b). Skrivningen Beckombärga
angiver den vokalklang, som det vokaliska m har, eller ock har
av det vokaliska m utvecklats om; jfr i viss mån utvecklingen fsv. Randhem -> Rannom etc. (se t. ex. Kock Fsv.
ljudl. I, 209).
På samma sätt som t. ex. utvecklingen humbia garper -+
hummelgård 2 förhåller sig till bondabyr -7 bondby, så förög. = Östergötland, Sdm. = Södermanland, Vml. :---- Västmanland,
= Småland, Uppl. = Uppland, Vg. = Västergötland,
Öland.
2) En analog utveckling föreligger kanske i mlat. saoristia : nsv.
sa2kerstia med fortis på. första ock semifortis på tredje stavelsen. Dess-
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håller sig Hmsslaby -> Hesselby till utvecklingen i sådana
Darsta (Vrnl.), Dreeggista
vanliga ortnamn som Darista
Dräggsta (Uppl.), Hanasta --> Hansta (Sdrn.), Gosrislosa -->- Gärdslösa (Öl.) etc. etc.
Ett par anmärkningar om synkope av artikelns vokal må
här få sin plats. NOREEN bar i Ark. VIII, 145 not 2 framställt den åsikten, att nsv. bestämda formerna nyckeln, gaveln
skulle ha uppkommit genom analogi.
(för fsv. nykelin,
Efter båge : båge-n = nyckel : x har man, menar han, bildat
nyckeln, ock sedan skulle man efter nyckel : nyckeln =
gavel : x ha skapat gaveln.
Denna uppfattning är säkerligen icke riktig. Det gemensamma för båge ock nyckel, ock det som således gjorde, att
en böjningsform av det ena ordet skulle kunna påvärka en
böjningsform av det andra ordet, skulle väl vara deras tvåstavighet. Men nu kan artikelns vokal i rspr. (i inskränkt
mening) förloras även i vissa enstaviga substantiver, t. ex.
salen -->- saln, buren --> burn. Å andra sidan borde, om NOREENS
uppfattning varit riktig, tvåstaviga neutrer på vokal (vittne :
vittnet, öga : ögat etc.) ha påvärkat t. ex. hemman : hemmanet, så att man fått *hemmant. Detta är emellertid alldeles
icke fallet. Man har här icke att göra med analogipåvärkan,
utan med en i rspr. (i inskränkt mening) på en något äldre
ståndpunkt börjande ock,väl ännu tillämpad ljudlag: »i levissimusstavelse (efter levis-, semifortis- eller fortisstavelse) förlorades e mellan 1, r, n ock följande n».
Som bekant föll i det äldre språket levis i trestaviga ord
med alm 2 (ej såsom nu på tredje, utan) på andra stavelsen,
t. ex. förr kaallnre -› nu ka2llarn etc. Vid tiden för ifrågavarande ljudlags första tillämpande akcentuerade man ny2ckelen,
hi2mmnlen etc.; fa2dheren etc.; mo2rgh6nen etc. I dessa former
förlorades ljudlagsenligt ultimas e, så att man fick nyckeln,
himmeln, fadern, morron(n) etc. Så ock t. ex. av vli2d1iitren ,
utom akeentueras även dialektiskt sakrilstia. Redan Lex. line, har dock
sakerstigha (gh genom anslutning till fsv. svina sti[ghi]a), Sahlst.
sakerstia. Jag lemnar oavgjort, om fd. Assnes (1425) nyd. Assens,
fd. HorssnEes -> nyd. Horsens etc, äro att uppfatta på liknande sätt,
eller om här värklig metates försiggått.
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Då man även har nyekelen etc., så beror det naturligtvis på nybildning efter den stora massan av ord, där ingen
vokalsynkope inträdde i artikeln: nyckel : nyekelen efter bok:
boken etc. I ord sådana som morgon, hemman äro morgonen,
pl. hemmanen de enda i skrift brukliga formerna av det enkla
skälet, att ordens obestämda ock bestämda form annars skulle
bli identiska.
Även när e icke tillhörde artikeln, har det förlorats under
samma förhållanden som i nyekel(e)n. Detta är fallet i
t. ex. do2måren (sammanställt av domari [f]n), som blivit
dommarn etc. Så ock i sådana äldre nsv. uttryck som sna2rkår
en »snarkar han», bru2kår en »brukar han», vilka övergått till
snarkarn (Lucidor, He1.2 Rr 3), brukarn (ib.).
Former motsvarande nyckeln förekomma även av enstaviga subst. ock av flerstaviga med fortis på ultima, t. ex. dalen

