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Dansmusik
uppteCknad efter P. E. ANDERSSON å Marielund i Björklinge socken
av Uppsala län*
av
KARL BOHLIN.

Polskor.

•
Fine.

1—•
* Andersson spelade sina melodier både på fiol ock nyckelharpa.
Han tillvärkade även själv fioler ock reparerade förträffligt upptecknarens fiol.
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En gottländsk postfärd 1830.
Ur >Gotlands läns tidning» 1855, nr 22 ock 23. Förf, är, enligt
upplysning av P. A. Säve (Samfärdseln på Gotland, Sth. 1900, s. 51) dåvarande lektorn J. N. CE,AAR.

År 1830 d. 14 jan. avgick från Klinte Gottlands ordinarie
postbåt. Besättningen utgjordes av Anders Wallin, Jonas Hassel-,
qvist ock Niklas Mårbeck. Färden var snabb ock lycklig, ock
samma dag avlemnades den medförda posten på Öland.
En vecka senare avgick åter post från Klinte i en vanlig
fiskarbåt, vars besättning utgjordes av Peter Wahlgren, dennes
dräng Jonas Carlson ock Peter Magnus Fagerström. Ankomne
till Karlsö sågo des se havet åt Öland täckt med is. Färden
ville de ej övergiva; men för att kunna draga båten över is
behövde de vara åtminstone fyra. För att förstärka båtens besättning med ännu en man vände de således åter till Klinte,
dit de hunno på aftonen. Här satt då i armod en änka med
6 barn. Hännes man hade år 1828 tillika med 4 andra postförare ock 3:ne passagerare under en postfärd ömkligen omkommit. Hännes hopp ock stöd var en son, som i hög grad
åtnjöt ock förtjänte sin arma moders kärlek. Hans namn var
Karl Löfqvist. Den 20-årige ynglingen, som mera tänkte på
de sinas nöd, den han ville lätta, än på sin egen fara, anmälde
sig till deltagare i den vådliga färden. Men hans klädesförråd
var föga lämpat för en sådan färd. Han erhöll därföre till län
av Wahlgren ett par storstövlar ock av Fagerström en stortröja.
Morgonen därpå begav man sig i väg, arbetade sig igenom
ett band av is ock sörja, ock kom lyckligen till Stora Karlsö.
Havet var nu tämligen isfritt, vinden frisk, ock på eftermiddagen
samma dag upphanns Ängegärds-udden, där man dock, ett ansenligt stycke från land, fastnade i issörjan. Men de med förra
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båten överkomne gottländingar jämte ett antal öländska kustbor
ilade till jälp, ock medelst raskt ock ihärdigt arbete ock med
tilljälp av trossar, som dels i båten medhades, dels från land utfördes, lyckades man snart nog att få post ock båt i land.
Under de följande dagarne hopade sig isen utanför Öland,
så att därifrån intet öppet vatten syntes. Men vinden sprang
om på sydväst, ock isen skar ut från Angegärds-udden. De bägge
båtarnes besättningar fattade snart det hoppet, att havet skulle
bliva isfritt, åtminstone till Stora Karlsö, ock överenskommo om
en gemensam återfärd. Till de 7 postförarne slöt sig en passagerare, Vilhelm Måg, sadelmakaregesäll från Berlin, som någon
tid vistats i Sverge ock talade svenska språket obehindrat.
Den 26 jan. anträddes färden från Engärds-udden sålunda,
att den större båten ställdes på slädar för att över den landfasta isen av 2 par hästar fortskaffas. Den mindre båten släpades av besättningarne. Man ville i det längsta fortsätta
sålunda. Men isen brast under de främsta hästarne. De räddades
dock. Hästar ock slädar återsändes. Båtarne framfördes till iskanten ock sattes i sjön. Men snart blev vinden mattare, ock
isen började åter hota. Man vände därföre ock lade på aftonen
till vid Grankulla.
Den 27 jan. kl. 4 på morgonen gav man sig åter av. Den
mindre båten, ehuru ock nyttjande sina egna segel, var medelst
en tross förenad med den större båten, som sköt hårdare fart.
Med frisk kultje styrdes kurs på Stora Karlsö, dit man hoppades
hinna innan aftonen. Allt tycktes lova det bästa, ock man
talade om att få dricka sin morgonhalva i hemmet. Till följe
av det flere dagars vistandet på Öland hade proviantförrådet
sammankrympt, ock i hopp om lycklig ock snabb överresa hade
man ej velat anlita krediten för att på Öland förstärka detsamma. Det var nu beräknat för knappt 2 dygn. Vad särskilt brännvin angår, så medhades inalles omkring 3 kvarter
(3/s kanna), visserligen ett ringa förråd för 8 man; men man
hoppades, som sagt, snar ersättning i hemmet.
Så fortgick färden under glada samtal emellan de båda
båtarnes besättningar. Mot aftonen kallade Wallin, som i den
större båten satt vid rodret, sina båtkamrater akterut ock visade
dem 3:ne ljus, dem han ock även de tyckte sig se brinnande i
vattnet under den tross, som förenade bägge båtarne. Det är

22

CRAMÅR, EN GOTTLÄNDSK POSTFÄRD.

bekant, att umgänget med det hemlighetsfulla havet föder benägenhet för övertro. Likväl fästade våra resande ingen vikt
vid den omtalda synen. Av det, som sedermera hände, fick
densamma betydelse nog.
I skymningen började man erfara den obehagliga känslan
av snärjande is eller sörja. Man hoppades likväl, att detta
ingenting särdeles skulle betyda, ock att man snart åter skulle
komma i fritt vatten. Detta hopp försvann så småningom. Omkring kl. 8 sutto båtarne fasta i sörjan. Vinden gick från sydväst om på sydost. En dyster vinternatt, höljd i mörka moln
ock alltmera blåsig, sänkte sig över dagens glada förhoppningar.
Under hela natten arbetades för att genom sörjan ock isstyckena komma närmare land eller åtminstone hålla sig uppe.
Detta arbete skulle bliva förgäves.
Daggryningen till den 28 jan. öppnade åt alla sidor utsikten över ett isbetäckt hav. Hoppet att nå Karlsö var ute.
Isen drev åt norr ock förde båtarne med sig. I samma mån
som faran ökades, ökades ock ivern att genom den av större
ock mindre lösa stycken bestående isen arbeta sig närmare land
för att sålunda i förbifarten åtminstone nå Västergarns utholme.
Dagen var kall, men svettriärlorna i pannan vittnade om arbetets ansträngning. Isen var falsk, ock man bedrog sig ofta
på de flytande isstyckenas fasthet ock sammanhang. Men båtens
närhet ock vissheten, att var ock en var redo att våga sitt liv
för den andre, gjorde envar trygg. Modet var orubbat, krafterna sveko icke häller. Det ena livades, de andra stärktes genom
åsynen av den välkända stranden. Man kunde se de större
byggningarne å Klintehamn. Men därifrån kunde ingen räddning väntas, det insåg man väl. Näst Gud var det egen omtanka, egna ansträngningar som skulle bringa räddningen. Ock
rastlöst, rastlöst fortgick arbetet, till dess åter en hemsk vinternatt omsvepte de härdiga kämparne ock för deras syn gömde
de kära bygderna.
Natten fick ej avbryta arbetet, men försvårade det. Vakarne,
remnorna, hålorna doldes av mörkret. Vidden av den fara, i
vilken våra postförare redan nu svävade, inses endast av den,
som själv erfarit eller sett, huru svårt eller omöjligt det är för
en båt att arbeta sig igenom djup issörja eller flytande isstycken.
Att i sådant fall medelst rodd framskaffa en större båt är ogör-
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ligt, ock söker man med båtshake eller stänger fäste på något
isstycke, så viker detta undan, utan att någon framfart tillskyndas båten. Är båten ej för långt avlägsen från land, så
plägar jälpen stundom givas sålunda, att några raska karlar
bege sig ut från stranden eller den landfasta isen med en liten
flatbottnad båt eller »flat-täska», vilken sedermera över den
svagare eller styckade isen fortskaffas med tilljälp av medhavda
bräder, vilka växelvis utläggas på isen för att bereda bärning
åt flattäskan ock på sidorna om densamma giva säkrare fotfäste åt dem, av vilka flattäskan på detta sätt långsamt ock
mödosamt framsläpas. När flattäskan kommit nog nära den i
issörjan fastsittande båten, kastas till denne senare ena ändan
av en i flattäskan medhavd tross. Vid trossens andra ända,
som är fastgjord på stranden eller den landfasta isen, spännas
hästar, ock sålunda, medelst trossen, drages båten mot landet.
Sådana ock liknande tilldragelser förekomma under vintern esomoftast vid Klintehamn.
Men vi återtage vår berättelse. Proviantförrådet, som under
gårdagens lovande utsikter av våra postförare obetänksamt anlitats, var nu slut. Det sista, en kaka, den Hasselqvist av sin
på Öland bosatta syster erhållit såsom sändning till hemmet,
var utdelat ock förtärt. Även förrådet av vatten eller dricka
var slut. Törsten släcktes med sjövatten eller med vatten, som
samlat sig i hålor på isen.
Den 29 jan. visade våra isvandrare omöjligheten att nå
Västergarns utholme. Man hade redan drivit förbi den ock
fästade nu sitt hopp vid någon punkt nordligare, närmare Visby.
Under natten hade frusit. Isen vann under dagen alltmera fasthet ock sammanhang. Man kunde ej mera tänka på att arbeta
sig igenom den, ock att på densamma framskaffa den större
båten var ogörligt. Man beslöt därföre att övergiva denne. De
nödiga sakerna lades i den mindre båten. Den större båten
drogs in på ett stort isstycke ock ankrades med draggen, som
sänktes genom ett uti isen hugget hål. Tvärtöver den mindre
båten fastgjordes masten, ock 3:e man på vardera sidan satte
sina bröst mot mastens utöver båten utskjutande ändar för att
sålunda framskjuta den upprättstående båten. På ombyte vid
arbetet eller på vila tänkte man ej häller nu. Gesällen hade
stundom varit villig att deltaga i arbetet, men förmådde föga
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uträtta. Han satt nu stilla i båten. Även Wallin hade sparat
sig ock gick ej nr båten oftare, än man var på säker is. Till
en början väckte detta missnöje, men snart vande man sig därvid. Han var den älste, erfarnaste ock rådigaste ock gjorde i
alla fall nytta, där han stod i båten, spanande den säkraste
kosan ock bevarande för onödiga omvägar. Han hade tillika
från Klinte avgått såsom skeppare på den större båten ock hade
således någon rätt att övertaga ledningen av det hela.
Men innan dagens vandring under sålunda förändrade förhållanden anträddes, var man betänkt på att högtidligt ock
gemensamt innesluta sig i dens beskydd, utan vars jälp alla
ansträngningar skulle vara förgäves. Med blottade huvuden
gjordes bön. Fagerström läste bönerna ock tog upp psalmen
419 värsen 6, i vilken de övriga instämde. Klockan var emellan
3 ock 4 på eftermiddagen. Besinnar man, att de åtta för sin
räddning kämpande deltagarne i denna bön ej befunno sig längre
från land, än att de kunde se byggningarne å Västergarnshamn,
ja tyckte sig kunna skönja å landsvägen vid stranden framilande åkdon, ock att de ändå för närvarande måste anse all
jälp från den nära stranden omöjlig; så fattar man högtidligheten av denna enkla gudstjänst.
Efter den förrättade bönen anträddes vandringen med friskt
mod ock ännu obrutna krafter. Men med de redan förut fåordiga samtalen var det från denna stund slut. Intet ord växlades, som ej hade avseende på det för hand havande räddningsarbetet. Liksom genom en tyst överenskommelse gömde man
sorgfälligt inom eget bröst sina irrande tankar, sina känslor av
hopp eller fruktan.
Där isen var fast ock säker, där gick färden raskt framåt.
Men stundom var isen så svag, att den brast; stundom påträffades vakar, där man måste inskeppa sig i den lilla båten
ock taga till årorna. Isen tycktes få allt starkare fart, ock
snart hade man drivit förbi även Västergarnshamn.
På aftonen var man likväl nära Toftastranden, möjligen
knappt en sjömil avlägsen därifrån. Man kunde' se folket i
land köra upp släke från sjöstranden. Men nu var det slut med
isen. Båten sattes ut i sörjan. Den var tämligen liten för att
bära 8 man jämte de 3:e medhavda posterna, vilka man med
vanlig, osviklig trohet ock samvetsgrannhet bevarade. Sörjan var
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dock så omedgörlig, som sökte man att ro i en sandhög. Den stelnade ock alltmera i den allt starkare kölden. Allt flera stjärnor tände
sitt ljus i den kalla vinterkvällen. Då upplyfte gesällen, som
hela dagen sutit tyst ock sluten, sitt huvud. Hans öga riktades
på de undrande himlaljusen. »Se, hur ljust ock härrligt det är
däruppe i, salen! Låtom oss gå in, hällre än att sitta härute
ock fara illa!» — så yttrade han i yrsel, men med klar ock redig
stämma. Sakta sänkte han åter sitt huvud ock satt stilla kvar
på toften. »Nu dog gesällen», underrättade Wallin, seende sig
tillbaka. De övrige ville ej tro det. Wallin hade rätt. Gesällen hade inträtt i den ljusa salen. Han satt ej mera därute
ock for illa. Hans efterlemnade reskamrater utsträckte hans lik
i båtens framstam.
Men i den stora salen härnere, där desse ännu väntade räddning eller döden, blev det allt kallare. De gnistrande norrskenen, de dallrande stjärnorna veko så småningom. Det blev
mörkt. Kölden hade varit så stark, att redan kort efter midnatt kunde man gå omkring båten. Man trodde sig vara nära
Gnisvärds fiskläge, ock fråga väcktes om att lemna båten ock
på den nybildade isen bege sig åt landet. Men tanken på de
tunga postväskorna ock de möjliga faror, dem man i dunklet
mindre kunde förutse ock värja sig emot, föranledde det beslut
att bliva stilla till dagningen.
Wahlgren likväl, som hade släktingar ock bekanta i Tofta,
skulle emellertid söka att uppnå stranden för att skaffa mat.
Han gav sig av, alltjämt med en båtshake prövande isen framför sig. Löfqvist följde honom. Wahlgren hade ej gått långt,
förrän han av båtshakens nedglidande fann, att han stod vid
randen av en vak. Ropande underrättade han sina kamrater
därom ock vände åter till båten. Den även återvändande Löfqvist kastade sig ned jämte båten. En hemsk aning genombävade de övriges järtan, men intet ljud gick över deras läppar.
Från ynglingen däremot hördes några orediga, osammanhängande
ord om hans syskon, hans arma moder. Snart reste han sig
dock åter ock steg utan jälp in i båten.
Efter få ögonblick ock, som det tycktes, utan plågor slutade
den unge Löfqvist sitt liv. Hans lik lades jämte gesällens. Det
bävande modersjärtats, de värnlösa syskonens böner för den
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kärleksfulle sonens, för den älskade broderns räddning hade blivit
hörda, men på detta sätt.
Efter en lång ock mörk vinternatt började dagen, d. 30
jan., gry. Otåligt riktades den spanande blicken mot den, såsom man säkert trodde, nära stranden. Ock det blev full dag.
Men intet land syntes — intet! Vind ock ström hade fört de
kämpande fjärran därifrån. Man tyckte sig se en skymt av
Stora Karlsö, men var ej säker därpå. Ock likväl hade man
trott sig den räddande stranden så nära! Det var förfärligt att
så svikas av denna förhoppning. Den fasaväckande upptäckten
hälsades dock med tystnad. Intet ord av tvivel eller förtvivlan,
ingen klagan. Men till hemmet, till fäderneön fick man ej nu
ställa sin håg.
Man vände sig mot väster för att hinna Öland eller fastlandet. Ock i denna riktning fortgick vandringen hela dagen.
Men vid dagens slut kände man emellanåt behovet av vila.
Man lade sig då i båten, tätt ock trofast slutne till varandras
sida för att sålunda i den isande kölden likasom meddela varandra livskraft ock livsvärme. Ock åter bredde en stjärnströdd
natt sitt iskalla dok över den tysta, men modiga kampen.
Under en vilstund lågo Wahlgren, Carlson ock Fagerström
jämte varandra. Carlson låg emellan. Med ens började denne
att häftigt röra armar ock ben. Hans förtvivlan ock hans smärta
utbröt i bittra bannande ord mot en husbonde, som fört honom
ut att svälta ock frysa ijäl. Hemska ock obesvarade förklingade
Carlsons ord i den suckande vinden. Man var ej van att höra
någon tala eller att se någon sova annat än dödens sömn. Carlson var en stark ock högväxt yngling om några ock tjuge år.
Några ögonblick förut hade han deltagit i arbetet med båtens
framskjutande. Några ögonblick därefter lades även han, ett
stelnat lik, ovanpå de båda andra liken, vilka ännu i båten medfördes. Intet ord yttrades av de kvarlevande. Man var ej därföre känslolös. Men vilket språk skulle hava ägt ord för de
känslor ock tankar, som i denna stund arbetade inom de tysta
vandrarnes bröst?
En ny dag, d. K jan., gick upp över isvandrarne. Så
långt ögat nådde, syntes blott is, ett oöverskådligt isfält, enformigt ock ändå växlande. Endast avbruten av korta vilstunder
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hade vandringen fortgått under natten. Så fortgick den alltjämt. Men vilstunderna måste återkomma något oftare.
Under mer än 2:e dygn hade man ej haft någon mat.
Från Klinte hade den större båten, för händelse av isning under
seglingen, medfört en påse salt. Denna saltpåse var nu våra
vandrares dyrbaraste egendom. Man högg alltemellanåt ett hål
i den ojämna isen, tog några korn salt i munnen, fyllde munnen
med sjövatten ock lät så saltkornen smälta. Man kände sig
därav förunderligen styrkt. Tobaken hade till en början, under
bristen på föda, varit de flästes ersättning ock tröst. Den tog
så mycket snarare slut. Därefter sönderskuros ock utdelades de
västfickor, i vilka man plägat gömma sin tobak. De utgjorde
tils vidare någon ersättning. Men av desamma hade man numera ej ens de vita trådarne kvar.
Båten började kännas tung att draga. Bittils hade ingen
fråga uppstått om de 3:ne likens utläggande. Nu kunde man
likväl icke längre för sig själv dölja, att nöden fordrade denna
åtgärd, som därföre också blev besluten. Denna stund var den
smärtsammaste under hela-den olycksdigra färden. I de 3:ne liken
tyckte man sig likasom ännu hava kvar de förlorade olyckskamraterne. Det band av uppoffrande broderlighet ock endräkt,
som förenade de levande, tycktes omslingra även de döde. Ingen
ville göra första steget, ingen ville först räcka sin hand för att
beröva de döda deras plats i båten. Det var likasom man stode
i begrepp att skilja sig frän alla sina minnen, även det av hemmet, som dock städse är öbon så kärt. Det var likasom vore
man i beråd att begå en järtlöshet mot värnlöse övergivne.
Ock man kände sig själv så övergiven. Men man måste. De
3:ne liken lades ut på isen, Löfqvist emellan. Denne ynglings
öde väckte det varmaste deltagandet, dels för hans egen, dels
för hans moder skull. Fråga väcktes om att avdraga Lövqvist
storstövlarne. Den besvarades med stum ovilja ock förnyades
ej. Men hans stortröja kunde bliva någon annans räddning.
Den drogs av honom. Man tröstade sig därmed, att den döde
ändå hade kvar tröja ock sticktröja. Det var såsom trodde man,
att de döde behövde värnas mot den köld, som isade de levande.
Farorna, lidandet, försakelserna hade stålsatt sinnet, hade fyllt
bröstet med ett förstenat mod, men hade tillika gjort järtat
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vekare, känsligare, fastän ögat icke hade någon tår, fastän intet
ord ville bana sig väg över de stelnande läpparne.
Sedan liken voro utlagda, urröjdes båten. Man ville rensa
den från all is för att göra den riktigt lätt ock fri. Då hördes
ett åsklikt dån under isen. Man hade redan lärt sig, vad detta
betydde. Postväskorna ock övriga sakerna kastades åter i båten,
med vilken man så fort som möjligt skyndade undan. Men
huru man än skyndade, så måste dock 2:ne åror ock en båtshake kvarlemnas ock gingo förlorade. En så kallad strömvilla
bröt upp isen nära intill de 3:ne liken. Den is, på vilken de
döde vilade, rubbades ej. Men isstycke efter isstycke slungades
just åt den sidan. Snart lågo de döde begravne under en ofantlig hög av is. Huru matta bliva ej människoord bredvid den
stämma ur djupet, som vid den begravningsakten uttalade förgängelsens omutliga sanning ock återvaknandets hopp! Ock var
den bräckliga gravvården ej härlig, där de väldiga isstyckenas
brustna kanter glittrade i tallösa ädelstenars prakt! Det ligger
någonting sublimt ock rörande på samma gång i denna tilldragelse. Dikten skall svårligen påfinna någonting mera egendomligt. Ock likväl hava de 2:ne ännu levande av de 5 ögonvittnena berättat denna händelse så okonstlat, så enstämmigt,
ock hava upprepade gånger ock på samvete bedyrat dess sanning; så att man slutligen måste finna en naken värklighet i
det, som man eljest vore benägen att anse för en dikt eller ett
under.
Vandringen fortsattes åter, numera understundom hindrad
av isbärg, dem man icke mäktade överstiga: man måste kringgå
dem. Hungern, sömnlösheten, de växlande sinnesrörelserna, sinnesskakningen vid likens utläggande, den oavbrutna tystnaden,
under vilken var ock en ostörd överlemnades åt sina egna tankar,
den skumma vinternatten, vilken de här ock där upprättstående
isstyckena befolkade med tusenfaldigt växlande gestalter — allt
invärkade på inbillningskraften. Man tyckte, att de 3:ne döde
deltogo i vandringen. Men man ville ej se sig om efter dem.
Det var hemskt att tänka sig deras närvaro. Men man hade
utlagt deras lik. Man nändes ej förjaga deras vålnader.
Omkring middagstiden d. 1 febr. befanns båten av det
myckna släpandet så skadad, att man i händelse av öppet
vatten icke mera kunde av den vänta någon tjänst. Det var
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så gott att lemna den. Att krafterna blevo allt mera medtagna,
det ville man ej ens för sig själv tillstå. Av toftarne m. m.
förfärdigades ett slags kälke. Fallen användes till draglinor.
Postväskorna ock den dyrbara saltpåsen ock för övrigt det nödvändigaste pålassades. Rästen lemnades åt sitt öde. Så böljade
vandringen på nytt.
Före gick Wallin med den ena kompassen. Allt flera isbärg ock utskärningar i isen, vilka måste kringgås, försvårade
färden. Mot faran att av dem förvillas eller bringas ur kosan
skyddade Wallin genom sina päjlingar, i det han ställde kompassen på isen. Numera kände man icke någon särdeles hunger.
Kroppen hade likasom ledsnat vid att påminna om behovet av
det, som den så länge måst umbära. Man hade icke häller numera någon egentlig känsla av trötthet. Kroppen hade blivit
likasom en död mekanism. Benen såsom fortskaffningsmedel hade
likasom ej mera något sammanhang med ens kropp. Hos en eller
annan hade all känsla i dem redan upphört. Tystnaden var
densamma. Tankarnes flykt blev allt mattare. Stundom ansåg
man sig redan som död. Stundom sökte man fatta den tanken,
att försynens avsikt med dessa långvariga lidanden dock måste
vara en slutlig räddning.
Ock så kom åter en natt, ock åter en dag, d. 2 febr. Men
ännu intet land, endast is, is, is! Man måste lätta kälken så
mycket som möjligt. Man behövde till ock med, om möjligt,
lätta sig själv från sin egen eller sina kläders tyngd. Åtskilliga
hittils medförda klädespersedlar stoppades i en säck. Fagerström hade dubbla underkläder. Han rev bort nedre delen av
det yttre paret ock behöll av detsamma kvar endast så mycket,
som tjänade att värma mage ock rygg. Gången skulle väl ändå
därigenom bliva något lättare, tyckte han. Säcken sattes upp
på ett isbärg. Den kunde sålunda tjäna såsom ett slags sjömärke.
Omtanke användes alltjämt. Intet ögonblick föll det dessa härdiga sinnen in att överlemna sig åt orklös förtvivlan. In i
döden ville man kämpa om sitt liv.
Den utställda säcken hade man länge i sikte. Under en
av vilstunderna satte sig Mårbeck. Det blev så underligt i hans
huvud. Han hoppades åtminstone en så lätt ock snabb död
som de 3:ne förutgångne. En av kamraterne bar ännu med sig
en skjorta. Den lindades fast om Mårbecks huvud. De härdade
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28-åriga kroppskrafterna segrade. Efter en stund vandrade Mårbeck åter med de övriga.
I vår berättelse skynde vi så fort genom dagar ock nätter.
Läsaren besinnar säkert ändå deras längd ock deras kval för
de trötta vandrarne.
Den 3 febr. grydde. Där syntes i väster en blånande rand.
Var det land? Då hade man ännu hopp att hinna det. Eller
var det öppen sjö? Då var man jälplöst förlorad. Dessa frågor
ock betraktelser uttalades likväl ej högt. Man ville ej gäcka
varann med fåfängt hopp, man ville ej nedslå varann med onödig
fruktan.
Den klarnade dagen besvarade frågorna. Det var land!
Troligen fästade Wallin, där han som vanligt gick i spetsen,
för mycket sitt öga på det ännu avlägsna landet. Ty i en blink
var han försvunnen ända till axlarne. Men i ögonblicket räcktes
honom ock jälpsamma händer av de 4 kamraterna. Han stod
snart åter på den fasta isen.
Frampå morgonen gick kälken sönder. Åsynen av land
livade modet ock spände krafterna; men att bära de 3:ne postväskorna i land, därpå var dock ej att tänka. Någon borde
bege sig åt land för att skaffa ut folk eller möjligen ett åkdon;
ty här tycktes isen vara säker. Hasselqvist utsågs. Honom
följde Wahlgren. Efter en stund begav sig även Fagerström åt
land. Wallin ock Mårbeck blevo kvar vid posterna. Wallin
hade under de föregående dagarne aktat sig för att bliva våt.
Nu var han det likväl. Gesällens kappsäck hade man ända
tils nu samvetsgrant fört med sig: den var ju främmande egendom. Wallin bröt den nu, tog några klädespersedlar därur ock
ömsade.
Under natten hade fallit snö. Fagerström gick till en början
på Hasselqvists ock Wahlgrens spår, men förlorade dem snart.
Hasselqvist ock Wahlgren kommo i land vid Idön, Fagerström
ett gott stycke sydligare, vid Händelöp. Här emottogs han vänligen i en boning ock erhöll något föda. Han berättade i få
ord förhållandet ock anhöll om jälp för avhämtandet av posterna
ock de kvarlemnade kamraterna. Men efter en stunds vistande
i det uppvärmda rummet voro krafterna uttömda, plågor inställde
sig, ock Fagerström lyftades från stolen ock lades i säng. Så
lärer det ock hava gått med Hasselqvist ock Wahlgren.
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Wallin ock Mårbeck, där de höllo vakt vid postväskorna,
spanade förgäves efter någon från land utskickad. En gottländsk
postförare vårdar framför allt den anförtrodda posten. Först i
andra hand tänker han på bevarandet av sitt eget liv. Mårbeck måste dock nu känna ock erkänna, att han svårligen skulle
överleva ännu en natt på isen, isynnerhet under stilla vakthållning. Hans död jämte postväskorna kunde ej rädda dessa. Bäst
vore, att även Mårbeck ock Wallin i förening begåvo sig åt
land för att för postväskornas ilandförande söka den jälp, som
de utskickade möjligen icke lyckats finna. Så beslöts, ock man
gav sig i väg. Mårbeck måtte under denna vandring hava blivit
alltmer ock mer medtagen, så att han stundom befann sig i ett
slags yrsel eller medvetslöshet. Då — så säger han själv, ock
så är än i dag hans varma övertygelse — mötte honom därute
på havet fjärran från den ännu avlägsna stranden ett barn ock
räckte honom en bit bröd. Mårbeck förtärde den med begärlighet ock kände sig därav underbart stärkt ock livad. Men
barnet såg han ej mer.
Även Wallin ock Mårbeck kommo fram på aftonen i land
vid Händelöp, där de med en viss medömkan hörde berättelsen
om Fagerströms maktlöshet, såsom hade de själve aldrig något
sådant att befara. Även för dem öppnades en gästfri boning,
där de fingo att äta. Åt Wallin gav man därjämte en sup
brännvin, men åt Mårbeck, som syntes vida mer medtagen, gav
man blott några droppar. Mårbeck kände snart en olidlig smärta
i benen. Han ville resa sig från sin plats, men kunde ej. Det gick
honom så, som det redan hade gått Fagerström. Wallin däremot
föll i en stärkande sömn, men var följande morgon så maktlös
i händerna, att han ej förmådde läsa upp dörren.
Emellertid hade rapport avgått till Västervik. Till följe
av därifrån anbefallda åtgärder eftersöktes ock återfunnos de
på isen kvarlemnade postväskorna.
De 5 postförarne forslades till Västervik, där de på aftonen
den 4 febr. intogos på lasarettet. Wallin kunde själv gå upp
för trapporna. De övrige fyra måste bäras.
På lasarettet i Västervik vårdades de förfrusne med den
ömmaste omsorg av assessor Lemvijk. Men för att rädda de
stackars postförarnes liv måste han äntligen tillgripa den grymma
utvägen att stympa deras lemmar. Fagerström amputerades först,
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d. 22 febr. _Han förlorade alla tårna på högra foten. På Mårbeck avtogs d. 2 mars högra benet nedanför knäet, 3 tår på
.vänstra foten, ett stycke av utsidan ock hälen på samma fot,
samt yttersta leden av en finger på vänstra handen. Wahlgren
slapp med förlusten av 2:ne fingrar på vardera handen ock
ett stycke av högra hälen. Under amputationen av fingrarne
stod Wahlgren mitt på golvet ock framräckte sina händer, såsom hade fråga varit endast om en lätt förbindning. På Hasselqvist avtogs en förmiddag ena benet nedanför knäet. Samma
dags eftermiddag måste även det andra benet nedanför knäet
avtagas. Under denna pinsamma, inom loppet av några timmar
förnyade operation grep den själsstarke, modige mannen stundom
tag i en bredvid honom liggande duk, förde den till munnen ock
tryckte sina tänder fast däri. Men ingen gång undföll honom
något ljud av smärta eller klagan.
Att Wallin snart återställdes ock kunde förbliva helbrägda,
får väl tillskrivas den omständigheten, att han ända till sista
dagen lyckades bevara sig torr, under det att de övrige ända
från första aftonen utanför Karlsö under bemödandet att dela•
sörjan eller undanskjuta isstyckena alltjämt blottställde sig för
att bliva våta, så att de stundom gingo sig ned ända till medjan,
varefter stövlar ock underkläder frös° till is omkring fötter ock
ben., Wallin . ock Wahlgren voro de första som återkommo till
hemmet. Därnäst kom Fagerström, så Mårbeek i början av juli
ock Hasselqvist i medio av samma månad.

Man skall hava svårt att tro, att människokrafter kunna
uthärda sådana lidanden ock ansträngningar under en säx dagars
fullkomlig brist på föda. Men avgångsdagen från Öland (d. 25),
ankomsten till ldön ock Händelöp (d. 3/2), vistandet på lasarettet
i Västervik — allt detta är genom vederbörande ämbetsmyndigheters intyg bekräftat. Under den 29 jan. voro postförarne bemärkta från Västergarn, dit trossvirke hämtades från Klinte;
men natten kom, ock d. 30 januari vore, såsom av ovanstående
synes, postförarne redan ur sikte.
För berättelsen om tilldragelserna under irrfärden på havet
borga tvänne ännu levande deltagare i denna färd. Efter deras
uppgifter, vilka varit enstämmiga ock rörande vilka aldrig någon
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tvekan eller osäkerhet å deras sida röjt sig, är denna berättelse
troget sammanfattad. Fagerström, som är skrivkunnig, hade
dessutom tecknat sig allt det huvudsakliga till minnes. Ock för
övrigt falla sådana dagar ock nätter ej lätt ur minnet. Skada
är det likväl, att denna berättelse icke sammanfattades genast
efter de 5 postförarnes återkomst till hemmet. Man har möjligen därigenom gått miste om en eller annan episod, som i sitt
sublima allvar bevittnades av vinternattens stjärnor allena. Tilldragelsen med barnet förefaller den, som nedskriver denna enkla
berättelse, så gripande åkön, att han icke näunes vidröra dess
mystiska gloria.

Wallin var en kraftfull gestalt, merändels dyster ock sluten.
Hans mod under de många farliga postfärderna. dem han ända
till sitt sista levnadsår fortsatte, sviktade aldrig. Även tilldragelser ur hans senare levnad visa, att då hans kamrater hissnade för den ögonskenliga livsfaran, då var det Wallins kallblodiga beslutsamhet som förmådde till begagnandet av det enda
ögonblick, som erbjöd sig till räddning. Man berättar, att den
dystra mannen stundom gäckade sin hustrus fromma gudsfruktan;
men på hans dödssäng undföll honom en gång, att han hade
bett »Honom däruppe» att få sluta. Om Wallin, ävensom om de
övrige här omtalda postförarne har man aldrig hört något brott
eller ens någon elakhet. Men den tiden var det vanligare än
nu, att dessa kustboar älskade glaset ock stundom tittade för
djupt däri. Wallin dog 1846 ock var då 61 år gammal.
Hasselqvist var en gladlynt man med en stark ock välbildad
kropp. Efter den olyckliga postfärden såg man honom, alltjämt
livlig ock med glatt mod, vandra omkring på 2:ne mycket korta
träben, endast stödd på en käpp. Det oaktat gick han raskt ock
säkert. Några år efter de tilldragelser, vi här ovan berättat, blev
han änkling, men trädde i nytt gifte. En gång skulle han gå
ombord på en skuta, som låg ock lastade kalk. Landgången
försköt sig, ock Hasselqvist föll i sjön. Då — enligt Mårbeeks
naiva berättelse — »buro träpinnarne (träbenen) upp, ock han
-fick för länge stå på huvud ock fick för mycket sjövatten i sig».
Hasselqvist blev väl snart upptagen ur det med kalkmöda blandade
sjövattnet, men måste läggas till sängs ock var efter en vecka ej
Sv. landsm. 1905.
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mer bland de levande. Han befann sig i en, för hans ställning,
göd ekonomisk belägenhet. Han dog 1845 vid 52 års ålder.
Den undersätsige Wahlgren var en godmodig människa,
som aldrig ville göra någon för när, ock en glad själ, som sökte
taga livets sorger ock bekymmer lätt. Han ägde en hemmansdel i Fröjel, nästgränsande socken till Klinte; men jordbrukarens
stilla ock enformiga liv hade för honom intet behag. Ekonomien försummades, ock Wahlgren fortfor i stället alltjämt, även.
efter förlusten av sina 4 fingrar, att deltaga i postfärderna ock.
att idka fiske. Han dog 1850, 57 år gammal.
Den nu 64-årige Fagerström lever kvar på Klinte. Hans.
gång förråder defekterna å högra foten. Av hans kroppsbyggnad
kan man ej sluta till uthärdandet av ovan omtalda strapatser. Men
han har väl mycket förändrats sedan dess. Genom uppassning ii
en handelsbod förtjänar han en svag dagspänning. Han var vid
tiden för vår berättelse en på sitt sätt bärgad man, men befinner
sig nu med hustru ock en dotter i mycket knappa omständigheter.
Den inre hushållningen lärer ej häller handhavas på bästa sätt,
Mårbeck, nu 53 år gammal, styltar ännu omkring på sitt
träben, som alltid är för kort, med en tjock käpp i handen.
Den som uppmärksamt betraktar övre delen av den nu magre
ock nedtryckte Mårbeeks kropp, anar, att han år 1830 var en
kraftfull, axelbred ock smärt ung man. Blicken ock ansiktsuttrycket har någonting melankoliskt. Däröver undrar säkert
ingen, som besinnar, att Mårbeck vid 28 års ålder berövades
utsikten till bärgning ock dömdes till en krymplings försakande
liv. Redan på lasarettet i Västervik, då Mårbeck måste välja
emellan stympandet eller döden, yttrade han sin fruktan för ett
sådant liv, som ändå i brist ock försakelse måste bliva en långsam död. Man försäkrade honom då, att staten ej annat kunde
än sörja för Mårbeck ock hans kamrater så, att de aldrig skulle
lida nöd. Mårbeck, likasom Fagerström, uppbär en årlig pension av 50 rdr bko. Denna summa var till en början en god
jälp, men pänningens värde har sedan dess fallit, så att den
tunna råg, som då kunde på Klinte köpas för en jämförelsevis
ringa pänning, måste nu ofta betalas med 15, stundom 20 rdr.
Den förutsatte dessutom, att pensionären skulle hava sin bärgning huvudsakligen genom eget arbete. Men Mårbeck, som ickelärt sig något hantvärk, har svårt att finna något lönande ar-
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bete. Hans håg stod till havet, över vilket den längtande blicken
nu i 25 år förgäves irrat. Träbenet ock den omistliga käppen
försvåra hans rörelser ock binda hans hand. Men kommer han
väl i båten ock får säkert fäste för träbenet ock för återstoden
av vänstra foten ock så får sitta kvar på toften ock ro, då hava
Mårbecks armar ännu goda krafter i behåll. Så har han efter
förlusten av sitt ben deltagit i 2:ne sommarpostfärder. Så ser
man honom ännu, under den tid sjöfarten varar, i en flatbottnad
båt bogsera flottor av bjälkar ock sparrar ut till de lastande
fartygen. Då är det egentligen som Mårbeck lever. Efter dagsarbetets slut sökes i glaset säker bot för det grubblande lynnet.
Då är Mårbeck åter en havets son, den ingen tanke på morgondagen bryr. Då stämmer han upp sin sjömansvisa med en
stämma, som troligen en gång var en stark basröst, men som
nu är hes ock spräckt ock därföre emellanåt frambringar de förunderligaste modulationer. Så kan han då sitta halva natten
ensam, sjungande ock drömmande. Det händer väl, att någon
med en del av sin nattro får betala dessa serenader; men den
som fattar detta på så många levnadsfröjder bedragna järtas
vemod, missunnar ej Mårbeck dessa stunder av glömska.
Ibland går Mårbeck, som stammar mycket, utmed stranden
ock smågrälar för sig själv. Detta, jämte ljudet i Mårbecks tal
ock sång, har givit anledning till namnet Brummander, som
blivit så vanligt, att en gång en person, som nyss hade flyttat
till Klinte, bad »Brummander» uträtta något ärende. »Om förlåtelse, min goda fru!» svarade Mårbeck godmodigt ock lyftade
på sin slitna hatt, »Brummander är bara ett öknamn. Jag
heter annars Mårbeck.» Han blir aldrig ond över sitt öknamn
ock är stundom rätt torrolig. Det besvärliga träbenet blir ofta
föremål för hans egna sarkasmer. Tillsammans med sin syster
ock dennas son bor Mårbeck vid Klintehamn i en byggning,
vars fortgående förfall han ej mäktar häjda.
Därutanför höll ofta Wahlgren stilla, sittande kvar i sin
vagn, mot vilken Mårbeck stod lutad. Stundom var samtalet
särdeles livat. Mårbeck på sitt träben sågs då vandra fram
ock åter jämte vagnen i vredesmod ock kallade Wahlgren föraktligt för »bonde». Den lättsinnige, gladlynte Wahlgren roade
sig med att förtreta sin vän. Men dennes förfärliga vrede bodde
endast i den hotande rösten ock i käppens svängningar; i
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järtat fick den aldrig rum. Försoningen var lätt gjord, ock en
stund därefter såg man dem båda efter intagen förtäring sitta
någorstädes i förtrolig endräkt tillsammans.
Mårbeck har aldrig varit gift. Både Mårbeck ock Fagerström äro hövliga, beskedliga ock oförargliga människor, om
vilka man intet ont hört.
Först under vistandet på lasarettet i Västervik kommo de
5 postförarne att rätt eftersinna, vilka faror ock lidanden de
dock hade tillsammans genomgått. De kände sig oupplösligt
fästade vid varandra. Här ingicks ock den överenskommelse,
att allteftersom någon av de 5 kamraterne doge, skulle de
övrige följa den avlidne till graven. Hasselqvist dog först; men
hans änka ville icke veta om nämnda överenskommelse. De
fyra blevo, till deras stora missnöje ock förundran, icke bjudne
på begravningen. Men när Hasselqvist bars ut, hördes från
den närbelägna ängen de fyra efterlevandes avskedshälsning i
ett dundrande skott ur en från ett kofferdifartyg lånad kanon,
ock till liktåget slöt sig en vagn, på vilken de fyra åkte. Förtäringen hade de bestått sig själve. Stilla, fridsamt ock under
djup rörelse övervoro de jordfästningen ock hade sedan något
av gravölet kvar för att efter återkomsten från kyrkan gemensamt tira sin avlidne väns minne. Vid Wallins ock Wahlgrens död blevo de efterlevande vännerne ej glömde.
Den ijälfrusne Löfqvists moder lever ännu kvar på Klinte,
vid 70 års ålder. Tillsammans med en sjuklig dotter bebor
hon en liten byggning nära hamnen. Hännes lilla stuga ock
hännes tarvliga dräkt vittna om en aldrig slocknad kärlek till
ordning ock snygghet. Efter mannens förolyckande erhöll änkan
Löfqvist av i Visby sammanskjutna medel 100 rdr bko, men
har sedermera ej haft något understöd. Genom spånad, vari
hon varit utmärkt skicklig, har hon sökt förvärva sitt uppehälle. Men nu är ögat skumt ock de 70 åren tunga. Oaktat
hännes armod har man ändå aldrig hört änkan Löfqvist anropa
andras medlidande eller välgörenhet. Hon är en i sitt slag
ståtlig gumma med en viss värdighet i sitt sätt. Efter de
många genomgångna prövningarna har tiden på hännes anlete
tryckt en stämpel av frid ock försoning. Man har om hänne
iCke hört annat än gott.

Djursagor från Österbotten.
Ur lektor J. 0. I. RANCKENS samlingar.
Avi. lektor HANCKEN i Vasa överlemnade redan på 1880-talet till
red. av Sv. landsm. för publikation den stora samling av sagor, som
fil. mag. J. E. VEFVAR (fr. Gamla Karleby) för hans räkning insamlat
i olika delar av Österbotten. Uppteckningarna voro för det 'nästa
gjorda på folkmål; men detta befanns vid närmare granskning så osäkert
i enskildheter för olika socknar ock i vissa avseenden så beroende av
litteraturspråket, att man nödgades uppgiva tanken att publicera sagorna
på folkmål. En mindre del av samlingen blev emellertid satt som prov
ock korrigerades, så gott sig göra lät, med jälp av flere olika personer
genom förmedling av lektor RANCKEN ock prof. A. 0. FREIIDENTHAL,
ock denna lilla del, omfattande samtliga av VEFVAR upptecknade djursagor eller fabler, går härmed äntligen i tryck.
Sagorna från Lappfjärd äro korr. av folkskolläraren J. J. WADSTRÖM
där, de från Sideby ock Vörå av folkskolläraren MIK. GRAN (i Sideby,
bördig från Vörå), de från Oravais av stud. REINH. HEDBERG. Trots all
använd möda synes språkformen ej i allo tillfredsställande.
Rör. samlingarna i det hela se »Förteckning öfver folksånger, melodier, sagor och äfventyr från det svenska Österbotten, i handskrift samlade af d:r J. 0. I. Rancken. [I och] II. Nikolaistad—Vasa 1874--90.

Om björnen ock räven.
He va in gobb en gäng, som va i fiffe. 0 tå an for 1
häll-n, så lå in dödan räv breiver vejin. Så to gobbin o kasta
an bak op fisklasse. Rävin bara låsa va död. Han plokka
tå bort all fiskar ov lasse o bar dom ti skuks.
Tå an ha jort he de, så kom björnin kagkand me e
tjötstykk i munin o fröga: »Kvann ha rävkusin få så di mytji
fiskar?» — »Ja ha väri o niäita, så ha ja få fiskar», svära rävin.
Björnin vila tå>be rävin sku kom o vis han o ti mäit. Rävin
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je tå o vis an o sa: »Tu sku lägg rumpun i vatjen, men tu
ska it dra upp, föri et tjender he je bra tunt.» Södan je
rävin tibak ti fiskan sin, ter björnin lemna tjötstytje sett, o
jömd bort dom i skojin.
Tå an ha jort he de, så je an åt tjeljinas stygun o ropa
op fönstre: »Tjelg, låg de ti vatjin, bjÖrnin fiter ner fln.))
Tjeljen to tå in brötäin o fynda ner ti vatjin o börja dask
slå nalle, som såt i vatjin henars. Björnin han vol tå så
höpin, så au knykt til, så rumpun je ov.
Ynje tidin he tjeljen va o tusera björnin, så va rävin i
stygun o slafsa i se tjeljinas filtjenun o kröp så op onin, så
an sku få lydes, kva tjeljen sku prat, tå un kom in. Som un
kom in o så tjenun okullstelpt, så sag un: »Han a vfiri fenn
kolla öter!» Så je un o si, köni som sku ha kolla der. Ynje
tidin som tjeljen va ut, så for rävin ov me smörbyttun heuars unda bole, så bär an un ti skuks, ter an ha fiskan sin.
Tå an kom tit, så va björnin tär. Ravin sa tå: »Tu ha få
stor fiskar tu, tå rumpun ha ga ov!» Björnin han va föarga
åt rävin, som ha narra ,an, o sa: »Rävkusin, tu ha få smöre
tu!» — »Om tu gar o läit na tjöt åt meg, så ska ja ga läit na
smör åt teg», tykt rävin. Björnin va färdi fl ga tass ov o läit
tjöte åt rävin o kom tibak me e tjötstykk åt an. Rävin han
kom me in smörbytt åt björnin. Som rävin fe tjötstytje ov
björnin o lemna in tom smörbytt tibak, så lugka an ov ti
skojin me kva an feg o lemna björnin.
Karl Korsbäck i Lappfjärd.