-› daln, buren -± burn, munnen --> munn; handen (-> hannen)
hann, terminen -› termin(n) etc. Jfr med dalen -± daln
t. ex. (Småland -›) Smålen Smäln ock sådana i nsv. samtalsspråket använda uttryck som sem, »ser honom» (av ser en) etc.

För att undvika sammanfallande av bestämda ock obestämda
former brukar man dock sådana artikulerade former som m.unn,
termin blott i talet ock i skrift, som troget vill återgiva talspråket.
Har då, såsom NOREEN antar, gaveln nybildats efter nyckeln? Även härpå torde man böra svara nej. Som bekant
ha ej blott tvåstaviga ord på -el med akc. 1 artikulerade former pä -n, utan sådana användas även av tvåstaviga subst. på
-er med akc. 1, t. ex. segern, dagern, åkern, vintern, åldern,
fjädern etc. etc. Tydligen böra t. ex. vintern ock gaveln förklaras på samma sätt. Men den mycket talrika ordgruppen
vintern, segern etc. kan ej ha erhållit denna form för artikeln
efter de fäin orden fadern, modern, brodern, systern, dottern
med ake. 2, de enda substantiven på -er med (uteslutande)
denna akeentuering.
Jag fattar därför gaveln, vintern på följande sätt. 1 de
äldre formerna gaften, vintren förlorades o ljudlagsenligt enligt ovan uppställda regel, varvid 1 ock r blevo vokaliska
ock detta uttal i skrift återgavs med gafveln (gaveln), vintern.
Utvecklingen har varit analog i ord på -en sådana som botten.
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I botnen övergick vid förlust av e det föregående n till vokaliskt n; men då man ej utan svårighet kunde uttala bottip,
förlorades -n, ock man fick bottn. (skrivet botten) i sådana talspråket tillhörande uttryck som på botten etc. Växelformerna
gavlen, vintren, bottnen (den sistnämnda, till undvikande av för-

blandning med obest. formen, den enda brukliga i det egentliga
skriftspråket) kunna alltjämt ha levat kvar genom inflytande
från den stora massan av artikulerade former (höken, låsen
etc.), men skulle kanske ock ha kunnat uppstå därigenom, att
till gavel (efter hök : höken etc. etc.) nybildades galvelen
med fortis på första, levissimus på andra ock levior på tredje
stavelsen, varvid penultimas e förlorades (gavien).