2

Björnin o rävin tröska i. lag. Björnin feg arbet, men rävin
va lat. Tå alt va tröska, sag rävin åt björnin: »Tu tär ful ta
han di störr hopin, SOM je överst me tetjen op golve, tu som
ha tröska, så tar ja he som je i säkkan.» Björnin tykt se
hav rätt ti få mäir, som ha arbeta, o to han störr hopin; men
lie va hare agna, o rävin feg säden, som va i säkkan.
Nor dom 'södan for til kvarnen o mal, så skraplä e i rävinas tratt, men i björnins låt e hare »tuss, tuss». Tå björnin
vor vårs, at e skratila i rävinas tratt, fröga an ov rävin, hur
he kom til, at e skrapla i hans tratt, men it i hans eje. Rävin
sa: »Bare et plokkar nager skrapelstäinar o lägger i trattin
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41in, no börjar he skrapel». Björnin jol, som rävin bifalt an,
men it feg han terov na bäter mjöl.
Nor dom södan sku kok gröitin, så feg rävin in kvitan
.
gröit, men björnin in svartan. Han fröga tå, hur rävin får så
kvitan gröit o han bare in svartan. Rävin sa, at an sku stöit
doglit o lägg föttren sin ynje grytun. Björnin jol, som rävin
bifall an, o lag först han en fotin o s'ödan han anin, men bränd
upp dom båd två, utan at terfore få na kvitarean gröit. Han
sa tå åt ravin, kva au ha jort, men at gröitin vor svart som
.an va. Ravin sag tå, at an sku lägg händren sin ynje grytun,
så sku gröitin val kvit. Björnin jol, som rävin sa, o bränd
upp båd händren sin, utan at gröitin vor na kvitar. Ti slut
,bifalt rävin björnin lägg båne sett ynje grytun D stamp doglit,
d. sku an få in kvitarean gröit. Björnin jol så o bränd upp
båne sett, utan at få gröitin sn ti val na kvitar. Södan for
kvar. o in ti sett.
Tenn baket korn rävin ti björnin o ba an kom sköd et
båne sett, så lögg an sku va ti fadders. Björnin kom, men
rävin jeg bare o åt stare ur tinun. Tå an kom häini, fröga
björnin, kva båne hett. »Början», svära rävin. Han anin dajin
åsku öter rävin far ti fadders, men jeg bare o åt smöre ur tinun
.(j åt så mytji, at un vor halv. Tå an kom häim, fröga björkva båne hett. »Hälften», svära rävin. Han tredi dajin
sku öter rävin ga ti fadders, men jeg it lägger än ti smörtinun o åt un ti tom. Nor an kom häim om kvöldin, fröga
björnin, kva båne hett, o rävin svära: »Kraps bottnin». Tå
södan björnin sku ga ti smgrtinun, så va un tom, men rävin
-to it op seg, at han ha vfiri o jIti upp smöre.
Jenom pro sku satjen nu avjäras, tå iggan ov dom to op
se, at han ha tfiri o jiti op smöre. Tom sku båd två ligg i
solfine, o ur kvars bakönd smgre sku rinn, han sku va fyldot.
Nu jol rävin e nytt knep åt björnin. Så snart han somna, strök
an smgre ynje rumpun hans, at e sku si ut, som han sku va fyldot.
Tå björnin vakna o såg, at rävin i alt va op vinsten, vor
an arg o sku straff an. Rävin sprägg undan upp i en gräm, o
björnin sku .baket o feg tag i rumpun hans o sku dra ner an.
Tå sa rävin: »Hald it i in gränkvist, anna ta i rumpun min!»
Så snart björnin hört Ire, släpt an år rävivas rumpun o rata
tag i in gräukvist.
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Sädan va rävin o mäit, o tå björnin såg fiskan, som an ha
få, fröga an, kvann an bekämi så mytji fiskar. Rävin svära:
»Hare du gar me svansin din i vatjen, tå e je kalt, o siter ter,
tert til e böll kläm om, tå får et in fisk i kvart strå». Björnin jol, som rävin bifalt an, o jeg me rumpun sin i vatjen. Tå
isin börja kläm om, trudd an, e va fiskan, o sku dra upp,
men feg it rumpun upp ur vatjen, anna dro så stadit, at un
jeg ov. Ända från han tidin ha björnin vuri utan rumpun.
En tolvårig gosse Henrik Josef Skäre i Lappfjärd.

3

Äin gagg föla björn o räven smöre sätt te skojen o hylla
ä tär. San en da tå räven ska tåra ut, fråga björn: »Vart ska.
dy, bror?» — »Ja ska åsta våra faddär», sa räven, o så for an
te skojen o åt upp somtt åv sm6re. Tå an kön] häim, fråga
björn: »Va fek båne fö namn»? — »Smäka på», svära räven..
Tå räven a vire häim na dägar, så sku an åtär fåra bort, o tå
fråga björn . sämaläiss: »Vartt ska dy»? — »Åsta våra faddär»,
sa räven, o for te skojen o åt upp hälvtän åv va som vår e
smörtunnun. Tå an km häim, fråga björn som gaggun förr:
»Va fe båne fö namn»? -- »Halv äte», sa räven. Träde gaggim
dsek ä sämaläiss. Räven narra björn, ät an sku fåra på faddärkalase. Män han for te skojen o åt upp altt snAtre, som vår e
tunnun, o tå an kö'm häim o björn vild väta, va båne vartt.
krissna tel, så svära an: »Släikt u bokn».
Män hu ä nu vår, so byrja björn misstägk, ät ä intt ska
våra rekte på rått mä sm6rtunnun däiss, o tykt: »Ve ska fräist
fä,ra te skojen åsta sköda, om sraöre vårtt ä behålde mäir»!
Räven sa: »No ska ve hän. Tå de köm te, tär de hadd sm6rtunnun sin, så vår alttsaminans smöre uppite. Björn vild tro ä.
på räven, ät han stsälandes sku a väre te skoss o dsortt an te
tsäpun.' Räven vild ha ä på björn, ät han ska a dsortt ä. Så.
de ny sku få väta, väm som a dsortt ä, tå int hfikandäir åv döm
vild ta på sä ä, så sa räven: »Väle lägg oss jär e bakkbräte 2 må.
bakänduna mot solän o bre söva. Han som tå ä fiötu uncle
putset, pojkstrecket •
backsluttningen
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rumppun, tå ve vaknas, han a ä vire.» Björn tykt o, ät soläiss
sku an dsöta fo våta ä, för han vist säkärt må så fölv, ät han
a intt dsortt ä.
No de dsol så o. Män jyst som björn a somna, så for
räven o skräpa ehop smöre, som änny finst kring laggan, G
snika björn unde rumppun. San dsek an åsta söva o låsta,
som an alldär sku a våta åv na. Tå björn vaknast, tsänd han,
åt an vår fiötu unde rumppun. Han fek Soläiss på så ä, o kund
intt dsära åt räven na.
Från Kronoby; överförd till folkmål av stud. K. Ståhl.

Björnin o rävin jeg en gagg ner åt en föstrånd, o ter 4
träffa di en smörtjen. Ti bar smörtinun ti skojin o jömd un
ter fy ti sedan få ga tit o jet. Dajin baket jeg björnin ti
rävin o sa: »Ska vi int nu ga ti skuks o jet smöre ur tinun?»
— »Ja når int, ja ska gå ti fadders», svära rävin. »Hör ska
båne häit?» fröga björnin. »Nyss byrja», svåra rävin. Följande dajin kom björnin öter ti rävin o ,sag: »Ska vi int nu
ga ti skojin .o jet smgre?» — »Näi, ja når int, ja götar ga ti
fadders», svåra rävin. »Hör ska båne häit?» tröga björnin öteioir rävin. »Mitt i», svåra .Mikk, för han ha vari två gangor
jiti ur tinun, så at hälften va uppjiti. Tridi gaggun jegöter björnin ti rävin o sa: »Ska vi int ga ti skuks o jet upp
smöre?» — »Ja når int, ja ska va fadders åt e bån», svåra
rävin. »Hör ska e häit?» fröga bjÖrnin. »Krafs i böten», svära
rävin an.
Fjel da. jin, tå björnin öter vila ga ti skojin o jet smör, så
folja rävin me an, men nor di kom ti tinun, så va alt smöre
uppjiti. Ti byrja nu skuld op kvar ar. Ti slut fann di int
op naun arun råd, än han som sku ha smgre i "endan ynji
rumpun, tå di sku väken upp, sedan di ha slivi i solstjine,
han sku va skuldot. Ti läkst, o björnin somna, men int rävin.
Tå björnin sovd som skarpast, så to rävin s-möre ur tinlaggan
smöta i öndan ov björnin. Tå björnin vakna, så fanns han
va skuldot.
Sedan hitje va stjedd, så byrja björnin o rävin trösk i
lag. Tå alt va tröstja, sa rävin åt björnin: »Tu får nu ta hölin
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hopin et vii.» — »Ja tar ful han de störr hopin, ja,» svära
björnin tibak o to agnhopin. »Ile je ful he samm, ja tar. ful
han de minder, ja», svära rävin o feg säshopin.
Sedan' for de o mal op kvar sin kvarn. Tå björnin lag
agnan i trattin, så lat e »seöd, seöd». Han jeg tå ti rävin o
skåd, hör e sku va me hans malase. Nor an hört, at e skrambla
i hans tratt, så sag an: »Tet .låter skrumbel, skrumbel o met
snöd, seöd.» — »Bare et lägger två kappar sänd i trattin,.så
byri tet o låt skrumbel, skrumbel», svära rävin. Björnin jol,
som rävin sa, o jude kom i kvårntrattin hans.
Nor an sedan baka brö ov hun de säden sin, så vort brö
så skarft, at björnin bäit tändren ov se. Sedan koka di gröit
åt se ov he en. o kvar ha få. Rävinas gröit vort seg o bra,
men björninas staot o klein. Tå jeg björnin ti rävin o skåd,
hör hans gröitin sku va. Nor an såg gröitin hans, så sag an:
»Tin je så seg o bra, o men je stvelot o kläin». — »Stöit doglit!)) sa rävin. Björnin to råd ti go o byrja stöit, så doglit an
kunna, så at an stött We i bottuin ov pannun. Tå björnin
märkt he, så la an tassin ynji, men tå an bränd an, så trumfa
an pannun i väddjen.
Från Rangsby i Niirpes.

5

Björnin o rävin sådd en gäng rovor. Om höstin, tå dom
sku ta upp dom, tykt rävin åt björnin: »Tu får ful Ser ovan
ov, som har jort störr arbet». Björnin tykt he va rätt, o jol
som rävin vila. Op hitje vise feg björnin kålin. o rävin rovor.
En arun gäng sådd dom rojin i lag. Toni aibeta tå tisammans häile tidin, test dom börja trösk. Tå dom sku trösk,
så låg rävin op stöSiren o såg op o ropa åt björnin, som
tröska: »Tu ska slå op». Tå alt va fardit tröska o dom sku
byt säden emelan se, sa rävin åt björnin: »Tu kan ju ta han.
de störr hopin, som ha tröska, så tar ja ful han de minder».
Björnin tykt be va rätt, som rävin föreslo, o to han de störr
hopin. Björnin fe soles agnhopin o rävin säshopin.
Nor dom sklan koka gröitin, så feg rävin kvitan gröit o
björnin svartan. Tå björnin såg be, sag an åt rävin: »Hur
har tu in så kvitan gröit, o ja har in så svartan?»
»Stöit
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i doglit», svåra rävin. Björnin stött, o stött så hård, at an
stött hök i bottnin ov grytun o gröitin rann ut.
Bonden Josef Lång i Dagsmark (Lappfjärd).

Om vargen ock räven.

6

En gågg tå avin ha vild o mäita o få in storan hop me
fiskar, så mött an vadin. Varjin fräga,' kvann an ha • bekämi
så mytji fiskar. Rävin svära: »No får et fiskar, bare et gar
ti vatjen o säter rumpun din tit o hålder un ter, tert e börjar
ta fast i uu». Varjin jol, som rävin sa, o sätt rtunpun sin i
in vak o huld un ter, tert e börja frys om un o doglit kMm
tu. Tå tägt varjin, he ska va fiskan, som ska håld fast i
runipun hans. Tå e rätt hårt klemd om, så tägt varjin, e sku
va fiskan, o ska dra op dom, men fe it upp rumpun sin, anna
dm o ov un.
Enligt andras berättelse skulle det så hava gått med björnen ock
icke med vargen.
•
Från Lappfjärd.
55

Varjin o rävin tryska in gagg i lag. Rävin låg heila tidin
på åsan 1 o sköda. på, o vargin fig trysk eissmend. Tå dem sku
byt sädin, sa rävin åt varjin: »Tu får fyl tag tam stör houpin
tu, som ha tryska; ja tagär tan mindär ja, som it ha jourt
naitigg».
Tå dem sidan mäla sädin sin på kvarnin, var e i fyrfasilit
skrambäl i rävinas kvarntrattin, men i varjis kvarntrattin let e
bära heil grouft, »tuss, tuss, tuss». Tå varjin . hört hede, så vart
an illväri om se o bra fundar, vafyr e skrambla såde i rävinas
kvarntrattin, men it na i hans ejjin. Ti slut frö'ga an rävin et
oursatjin tu l e, o tå sag han: »Lägg steinan i trattin, så byr e
skrambäl, såleiss ha ja jourt.»
Sidan dem änteligen ha fått e ti mjöl, bra dem kouk
gröitin. Tå dem hadd an uppöist, var rävinas vit, som nu

7
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gröitin pa vår, men varjis svart. Varjin vart illväri om se o
bra fundfix på hede o; o ti slut fröga an, hurleiss he star tu,
he hans je så svart o rävinas tärimout så vit. Rävin gav åt
an he rådi ti fåll dynjun sin jinorn korsteinin i grytun, så sku
oTöitin var vit.
På Oravaismål.

8

En gågg narra rävin varjin ti ga o ligg framför hästinas
o tå rävin sku skrek tu, sku an hugg hästin i låre.
Varjin jol, som rävin visa an, men Mikk band rumpun om
varjinas hals. Tå rävin s'ädan et stykk . ifrån an skrek tu, så
språgg hästin upp o vor rädd, o varjin slimra i rumpun. Nor
rävin så he, sag an: »Hikun Andersi aja, haffat lotki, ja
kaulat poikki!»1
En kringvandrande man, Karl Bens frän Uttermossa i Lappfjärd.

Detta är den vanliga vändningen, att räven lurar vargen. I följande saga, berättad av annan person, äro rollerna ombytta:

9

En gågg tröga rävin ny varjin: »Hur bjär tu de åt, tå et
kan få live or hästin»? -- »Tu ska jär fast tndren din i tagle
i hästinas minut], o tå et får dom fast, så ska et skrek til:
tå val hästin rädd o ska sprigg upp, men fadder okull, o tu
slipper ovan op an», sa varjen. Rävin to råd för god, o tå
hästin låg, jeg han ti rumpun hans o viggla tagle okrigg tndren sin. Sädan an ha jod be, så skrat an til, o hästin vol
rädd o språgg upp, o rävin slarva i rumpun. Tå hästin språ-gg,
så sin rävin från o tu l melan träden. Men varjin såt o kukka
bräiver vejin o sku skö'd, hur e sku ga til me rävin. Tå hästin kom i spriggand o rävin slarva i rumpun melan, träden,
sa an: »Kvart ska nu Mikk åk?» -- »Kvart e bjär, so bjär e»,
svor rävin tu l o sa: »Anna hort ska taglen elo tändren ga.»
Bonden Josef Lång i Dagsmark (Lappfjärd).

1)

Vart åker Anders, tänderna lösa ock halsen av?
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Om björnen, räven ock torparen.
En gäng tå in gobb va ti skojin, så mött in björn an. 10
Han sa: »Om du it för åt me båd oksan din, så river ja ihäl
de». Gobbin mota lov ti jär kva an vila hav. Op häimvejin
mött au rävin, o han sa: »Om du jever åt meg två gåsar, så
behöver et it jev oksan din åt björnin, o ja ställer me bräiver
vejin o blistrar. Nor björnin hör be o frögar, kva he je, så
Säj: »He je in bösskar». Gobbin löva jär, kva rävin sa an, o
je häim. Tå an sädan for tibak ti skojin, vila björnin dräp
an, tå an it hav .oksan åt an, som an löva. Så börja rävin
blister i skojin bräiver vejin. Tå björnin hörd rävin blister,
så tröga an ov gobbin, kva be va. »He je in bösskar», svära.
.gobben. Me be samin ropa ravin ur skojin: »Kva je be de,
som je op vejin?»
»Säj, be • je in stobb», viska björnin åt
gobbin. Han sa, som björnin vila. »Ja brukar lägg stobban
op sledan o bind fast», ropa rävin tibak. »Säj: så jär ja o»,
sag björnin, tå an hört, kva rävin sa, »o bind me, men bind
löst!» Tå band gobbin björnin op sledan o band an löst, men
starkt o fast. Som nu björnin va fastbundi op sledan,,så ropa
rävin: »Ja brukar slå yksen i ändan». Björnin kviska tå åt
gobbin: »Säj: så jär ja o, o slå, men slå sakta!» Gobbin slo
tå yksen björnin i have i ställe för bakändan o tjört häim
Sädan lag an gåsan levast i sätjin o sku för tom åt rävin.
Tå an kom tit, ter rävin va, så vita an it, hur an sku kunn
jev dom åt an. Om an sku ha täji dom ur sätjin, så ska dom
ha flyji bort. Han sa åt rävin: »Tu kan fölv ga i sätjin o ta
live ov dom». Rävin jeg i sätjen o sku dräp gåsan, men tå
band gobbin sätjin äter o fe såleis båd björnin o rävin.
Bonden Josef Lång i Dagsmark (Lappfjärd).
I en litet avvikande berättelse oro samma händelse skulle räven
i säcken hava sagt till gubben, att om han ville släppa ut honom,
skulle han lära honom, gubben, en ny konst till. Gubben gjorde, som
räven ville, ock släppte honom ur säcken. När räven var utsläppt,
sade han: »Den nya konst skall jag lära er, att vad ni har i säcken,
skall ni inte släppa därifrån».
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Räven, vargen ock korpen.
11

ile hend se en gägg om våren, tå foltje släpper ut fåren,
he dom i en gål sätt poitjin o paim dom i in hag, som lå
utme in skukslagg. Tå an jeg, så tänt an: »He ä bäst ti ta
bössun me, om nain varg sku träff ti kom». To an kom tit o
såt utme en bosk i solfine, så Vägt an: »Ja ska läks ner in
stond åsta sov». Som an läkst ner, så somna an bort. Tå
an lå in stond, så kom fåren spriggand fil an, så e klappa
baket, o han vakna. Så snart an löfta upp have o sköda ikrigg se, så så an, ter varjin sprägg me e får i munin. Poitjin
to tå bössun i hä,nden o börja sprigg baket. Varjin han henda
yvi jeislgålin han o in ti skuks, o tå va poitjin så när, så an
tägt ti fut an, men bössun brann it ov, fö han hav e gamalt
sköt i un, som va lite rosta, så an it fe ur a. Han säst tå
bak in gr'enbosk o börja enter me un o ska ta lös bakskruvin,
så an sku få sköte tan, o feg o bort a.
Medan poitjin såt o entra me bössun, så kom in räv i
lurvand mot varjin o sa åt an: »Kvann ha tu få e så gott mål
i dag?» — »He va in poik som paima fåren tenn ner i in
bag, o medan han sovd, så to ja hitje lämbe o for ov me a»,
svåra varjin. Tå sa rävin: »Sku et it kun lag, så ja sku få
e todde gott mål, som tu ha få?» -- »Kva för it?» ment varjin, »kom me, så ska vi ga!» Tå dom je o kom åt jeislgålin,
så sa rävin åt varjin: »Skytt yvi gålin tu, ja har nu arma ti
lusk me bak boskan; ja je litin, ja kan kryp jinom sprynjun
ja». Vadin jol så.
Tå rävin fe vadin onda ögun, så va an färdi ti lugk ti
varjinas lämbe. Som an kom åt lämbe tu, så kom in korp i
flygand, som ha väder ov he di lämbe o ha in järp i munin.
Rävin sa tå åt korpin: »Kvann ha tu få de e så de gott mål?»
— »Ja no har ja e gott mål, men tu tyks hav äntå godar.»
Me samm som an sku säj he de åt rävin, så full järpin an ur
munin, o rävin fynda se o for ov me järpin.
S'edan je an ti lämbe o to bort he, o så tjila an ov sin
veg. Rävin sprägg sMan ti e muras o börja jit vör e dyri.
Poitjin, som såt o entra me bössun sin o hörd, kva varjin o
rävin tåla, je nu o lura et rävin. Tå an kom, så så an o rävin, o så va varjin ter räi o sa åt rävin: »Hur kan et narr
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me så de o it kom me belder?» — »Nej ja ha 'väder ov in
korp, som tänt far av me lämbe dett, o så -ha ja väder ev in
fött, son] ska fut de», sa rävin, så an sku få knäper o jet,
o åt o, Medan varjin sto o lyddes me mun upp o lagg håls.
Tå rävin börja hind få uppjiti he de låmbe, så sa an åt varjin: »Vakt de, ja tror in fött komber fer ynje durje» o sa:
»Kar som tar, o fit som släpper», o så for an vejen sin.
Förestavad av skräddaren Reinhold Korsbäck i Dagsinark (Lappfjärd).

Räven ock haren.
Ein gag köm in höra ti sprigg om in brunn, o så spragg 12
an i in higk, som va vindsspel, o sagk nöder i brunnin. Tun
säma gaggun Mim in räv ti lugk om han de brunnin, o tå
sagg höran i brunnin, lie tä va »oust o tjöt». Rävin lät
narr se o spragg i tan annan hintjin; o som han va tygger
än höran, så sagk han nöder, o tan hintjin, tär höran såt, kom
upp. Höran va tå fardi ti fä vöjjin sin. Tå mour södan ska
ga et vattni o så rävin sit i hintjin, så varst un rädd o jig o
sj åt far, som ton bössun ov veddjin o jig o skönt rävin.
Johan Ryss i Oskangar, Oravais s:n.

Om raven ock bocken.
En gågg vandra rävin o botjin i lag. Tå dom kom tu l in 13
bronn o va törstot, vita dom it, hur dom ska få upp vattne.
Rävin föreslo tå, at dom sku hopp ner i bronnin båd två.
Rävin fundra räi op förhand, op kva vis han sku slipp tan,
men it botjin. Tå dorn ha hoppa ner o hav drotji, så börja
dom op allvar funder, hur dom ska kunn kom upp. Ti slut
sa rävin åt botjin: »Stig tu me framföttren uppet timbrun, så
gar ja upp et finn rygg o upp op hörnen, så slipper ja upp.
Södan så ska ja flet ov fäddje dett e räip o dra upp de».
Botjin steig me framföttren upp et timbrun, o rävin stäig upp
op botjinas rygg o upp op hörnen o slapp upp ur bronnin,
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men fleta it na räip ev botjins fägg o dro upp an, anna
lömna an ter. Op he vis lömna botjinas 'ägg ofleta, o så je
e än i tenna dag.
Bonden Josef Lång i Dagsmark (Lappfjärd).

Korpen ock räven.

14

Ein gagg sät in korp på e lödutak me in tjötbita i munnin. Me ti päma köm in räv o frega: »Je -e tu som har så
väkert mål fl fugg?» He sku va roulit ti få hö måle dett
in gagg.» Korpin va jinast färdi, men tå an yppna munnin
sön, så full, tjötbitan 'lider på joulin, o rävin va straks ti
hans fy ti jöt upp an.
Johan Ryss i Oxkangar, Omvals s:n.

Om räven ock kråkan.
15

En gågg kom in räv ti in grän, ter kråkun ha hoe sett.
Tå rävin kom tit, sa an åt kråkun: »Tu ska jev me in ung,
annors så hugger ja okull gränin o jiter upp allihop». Kråkun trudd kva rävin sa, o gav an in ugg. Dajin baket kom
rävin arun gåggun o sa be sa,mm, o kråkun möta jev an in
änin ligg, för hun va rädd, at an sku hugg ner gränin o jet
upp all uggan henars.
Tridi dajin kom in besskar. För han klaga kråkun öve
rävinas fordran. Känn svära: »Tu je dumb, som ha jivi uggan
rävin. It har han kvartjen yksen do knivin, at an sku få
ev treden me, o it slipper an upp belder, anna han juver. Tå
rävin korn tridi gåggun o vila hav in ugg o (mast, at han annors sku hugg okull gränin o jet upp allihop uggan henars,
svära kråkun an: »It har tu naun yks do nain kniv, o it slipper et upp helder», o gav an iggan.
»Ja ska ful pass op de», svära rävin o jeg o lag se op e
hökt bärg, at an sku få si, kvart kråkun sku far, at an ska
få tag i nu. Han jol se död o lag ögun ötr, som an sku ha
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sovd elo vuri död. Kråkun såt o lura op an. Tå un trudd,
at an va död, så flög nu tit o sku hakk ögun ur an o jär se
e gott mål. Men me he samm fitta rävin un i vigan. Kråkun
.svara tå: »Dräp it me fenn op e så de mörkt ställ. Senn sir
it nain skuksjegar elo rnänfo me, kvart ja ha täji vejin, anna
kast me nedanför bärje, so lömnar ju na avlevor et meg!»
Rävin jo!, som kråkun vila, o sku kast un nedanför bärje.
Men tå an kasta un, kom vädre un ynje vigan, o hun börja
flyg o for vejin sin.
Från Dagsmark (Lappfjärd).

Om råven ock falken.
En gäng böd rävin faltjin ti främand. Faltjin kom, o 16
Tävin koka soppun. Tå an ha koka, öist an upp un op taldrikan o sa, at faltjin sku jet. Me lägg tuggan sin kuna it
faltjin få så mytji i se. Sedan dom ha jiti, fröga rävin ov
faltjin, hur matin ha smaka an. »Bra, men ja fe it så mytji
, ov an», svåra faltjin.
Södan, tå nain tid ha vuri, böd faltjin rävin til seg o koka
soppun. Tå un vol fårdi, öist faltjin un i flaskor o ba rävin
jet, men han kuna it mytji få ur dom, nor an frä,ista sleik
me tuggun ur dom. Men faltjin me näbbin fig så mytji an
behöva. Tå dom ha jiti, fröga faltjin ov rävin, hur soppun
ha smaka an. »Bra, men ja fe ast ov un», svåra rävin o fämst.
An såg, at faltjin jol he samm åt han, som han jol åt faltjin.
Henrik Lilljärd i Dagsmark (Lappfjärd)..

Om käringen, björnen, vargen ock räven.
En fatinun tjelg hav bare en ko, som va svartbrun. Tå 17
ini in kvöld it kom häim, jeg tjeljen dajin baket o leit
Nor un kom ti skojin, mött un björnin. »Gu aftun, mor», sag
björnin åt tjeljen. Hun vor rädd o tägt: »Gu nå me, stakkarin,
Sv. landsm. 1905.
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hur ska ja slipp för han di gröm kanaljin». Mitt i he tjeljew
sto o fundra, hur un sku slipp undan för björnin, to han un
nakkan o ledd un utme in stäin o lag un ti sid ter o bar in
storan stäin op tjoslin henars. Tå an ha jort be, lag an tassin
sen i tjeljinas famnin. Tjeljen börja skod, kva an sku feil, o•
märk tå, at in knobil sat i an. Han to bort knoblin ur tassin
hans,: o björnin sög fälv blodin ur såre. Sådan ji an bort,.
men lömna stäinin kvar op tjoslin henars. Tjeljen hun fundra
åter, hur un sku slipp bort. Bäst han fundra, kom björnin
me e kulår i kagkand o gav åt tjeljen o vätra bort stäinin
från tjoslin henars o sa: »Tu ska si de före, såt it nar får narr
ov de hitje kulåre».
Tjeljen va glad o knaska ov o tägt: »No behöva ja hitje,.
it je ja så rik, at it tjgte dogar ta». Nor un sådan je e stykk,
mött un varjin, som i grinand kom emot un o sag: »Kvann
ha et täje tjötlåre mett?» — »Be va it sant», svära tjeljen, »helan je tett». — »No kvann Im et täji a?» fråga varjin. »Ja
fl a ov björnin, tå ja dro in knobil ur tassin hans», svära;
tjeljen. »He je inett, ja jämd a ynje en grän ijonst», sag
varjin. »Ja men be ska vi nappas om, om be je tett», sag
tjeljen. Me he samm sku varjin rus i un, men tjeljen slugga
an me tjötlåre i have, så at an dumbla upp ner o flög me höve
i in gambelan furustobb. I stobbin va en spelo, som strök
varjin i öga, så at an it slapp upp. Tillik dalja tjeljen tu me.
tjötlåre, tertil an storkna. Sådan to un in litinan kniv, som
un hav me se, o snudd an. Sinne vi-ggla un omkrigg tjötlåreo lag a opp ryddjin, o så jig un vidar.
Tå un ha ga e stykk, mött un rävin. »Gu aftun, mor»,.
sag rävin. »Gu aftun, gu aftun, Mikk», svära tjeljen. »Kvadan
ha ni få be de väkart finne, som ni bjär op ryddjin?» fråga
rävin. »In varg kom i grinand o tjutand mot me o vila ta ov
me hitje tjötlåre, som ja fig ov björnin», svära tjeljen; »men,
ja», sa un, »daiska om an, så at an fl sista knäppin.» —
va bra, at ni to live ov an, för no je he samm varjin, som
har bo Jean o som ha hindra meg fläir gäggor, tå ja sku ta
mett byte», sag rävin. »Ijons», berätta han, »sprägg ja baket
in har, o så kom vi ter varjin sku ta live ov en svartbrunun
ko, men tå vi kom, så binda an it päls ihäl an, anna vor
rädd o to ti föters; men tägk, kva för prektiga skutt häran
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tå, o så for an sin veg. Et ni je så lökkli, at ni ha få finn
ov varjin, så ska ja o vis er boe hans, ter han har säks uggar.
Läggen ner mokkun edun o 'törnen, så ska vi ga tit, ter an
har boe sett. Ile je ti de ynje in storan stäin». Tjeljen trodd
kva rävin sag o folja an. Tå dom kom tit, sa rävin: »Ja ska
sta upp hisun sidun o vakt, at it uggan slipper ti sprigg bort,
tå ni gar in upp arun sidun». Tjeljen kröp in ynje stäinin o
sku böni klobb varguggan, men ter va it na. Tå tägt un för
se fälv: »Få si, om it han de rävskorvin ha narra meg, som
an förr narra filtjenun ov forriga tjeljen». Tilik hoksa un
björnin: at un it sku let narr ov se tjötlåre. I he samm funda
un bort undan stäinin. Tå var rävin räi sin kos o ha korja
bort tjelninas tjötstykk.
Nor tjeljen sku ga tu l bölun sin, mött un rävin, som losa
kom emot un. Tjeljen to tå upp in tjäpp o sa: »Ja ska jev
de, som narra me ynje stäinin! Tu ha ful nu, din svinpäls, vuri
o ifti upp tjötbulun min». Rävin skutta ov vejin, me samm
tjeljen sku slå, o sag: »Ni ska it let nain narr bölun ov er en
arun gägg». Tå tjeljen jeg Mer in bet, hitta un koen sin,
som bjÖrnin ha dräji låre ov o fört åt tjeljen, för un dro knoblin
ur tassin hans. Nu tykt tjeljen, at all råd va ut, tå un ha
mist koen sin, o fati va un förut. Mest förarga va un op rävin,
som först narra un ynje stäinin et varguggan o södan åt upp
kulåre henars. »En gägg ska ful rävin betalas me samm mått»,
tägt un, o i hisun trösten jig un frimodi häim.
Förestavad av skräddaren Reinhold Korebäck i Dagsmark (Lappfjärd).

Läjonet ock björnen (»en karl»).
Ein gagg träffast lejjune o björnin, o tå frega lejjune åt 18
bj8rnin: »Har do sitt nain, som do je rädd?» — »In kar je ja
rädd», svara byörnin. »In kar je ja int rädd», svara lejjune tibak.
Döm joul no sellskä'p o foldis åt, så döm sku få si in kar.
Först mött döm in lislan pojk, o tå frega lejjune: »Je han de in
kar?» — »Han a int henda val ti kar ännu», svara björnin. Tå
döm sidan vandra vidare, så mött döm in gambel gubb, o lejjune
frega: »Je lie de in kar?» — »Nej, han a väni kar, men je int
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na mäir», svara björnin. Döm vandra vidare vejin framåt, test
döm sku få träff in kar. Tå döm vandra i stykk, så mött
döm in kasakk ti häst. »Je he de in kar?» frega lejjune, tå e
så kasatjin kom ridand. »Ja he de je in kar, o no ga ja undan», svara björnin o ji breive vejin.
»Han de je ja int rädd helder», svara lejjune o stäld se på
vejin. Tå kasatjin så lejjune, så byra an skjut, så mytji an
henda. Ti sliut så måtta lejjune ga undan. Tå e sidan träffa
björnin, så frega an: »Va sa an åt de?» — »Han spotta heitt
som fan», svara lejjune.
Snickaren J. Alen i Rekipeldo, Iröra s:n.

19

Ein gagg träffast leijo o björna. Tå fråga leijo åv björna:
»Ä ml, rädd na?» — »Än kar ä ja rädd», svära björna. — »Än
kar ä ja int rädd», sa leijo.
Te fölst nö2. åt, tärttil de sku få si än kar. Först mött de
än lislan poik. Tå fråga leijo: »Ä han te än kar? — »Han hå
int hända val änn ti kar», svära björna. Tå de san dsikk framåt,
så mött de än gambalan gubb, o leijo fråga: »Ä tå han te än
kar?» — '.»Nei, han ha vire kar, man ä int ä nö meir», svära
björna. Te dsikk ännö, tärttil de sku få träff än kar. Tå de
dsikk än Utta, så mött de än kasakko so reid. »Ä han te än
kar?» fråga leijo, tå an så kasakko köma ricland. »Ja, han ä
än kar», svära björna.
»Han ä ja int häldar rädd», sa leijo o stält sa på veije. Tå
byrja kasakko skut, så mytse an hända, o leijo &dta ga unda.
Tå ä san träffa björna, fråga björna: »Va sa an åt de?» — »Han
spotta fan så skarft»; svära leijo.
Från Nedervetil av stud. K. J. Hagfors.

20

Tå sa läijun åt björn: »Värum ä ty rädd»? Tå svära björn:
»trs majestät o en kar». Tå dse de en bäta, o tå m8tt de en
lislan poik. Tå fråga läijun åv björn: »Ä ä te ny en kar»? —
»Näij, hit ä bära e käraämn», sa björn. Tå dse de åtär en lislan
1)

ty

2) ny
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bita, o så mött de en gambälan gubb. Tå fråga läijun åtär:
»Ä ä te en kar»? — »Nää», sa björn, ))hit a vite en kar». Tå dse
de åtär en bita, o tå mött de en riktean kar, som hadd sabbiln
ve sidun. Tå fråga läijun åtär: »Ä ä te en kar?» o björn
svåra: »Jaa».
Björn spragg undan te skojen, män läijun sku byre ta emot.
Tå skönt kam tri sköt än e änne, män hun akta intt hä
Tå dro an upp sabbiln sänn, o tå dsitt läijun sprigg.
Tå un san råka björn e skojen, så a un sakt: »Tri gagg
spotta an mä stsyne1 skarft e änne; män tå an dro blagk fjädrun
sä u rivän, to vårt ja rädd.»
Berättad av hustrun Maria Bankman i Kronoby, uppt, av stud. Hear. Ståhl.

Ett samtal emellan vargen ock räven (»en karl»).
En gång träffades vargen ock räven. Ett samtal uppstod 21
emellan dem. Räven påstod, att en fullvuxen människa var
det värsta att strida med ock det farligaste av allt att sätta sig
emot. Härtill sade vargen: »Du fruktar för allt, som brakar
dig under fötterna i skogen, men för mig är en människa blott
en munsbit». — »Nå, vi skall försöka, huru du förhåller dig, då
du ser människan. Låt oss gå till en allmän väg, där människor färdas», sade räven. Vargen lydde, ock de följdes nu
åt till en allmän väg, där människor dagligen plägar färdas,
ock gömde sig i en buske.
Inom kort kom en gammal soldat, som gick på träben.
Vargen frågade då, om denne var en fullvuxen människa. »Det
är en som varit, men är icke numera, emedan han i kriget
förlorat sitt ben», sade räven. En stund därefter kom en gosse,
som åt en semla. Genast frågade vargen, om denne var en fullvuxen människa. Härtill svarade räven: »Nej det är en som
skall bli en fullvuxen människa». Sedan gossen ätit upp sin
brödskiva, begynte han sjunga ganska hårt, ock räven sade:
»Nu snart kommer en fullvuxen karl, jag hör det». I detsamma
1) ganska
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kom en ung ock rask jägare. »Se där kommer en fullvuxen
man», sade räven till vargen, »gå nu dit»!
Vargen rusade fram, ock jägaren, som icke hade laddat
sin bössa med kula, fyrade av ett skott hagel på honom mot
ögonen. Detta gjorde så stor värkan på vargen, att han blev
sittande en lång stund orörlig. Under tiden laddade jägaren
sin bössa med kula. Då vargen kommit sig litet före, ville han
ännu en gång göra ett försök att anfalla en fullvuxen människa, som han ansett blott för en munsbit i jämförelse med sin
styrka ock mod. Skam ock blygsel drev honom tillika, emedan
han trodde, att räven skulle sitta ock skratta åt honom. Som
han rusade fram ånyo, drog jägaren värjan ur slidan ock högg
M honom öronen. När han sedan vände sig om för att fly,
högg han av honom svansen.
Så tillpyntad återvände vargen till räven. »Nå broder»,
ropade räven, »hur står det till? Var en fullvuxen människa
en munsbit för dig?» Nedslagen svarade vargen: »Jag vet inte,
hurudan stake han hade på sin axel: han blåste, men förfärligt
illa var detta väder i mina ögon. Ock sedan, då jag ånyo skulle
anfalla honom, slog han mig icke med sina händer, utan rev ett
revben från sin sida, ock med det högg han öronen av mig, ock
då jag vände mig om för att fly, slog han även av min svans.» —
»Därav skall du framdeles veta, att människan är din härre, ock gå
försiktigt hänne ur vägen», sade räven. Ock därmed skildes de.
Ifrån Teerijärvi socken.

Björnen, läjonet ock vargen.
(Djuren i stugan).

22

Ein gagg tvätta in kar händrin sin me in föstrand, o så
kom lejjuni o frega, va an tvätta. »Lejjuntarman», svåra karin.
»Ov vem ha tu fått töm, o vem je han, som a kunna död e så
stourst jiur?» frega lejjuni. »Ov min jägar», svåra karin. Dain
baket tvätta oter han de sama karin händrin sin i föstrandin, o tå
kom björnin o frega åt an, va an tvätta. »Björntarman», svåra
karin. »Ov vem ha tu fått töm?» frega tå björnin åt an. »Ov
min jägar», svåra karin. Tredi dain tvätta ijen han de karin
händrin sin me fön, o tå kom in varg o frega på ti sama visi
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som lejjuni o björnin, va an tvätta. »Vargtarman», svära karin.
400v vem ha tu fått töm?» — »Ov min jägar», svära karin.
Nu kom döm de jiurin sams, lie dem sku bijär ov han de
karin, lie dem sku få si han de jägarin. Karin lova dem o sa,
vann an boudd. Lejjuni, björnin o varjin four no tid fy ti få
si an. Tå döm kom inn, så spragg lejjuni på pärtlavan, varjin
tipp° iunin, o björnin jömd se i tjällarin. Karin föld no i tjöttfat på boule. Tå kattun fl vädre ov tjöte, så spragg hun på
Ioule. Som björnin i tjällarin hörd buldre ov kattun, så sku
:an lyss, va e va, o la öra sett mout sprynjun. Nu va golvi
gristit, så tå björnin la öra sett mout sprynjun, så stakk e iut.
Tå kattun så björnis öra stikk fram jinom sprynjun, så troudd
lie sku va i möss, o spragg tid o hyra klös o fiv. Så fourt
kattun byra klöis björnis öra, så varst han rädd o spragg jur
tjällarin på pärtlavan på lejjuni. Lejjuni varst o rädd o spragg
-ov pärtlavan på iunin på vadin. Nu varst dem allihoup så rädd,
:så dem spragg bort; lejjuni me in tukan fart, så e spragg bort
iur heila ritje; björnin o varjin, som it orka så laggt, lemna jär.
Johan Ryss i Oxkangar (Oravais).

En gubb sto ve strandän o tvätta gambäl husnävre. Tå 23
köra björn lugkkand tär omm ve åglidänl o fråga: »Va tvätta
wie, far»? Han sa: »Björntarman». Björn dsek sin väg. Tå
köra läijun gaand tär omm straks bakätt o fråga sämaläiss:
-»Va tvättar ne, far»? Gubben svära: »Ja tvättar läijuntarman.»
C så lugkka hun åv säma väg. Så kombär varjen o fråga: »Va
tvättar ne, far»? — »Vargtarman», svära han, o så for varjen
säma väijen som te ar. 0 åt all tri dsurän svära gubben o,
-ät en stsytts a skaffa töm te tarman åt an, tå de fråga, vådan
an a fått döm.
Tå dsurän san råkast, så byrja de funder, ät ä sku våra
wolit te få si täkan stsytt. No de dse tebak o vild, ät gubben
,sku vis an fö döm. Han löva o, bära de sku skaff an na fåsk
-tsy-t. Hä västs intt na fö töm, som va klöndsur. De for o räiv
1)
8)

åstranden
var ingen svårighet

2) jägare
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ehäl en kuddu o föla åt gubben. Gubben släpa kuddkroppen
i en gambalen stygn, som ä va sondärhuddse golve i, åv ha de
a huddse väden e stygun (som de förr bruka). 0 stor nåtan
var mellan golvtiljuna, så an kund trä handän edsenuna döm..
Så dse björn e tsällan, läijun på un o vaden på pärttlävan, så
de såläiss sku få si an te stsyttgn, män han intt käna si tömm.
En katt fek vädär åv fåsktsyte o köra enn dsenum e sondäre
glas o marra, tå an fek öta fåsktsyte. Tå sku björn sköda
dsenum golvspryndsun, män varutta 2 entt öra sätt bätär,
än ät ä stakk upp dsenum nåte. Tå kattan såg hä, trödd an ä
te e mös o sprang e öra. Björn vårt rädd, så an hoppa ändupp,
starkk som an ä, sprätta golve upp. Läijun busa åv på
pärttlävan på varjen. Män pärttlävan dsek sondär, o bå två full
golve. 0 så kvasta3 de all tri åv, hä likast de orkka. Män
varjen tröittast snart o lämna jär e lande, män te adär två ha.
ii intt synst åv na san.
Berättad av Anders Kronholm i Kronoby, uppt. av stud. Henr. Ståhl.

24

En gäng kvätta in gobb tarman vör stranden. Tå korn
leiune o fröga, kva an kvätta. »Leiuntarman», svåra gobbin.
»Noh, kva ska ni ha tom tu»? fröga leiune. »Ti in rätt åt in
finan härr», sa gobbin. »Noh, får ja kom o si an»? fröga leiune
vidar. »Jo», sa gobbin. Tå leiune ha ga bort, så kom björnin
fröga op samm vis som leiune ov gobbin, kva an kvätta.
»Björntarman», svära gobbin. »Noh, kva ska ni jär me tom»?
fröga bjÖrnin. »Ti mat åt in finan härr», svåra gobbin. Får
ja kom o si an»? fröga björnin. »Jo», sa gobbin. Tå björnin
ha ga bort, kom vadin o fröga liksom leiune o björnin, kva
an kvätta. »Vargtarman», svara gobbin. »Kma ska ni ha tom
tu))? fröga varjin. »Ti rätt åt in finan härr», svära gobbin.
»Noh, får ja it kom o si an», fröga varjin vidar.» — »Jo», sa
gobbin.
Tå gobbin kom häim, lag an e tjötfat op bole. Nov Odan
leiune kom, så kröp he ynje golve i tjällarin, björnin for op,
1) springor
3) skyndade springande

2) aktade
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(min o varjin op pärtlävan. Tå dom va all församla, kasta
gobbin in kattun. Nor kattun tjänd tjötloft, språgg han op
bole o börja jit. Tå leiune hört buldre ov kattun, så lura he
jenom golVsprynjun o sku skåd, kva he sku va. Så snart kattun
såg öra av leiune jenom sprynjun, trudd han, e sku va en rott,
språgg tit o börja klös o riva. Men tå vor leiune rädd o
sprägg ut, o kattun vor rädd o hoppa op onin op björnin. Nor
kattun kom op björnin, så vor han rädd o språgg ut, o kattun
ännu räddar o språgg op pärtlåvan op vadin; o varjin vor så.
rädd, at han rusa ner av pärtlävan me en toli fart, at lävan
full ner, o han språgg bort, liksom leiune o björnin. Leiune
språgg bort ur häile ritje, men björnin o varjin, som it orka
så lagt, stanna senn.
Erik Lång i Dagsmark (Lappfjärd).

Om åsnan, tuppen ock katten.
(Djuren i stugan.)

En gagg vandra ösnun, tuppin o kattun i lag, o så jeg di 25
vill i skojin. För ti si, om nain öld sku va närstans, så takla
dom upp i en stor grän. ösnun klöuv fl skatan, tuppin säst op
in kvist, o kattun va lågerst op jolen. Tå såg di öld op avstånd
for tit. ile va e rövarnäst. Nor di sedan kom tit, så klöist
kattun fast se i fönsterpostin, ösnan o tuppin sat bräiver op
jolen. Me he samm skria di fil, kvar o ön op sett vis. Tå
vart rövarer rädd o språgg ti skaks, o ösnun, tuppin o kattun
jeg in. ösnun läkst i kamarin op golve, o kattun op spisin, o
tuppin säst i stugun op golve.
Nor e vart mörkt, så kom rövaren tibak, o tå sku en av
läide ga in o skåd, kva ter sku va. Som an kom in o så
kattun siti op spisin, så trudd an, e sku va öldkolen, o sku ta
öld op pipan sin. Tå an stakk kattun me figgre i ögun, så
vurt an arg o språgg rövarin op i ögun o byrja klöis an, så
mytji hun orka. Rövarin vort tå i sin tur rädd o sku spri-gg
undan i kamarin, men tå gav ösnun an in dukti spark me
fotin. Mäir förskräkt sku an rusa av ut, men tå an kom i
stligun, så nagga tuppin an me näbbin. Tå an kom ut, så sag
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an: »Op spisin va fan, i kammarin jölva fan o i stfigun op golve
jevulin».
Från Rangsby, Niirpes s:n.