Jag tillfogar en liten anmärkning om danskans användning
av stötton.
Liksom i svenskan vokalisationen i barna-ålder etc. förklaras av att sammansättningsledgrna relativt länge uttalades
med två fortisakcenter, så bidrager ett liknande förhållande till
att förklara bruket av stötton i vissa nda. komposita. Det är i
nda. regel, att när ett ord med stötton ingår som senare kompositionsled i en sammansättning, det »bibehåller» stöttonen,
t. ex. morkeblaa, smaaborn ock (enligt V. DAHLERUP) aandsliv, vintrte, olietree, faarehjord med stötton på ultima liksom
blaa, bom, liv, trea, hjord. Orsaken härtill torde icke ha blivit
utredd. I Ark. III, 80 noten 2 lemnar jag oavgjort, huruvida
stöttonen i dylika ord är jämförelsevis ursprunglig, eller om den
icke till dem överförts genom påvärkan av motsvarande enkla ord.
Från nydansk synpunkt sett, kunde det förefalla, som om
det ingen förklaring behövde, att -blaa i morkeblaa »bibehåller»
den stötton, som blaa har. Men saken är dock icke fullt
så enkel. Under normala förhållanden motsvaras nämligen
,stöttonen i nda, av fortis 1 i nsv. Men i ord sådana som
mörkblå, småbarn, vinträd, får(a)jord har nsv. icke fortis 1
på ultima, utan orden ha fortis 2 på penultima ock semifortis
på ultima.
Saken förhåller sig säkerligen på följande sätt.
I Ark. III, 64 if. torde det ha lyckats mig visa, att stöttonen på en semifortisstavelse i nda. mycket ofta får sin histo-
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riska förklaring därav, att denna stavelse fordom hade fortis 1.
Så förklaras t. ex. stöttonen på andra stavelsen av opdwmning,
vedkommende, opfinder etc. etc.
Jag fattar på delvis liknande sätt stöttonen på ultima av
faarehjord, aandsliv, olietrce, vintra, etc. Liksom nsv. fårajord sent hopvuxit till ett ord ock man länge akcentuerade
fåra hiord med två fortisakcenter, så var detsamma fallet
med danska faare hiord. Vid den tiden fick hiord i faare
hiord naturligtvis stötton (= fortis 1), men det har bibehållit
stöttonen, även sedan faare hiord hopvuxit till ett ord med
blott en fortisakcent (på faare-) ock med semifortis på -hjord.
Även aandsliv utgör en i relativt sen tid hopvuxen juxtaposition, vilket bekräftas därav, att sammansättningen i nda.
har fortis 1 (= stötton) på aands-. Man uttalade således tidigare aa'nds li'v med fortis 1 (= stötton) på båda orden, varav
uppstod aa'ndsli'v med blott en fortisakcent, men med stöttonen
bibehållen på den med semifortis akcentuerade ultima. Så
förklaras ock stöttonen på -trce i olietree av äldre olle tree.
Med en egentlig sammansättning sådan som vintree förhåller det sig delvis annorlunda. Detta ord har, enligt bestämd
uppgift av den gamle metrikern SEVERIN PAIIELSEN GOTLENDER
under 1600-talet fakultativt haft fortis dels på första, dels på
andra stavelsen (se Kock i Ark. III, 57). När fortis i det
äldre språket föll på andra kompositionsleden, fick denna ake.
1 (= stötton); när fortis låg på förra kompositionsleden äter,
hade i det äldre språket senare korupositionsleden semifortis
ock ingen stötton. Då emellertid det yngre språket uteslutande
låter fortis vila på förra ock semifortis med stötton på senare
sammansättningsleden, så har den på senare kompositionsleden
fordom. fakultativt brukliga stöttonen där fullständigt antagits särskilt genom inflytande från det enkla tree, men ock
genom påvärkan av sådana komposita som olietree. Massor
av egentliga komposita hade i det äldre språket samma akeentuering som vintree, ock deras moderna akcentuering förklaras
därför på samma sätt som den nuvarande akcentueringen av
detta ord.
Härigenom utbildades så småningom den allmänna regeln,
att när ett ord med stötton ingår som senare sammansättningsled
i ett kompositum, »bibehåller» det sin stötton, så att även egent-
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liga komposita, vilka fordom uteslutande haft fortis på förra
kompositionsleden, i det moderna språket antagit stötton på
senare sammansättningsleden. Ock på analogisk väg utsträcktes
sedan denna regel till ord, som historiskt sett ej äro sammansatta, men dock uttalas med fortis ock semifortis, t. ex. glavind
med fortis på första ock stötton på andra stavelsen.
Lund juli 1894.