26

Elä va förr e vädän, tå dsurän kund tåla, i en sukn, ja
mins intt ny mäir hfiken, som en tsälgg o en gubb låg o fandra mot möreshalvun åv nattän. Hä va no te fluid& opå.
Sonn däiss sku dsivt sä, o de sku ny dsfita skaff dsässbustsyte.
Te hadd o fölv en katt, en tupp, en bäss, en oks o en häst, o
tå ny tsälndsän jämbra sä ive ä te tsyte, mäint gubben, som
hadd lite finare e fönuft: »No ve ha ju kattan o tuppan.»
»Ja va förslår hä»? tykt tsälndsän. »Nå så ha ve ju bässan o
oksan, o fast ve läggär hästen tärtel», sa gubben åtär.
Män kattan lå på spisan o lyst på prate däiss. Han for
san ut o sa åt te adär dsurän, ät ny hoks de snärt slakt oss
allehop. Tå far de, kattan, tuppen, bässan, oksan o häst» på
rymdän, o dse häila dan rikte lagkt. Män tå ä vårt åt kvälde
o ä va mytse klöndsurän e skojen, som kund a häve ehäl döm,
så stakk de sä i en gambälan ria. Oksan stältt sä på äin sida
mä hövu åt dörän, hästan på äna mä rävän åt dörän. Bässan
dro sä på stunttgolve i. Kattan kröip på un, o tuppen fo på
passan.
Så Uni en varg, han häitt Antt, som a sitt döm fåra inn.
Så hitta Antt kambratan sänn Mikk o tåla om ä för han o sa:
»Ty Mikk, som ä dristuare, ga ty inn»! — »Näj ga ty, som a
vire iläir gag)), sa Mikk. Antt dse tå inn. Män som an köra
inn, båda hästan tel an, så an full mot okson, o oksen ströuk
hiTirnän an e sidan o viska2 an på stunttgolve. Män tär bukka
bässan an. Tå sku an fåra undan po an, män tär va kattan o
klöst o spotta. Tå var ä intt äna än te låga sä ut. Mä säma
ropa tuppen kukkukeku.
San fråga Mikk åv Antt: »Nå hu dsek ä»? »Jo ale först, tå
ja köra inn, båda smädan mä mä måkan e hövu. Så va
skräddan på äna sidan o stuva3 saksaggan mä e sidun. San
den del av golvet, som ligger framför ugnen
slängde
stack
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köra skumäkan o slaiska mä mä lästknippun e ryddsen. Tå ja
sku tära undan på un, ,så va kottsen tär o viska häit vattne mä
mot öguna. 0 tå ja for ut, så ropa en värran dsävul: Stsekk
hi an, så ska intt an körna mä live jan!»
Berättad av Anders Kronholm i Kronoby.

Om björnen, vargen, hunden ock katten.
Björnin o vadin kom överens, at tom sku sloss me hundin 27
kattun. Tom sätt ut in bestämd tid, tå dom sku mötas op
en släto. Tå tiden kom, for varjin o bjÖrnin ti ställe, ter dom
sku råkas. Tom bida leg o väl, o alder vila hundin o kattun
kom. Ti slut takla - björnin op i en fur o skåd, om dom sku
syggs kom. Tå dom sågst kom, sag björnin: »Tom komber
nu me sina spetsar i vädre». Nor sådan hundin o kattun kom,
så såt varjin bakom in busk o pila rumpun.
Tå kattun såg, at varjinas rumpun rörst, sprägg han tit o
börja riv o klöis un. Varjin an vor rädd, tå kattun fäta i rumpun hans, o skutta' ov me en hiseli fart bort från ställe, o kattun
sin sid vor it minder rädd, tå varjin sprägg bort, o klöist upp
i funna, ter björnin såt. Tå kattun så oförmodlit kom uppklöisand i furun, vor bjÖrnin så förskräkt, at han plumpa ner
i jolen o full in stobb i endan ov se. Hundin såt i still o skåda
op alltihop.
Skräddaren Reinhold Korsbäck i Lappfjärd.

Ein gagg jig in katt uti skoujin åsta stjytt, o så mött un rävin. 28
»Tu ska va men mat!» sa räven. »Nej, tu ska va men mat!»
svära kattun an, o så sa -an: »Ja veit e beter råd, vi ska föls
åt åsta stjytt». Ti rådi tou rävin fy gou, o dem földis åt ti
rävis kiulun. Tä sku kattun vänt, o rävin sku ga skaff mätin.
Tå an jig, så mött an björnin o vadin, som vila jet upp an. Rävin
ba, he dem sku skoun an, o sa, he dem sku föl me an, så
sku an vis dem e undelit jiur. Dem fold så me rävin.
Tå döm kom ti hunkiulun, tär kattun va, så kleiv björnin
upp i e trä fy ti beter få si he di jiuri, o varjin stäld se bakom
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in boska. Tå kattun kom iut jur kiulun, så lyfta un rumpun
hökt. Som varjin så he, så sa an: »He de mått va na ti jiur,
som lyftar sabbilin så de hökt»! o varst rädd o spragg bort.
Kattun varst rädd varjin o klöst upp i e trä, tä björnin va.
Han varat nu i sin tiur så rädd kattun, så an sku sprigg nider,
men full o full stobbin i se. Tå e ji så de, så sa kattun te
rävin: »Si där ha vi mei mat».
Från Oskangar i Omvals.

Räven ock katten.
29

Ein gagg mött rävin kattun i skoujin. Så fråga an, hur
magg råd hun had. »Ja har bara eitt .råd ja», svara kattun.
»Ja har hundra råd ja», tykt rävin.
Som dem braska som best, så kom varjin o ton rävin, o kattun
klöist opp i e trä o sa åt rävin: »Ett råd upp i topp o hundra
råd jeter vadin opp».
Oravais-mål.

Kattens död.
30

He va ein gagg in kattu som lå falit sjuk på iunin, o tå.
kom in rottu in o sa: »Vill du ha surt eller sudit, min kära
friu?» — »Nej», sa kattun, som lå po iunin, »ja behöver ei varken surt eller sudit.»
»Men, min kära friu, gå till prestgården o bejär skriftermål!»
sa rottun. Om ounsdas kveldi fig un skriftermål, o om toursdag
kveldi låg un undi fyjyllandi boul. Sin för de smoa som för
fiälen riggde, otta för de stora som under båren jiggo. Si nu
är vår katta död, nu får vi äta ost o bröl Men nej, sa de små.
kattuggarna, som på ugnen låg, vi ej i kammaren går, förr än
vi öguna får.»
Skriftligen meddelat från Kaitsor i Vörå.
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Vargen, hunden, katten ock mösset.
(Hundens ock vargens strid — Testamentet.)

He va ein gagg in gambel hund, som int meir orka stjell 31
elo naintigg. Tå tykt töm som ha an, he e sku va best fl
stjut an. Tå hundin hörd he, så four an ti skoujin fy ti rädd
live sett. 0 tär träffa an på in gambel stugu, som va överjivin o fönstre borstteji, men spisin ston kvar. Hundin hoppa
tå in jinum fönstri o steig opp i spisin liksom fy ti värm se.
Tå an Ta tär, så kom in varg o steig me framfötrin opp i
fönstärpostin o så in i stugun, o som an varst var hundin, så
frega an: ,,\Töm je to?» — »In skumakar», svara hundin. »No
etsom do je in skumakar, så vii do int jär me e par stövlar?»
svara varjin an tibak. »Ja har int na läder», svara hundin.
»Ja ska ful skaff de läder ja», svara varjin o ji borst, men kom
snarst tibak me in kvigu o gav an o sa: »Jär ha do läder.»
— »Ja to ska int få na stövlar, förrän et Min vikor», sa hundin, tå an fl kvigun.
Tå fåra vikor ha vari, så kom varjin tibak o frega et stövlan. Hundin svara tå: »Ja har int na Hot, ja ha int kunna
briuk hiudin». Varjin four tå ov på nytt, o ha e bärgandes
stourst svin, tå an kom tibak åt hundin, o sa: »Jä ska do nou
få flote». Hundin så nu som tun förr gaggun, he an sku få
bra mat, han sa tå: »lut får tu na stövlar, förrän fäm vikor
ha ga».
Varjin ji borst tå, o hundin han åt o mådd bra, men bitjymbra se föga om vadis stövlan. Tå fäni vikor ha ga, så
kom varjin tibak o frega et stövlan, som hundin sku jär an.
Tå an kom o steig me framatrin i fönsterpostin o frega et
stövlan, svara hundin an, he an int ha haft nain eld, o tärfyri
så ha an int få na beksnör ti ga. Tå varjin hörd he, så
varst an arg o kom in i stugun me hundin, o så hyra döm
slos. Men hundin vann varjin. Tå hundin vann, så föliktes
döm o skreiv se irnillan, he hundiu sku ga ti stan o skaft
hundan o vadin ti skoujin et vargan, o sidan sku döm samblas
i grannskape åt hun di stugun, o tär sku döm slos. Ten som
sku vinn, sku få va k me foltji, o töm som sku tapp, sku
mått va i skoujin.

62

RANCKEN-VEFVAR, ÖSTERBOTTNISKA raIIRSAGOR.

Döm joul, som dem bisliuta. Hundin four ti stan o skaft
se kambratar, o varjin ti skoujin o sök sin jilikar. Tå döm
all va fösambla, så joul dem slaksmål. Stridin varst stour,
men ti slint måtta vargan je tapp o byr bou i skoujin; men
hundan, som vann, sku få va me folk, som hundin o varjin reid
po förhand ha kumi överens om.
Tå slaksmåle varst slint, så bar e av fyr hundin o varjin
ti stan åsta siup. Tå döm ha supi o hundin varst full, så.
mött an på gatun kattun. Tå gav an åt hennar hun di skriftin„
som han o varjin ha jourst se emillan, o sa, he hun sku hav
an i fyrvar, täst an sku val nykter. Kattun hun tou hun di skriftin o jömd un på in stallskulla under tatji, millan åsin o tatji.
Tå hundin varst nykter, så frega an ov kattun et skriftin sin.
Kattun sku tå ga et un, tär un ha un i jömun. Tå un kom
tid, så ha mösse skuri sonder un. Tå int kattun kunna lemn
hundin skriftin hans, så varst an arg, o så byra döm gräl
slos. Tå stridin varst slint, så ton kattun livi ov mösse, som
ha skuri sonder skriftin hans, o sa et tan dain sku un ta live
ov all möss, un sku få tag i.
Från tan tidin ha kattun o hundin vari stridand, o kattun
jaga et mösse, som reiv sonder hundis skriftin, o vadin et hundin
för han int laga stövlan åt an, som an lova, annan döm motta
slos, o vadin tappa o måtta bon i skoujin.
Sytningsmannen Erik Klemits i Rekipeldo, Vörå.

Om hundens strid med vargen
(ock huru han för sin vunna seger får sig ett privilegium, vilket han
under sin färd, då han sam över en å, sedan förlorade).
$2

En- • gammal hund, som uppnått en ålder av 18 år, begav
sig ifrån staden, där han blev av alla föraktad, bort till ödemarken, där han bodde en lång tid i en skogsbadstuga. En
kväll kom en främmande, en varg, som rest en lång väg, till
hundens boning ock frågade genom gluggen: »Vem bor här»?
— »En skomakare», sade hunden. Han var trygg ock lugn i sin
boning, emedan han hade lagt en stor bom på dörren ock gluggen var för trång för vargen att krypa igenom. »Nå, vill du
1) Det är halvannan hundålder.

KUNDEN OCK VARGEN.

63

inte laga åt mig ett par skon? sade vargen, »jag har i lång
tid frusit om fötterna ock gått utan skor.» •— »Om du skaffar
hit skinn ock annat, som behövs därtill, skall jag laga åt dig
skor inom fjorton dagar», sade hunden. Innan kort kom vargen
med en ko till hundens boning. Då han inte kunde få den
hel ock hållen in genom gluggen, måste han stycka sönder den
ock bit för bit lägga in alltsammans. Då hunden nu fått sig
mat, förehar han, att becket fattades. När han fått beck, förehar han, att borst fattades. För att avjälpa alla brister, som
stodo i vägen för skornas tillvärkande, försökte vargen allt vad
han förmådde. Att skaffa borst var för honom inte något svårt
göra: han grep ett stort svin ock bar det till hundens vistelse-,
rum. Då det var för stort att kunna rymmas in genom gluggen, måste ban stycka sönder det ock stoppa en bit i sänder
in genom gluggen.
Då vargens skor aldrig blev färdiga, utan hunden alltid
hade några ursäkter att förebära därföre, blev vargen vred, ock
småningom blev båda så förbittrade på varandra, att de beslöt att avgöra tvisten genom strid. Ort ock tid blev bestämda.
Hunden, som var mycket känd i staden, fick därifrån många
kamrater till jälp på sin sida. Vargen litade för mycket på
sitt mod ock styrka ock försummade att skaffa sig så mänga
kamrater till jälp som hunden. Därföre blev han slagen ock
förlorade många kamrater i striden ock dessutom det allra förmånligaste, nämligen segern.
I en härrlig triumf återvände den gamle hunden till staden,
följd av alla sina kamrater, ock begärde lön för den seger, han
nyligen tillkämpat sig av sin trätobroder, vargen. Ingen kunde
vägra honom vad han åstundade, utan man gav honom ett
stort privilegium, som innehöll många goda förmåner för honom
själv ock alla hans kamrater. Detta privilegium befallte han
katten att föra i en bondgård, för att det skulle där vara i förvar tils vidare. Katten åtlydde befallningen ock skaffade hundens privilegium i förvar.
Emellertid kom den gamla hunden jämte många andra av
hans kamrater att resa bort från staden. Då de kommit till
en stor å, som man färdades över på färja, kom de ihog, att
de glömt sitt privilegium. De skickade straxt katten efter det.
Då det var hämtat ock cle skulle färdas över ån, hade ingen
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av dem pänningar att betala färjekarlen. Därföre förde han
dem icke häller över ån med sin färja, utan de måste alla
simma. Den som skulle föra över privilegiet, satte det under
sin svans. Men under det han samm, förlorade han det i vattnet. Då de alla kommit över, började de snusa under varandras svansar för att söka efter sitt privilegium, ock så söker
hundarna ännu i dag, då de träffar varandra.
Ifrån Teerijärvi.

Hundin o varjin va in tid i lag, men he vila val för tragt
33.
för dom båd ti jag op et o samm ställe. Tom jol terföre e
testament emelan se, at dom sku fils åt. Hundin lag testamente ynje rumpun, tå an it hav na anna ställ, ter an kuna
lägg a.
Tå an sådan kom ti fön o semd övi, vor testamente vått,
terföre låta an kattun tork a op ouin, nor an kom häim. Kattun såg it riktit bra et a, anna låta mösse jet upp a. Tå hundin sådan kom ti varjin tibak, vela han it tol he, at hundin
sku va ter han va, o sa: »Vi ha ju jort testamente emelan os,
at vi it ska vistas båd op samm ställe», o fråga et testamente.
Tå hundin it kuna vis fram a, så vor dom i strid, o ända från
han tidin ha vadin vuri arg åt hundin, o hundin åt kattun
som sku tork o skåd et he de testamente op onin, o kattun åt
mösse, som åt upp hundinas testamente.
Ännu, nor hundan råkas, näsar dom kvarader ynje rumpun o söker et testamente.
Josef Lång i Dagsmark (Lappfjärd).

Haren ock räven.
34

Förr i värdin tå all jur tala, så sat ingagg häran i
skoujin o gret. Tå an sat o gret, så kom rävin o fråga: »No
va feilar de nu, Jukka, tå du gråter?» — »Ja mått va rädd all
tigg, som rörs i skoujin o sprigg undan», svara häran. »Ja ska
vis de e råd ja, så döm komber ti sprigg undan te o», sa rävin
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tykt: »Tu ska sit o lur, test du sir na in stour fårhoup komber,
to ska du sprigg mitt ijinom an, så val fårin rädd te 0».
Häran lydd o sat o lura i skoujin, test an så in fårhoup
kom, o tå sprang an hastut mitt ijinom an, o tå vart fårin så
rädd, så döm spragg undan häran. Tå härav så he de, så vast
an så fejjin, så an byra skratt, o skratta så duktit, så övran
lipan sprakk. 0 från tan tidin ha häran haft korsmun.
A. Bränn i Komossa, Oravais.

Om uppkomsten av harens korsmun.
Når haran förr en 'gagg så sitt öde, sa an: »Nu je he 35
bäst, et ja gar o drägker me, som ska va rädd fy alltigg».
Me be beslute je an ner ti strandin ov fön fe ti jär som an
nu tägkt. Når an kom ner i vattne, spräita nagär pliggar
til av förskrättjelsen fe an o Ke'md ut ti hävs från strandin.
Når haran så he de, tykt an: »He je ju bra, et nain je rädd
fe me o». Me hesam spragg an tibak ti skujin å smäldi til en
tåle skratt, så munin sprakk. Alt från han tidin ha haran havi
.sprekkun i leppin elder korsmunin..
Nämdemanssonen Niklas Teir eller Vesterback i Sideby socken..

Räven ock haren.
Ein gagg träffa rävin på häran, som lå o knaga in tjötbita. 36
Han frega tå, vann han ha få he som an åt. Häran svara o
sa, he rävin sku pass på in vrensk, tå han lå o sovd, o bit se
fast i rounan hans, så sku an få tjöt. Rävin joul, som häran
ha an: han passa på, tå in vrensk sovd, o beit tär häran sa o
linda tagli om huvu sett. Tå vrenstjin väkna, så vast an rädd,
tå an ha rävin i rumpun, o hyra sprigg, o rävin slou från o till.
Häran lå i boskan o skratta, han froga tå åt rävin: »Noh, vast
ska du far no, Mikku?» Rävin svara tå:
Sv. landam. 1905.
5
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Giud allena monde veta,
vart i värdin det nu bjär,
troget jekta varje beta,
innan jag nu löses här».
Tå häran hörd he, så skratta an, så munnin sprakk, o från
taxi tidin ha häran haft korsmun.
Johan Ryss i Oxkangar, Oravais.

Om bonden, läjonet, björnen ock vargen.

37

Tå lejone o björnin fälast engagg tisammans, så räiv dom
ihäl in oks, men södan kom dom i gräl o börja slåss. Ynje
tidin som tom gräla, korn in räv o för ev me oksin deras. Tå.
lejone o bjÖrnin så he, sa dom: »Vi ha arbeta åt in, som je
laggt sember än vi».
Nor södan bundin kom ti skojin o sök et oksin sin, mött
an vadin o sa åt han: »lEte e ful tu som ha jiti upp oksin men»?
»Näj, he ha ja it jort», svåra varjin. Tå bundin it va nejd
me kva varjin svåra an, så sa vadin: »Tu kan kom o tjänn».
Bundin stakk tå handen sin i gape hans o tjänd i häile kroppin
ända ti svansin. Tå an fl i han, så trudd an, at an sku få i
na som sku va ev oksin hans, o tät ti dra fan a, men tå dra
an vadin i agg.
Nor an södan en arun gagg va op jakt, så träffa an han
de samm varjin, men tjänd it an, anna sköt an. Tå an snudd
an, så va an hårot op indrun sidun o. Bundin for sedan me
finne ti tinje o vila hav skottpäggan för två finn. Tom löva
an för e finn, men tå sa an, at an ha e anna ini a. Tom så,
tå finne va hårot ini, så trudd dom, at e sku va• två finn,
betala an, som an vila, skottpäggar för två varjar. Nor an
södan sku säli a, så sa han, som sku tjöp tt, at an behövd två.
»Ja har två, he anna je ini», svåra bundin. Tjöparin tjänd
ini finne o märkt, at e va hårot ini, o så trudd an, at e sku va
sant, kva bundin sa, o betala an för två finn.
Josef Lång i Dagsmark (Lappfjärd).

Fastlagsgillet,
en kulturskildring från ett östskänskt fiskläge
av

0.

CAPPELIN.

Det kan hända den resande främling, vars väg bär genom
gamla Kivik, det idylliskt liggande fiskläget därborta på östSkånes minnesrika strand, att han får höra dova, entoniga hornlåtar, då ock då upprepade, ljuda. Obekant med platsen tror
han sig kanske höra gengångare till de hornblåsare, som finnas
avbildade på Kiviksmonumentet, d. v. s. från samma tider, som
sågo Israels barn träla vid Egyptens pyramider. Frågar han
någon av infödingarna, vad det är för låt ock vad den har att
betyda, så svaras på platsens tungomål: »Did tudar te samlig
på gadan». Stannar han, nyfiken att taga närmare reda på
saken, får han se »tudaren», vanligtvis en 12-14 års pojke
komma bärande på ett stort buffelhorn. Detta horn inköptes på
1880-talet. Förut användes ett stort oxhorn. Allt emellanåt
reser han hornet i vädret ock Ptudar» i. Så går tutningen fiskläget runt. Om anledningen skall den, som »går mä horned»,
i vanliga fall även kunna ge besked. Men det kan hända, att
han är, som man här säger, en smula »spittjelerad». Om det
råkar vara en nyfiken gumma, som står ock väntar vid sin
grind eller »logga» ock frågar: »Hadd tudar ed nu om?» — kan
hon då få till svar: »Dän lille ännen i horned!» Under tutningen
samlas lägets manliga invånare — så många det lyster — på en
bestämd plats i fisklägets mitt. Enligt en uppgift skulle här invid
samlingsplatsen fordom stått en klockstapel. Den skall ha tillhört
ett även i närheten liggande kapell, som uppförts av lilbeckarna,
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varav murarna kvarstod° ännu vid början av 1800-talet. Den
som »befallt baden», träder fram ock angiver anledningen, så
diskuteras frågan, ock beslut fattas.
Så går det till i dag anno 1905, ock så har det gått till,
så länge någon nu levande minnes. Ock så har hornet med sin
ton samlat männen, antingen det nu gällt någon mer eller mindre
viktig samhällelig angelägenhet, eller det varit fråga om fredligt
arbete — såsom ofta förr på hamnen, fiskarnas skötebarn —
eller gällt en maning till strid mot elementen, det varma eller
det våta. I synnerhet det senare har kunnat vara närgånget
ock påträngande nog. Hemskast har denna ton låtit, när den
någon — som väl är — enstaka gång hörts i nattens timmar vid
hög stormflod eller tillbud till eldsvåda. Sista eldsvådan inträffade omkring 1790, då husen nr 1, 2 ock 3 brunno.
Hornet följer med åldermannaskapet. Detta går hus för
hus (bland fiskarbefolkningen) ock ombytes varje år i fastlagen
— fastlagsmåndag. Numera är den dagen av mindre betydelse,
ock av fastlagsgillet — som det ännu kallas med en gammal
benämning — finns bara namnet kvar. Det gamla håller på
att dö ut, t. o. m. fisket på det gamla nedärvda viset ligger i
själatåget. Det är högst troligt, att fastlagsgillet leder sitt upphov ända från de tider, då på grund av den stora tillströmningen
av sill fisket här stod i sitt högsta flor, ock det var på 1200-, 13001400-talen eller ungefär samtidigt med sillperioden vid Skanör
ock Falsterbo, då dessa båda städer hade sin storhet ock välmåga. Av kapellets murar finnas ännu lemningar kvar i en
källare, ock år 1859 gjordes ett fynd av medeltidsmynt,' av
vilka ett par tillhörde Valdemar den store ock de övriga voro
s. k. borgarkrigsmynt. I övrigt finnes intet som minner om
dessa längesen svunna tider. Av lägets handlingar, som förvaras i bylådan — »skråp», som den kallas — äro de älsta nedskrivna i början av 1800-talet, men de tyckas vara avskrivna
av förut befintliga sådana. Den bok, som innehåller dem,
börjar med en tryckt »Kongl. Maj:ts förnyade Hamn-Ordning,
gifven Stockholm i Rådskammaren then 24 Januarii åhr 1771».
1) Mynten förvaras i Lunds universitets Myntkabinett, dit de
skänkts av kamrer J. Ljungh i Helsingborg, som på 1850-talet var
folkskollärare på Kivik.
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Därefter finnes å inhäftat papper nedskrivna dels en »FiskesOrdning vid Kivik» med regler ock förbud, dels anteckningar
vid »Hamn-Rättens» ombyten, de nyvaldas namn, hamnens räkenskaper ock inventarier, plikter till hamnkassan m. m.
Vidare innehåller den en »Hamnförordning vid Kivik, upprättad
den 12 Februari 1841», vilken samma år blivit i häradets dombok intagen, till den »kraft och wärkan lag förmår». Som man
finner, var detta en mycket viktig bok. Det var en lagbok,
efter vilken dömdes — hamnfogden var dommaren ock bisittarna
nämnden.
Man kan förstå, att i en tid, då folket på en sådan plats
var så gott som hänvisat till sig självt ock detta folks största
intresse knöt sig vid fisket, havet ock hamnen, hade fastlagsgillet en helt annan klang än nu, ock fastlagsmåndag var en
dag av mycket stor betydelse. Enligt de muntliga berättelser
därom, som numera stå oss till buds av de nu levande älste
fiskarna ock som gå tillbaka till 1840-talet, skola vi försöka oss
på en skildring därav. Man får väl antaga, att som det gick till
då, hade det gått till under en ganska lång följd av år, ty på
den tiden ändrades ej seder ock bruk i en handvändning.

När fastlagsmåndagens morgon ingått, förkunnades vid 9tiden på morgonen genom tutning, vad som förestod. Därefter
vandrade »mannana», en smula högtidsklädda, åstad till »fastelansstuan» d. v. s. i vanliga fall där åldermannen bodde. Den
manliga dräkten utgjordes vid denna tid av korttröja eller jacka
ock kortbyxor, som knäpptes vid knäna med 3 benknappar,
samt långstrumpor. Till kläder användes av de äldre stålgrått
vadmal, av de yngre ock i en något senare tid s. k. blåmängt
tyg. Fotbeklädnaden var i vardagslag träskor, annars läderskor
med snören (lärsko) eller stövlar. Huvudbonaden (»hotaged») var
filthatt (slokhatt) eller ock s. k. »fåramyssa» med kulle av skinn,
kring denna gick ett brett uppslag med ullsidan utåt, vilket
slogs ned för öronen i böst väder. Även användes i hemmen
stickade toppmössor, s. k. »pittjelmyssor». Mössan kallades
äfven »hua». Som huvudbonad nämnes även den s. k. kabusan
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av grönt vadmal ock fodrad. Troligtvis begagnades den att
hava utanpå annat »hotag», ty den gick ned på både rygg ock
bröst. Skärmen utgjordes av ansiktsstycket ock slogs upp, då
de krängde kabusan på sig. Den syddes över block. Åldermannen ålåg det att bereda rum för gillet. Till gillesstugan
hade anskaffats vad som hörde till förplägnaden, såsom öl,
brännvin ock tobak. De båda sistnämnda nödvändighetsartikfarna hade till en del inköpts för medel ur hamnkassan. Vanligen åtgick en 15 kannor brännvin; det var lätt att anskaffa,
ty krog (»km») fanns på läget. Prästen skulle lemna 1 k:na ock
klockaren 1/2 k:na brännvin, ock stärbhuset efter under året
avliden fiskare 1 k:na. Av ölet hade mästa delen tillkommit
på så vis, att prästen lemnade en tunna öl ock klockaren en
halvtunna för tionde av fisket. Därtill skulle varje nygift par till
gillet lemna en fjärding öl, så kallat »ingångsöl», det skulle den
nya husmodern brygga själv för att visa sin duglighet. Räckte
ej detta, inköptes dessutom öl från Rörum (s. k. Rörumsöl), det
hade ord om sig att vara det bästa, dess tillvärkningssätt hölls
hemligt inom familjerna, som bryggde det.

De äldre husen voro s. k. klinehus med halmtak. Därefter
kom råteglet, lerstenen, i bruk. Några korsvirkeshus med bränt
tegel funnos även. Av gammalt lågo husen med ena gaveln utåt huvudgatan ock med ingången (ursprungligen endast en) åt
en gårdsplan ock ganska ofta med baksidan, som hade en
utbyggnad för bakugnen, utåt en bakgata eller »strädde». Genom
två halvdörrar, »kappdörrar», kom man in i förstugan, därifrån
ledde en dörr till dagligstugan — »stora stuan» kallad till skillnad från den på andra sidan i förstugan liggande kammaren
eller »lilla stuan». Intill dagligstugan låg ett större rum, som
vanligen hette endast »hused». Dessa båda rum upptogo vardera
husets bredd; bakom kammaren däremot fanns en utvidgning av
köket med spiskammare eller dylikt. Från förstugan kom man
rätt fram i köket, där det fanns en öppen murad spis — ärnen.
Själva eldstaden, en fördjupning i spisen, kallades »gruan».
Bakugnen stötte till här. I stället för kammare fanns stundom
en avdelning, som kallades »fynnig» ock användes till garnbod
eller vedbod.
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I fiskarstugan fanns vanligen ett stort bord med bordsskivan
av uthuggen ock å översidan slipad skiffersten, tillvärkade vid
Komstad i Stiby socken. Bordet var placerat i ett hörn, för
att man skulle kunna som sittplatser använda de invid väggen
stående bänkarna. Vid högtidliga tillfällen voro bänkarna
belagda med »pös» (snårda täcken) — »bäntjapös». Vid bordsändan slog sig hamnfogden ned med sin låda, ock intill honom
satte sig de fyra bisittarna i hamnrätten. Tillsammans med
hamnfogden hade de att avgöra förekommande frågor ock ärenden. • I hamnrätten deltog även åldermannen; men om han blott
deltog i diskussionen eller hade röst, är ej känt. Dessutom
valdes två stolsbröder (»stålsbröra»), som voro rättens tjänare ock
utförde dess ärenden. I kakelugnsbänken, å övriga bänkar ock
stolar (trefotingar), stundom även å sängkanten slog man sig
ned. Även voro sittplatser anordnade i det intill dagligstugan
liggande rummet, som kallades »borsthused» eller »basthused». Å
bordet stodo träkannor, s. k. stånkor, ock förtenta kopparskålar
med öl samt brännvinsflaskor ock glas, ävensom den oumbärliga
tobakskardusen — »Ystads ärligt ock godt». Pipor medfördes
eller hade hoplånats. Stolsbröderna ålåg det att tappa ölet ock
tillse, att ingenting fattades i förplägnaden.
Hamnfogden'- inledde väl förhandlingarna med några ord,
samt började sin redogörelse för förvaltningen enligt under året
gjorda anteckningar. För längre tid tillbaka sedan hade hamnfogden trästickor för varje fiskare med deras bomärken på, ock
för varje försummelse inskars ett märke eller hack i brickan.
Lägets ock hamnens kassa voro gemensamma. Bland inkomster
förekomma avgifter av främmande fiskebåtar ävensom av småfartyg (jakter) för begagnande av hamnen ock bryggan. Om
någon inflyttat ock ville räknas som medlem i samhället, hade
han att erlägga som »ingångs»-avgift 331/3 riksdaler (= 200 daler).
Böter förekomma även, ock förbuden voro ganska många. Sålunda
var det förbjudet att fiska på sön- ock hälgdagar. Om någon
torkade stickor i »luaholled», ett litet rökhål ute i köket från
järnugnen i stugan, var plikten 16 skilling. Man befarade, att
1) Hamnfogde var detsamma som byfogde. I Cavallin Lunds Stifts
Herdaminne V, s. 63 nämnes en Gert Påske som byfogde i Kivik i
slutet av 1600- eller början på 1700-talet.
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det skulle taga eld i sotet. Hade någon burit ut torvaska med
glöder i, pliktades 18 skilling, o. s. v. — allt i enlighet med föreskrifterna. Några utdrag må anföras.
»Förbud å sillgarn och krokars nytjande om söndagar och
öfrige Helgdagar.
Som vi framdeles vilja Efterlefva våra Gamle förfäders seder och Bruk inom fiskelaget vid Kivik — så anses var ock En
förfallen Till Plikt med Åtta (8) Rsd. 16 sk. Rgs som j Treska
sätter sitt Garn eller kastar Torsk eller flåndre krokar någon
Lördas qväll för att dem uptaga på Söndagen — män der
Emot ålkrokar ock natt sätt med Laxörade Garn varder
tillåtet.)
»Förbud å salt sill från andra orter.
Icke må någon af Lägesinnevånare våga sig intaga salt sill
i fjerdingar från andra fiskes orter till försäljning så länge sådan
vara fins hos någon af fiskarna här på stället Till salu. Den
som här med gör sig förfallen skall Plikta Till Bylaget — Åtta
(8) Rsd. 16 sk. Rgs.»
»förbud å Torf aska.
Som En var bör vara upmärksam på att Torf aska är Ett
farligt Emne — så den bör vara väl utsläkt innan den utlägges — så anmanas en ock var att för mera Säkerhet lägga
torf askan vid Sjön Eller j andra för närheten Skuld Tjenliga
koner och Bäckar dock så att vatnet obehindrad kan öfver
Skylja den samma. Om någon Genom vårdslöshet eller j Tresko
här emot Bryter Plickte Till laget Fyra (4) Hd Banco.»
»förbud å Julhalm.
Dän som lägger Halm på Gålvett j Jul hälgen Gör sig förfallen till — En (1) Rsd Rgs Böter.»1
Lägning ock Årdning vid Bryggan.
Skulle någon af öfvermod Eller af lik nöjd het Lösa Eller
släppa En annans mans bått — Eller taga den olåfligen utan
vid nödfall Eller lifsbärgnings tillfälle Gör sig förfallen till En
Rsd Rgs Böter Endå jngen skada sjer — skulle der Emot skada
skje Ersätter den ock likväll den om förmälta Plikten uttagas
af Hamnfodeu.»
1) I samma mån som brädgolv började användas, blev julhalmen
farligare såsom orsak till eldsvåda, än då man hade lergolv.
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»På Bud om Branvaekt å Eldstäder.
Brand Wackten utgöres af Tvänne man varje natt ock
Borjas kl. 10-12 2 å 4 — Gifves tillkänna Genom stött i Luren eller song varje af dessa klockslag. Dock får ingen göra
Bran wackts kjenst som icke fylt 15 år.
Under månaderna November December Januari ock Februari
får icke någon Kölna j Bakaronen för En klokan är fyra slagen på morgonen var före dätt åliger Bran waekten hafva noga
tillsyn — Dän Brotslige Pliekter 1 Rsd Rgs.»
För försummat arbete på hamnen pliktades med 3 skilling
i timmen. För lägets »påga», vilka fyllt 8 år, skulle erläggas
16 skilling ock för dem, som fyllt 15 år, 2 riksdaler som »ingong
till fiskelaget», varefter dessa sista ansågos skyldiga att deltaga
i arbetet på hamnen. Denna förordning tillkom dock först 1851.
Inkomsterna användes till lägets ock hamnens bästa. Största
delen gick åt till hamnens förbättring.
Vid middagstiden (kl. 12) gjordes uppehåll i förhandlingarna,
såvida man ej hann avsluta dem till dess, ock var ock en gick
till sitt för att äta middag. Därefter sammankom man ånyo.
Räkenskapernas avslutande var rätt kinkigt, ty vanligtvis gick
ej debet ock kredit ihop; men då satte den nye hamnfogden
upp till nästa års räkning den kontanta kassa, som fanns kvar,
oberoende av om det stämde eller ej. De flästa årsräkenskaperna
äro ej avslutade. Troligtvis nöjde man sig med anteckningar
för dagen å lösa listor, vilka sedermera förstörts; i all synnerhet som det ej stämde. Ock svårt var det nog att få det att
stämma, då man ej var riktigt klar i knoppen. Efter räkenskapernas avslutande skulle man draga »töjararna». Med
»tojrader» menades de ställen i sjön, där sillgarnen sattes, 4 å 5
stycken vid varje ankardoning. Ankaret kallades »krabbe»,
det var ett träkors, vid vilket en större sten — krabbastenen
— fasthölls medelst över den böjda 4 enkäppar. Härvid bands
ett bastrep, i vars andra ända fästades flötet — kobben. Ankardoningarna, »tojana», voro satta i rader utåt sjön efter landmärkena, det ena av dem var i närheten av stranden ock det
andra långt uppe på land. Av dessa märken betjänade man
sig även för att hitta till sina nät. Detta fiske, där garnen
sattes ock man sedan for i land för att följande morgon återtaga dem, kallas »sätter» till skillnad från »vrag» = drivgarnsfiske,
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vilket skedde med större båtar, de s. k. »vrag4jorna». Lottdragningen tillgick så, att namnen på tojraderna skrevos på små
papperslappar. Dessa lades under en hatt, ock så skulle varje
fiskelag eller sällskap — med namn sådana som Torana,
Frennana, Jonana, Kapplana o. s. v. — genom en av sina
medlemmar uttaga en lapp, »tojasedel», ock fick det laget då
rätt till fiske å den raden, som lappen utmärkte. Detta motsvarade väl samma akt, som förehades hos bönderna före enskiftet vid delning av den gemensamma åkerjorden.
Den tid, som ej togs i anspråk för dagens allvarligare arbete, fördrevs med att sitta ock prata ock resonnera. Om något
under året givit anledning därtill eller någon hade något förslag
att göra, så diskuterades det, ock så kanske formulerades en ny
paragraf, som infördes i boken. Först ock främst hade man ju
hamnen att tala om, ty kring den rörde sig allt, vad man hade
att göra. Vid lågvatten hade man att gräva sand ock vid slädföre att köra sten på kälkar till den. Mycken sten har på det
viset forslats från stenkumlet Bredarör med det s. k. Kivikmonumentet. Ämne för samtal fattades ej. Det gångna årets
fiske omordades, likaså utsikterna för det nya. Dåliga fiskeår
kommo ibland även då, men man hade ej annat än havet att
lita sig till ock fick därför svälta sig igenom. Ibland var fisket
nära hemmet, ibland fick man fara ända ned i »Bornaholmsholled». Då seglade eller rodde man i land med fångsten antingen till svenska landet "eller till Bornholm, dit även storm
ock vågor kunde driva båtarna. Stundom var fångsten ytterst
klen, ett tjog ock t. o. m. så litet som en sill för garnet; en
annan gång blevo garnen så fulla — en 50 valar (»olar») eller
mer för garnet — att man fick lemna halva garnräckan i sjön,
ock förlusten av redskap uppvägdes då ej av den rikliga fångsten.
Man påminde varann om forna förhållanden, då exempelvis
fiskarna även hade allmänningsjord ock får ock gäss, som gingo
på bete i »jiva dal» (djupa dal); om dagsvärken till »Värtjed»,
Andrarums alunbruk under Kristinehov, dit största delen av Kivik hörde, såsom avgäld för det fiskarna fingo ha sina kojor på
havsstrandens osäkra flygsand. Vid tiden för Skånes övergång
till Sverge nämnes Kivik som hamn för alunbruket, vars produkter här utskeppades (enligt riksrådet friherre Chr. Bondes
berättelse om tillståndet i Skåne, Halland ock Blekinge efter
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Roskildefreden). Såsom behövligt för sin utskeppning har väl
Joakim Bäck, alunbrukets skapare, förskaffat sig området vid
Kivik, såvida det ej tillhört den i närheten liggande gården
Torup under Kristinehov. Till dagsvärkena beordrades genom
en bland fiskarna utsedd ordningsman. »Ättjor» , (resor) till
»Värtjed, med fisk förekommo alltsomoftast. Det var vanligen
fruntimren som då måste åstad med den halvrunda fiskkorgen,
(»tjivan») bunden på ryggen.
Märkligare händelser på den tiden voro strandningarna av
fartyg på denna kusten, innan Sandhammarsfyrarna kommo till.
Någon gång då, liksom även senare, hände det, att det nyckfulla havet ej nöjde sig med fiskarnas redskap ock egendom,
utan tog även dem själva. Om sådana händelser' kunde ibland
-en visa bliva diktad, vilken sedan sjöngs av folket. En sådan
började sålunda:
Ack jämmer över jämmer, en måndagsmorgon svår
tre männer ock en gosse till sjön de månde gå.
De tänkte så att bärga sin redskap med flit etc.
Fortsättningen har det ej lyckats att få. Troligtvis är den
visan nu fullständigt glömd. Det rörde sig om ålfiskare vid
Skinge-Kårra strax söder om Kivik, vilka under försök att
bärga sin redskap omkommo.
En annan visa handlade om ett par blekingsfiskare, som
vinddrivna ock infrusna i isen efter ett par dygns kamp till
sist observerades från fiskläget Knäbäck. Då man nådde dem,
var den ene död, ock den andre dog kort efter man fått honom
i land. Stelfrusen som han var, hade man tagit in honom i
värmen, ock det förorsakade att köttet lossnade från benen.
Visan, som var 19 värs lång, började så:
En händelse som tilldrog sig
attanhundra fyrtifyra
februari den 22 dag,
som jag skall här uttyda:
att kölden var odrägligt stark,
var fäm ock trätti grader,
ja, det var Härrans undervärk,
som gör vad han behagar.
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Tillsammans voro fyra man,
som ut från Karlshamn fon;
men isen gjorde dem motstånd,
att de ej tåra torde;
De vände därför om igän,
till landet sig begiva;
Nils Christiansson ock Samuel
de kvar hos båten bliva.
De två man gick landvägen hem,
som Gud gav dem till råda;
Nils Christiansson ock Samuel
de följdes åt i våda.
Men döden är Guds tjänare,
sin tjänst han väl bevakar,
han går i Härrans ärende,
det bör vi ej försaka.
Till ölet åts av somliga rökt »madsvynatjyd», vilket var
skuret i långa bitar. Mad- eller rättare marsvin kallas en i
Östersjön varande delfinart, som då fångades med nät på efterhösten. Allteftersom dryckerna började göra sin värkan, blev
stämningen högre ock kunde nog ibland bliva ganska livlig.
Fiskaren, i allmänhet lugn ock stillsam, har dock sinne för
skämt. Historier berättades, ock visor sjöngos. Gustavs Skål
t. ex. sjöngs ganska ofta ock var väl ett slags folksång i
husbehovsbränningens dagar. Det i den svenska litteraturen
några årtionden förut uppträdande förhärligandet av de gamla
vikingarnas dryckesbragder övade kanske även sitt inflytande.
En svängom var stundom ej häller utesluten som avslutning på
den första dagens fästlighet. Men så som livet vid sådana tillfällen kunde urarta i de mitt emot liggande blekingska fisklägena — det förekom ej här. Det fanns kanske något mera
av sans ock besinning, ock kniven brukade här ej häller sitta
så löst. De yngre manliga personerna kunde ibland göra sig
glada på de äldres bekostnad, såsom då någon av dessa senaretagit sig väl mycket till bästa ock därvid råkade komma in
bland ungdomarna. Då kunde han bliva knuffad från den ena_
sidan till den andra — det kallades gatlopp (»gadalua»).
I vanliga fall gick var ock en till sitt strax på kvällen.
Husfadern brukade vanligen lägga sig tidigt ock stiga tidigt
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opp. Hustrun ock barnen däremot fingo långt ut på kvällarna
sitta ock knyta nät (»bigga garn») vid ljuset av tranlampor, vartill tranen kokades om sommaren av sillkromet.

Följande dagens förmiddag samlades man ånyo dels för
att göra slut på vad som lemnats kvar från gårdagen, dels även
för att välja den nya hamnrätten. Till hamnfogde togs vanligen
någon som kunde skriva, en konst som på den tiden var tämligen ovanlig. Den konsten inskränkte sig för de flästa till
namnteckning eller bomärke. Bisittarna skulle vara hamnfogden
bejälpliga under året ock hade skyldighet att tillsammans med
honom gå brandsyn. Bland pojkarna på 18-20 år utsågos två
nya stolsbröder, vilka utom ovan omtalade uppdrag att vara
munskänkar skulle springa alla ärenden, som av hamnfogden i
det allmännas tjänst anbefalldes. Till ny ålderman behövde ej
något val förrättas, ty det var givet, vem det tillkom — den
följande nabon.
Den nye åldermannen hade nu att till nästa fastlagsmåndag
ombesörja tutningen ock att härbärgera alla vandrare, som
kommo ock voro i behov därav. På den tiden stod gesällvandringen i sitt flor. Tjänsten kunde därför ibland vara besvärlig
nog, isynnerhet om fulla, pockande gesäller inställde sig vid
sommartiden, då männen voro på sjön.
Fram mot middagen åtskildes man, ock så var fastlagsgillet över den gången, ock man återgick till det vardagliga
slitet.

På 1850-talet började fisklägets yngre manliga befolkning
alltmer ägna sig åt den uppblomstrande sjöfarten. De yngre
slogo sig som sjömän bättre ock säkrare fram, medan de äldre
ock de fattigare fiskarna stannade kvar vid fisket ock sin fattigdom. De ofria boplatserna voro — ock äro — ej häller ägnade
att förbättra det elände, som dåliga årsmål bragte fiskarna i,
isynnerhet dem som helt måste lita sig till sillfisket ock ej på
höstarna hade anställning vid ålfisket. Då fisket ej längre var
huvudsaken, började även fastlagsgillet förlora sin gamla betydelse. En efter annan började de gamla förordningarna komma
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ur bruk eller gjordes av den nya tiden överflödiga. På 1850talet kom krogen bort. För en 30 år sedan övergick prästens
ock klockarens öl till pänningar ock är numera borttaget,
liksom naturligtvis även silltionden. 1870 upphörde de nygifta
att lemna öl. Den nya tid, som på slutet av förra århundradet bröt in över landet, bröt också ned en hel hop gamla
seder ock bruk ock därmed även en myckenhet nedärvd vidskepelse.
Som de sista lemningarna av fastlagsgillet kvarstå ombyte
av hornet ock dragning av tojraderna, de förrättas ännu fastlagsmåndag. Hamnrätten är borta, ock hamnen är nu ett
aktiebolag.