Stockholm, 1894. Kungl. Boktryckeriet.

4,1

^

f."4.4

Ii

j p ?4,d(t
rft.1 kr1-53,:11)7
k..›.41.
,

!I,

1

,

:11

:•;. •

if
7

1

Y4

!S

.k•

BIDRAG TILL KÄNNEDOM OM

DE SVENSKA LANDSMÅLEN
OCK

SVENSKT FOLKLIV

TIDSKRIFT
UTGIVEN PÅ UPPDRAG AV
UTGIVEN

LANDSMÅLSFÖRENINGARNA I UPPSALA, HELSINGFORS OCK LUND
GENOM

J. A. LUNDELL

TRÄTTONDE BANDET
7ianHa;

STOCKHOLM & UPPSALA
1892-94

4j b'

tri.tT."!:

4fitil'oofs,44no
.
,
k,

Tidskriftens redaktion:
Professor J. A.

LUNDELL

med biträde av
Prof. Dr L. F.

LÄFELER

ock Prof. Dr A. G.

NOREEN

för Uppsala
Prof. Dr A.

0. FREUDENTHAL

ock Doc. Dr H. A.

VENDELL

för Helsingfors
Prof. Dr A. KOCK ock Amanuensen, Fil. kand. A. MALM
för Lund.

Under vartdera av åren 1893 ock 1894 har tidskriften
av allmänna medel på extra stat under åttonde huvudtiteln
uppburit ett understöd av 3,150 kr.

Trättonde bandets innehåll:
Titelblad ock innehållsförteckningar, s. i—vij.
Lidmål. Ordspråk ock talesätt, smårim, gåtor, äventyr
ock sägner, seder ock tänkesätt upptecknade i Frostviken
av K. H. WALTMAN. Stockholm 1894. 127 s.
I 51:sta h. = 1894A, utg. i jan. 1895.

Degerforsmålets formlära jämte exkurser till ljudläran av
P. ÅSTRÖM. Stockholm 1893. 85 s.
I 49:de h. = 1893 C, utg. i juni 1893.

Om uppkomsten ock utvecklingen av sekundära nasalvokaler i några skandinaviska dialekter. Studier av NATANAEL BECKMAN. Stockholm 1893. 56 s.
I 49:de h. = 1893 C, utg. i juni 1893.

Om behandlingen av a framför rt i nordiska språk av
ELIS WAPSTRIN. [Stockholm 1892.] 17 s.
I 49:de h. = 18930, utg. i juni 1893.

Till läran om u-omljudet av ELIS WADSTEIN. Stockholm
1892. 36 s.
I 49:de h. = 1893 C, utg. i juni 1893.

Sverges sista häxprocess i Dalarne 1757-1763 efter hand
ungarna i målet tecknad av ELLEN FRIES. Uppsala 1893•
73 s.
I 50:de h. = 1893 D, utg. i juni 1893.

Bohuslänska folkmålsdikter från slutet av 1700- ock början
av 1800-talen samlade av FRANS BUSOK. Stockholm 1894.
58 s.
I 51:sta h. = 1894 A, utg. i jan. 1895.

Anmärkningar om några svenska ord av AXEL KOCK.
Stockholm 1894. 11 s.
1 51:sta h. = 1894 A, utg. i jan. 1895.

Om de östskandinaviska folknamnen hos Jordanes. Förberedande meddelande av L. FR. LÄFFLER. Stockholm
1894. 14 s.
51:sta h. = 1894 A, utg. i jan. 1895.

Kardegille. Skånska byhistorier återberättade av EVA
WIGSTRÖM (AVE). Stockholm 1894. 84 s.
51:sta h. = 1894 A, utg. i jan. 1895.

Till frågan om akcentueringens invärkan på svenskans
vokalisation. Av AXEL KOCK. Stockholm 1894. 33 s.
I 51:sta h. = 1894A, utg. i jan. 1895.