Då det törhända kan hava sitt intresse att bevara namnen
på tojraderna, vill jag här anföra dem. Bland fiskarnas namn
på deras sjömärken finnas många, som nog äro av mycket gammalt datum ock som i sig gömma på gamla minnen.
Kiviksfiskarnas nordligaste rader sattes efter Vitaby kyrka.
Raderna voro, allt eftersom man skred söderut ock de inre märkena flyttade sig på de närmast stranden liggande märkena,
följande med namnen upptecknade efter uttalet:
Vitaby kyrka övante på store öörnebakken.
nejante på store Cörnebakken.
på Glentebuskarne.
på Lille Cörnebakken.
på Päretred (päronträdet).
på Krued.
på Alled (en dunge alträd).
»
på Frikkernas.
Röred åt Brajesten (den breda stenen).
» Svårte sten.
» Gule sten.
» Jörnan.
» Åga piler (Åkes pilträd).
» Tommesa bakke.
» Kappeled.
»
» Skorstenana,
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Röred åt Bokkens.
» Katrines.
» Kared (= vågbrytaren eller hamnarmen).
Möllby kyrka åt Egjerna (ekträden).
Gåren (Esperöds gård) i Sidan (en uthuggning i skogen).
Mörlan åt de klöftede stenarne.
Mellbloms stabbe.
» Blåmannastenen.
» Kvasa hage.
» Kvasa bo (bod).
» Asked (askträden).
» Svedda lipjen (linden).
Klöftan i öarred (kärret).
» Bögjen (boken — ett stort bokträd).
på Hallen.
» Allehagen.
» de store askerna.
» Kårrakåsaboen.
» Resetren 2 (-träden).
» Hellevigsboen.
En stor sten på lilla Stenshuvud, vilken bärgshöjd i dagligt
tal kallas Lilla sten.
Kallades troligtvis så därför att de reste sig över omgivningen.

De flästa uppgifterna härstamma från förf:s far, som var född 1830.

Dial. böna vb. badda.
Vendell Ordb. östsv. dial. s. 119 känner värbet böna, bön(a),
byön, ben(a) från skilda trakter av Finnland ock i betydelserna 1) genom eld eller ånga uppmjuka, 2) tillreda föda åt
boskap genom att på nässlor, agnar ock dyl. gjuta hett vatten,
vari något mjöl strös, 3) badda. I sistanförda betydelse finns
ordet, såsom Nordenfelt (Förh. o. upps. 16: 58) påpekar, i
Juslenii Finsk orda-boks försök (1745). Nordenfelt känner
ordet från nutida finsk-svenska i betydelsen: »starkt uppvärma,
i synnerhet framför eller invid eld» ock anför såsom ex: »sitta
och böna sig framför brasan», »böna sig i bastun». Rietz s. 44
har ordet från Östergötland, Småland ock Kalmar län i betydelsen »rengöra (träkärl med t. ex. enelag o. d., som drager ut
förutvarande smak och lukt)». I enlighet härmed skriver finnen
P. A. Gadd i Vet. A II 30: 55 (1769) i fråga om smörtjärning i
Finnland: »Kärnan och alla käril, som härtil blefvo brukade, lades
först i kallt vatten et dygn; sedan lät man väl böna och badda
dem med Enelag och Pors» ock östgöten I. Erici (c. 1640) i sin
översättning av Coleri Oeconomia 2: 21: »sjuda . . eenerijs och
ekelöff, och tvätta eller böna bunkarna». I samma mening talar
Zetterstrands kokbok' 556 (1863) om »väl bönade, stora stenkrukor» ock föreskriver (s. 561) att »tunnor, stäfvor, så ock jästho
skuras väl rena och urvattnas först med kallt vatten och sedan
bönas med kokt enelag». I betydelsen »badda, lägga varma
omslag på» o. d. anträffas ordet även i litteraturen, dock blott
1) Denna kokbok baserar sig på den i Närke födda, sedermera till
Norrköping överflyttade Anna Maria Zetterstrands praxis ock är bearbetad
ock utgiven av hennes dotter Sophia Maria Zetterstrand, som var född
i Norrköping ock synes ha framlevat sina dagar där.
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i finnländsk: Haartman Tydelig underrättelse s. 29 (1765) till-

råder vid »bröstvattusot» »at böna Bröstet med väl värmd Brödkumin eller färskt Kumingräs», ock Kalm beskriver i sin Resa
til N. America 2: 258 (1756), hur »man tager blomstren och
stjelken [af växten Gnaphalium latifolium americanum], kokar
dem i watten, och med watnet, eller örten bunden i en påsa,
bönar det ställe, som man har wärk uti». Ordets nu anförda
betydelser — de enda kända, så vitt jag veti — sammanfalla
nästan fullständigt med de i SAOB under momenten 1-3
upptagna betydelserna av basa ock de under 2-5 upptagna
betydelserna av badda. Om ordets släktskapsförhållanden
synes föga vara känt (jämför Nordenfelt anf. st.); jag skall
därför lemna ett litet bidrag till ett klargörande av dessa.
I danska dialekter träffas ett värb bon» eller byn.se, som
svårligen kan vara något annat än en avledning av en dansk
motsvarighet till vårt böna. Molbech uppställer två betydelser
för det i sitt Dialectlexicon: Dl. At bonse et Kar, en Tonde
ud 0: toe eller skylle det reent, i det man ryster Vandet fra
den ene Side af Karret tu l den anden (Ribe Stift. Moth). 2. At
bonse et gistent (utxt) Stavkar 0: lxgge det i Vand for at det
kan txttes (Vendsyssel. Nielsen).» Inom klammer tillfogar han:
›bynse: Olavius om Skagen. S. 372, som ogsaa tillxgger det
1) I Svenska Akad:s språkprovssamlingar finnas även exempel på
sammansättningarna inböna ock urböna.. Det förra är exemplifierat
från 4 östgötar, nämligen den i Lifland födde Norrköpingsprosten R.
Broocman (Hush. 1736, 2: 138, i betydelsen »impregnera), P. Schenberg (i Lat. lax. 1739 ss. översättning av »imbuo»), den i Finnland
bosatte Bengt Björnlund (1782: »silkestråd som blifvit inbönad eller
pudrad med fint pulver») ock Cl. Livijn (i överförd användning: »servilitetsgubbar, inbönte i knep och nepotism») samt därjämte från den
från Västervikstrakten stammande F. Westerdahl (i Hälsans bevarande
1764, s. 416: »Sinnet bör upodlas och inbönas genom undervisning uti
nyttiga och gagneliga vetenskaper»), således blott från personer som
härstamma från de trakter Rietz uppger för böna. Urböna (Zetterstrands kokbok) — med hänsyn till ordets betydelse ock bruklighet har
det ett visst intresse, att vad som mamsell Zetterstrand (s. 556) kallar
»en väl urbönad vattenså» hos »Marg. Nylander» (13 uppl. s. 311) omtalas som »en väl rengjord, från all osmak fri, träså» — användes
även av sörmländskan Mathilda Langlet; möjligen har hon fått det från
Zetterstrands kokbok.
Sv. landsm. 1905.

6

82

LJUNGGREN, DIAL. böna VB.

Bemxrkelsen: at varme sig.»' Den första betydelsens överensstämmelse med den betydelse Rietz anger för böna är påtaglig.
Sammanhanget mellan Molbechs betydelser 1 ock 2 är också
lätt att se: i båda är det fråga om att behandla träkärl med
vatten. Att också den av Olavius angivna betydelsen »varme
sig» har haft hemul för sig, visar sig genom tillvaron av motsvarande betydelse hos böna. Molbech upptar även ett annat
värb bamse med betydelsen »prygle, straffe med Hug», även »at
slaae en lidt ikke ret for ,.klvor», ock betraktar detta såsom
avlett av subst. »Bons... Slag, Hug som gives een». Analogien
med andra likartade ord (jfr Hellquist Ark. 15: 2 följ.) såväl
som den omständigheten, att värbet ~se har större spridning
än substantivet bons, tala emellertid för att tvärtom det senare
är det sekundära. Bamse, »prygla», »slaae» är utan tvivel samma
ord som det förut avhandlade bonse. Genom tillägget av denna
betydelse blir parallellismen i betydelseutveckling med badda,
basa ännu mera slående (jfr i SAOB badda 9 ock basa 4). Som
ett slags specialisering av denna betydelse har man väl att
anse den enligt Feilberg på Jutland förekommande betydelsen
»om bukkens anfald = buse». Feilberg känner ordet från Jutland även i Molbechs betydelse 2, något modifierad: »twtte et
gistent kar ved at hEelde vand i det, ogsaa ved at stoppe med
hamp.» Enligt Vid. Selsk. Ordbog är »At bonse et utxt Kar,
lwgge det i Vand for at tEette det»; jfr äv. Kalkar I: 328.
I den av Wright utgivna »English Dialect Dictionary» upptages ett värb to beene, som användes om kärl i betydelsen:
»to swell by steeping in water.» Följande exempel anföres:
»The queed [= tub]'s beginnin t' gizzen; tack it an pit it in'o
the barn t' beene 1.» Överensstämmelsen i betydelse mellan
detta ord ock danska bonse (V.S.O. ock betydelsen 2 hos Molbech) är slående. Hos Wright förekommer även ett värb to
beam, uttalat bim, som jag håller för att vara identiskt med
to beene ock böna, hur än växlingen av slutnasal må vara att
förklara 2. Det översättes med: »to cure leakage in a tub or
barrel by soaking it in water, and thus causing the wood to
Det avsedda stället hos Olaus °lavins, Oekonomisk Beskrivelse
over Schagens Kielstred og Sogn, Kbhvn 1787, ingår i en liten ordlista ock lyder: »Byndse, gime et kar lwkfrie, it em varme sig».
Jfr eng. seldom ock brimstone samt se Bugge Ark. 22: 128.
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swell». Med stöd av betydelserna hos böna ock bons° ser jag
i Wrights »beam, v. 3 . . of a teapot: to warm or season it before putting in the tea» blott en annan betydelse av detta
samma beam, v. 2.
I äldre högtyska ock i högtyska dialekter förekommer ett
värb beunen, bfi(h)nen, b-tinnen, bö(h)nen, buenen, bienen,
som hos Helder (1593) återgives med »beizen», av Maaler (1561)
med »beizen, imbuere» ock av Stalder (1812) med »siedend-heisses
Wasser in ein Fass giessen, um dasselbe auszureinigen, oder
vielmehr das Inwendige eines Fasses mit warmem Wasser ausspitlen, dan3it es den Wein nachher desto besser halte» (jfr Grimms
Wb. 1: 1748). Ett för oss intressant exempel meddelar Grimm
(Wb. 2: 226; jfr Schmeller2 1: 246) från Pauli's Schimpf und
Ernst: »wamit man ein neuw hälzen flesch bänt, darnach schmeckt
sie alwegen. btint man sie mit wolschmeckenden dingen als mit
imber und gewttrz, so schmeckt sie darnach».
De bästa upplysningarna om detta ord lemnas i Staub ock
Tobler m. fl:s Schweiz. Idiot. I modern schweizertyska betyder
biinen »mit einem blek behandeln», ock biek är »heisses wasser
mit ingredienzien (sisun, soda, nussbaum-, pfirsichlaub u. ä.), W0
mit man verdorbene, schimmlige fässer reinigt, leck gewo r d ene vers c h weil t». Sammansättningen inbiinen översättes
med »fässer mit einem absud von wachholder oder fenchel suswaschen, um ihnen einen guten geruch zu geben», ock ilsbimen
med »ein fass mit siedendem wasser ausbrähen». Bland de anförda äldre exemplen har särskilt följande från 1608 på grund
av sin beröring med Vendells betydelser 1 ock 2 intresse för
oss: »Sie setzen das uber das fewer und beunen also mit dem
aufgetriebenen dampf die bletter [die daräber gesetzt sind].»
Martin & Lienhart, Wörterb. d. elsässischen Mundarten 2: 55
översätta buenen, bitenen, billion (en mängd dialektformer anföras) med »ein fass ausbrfthen um ihm den säuerlichen oder
schimmeligen geruch zu nehmen»; i samma betydelse förekommer
iisbuenen; inbuenen översättes med »(alte fåsser) ausbrilhen, ausräuchern».
De nordiska, engelska ock högtyska orden visa jämte ljudlikheten en sådan överensstämmelse i betydelser ända in i speciella detaljer, att man synes nödsakad att anta ett sammanhang
dem emellan. För så vitt som lågtyskan tycks sakna ordet, är
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lån osannolikt. I Schweiz. Idiot. förutsättes på grund av uttalsuppgiften för moderna schweiziska dialekter som utgångspunkt för ordet ett mht. biunen
*bilnian), ock mht. Mimen
säges där vara »ans lautlichen und begrifflichen gränden fern
zu halten». Elsassformerna synas emellertid visa tillbaka just
på biienen, ock mht. durchbiienen, »durchdringen» hos Hugo v.
Langenstein kan icke skiljas från det durehbilenet som Grimm
2: 510 citerar från Geiler v. Keisersbergl, ock detta återigän är,
såsom exemplet visar, tydligen en sammansättning till vårt värb
biihnen. Under sådana förhållanden synes man mig ha rätt
att för tyskan uppställa en grundform *bönian, som ju även
passar för sv. böna ock eng. beene. Om de schweiziska formerna viirkligen ha ett annat ursprung, så får väl här anses
föreligga ett fall av urgermansk växling mellan fl ock ö. Formen
*btinian bereder kanske i någon mån vägen för den i Schweiz.
Idiot. ifrågasatta sammanställningen med det till betydelsen så
väl överensstämmande lat. Imbuere.
Den för de elsassiska formerna postulerade grundformen
*bönian är formellt identisk med grundformen för holl. boenen,
rant., nnt. bonen,varav nht. bohnen ock vårt bona (ett golv o. d.).
Låta också betydelserna förena sig? Det synes mig så. boll. boenen har enligt Woordenb. d. nederl. taal huvudsakligen två skilda
användningar, nämligen dels »met was inwrijven en vervolgens
met een harden borsten of met een zachten doek glad en glanzig wrijven», dels »met water nat maken en vervolgens met een
boender schrobben». Dessa betydelser äro bundna till olika
lokaliteter. Den förra tillhör Syd-Holland ock är dessutom den
i plattyskan ock nyhögtyskan förekommande användningen; den
senare tillhör Nord-Holland ock är därjämte den i Frisland ock
Holstein gängse. I båda fallen• är det fråga om ett uppsnyggande förnämligast av träkärl, golv, möbler o. d. Beröringen
med den hos biihnen vanligaste betydelsen ock den av Rietz
för böna angivna synes mig vara ganska påtaglig2. I synnerhet
Det lyder: »als man ein neuwe flesch blinnet mit zimmet, negelin und anderen wurzen, die seudet man mit wein, den thut man als
heisz in die flesch, das einsitzet dan in die flesch, damit wirt sie
durchbtienet.»
Jfr även Hexham Dictionarium (1672): Boenen, To Rub, or
make Clean.
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är detta förhållandet i fråga om den för holländskan i andra
rummet upptagna betydelsen, vid vilken uppsnyggandet sker
genom en behandling med vatten. Men att även en behandling
med vax kunde betecknas med biihnen, finna vi av den från
Baseler Stadtrechnung 1381 i Schweiz. Idiot. citerade posten:
»umb wachs, um bulver zuo der fleschen ze bännene 9 f3 6 den.»1
Formellt sammanfaller med detta boenen det af Bilian som
flandriskt anförda boenen, »inquinare colore aut maculis», samt
det hos De Bo Westvlaamsch Idiot. upptagna boenen, fläcka,
färga, beta, även intr.: färgas, få färg av ngt o. d. samt abs.:
färga ifrån sig. Trots betydelseskillnaden håller jag dessa båda
boenen för identiska med det förut avhandlade likaljudande
ordet. Sambandet med biihnen synes mig blicka fram ur sådana exempel som följande från De Bo hämtade: »De borstelmakers boenen het haar, als zij het koken in zekere verwstoffen
die 't een zwart kleur geven», ock »De huidevetters boenen de
huiden als zij die in het taanwater reeden, fr. tanner, auvergner». Att denna användning som garvartärm — varmed bör
sammanhållas den omständigheten att biihnen hos äldre lexikografer ofta översättes med beizen (se ovan) — är en av ordets
viktigaste, visar avledningen boene, som översättes med »Taanwater dat, in den zopput bruin geworden zijnde, overgepompt
wordt in de boenkuipe om den huid te weeken en te tanen».
Även sammansättningen boenkuip tyder härpå; det betyder:
»Diepe wijde stande in den grond gemetseld, waarin men de
1) I de äldsta tyska exemplen är det nästan alltid »flaschen» som
»bönas». Att därvid olika ingredienser användas, framgår av exemplen.
Hur själva proceduren tillgick, tror jag, att man får en god inblick
i genom följande beskrivning hos Colerus, där visserligen icke ordet
btihnen användes, men där det säkerligen skulle använts, därest det
varit ett för författaren kurant ord. På s. 406 i uppl. 1627 av hans
»Oeconomia» heter det: Nimm Lilbestick, Tillen, Nesseln, Feldkummel,
Nusslaub von grossen Nössen, das sol man mit Wasser sieden, vnd darnach die Gefässer damit sieden vnnd brilhen, vnd wol reiben lassen.
Darnach mit reinem Wasser wieder abwaschen vnd treugen, vnd dann
die Milch hinein thun.» Här har »reiben» för oss ett särskilt intresse,
emedan det leder över till det för bonandet karakteristiska gnidandet.
På s. 741 heter det: »Nim einen schlechten weissen Krug, setze ihn in
einen Backofen, wenn er wol durch wärrnet, geusz geschmolzen Wahs
drein schwenk es im Krog wol vmbher» etc.
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versche huiden in de boene legt om ze te doen zwellen en te
tallen». — Betydelserna »impregnera» ock »färga» stå naturligtvis
också varandra mycket nära; de finnas förenade exempelvis i
lat. tingere. I detta sammanhang må även anröras ordalydelsen
av det ovan nämnda exemplet från Hugo von Langenstein: »diu
varwe båt die bluomen garwe durehbfienet».
Grundbetydelsen för nu behandlade ordgrupp torde vara,
såsom redan Woordenb. d. neder]. taal framkastat som en möjlighet: indränka, impregnera, imbuere. Från denna betydelse
kunna alla de uppvisade betydelserna lagenligt ha utvecklat sig,
för så vitt som man får från denna ordgrupp frånskilja anglosaxiska bonian eller rättare geboned (ty ordet är endast uppvisat i
participialform). Om detta redan från år 1073 uppvisade geboned värkligen, såsom tämligen allmänt antages, har betydelsen
»polerad, bonad» ock hör samman med It. boenen, så synes man
på grund av det ags. ordets ålder icke ha rätt att härleda dem
ur ett ord med impregnera till huvudbetydelse. Men den angivna betydelsen torde vara mycket tvivelaktig. Det är Benjamin Thorpe som först har uppvisat ordet ock först har givit
det den nu allmänt antagna översättningen; han tillfogar emellertid reservationen: »my translation of this word is eonjectural»,
ock när han sammanställer geboned med »dan. bone, to rub,
polish), sätter han frågetecken efter. Thorpe's översättning »to
burnish, to polish» har sedan, med frågetecknet utan tillräcklig
grund utelemnat, gått igän hos följande författare, som behandlat
ordet (jfr t. ex. Bosworth-Toller Anglos. Diet., Sweet Anglos. Diet.,
Kluge Etym. Wb.6 art. bohnen, Björkman Scand. Loanwords s.
206). Clark Hall Anglos. Diet. föreslår likvisst därjämte, med
tvekan, en annan översättning: inlaid. Huvudstället för ordet
är i ett diplom, som innehåller förteckning på en biskop Leofrie's
donationer till St. Peter's kloster i Exeter. Stället lyder: »Kast] is
p[et] he hasf6 5iderynn gedon H. bisceoproda. and II. mycele gebonede roda. butan o5rum litlum silfrenum swurrodum. and II. mycele
Cristes bee gebonede. and III. gebonede scrin and I. geboned altare
and V. silfrene ealiceas
II. gebonede brileppas. and III.
hornas. and II. mycele gebonede candelsticcan. and VI. loassan
candelsticcan gebonede. and I. silfren storcylle rnid silfrenum
storsticcan.» Oavsett det att »polerad ock »bonad» äro epitet som
i ock rör sig passa ganska illa till en del av de här uppräknade
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föremålen, är det av sammanhanget påtagligt, att här måste vara
fråga om en egenskap som på ett mera väsentligt sätt förhöjer
resp. föremåls värde. Geboned måste beteckna icke en putsning,
utan en utsirning eller utsmyckning (t. ex. med metallbeslag,
ciselering eller dylikt). Ock om så är, torde det trots Björkmans
bestämda försäkran i motsatt riktning ock oaktat den trakt, varifrån ordet uppvisats, icke hör till dem, där nordisk påvärkan gjort
sig särskilt gällande, i likhet med meng. biin, iböne, böne färdig,
redo, benen göra i ordning, vara lånat av nord. buinn, boin.
biiinn betyder ju icke blott färdig, redo, utan även bl. a.
utsmyckad, utsirad (se Fritz., under bila 2), ock vad fornsvenskan
beträffar, är, som prof. AXEL Koox erinrar mig om, det i Vgl.
IV. 16: 12 förekommande bokin x bono en intressant motsvarighet
till ags. Cristes bee gebonede (jfr Bagge i N. tidskr. f. fil.
N. r. 3: 259).
Det nu anförda synes mig innebära en tillräcklig motivering för att jag utsöndrat ags. geboned från den i det föregående behandlade ordgruppen. Rörande dennas utomgermanska
släktingar vågar jag icke yttra någon positiv mening; men det
torde vara självklart, att jag, med den grundbetydelse för gruppen, som jag uppställt, icke kan ansluta mig till den gängse
uppfattningen, som sammanställer den med sanskr. bhåtni ljus,
stråle, grek. pz(vo (jfr t. ex. Kluge6, Tamm, Falk o. Torp,
Björkman Loanwords s. 206, Hellquist i Sv. landsm. XX: 1, s. 85,
Bugge hos Rygh Norske Elven., s. 315).
Lund i november 1904.
EVALD LJUNGGREN.

"Ydre härads gårdnamn".
Några anmärkningar till R. NORRBYS afhandling i ämnet
af

E.

EIRLLQUIST.

Följande anmärkningar utgöra dels svaromål på ett par angrepp af allmän natur, som herr NORRBY1 riktat mot mitt i denna
tidskrift publicerade arbete »Bidrag till de svenska sjönamnens
härledning ock historia»; dels beröra de enstaka punkter, som i
detta arbete behandlats eller komma att behandlas ock som
äfven i herr NORRBYS bok omnämnts — dessa anmärkningar må,
betraktas som tillägg till mina sjönamn; slutligen har jag
begagnat tillfället att tillfoga några mer eller mindre obetydliga
detaljer, som beröra andra områden af namnforskningen än vattendragsnamnen. Jag har emellertid icke ansett det löna mödan att
från innehållets synpunkt företaga någon uppdelning af dessa
anmärkningar, utan följer helt enkelt pagineringen i (del II
af) herr NORRBYS afhandling.