Bidragande till trättonde bandet:

Beekman, Natanael, västg., fil. kand. (Uppe.):
Sekundära nasalvokaler i några skandinaviska dialekter. 3, s. 1-56.

Bogenholm, Johan Jakob, kommissionslantmätare, död omkr. 1843
på Vesby nära Strömstad:
Möjl. förf. till Bohuslänska folkmålsdikter. 7, s. 44-55.
Brunius, Aug. Vilhelm, boh., provinsialläkare på Öland, d. 1867:
Möjl. förf. till Bohuslänska folkmålsdikter. 7, s. 44-55.
Busek, Frans, göteb., fil. kand. (Upps.), d. 1893:
Bohuslänska folkmålsdikter. 7, s. 6-58.
Fries, Ellen, stockh., fil. dr (Upps.), lärarinna i Åhlinska flickskolan i
Stockholm:
Sverges sista häxprocess. 6, s. 1-73.
Hallenberg, Maja Elisabet, fru f. Hedelius, d. omkring 1829 på
Kviström i Foss, Boh.:
Bohuslänska folkmålsdikter. 7, s. 16-19.
Kock, Axel, skån., fil. dr (Lund), f. d. professor vid Göteborgs högskola (nu bosatt i Lund):
Några svenska ord. 8, s. 1-11.
Akcentueringens invärkan på svenskans vokalisation. 11, s. 1-33.
Landberg, C. August, Prost i Naverstad, d. 1871:
Avskr. Bohuslänska folkmålsdikter. 7, s. 8-19.
Linderot, Karl Elis, d. som hovrättsauskultant i Jönköping 1832:
Bohuslänska folkmålsdikter. 7, s. 27-41.
Lundin, T. på över-Säms i Tanum :
Uppt. Bohuslänska folkmålsdikter. 7, s. 56-58.
Läffler, L. Fr., stockh., fil. dr (Upps.), e. o. professor vid Uppsala
universitet (f. n. bosatt å Djursholm):
De östskandinaviska folknamnen hos Jordanes. 9, s. 1-14.
Nilån, N. Fr., göteb., fil. dr (Upps.), lektor vid allmänna lärovärket
i Skara:
Korr. ock noter till Bohuslänska folkmålsdikter. 7, s. 8-58.
Plate, bosatt i Uddevalla eller trakten däromkring:
Möjl. förf, till Bohuslänska folkmålsdikter. 7, s. 8-14.
Rinman, Erik, göteb., juris stud. (Upps.):
Frans Busck f. 7, s. 3-5.

vii

Wadstein, Elis, söderm., fil. dr (Upps.), docent vid Uppsala universitet:

a framför rt i nordiska språk. 4, s. 1-17.
tt-omljudet. 5, s. 1-36.

Waltman, K. H., göteb., fil. stud. (Uppe.):
Lidmål. 1, s. 1-127.

Wessman, Bernhard, d. 1792 som kyrkoherde i Krokstad, Boh.:
Möjl. förf. till Bohuslänska folkmålsdikter. 7, s. 21-24.

Wigström, Eva, fru, Helsingborg:
Kardegille. 10, s. 1---84.

Åström, P., norrl., fil. dr (Upps.), lektor vid allmänna lärovärket i
Karlstad:
Degerforsmålets formlära jämte exkurser till ljudläran. 2, s. 1-85.

Rättelser till nr 7:
S. 8
» .14
» 15
» 8

r. 3, 7 ock 17
» 28
står SANDBERG läs LANDBERG
» 2 ock 5
» 4 ock 9 står S. läs L.

tt,

•
,

t."

Lä'
"

„

Årgången 1886:
24 h. Bih. I. 2. Sumlen, af J. BUREUS.
25 h. V. 5. Barnvisor ock barnrini, af J. NORDLANDER. Text.
26 h. II. 3. Runömålet, af H. VENDELL, s. 65-154.

Årgången 1887:
27

G
Heutsakpurie.r nock sif nNeriesrjisfsrTåRnAN.tn germanland, af E. Mol».

VI. 2. Om svensk aksentuering, af A. Kom
l VI. 4. Södra Luggudemålets ljudlära, af N. OLsitrit.
29 h. VII. 4. Gåtor från Norra Vadsbo, af P. A. SANDL5N.
30 h. Bih. II. 2. Bröms Gyllenmärs' visbok.
28 h

Årgången 1888:
31 h. VIII. 1. Vandringar i Skåne ock Bleking, af E. WIGSTRÖM.
h. i VI. 3. Lule-socknarnas person- ock ortnamn, af E. 0. NORDLINDER.
'VI. 5. Folketymologier, af A. NOREEN.
VI. 6. Degerforsmets
ål ljudlära, af P. ÅSTRÖM.
33 h
' {VI.
Smärre meddelanden, s. 101-220.
34 h'IVII. 1. Lefnadsteckningar, s. 3-40.
VII. 5. Lapparnas sommarlif, af 0. P. PETTERSSON.
32

Årgången 1889:
35 h. VI. 7. Fört. öfver svenska dopnamn af K. ock S. NORRMAN.
36 h. VII. 8. Småplock, af J. NORDLANDER.
37 h. IX. 1. Folkminnen, af H. & E. S. 5-196.
i X. 1. Ordlista öfver Vätömålet, af A. SCHAGERSTRÖM.
X. 3. Bidr. till svensk ordforskning, af A. KOCK.
38 h
4. Växlingen i : ö i forngutniskan, af A. Kom
.1X
X: 5. Sprogkårt over Senderjylland, af H. V. CLAUSEN.

Årgången 1890:
39 h. X.
2. Åsbomålets ljudlära, af G. BILLING..
VII. 6. Visor upptecknade i Bleking, af S. THOMASSON.
40 h.VII.
1 9. Åländsk folktro, af L. T. RENVALL.
VII. il. Härjedalens fäbodar, af S. ÖBERG.

Årgången 1891:
Medeltidsberättelser, af G. CEDERSCHIÖLD, s. 97-155.
41 h .J V. 6'
1V. 7. Bärgsmanslif i början af 1800-talet, af E. SORE.
42 Ii. VIII. 2. Allmogeseder i Rönnebärgs härad, af E. WiGsTadm.
IXII. 1. Burträskmålets grammatik, av J. V. LINDGREN. H. 1.
43 h.)XII. 2. Gamla Karlebymålet, av K. J. HAGFORS.
1
7. L
Ue-ofnmaldjustdeeetkniinfgoarn:vse.ns4k1an, 5a; mAe.dKtoite.x.
Årgången 1892:
{XII
VI
44 h. VII. 7. Visor ock melodier, af V. CARLHEIM-GYLLENSKIÖLD.
VII.10. Hälsingesägner, av V. ENGELKE. 2:a saml.
45 h. X. 6. Personnamn från medeltiden, af M. F. LUNDGREN, s. 3-86.
46 h. XII. 3. Kökarsmålets ljud- ock formlära, av A. KnasTEN.

Årgången 1893:
h. IX. 1. Folkminnen, af H. & E., s. 197-308.
48 h. PCII. 5. Om polskemelodiernas härkomst, av ADOLF LINDGREN.
1XII. 6. Alundamålets formlära, av G. BERGMAN.
XIII. 2. Degerforsmålets formlära, av P. ÅSTRÖM.
49 h. XIII. 3. Sekundära nasalvokaler, av N. BECKMAN.
XIII. 4.'",0m behandl. av a framför rt, av E. WADSTEIN.
XIII. 5.Till läran om u-omljudet, av E. WADSTEIN.
50 h. XIII. 6. Sverges sista häxprocess, av E. FRIES.
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