S. 24: Gärebo. Bär anför NORRBY efter RYGH åtskilliga
no. ortnamn på Gor- ; de många af mig, Sjön. I, s. 183, under
Gorren från Sverge anförda ha ej beaktats. Annars kunde
möjligen min a. st. framställda förmodan, att första leden är ett
sjönamn, förtjänat att tagas i öfvervägande. Den älst uppvisade
1) Ydre härads gårdnamn, akademisk avhandling av ROBERT NORRBY,
Upsala 1905. 212 s. 8:o.
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formen på -is synes tala därför, ock gården ligger nära sjå
Skräfveln. Att färklara »bindevokalen» såsom beroende på att
här en »kompositionsform» af gor skulle ingå, synes vara en
nödfallsutväg.
S. 34: Rakstorp, fsv. Raklangistorp. På grund af denna fsv.
form ser jag mig, Sjön. I, s. 463, nödsakad att — med tvekan —
konstruera ett fsv. sjönamn *Raklangir (utan omljud, som så
många sjönamn på -ir). Då hr NORRBY, utan att antyda svårigheten, utgår från ett 'Raklanger, hvilket naturligtvis i sig själft
är mera tilltalande, förmodar jag, att han i Raklangis- ser
något slags »kompositionsform» (jfr Gårebo s. 24).
S. 36: Råckarp härleder NORRBY ur ett fsv. mans(till)namn
*Rocka. Detta ställer han (hvarför?) till sv. dial. rukka, råkka
'flytta litet'. Jag fattar hällre Rocka som kortnamn till någon
af de båda personnamnsstammar, Rök- eller (H)rauk- (Rok-),
som jag anfört i Ortn. på -inge, s. 118 (under Rokinge).
S. 46: Tångarp, fsv. i Tangathorpe, förklarar hr NORRBY
ur fsv. *tango 'något långt ock smalt'. Enligt kartan samt
uppgift till mig ligger emellertid vid gården en lång ock smal
Sjö Tången (Tog8gen2), ock det är ju tydligt, att Tangathorp
närmast innehåller detta sjönamn, alltså betyder 'torpet vid sjön
Tange'. Att i sin tur Tången tydligtvis kommer af tange, är
en annan sak.
S. 50: Winnersrum. NORRBY kritiserar här ännu otryckta
delar af ett under utgifning varande arbete. Däraf att jag i
mina sjönamn icke lemnat någon korshänvisning Hvinningen, se
Vinningen, sluter han utan vidare, att de äldre formerna af
namnet å den vid sjön belägna gården vinnersrum skulle vara
mig obekanta, ock uttrycker i detta sammanhang sin förvåning
öfver min »obegripliga oförskräckthet» att utan tillräckligt material kasta mig öfver tolkningen af de svåra sjönamnen. Jag
måste bestämt protestera mot ett dylikt tillvägagående. Vinningen har jag aldrig sett skrifvet med Hv-, ock jag hade
alltså endast ett mycket svagt skäl att här anbringa någon korshänvisning. Ock hvad de äldre formerna af gårdnamnet beträffar,
hade jag värkligen kännedom om bl. a. Huinissrom (1561). Jag
har i ett längesedan tryckt, men först nu publicerat, parti af
mitt arbete, del II (ordbildningsläran) ss. 10, 27, anfört just
denna form ock drager däraf i motsats mot hr NORRBY den
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slitsatsen, att sjönamnets älsta form varit *Hvinir, hvilket sedermera i likhet med flera andra sjönamn, såsom Grytingen, Hissingen, i yngre tid försetts med afl. -ing. Dylikt suffixbyte är
i sjönamn rätt vanligt, hvarom se närmare Sjön. del II (ordbildningsläran).
S. 54: Malexander. Detta namn har NORRBY efter min
mening tolkat alldeles oriktigt. Han har etymologiskt skilt
sockennamnet från gårdnamnet Maljeryd ock fört endast det
sistnämnda till sjönamnet Maijen. De nuvarande uttalsformerna
ock de äldre namnformerna ge vid handen, att sjön i gammal
tid hetat *Maligher ock *Malghe, det förra stark, det senare
svag form af ett adj. *maligher 'sandig', bildat som t. ex.
sandig, grusig af sand ock grus; jfr sjönamnet Gröcken: isl.
grjåtugr. Namnet *Malghe har uppkommit ur förbindelser af
samma art som t. ex. fht. Hamaraginpah 'vid den steniga bäcken'
af adj. hamarac 'stenig'. Malghasanda är bildat af sjönamnet
Maljen som Horjesand är bildat af Horjen (se härom närmare
mina Sjön. I, s. 390).
Malixander har (stundom) öfvergått (ombildats) till Malings-;
jfr närmare mina Sjön. s. 389 under Malingen.
Med detta antagande, som jag anser för det enda möjliga,
befrias NORRBY. från den invecklade ock otillfredsställande förklaringen ur det aldrig uppvisade ock högst besynnerliga
'Malgssander (s. 56) med ty åtföljande svarabhaktivokal(!).
S. 58: Skärpet. Ortnamn, som säkert eller sannolikt innehålla adj. skarp i bet. 'torr, ofruktbar', ha redan anförts af Rygh
NG. IV. 2: 261 samt i mina Ortn. på -inge s. 133.
S. 66: Mänhult. Mänahult förutsätter snarast ett osammansatt sjönamn *Mäne, som sedermera utbildats med -sjö.
Dylika »jämförelsenamn» äro ytterst vanliga, se därom mina
Sjön. del II.
S. 78: Snararp har jag förklarat i Ortn. på -inge s. 137
(arbetet utkom i bokhandeln hösten 1904).
S. 81: Wiggesbo. Namnet härleder NORRBY ur ett fsv.
personnamn. Såsom jag i Sjön. under Viggaren kommer att
närmare utveckla, finnas starka skäl, som tala för att här ett
sjönamn ingår, bildat af den i svenska vattendragsnamn mycket
vanliga stammen vigg-.
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S. 84. Axebodha. I denna artikel söker hr NORRBY förklara de af mig anförda många sjönamnen på Ax- ur ett fsv.
*Agh- 'vatten', sammansatt med ar 'sjö', då det urgamla ordet
agh- började dö i språket. Detta är emellertid en uppenbar
»pappersetymologi». Samtliga sjöar med detta namn äro små,
de flästa ytterst små, ock det skulle i sanning vara underbart,
om just de kommit att benämnas 'sjön I. vattnet par preference'.
De sjöar, som bära dylika namn (hvarom närmare i mina Sjön.
del II), äro medelstora eller mycket stora (såsom t. ex. Voatur).
I betraktande däraf, att många sjöar bära »jämförelsenamn»
hämtade från växtvärlden, håller jag fortfarande på den möjligheten, att flera af dessa namn äro relativt unga sammansättningar
med ax 'sädesax'. Lika omöjligt är, att namnen på de i regel
ytterst obetydliga Acksjöarna ock Acktjärnen skulle innehålla
detta apokryfiska agh- 'vatten'. Jag använder ordet apokryfisk,
då det ju särskilt med hänsyn till mht. ag 'abborre' är högst
osannolikt, att, såsom NORRBY efter NOREEN antar, aghborre
innehåller detta ordl.
Ännu omöjligare är det att med hr NORRBY förklara sjönamnet Agen ur detta *agh 'vatten', en tydning som också jag
tagit i öfvervägande vid utarbetandet af art. Agen, men snart
måste förkasta. Namnen Lers» age, Många agar, Änsjö age
åsyfta vikar, som med sjöarna stå i förbindelse, ock namnet är
identiskt med sv. dial. ave 'grund ock trång vik', hvilket som
bekant kommer af prep. af. Jfr fsv. fastelaghen -aven o. s. v.
samt Kallstenius Sv. lm. XXI. 1 § 74. På samma sätt bör då
naturligtvis äfven namnet på de två i samma trakter belägna
sjöarna Agen förklaras (se närmare Sjön. I, s. 19 f.).
S. 93. Hyena. Min Ark. 17: 77 framställda förklaring af
Hyena (i anslutning till NouBENs ock K. F. JOHANSSONS tolkningar af önamnet Hven ock isl. hve5na) måste nog, såsom af hr
NORRBY framhålles, af formella skäl öfvergifvas. Prof. E. LIDåN
har längesedan (i bref till mig) föreslagit den äfven af hr
NORRBY alternativt framställda härledningen ur no. hvein, sv.
liven, växtnamn. I alla händelser måste ordet enligt min me1) Is!. siltegja, som Nor. Sv. etymol. s. 4 för till agh 'vatten',
bör utan tvifvel, såsom väl också allmänt sker, afledas af ett isl.
*siltegr 'som alltid ligger, är lugn'; jfr adj. låg; låge n. 'vindstilla',
laegja 'lugna'. 1 alla händelser innehåller ju ordet liksom Ågir gammalt ö.
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ning sammanställas med det i Bohuslän förekommande likalydande namnet, som i fsv. hetat Hveinar.1
S. 96: Katebo. Om ett fno. tillnamn Kutte se mina Ortn.
på -inge s. 82.
S. 99: Kusarp, Om fsv. personnamnet Kuse samt däraf
bildade ortnamn jfr mina Ortn. på -inge s. 81.
S. 103: Då hr NORRBY för Lägernäs ansätter en fsv. form
Läghirnäs, synes han ha förbisett den af mig, Sjön. I, s. 379,
påpekade stora svårigheten. Om, såsom man ju måste antaga,
första leden innehåller sjönamnet Lägern, fsv. (enl. NyLägbir,
måste denna sluta på -s, alltså Läghirsnäs, om r är radikalt,
i annat fall Läghisnäs (eller senare genom anslutning till nom.
Läghirsnäs). Af denna anledning måste man föredraga den af
hr NORRBY i andra rummet anförda grundformen Läghranäs.
Men denna förutsätter ett sjönamn Läghre, ock då faller hr
NORRBYS härledning ur fsv. lagher 2 'vatten, sjö', som har kort
a; ett *La3irö(n) (n-stam) hade gifvit Laghre.
Då jag, Sjön. I, s. 103, antog Lägern.vara en afiedning af
lthgr 'lugn'), såsom Lyghnir, fno.
lägher 'låg' 1. lägher
Lksir o. s. v., förutsatte jag, att s i Lägernäs bortfallit på grund
af ung anslutning till sjönamnet, men finner detta antagande
ytterst vågat. Jag anser som sagt numera troligast, att sjön i
fsv. hetat Läghre.
S. 103: Den af mig, Sjön. I flerstädes, påpekade förskjutningen af akc. 2 till akc. 1 söker NORRBY här på grundval af
KOCKS undersökningar förklara såsom utgående från synkoperade sjönamn. Förslaget vore nog akceptabelt, om icke en
dylik förskjutning uppträdde äfven i sådana namn, i hvilka
tydligtvis ingen synkope ägt rum, t. ex. Dofvern, Bjärken o. a.
S. 126: Br9,ng. I mina Sjön. I, s. 74 har jag icke blott —
såsom NORRBY förmenar — sökt förklara sjönamnet Brängen ur
en stam brang- 'brant', utan dit äfven ställt, om också med
tvekan, just det af N. så förklarade gårdnamnet.
Ytterby sn; formen enl. Holmberg Boh. hist. o. beskr.2. 3: 166.
Om säkra fall, där denna stam ingår i svenska vattendragsnamn,
se Sjön. I, s. 330 f. Att, såsom hr NORRBY gjort, äfven föra Lagern
dit, kunde af formella skäl ej falla mig in.
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Glottnehult (fsv. i Glutnahulte). NORRBY ser här
med rätta ett sjönamn. Detta måste sålunda i fsv. tid ha hetat
*Glutne ock hade väl närmast bort ge *Glottnen, ej Glotten,
såsom N. ponerar. Jfr dock Flocken (: fsv. Floknisrum Sjön.
I, s. 130).
Då hr NORRBY utan vidare förkastar min med tvekan framställda härledning af namnet å den lilla sjön Glytten
(: glytt 'liten pojke'), förbiser han den mängd stundom unga
ock skämtsamma »jämförelsenamn», som uppträder i vårt namnförråd. Glytten ligger nära intill den stora sjön Erlängen, ock
dess namn kan mycket väl uttrycka samma tanke som den,
hvilken ligger till grund för t. ex. Valpen (folketymologisk
ombildning af äldre Roben) vid den större Hunn (hvars namn
missuppfattats såsom innehållande best. form af hund) eller det
vanliga Kalfven, namn på små sjöar bredvid större, Besslingen
(af *Bitlinger) o. 5. P.
Mitt förslag till tydning af sjönamnet Glytten anger
sålunda en möjlighet, som en icke-fackman lätt förbisett. Jag
anser emellertid äfven hr NORRBYS tydning s. 130 fullt akceptabel ock med hänsyn till det i Glutnahult ingående sjönamnet
sannolikare än min egen.
S. 136: Kommarp. För sjönamnet Kåmmen har jag, Sjön.
I, s. 294, fått uttalsuppgiften Kam4men, ofta Kåm4men, men får
väl anta, att det af hr NORRBY angifna med alle. 2 (Käm8men2)
är det riktiga eller åtminstone vanliga uttaleti. Härför tala
ock de äldre formerna, af hvilka jag i Tillägg (Sjön. III) s. 9
redan anfört Kombatorp. Min förklaring ur kamber stödjes
genom växlingen af a ock å.
S. 151: En motsvarighet till det no. älfnamnet Folda ingår
i det fsv. (fda.) älfnamnet Fulda, som jag, Sjön. I, s. 151, konstruerar på grund af fuldubogha (Vald. II:s jordeb.). Om sv.
Fullen, Fullhöfden ock Fyllingen, Såsom NOREEN ock NORRBY
anta, också höra dit, är osäkert; härledningen ur full har goda
analogier, jfr t. ex. gr. bäcknamnet
Fick Bezz. Beitr.
22: 51.
1)

Min sagesman för detta namn är kamrer B.

ARRE.

Han skrifver:

»Kåmmen, vid gården Kamarp; både sjö ock gård nämnas ofta Kämmen,

Kämarp.»
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S. 172: Förnäm. Om fsv. fri i ortnamn se Sjön. I, s. 154.
S. 189: Frudehammar. Hr NORRBYS förklaring af detta
namn förefaller tilltalande. Nord. floe i vattendragsnamn har
jag behandlat i Sjön. I, s. 132.
S. 191-192 säger sig hr NORRBY ha påbörjat en detaljerad
kritik af mitt arbete; men som han möjligen ej får tid att utföra den, vill han redan här framställa de allmänna anmärkningar, som arbetet synes honom ge anledning till. Strax förut
nämner han, att han af arbetet »sett» ss. 3-290, alltså ungefär
en fjärdedel. Den vetenskapliga världen hade antagligen gifvit
sig till tåls, till dess hr NORRBY fått tillfälle att »se» äfven
slutet af arbetet.
Hvad nu hr NORRBYS anmärkningar beträffar — de röra
uttalsuppgifterna ock den mångenstädes framträdande bristen på
äldre former — kan jag för denna tidskrifts läsare inskränka
mig till att gentemot denna kritik hänvisa till mitt förord ss.
1--15, där jag uttryckligen framhåller, hvad jag ämnar ock
förmår bjuda läsaren, samt redogör för mitt arbetes plan ock de
med dess realiserande förknippade svårigheterna. Jag påpekar
där bl. a. (s. 7), att min afsikt är att »gifva en öfversiktlig
framställning af de principer, som i fråga om betydelse ock
ordbildning gjort sig gällande vid uppkomsten af denna grupp
ortnamn» (d. v. s. sjönamnen), ock vidare att »arbetet hufvud.
sakligen afser att tjäna till ledning för kommande specialundersökningar på detta område» (sådana som t. ex. den af herr
NORRBY utförda, där förf. också flitigt öst ur mina samlingar
ock härledningar), samt slutligen, att arbetet »endast gör anspråk
på att utgöra en inledning till forskningar på detta arbetsfält».
Då emellertid hr, NORRBY (s. 192) förebrår mig för vissa
onöjaktigheter rörande uttalsuppgifterna för Ydre, nödgas jag
meddela, att om här sådana finnas, detta hufvudsakligen beror
på hr NORRBY själf, då han nämligen aldrig inlöst sitt själfmant ock skriftligen (våren 1902) till mig gifna löfte att lemna
mig meddelanden om uttalet af Ydre sjönamn. Hr NORRBY
föredrog att meddela sina uppgifter på sätt nu skett.
Mina uttalsuppgifter från Ydre härleda sig hufvudsakligen
från kamrer B. ARRE i Linköping (förmedlade genom min kollega
i Svenska Akademiens ordbok OTTO HOPPE) samt från ett antal
prästmän i Ydre härad. Då jag för Hölen anger ett »väl högen»,
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beror det därpå, att jag om namnet på denna lilla sjö trots
förfrågningar ej lyckats erhålla någon uppgift. I fråga om
uttalsuppgifterna har jag i detta fall, liksom ofta annars, varit
hänvisad till visserligen bildade, men icke fonetiskt tränade män.
I fråga om mina uttalsformer hänvisar jag för öfrigt till
förordet s. 10 ock del II, s. 7, hvartill jag vill lägga, att jag i
en stor mängd i mitt arbete angifna fall för säkerhetens skull
skaffat mig uppgifter om samma namn från två ock tre, ja stundom — där lyckan varit god — fyra håll. Mera har jag tyvärr
icke kunnat åtgöra i saken; att det icke varit tillräckligt,
därom behöfver icke hr NORRBY upplysa mig. Jag tillåter mig
i detta sammanhang nämna, att — då tills dato arbetet är
otryckt från ock med t — jag fortfarande med stor tacksamhet
mottager uppgifter om sjönamnens uttal o. d., äfvensom naturligtvis äfven rättelser af ock tillägg till de partier, som förut
publicerats.
Att det är nödvändigt eller önskvärt att ha ledning af
äldre namnformer i en ortnamnsundersökning, har jag insett,
långt innan hr N. (s. 192) upplyst mig därom. Af den öfversikt,
som jag i Sjön. afd. V lemnar af de fornsvenska former, som
tjänat mig till ledning vid mitt arbete, framgår, att jag för ett
mycket stort antal af sjönamnen lyckats skaffa fornsvenska
belägg i form af gårdnamn, som äro sammansatta med vattendragsnamnen. Om jag till dessa lägger formerna från 1500ock 1600-talen, kan jag tryggt påstå, att de allra flästa sjönamnen blifvit belagda från äldre tider. Hr NORRBYS angrepp
mot mitt arbete i denna punkt är så mycket mera oberättigat,
som jag för alla de sjönamn från Ydre, som hr N. omnämner
(eller bort omnämna), i mitt arbete lyckats anskaffa i allmänhet
lika gamla eller nästan lika gamla belägg som hr N. själf:
Rakstorp (Raklangistorp) 1443, N. s. 34 — sam ma form
Sjön. I, s. 463;
Tångarp (Tangathorpe), ännu ej tryckt, men finnes i min
redan utarbetade art. Tången;
Winnersrum: hr N. har en 15 år äldre form från arkiv,
jfr ofvan s. 89;
Malexander (Malghasandr) 1345: jag har samma form
I, s. 390;
Maljeryd: här har hr N. en 54 år äldre arkivform;
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Lägern: här ha vi samma form Laaghearna3s från 1380
(däremot har hr N. af själfva sjönamnet mycket äldre former
än jag, något som dock intet betyder i sak, då dessa äro yngre
An 1380);
Fundsboda: båda 1322;
Frudehammar: båda 1571, Fluehammar;
Kommarp: NORRBY 1460, jag 1464 (Tillägg s. 9);
Njerfvehult: NORRBY (arkivform) 1545, jag 1596;
Skirshammar, först nu publicerat; här har N. arkivformer,
som jag ej känt till.1
Jag har nämligen ej haft tillfälle till arkivstudier —
det har jag redan i förordet omnämnt. Men skulle jag eller
någon annan väntat med en öfversiktlig framställning af de
svenska sjönamnen, tills arkivens gömmor blifvit genomforskade,
hade en dylik blifvit oskrifven; ock jag är, liksom de flästa fackmän med mig, fortfarande öfvertygad om att en sådan öfversikt
är till mycket stor nytta för mera detaljerade undersökningar 2.
Jag kunde ju visserligen ha förbigått de sjönamn, för hvilka
jag saknade fornsvenska citat, men tror, att jag därmed gjort
arbetet en stor otjänst;' ock jag vet, att denna uppfattning delas
af andra fackmän, bl. a. af (den numera aflidne) namnforskaren
lektor LUNDGREN, med hvilken jag rådgjorde i frågan. Att
äfven härledningar af dylika från fsv. tid icke belagda namn i
många fall kunna befinnas antagliga äfven för hr NORRBY, synes
framgå af de många fall, där hr NORRBY ur mitt arbete citerat
sådana, då det gällt att stödja hr NORRBYS egna härledningar
(se t. ex. Norrby ss. 51, 59, 91, 130).
S. 194: I mina Sjön. I, s. 253 skulle jag enl. hr NORRBY
ha »några gåtfulla rader». »Gåtfullheten» synes här uteslutande
bero på anmärkaren. Å anf. st. säger jag, att sjönamnet Hären,
trots enstafvighetsakcenten, måste på grund af gårdnamnets
Vissa här citerade partier af mitt arbete ha ej varit hr NORRBY
tillgängliga, de befinna sig emellertid i rentryck bland till Uppsala
insända ansökningshandlingar.
Man kan för öfrigt komma rätt långt äfven utan sådana, nämligen
om man i nysvensk form känner icke blott sjönamnet, utan älven ett
därmed sammansatt gårdnamn. Min erfarenhet är den, att de konstruktioner till fsv., jag på. grundvalen af dylika dubbla former gjort,
nästan alltid bekräftats af fornformer, som jag sedermera anträffat.
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form (nsv. när[e]ryd) anses utgå från ett fsv. 'Miro. Hr NORRBY
»kan ej följa bevisföringen». Jag vill då lemna den för de flästa
-obehöfliga upplysningen, att om sjönamnet icke varit en an-stam,
den nsv. formen af gårdnamnet efter kända lagar naturligtvis
*Hearsrydh eller llearisryclh); jfr Sjön.
lydt *Härsryd
del II.
S. 200. Hr NORRBYS tolkning af sjönamnet Narfven, fsv.
*Niterve, är utan tvifvel riktig. Den sammanfaller för öfrigt
med min egen, Sjön. I, s. 430, tryckt 1904 (men först 1905 till.gänglig).
S. 212: Tullerum. Ett vattendragsnamn Tull-ingår äfven i
sjönamnet Tullan, Salems sn, Svartlösa hd Sdml., samt Tullsjön
.(Gs 2 Ö 34). livad åtminstone sjönamnen beträffar, böra de
snarast föras till sv. dial. tull(e) 'topp', 'spets'; jfr no. sjönamnet
Tullreien, den öfversta i en rad af sjöar (Rygh NG-. 3: 240).
Hur tvilla (< *tuial-) : tulla ock swimman : sund af hr
NORRBY kunna uppställas som paralleller i fråga om ljudutvecklingen, är mig obegripligt. Af goda grunder hade man nog _
flerstädes i hr NORRBYS afhandling önskat en mindre grad af
tvärsäkerhet i frågor, som beröra den historiska ljudläran.

I öfrigt har jag ingen anledning att yttra mig om hr
NORRBYS afhandling. De flästa där behandlade gårdnamnen äro
nämligen utan vidare klara till sin härledning, vare sig de
äro »naturnamn», såsom Borga, Ed, Näs, Aspanäs o. s. v., eller
sammansatta med personnamn. De senare äro för öfrigt till en
ganska stor del redan tolkade af andra namnforskare, t. ex.
LUNDGREN (SY. landsm. X = L. hos NORRBY). Dessa omständigheter förringa emellertid högst obetydligt, om ens något,
berättigandet eller värdet af en afhandling, sådan som hr
NORRBYS, hvars styrka naturligtvis ligger eller bör ligga å helt
andra områden än det rent etymologiska — snarast i de kapitel,
som ännu ej publicerats. För så vitt jag kunnat finna, äro de
äldre namnformer, som äfven jag disponerar öfver, återgifna
med omsorg — det dialektala elementet torde andra vara i
tillfälle att granska.
Sv. landsm. 1905.
7
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Slutligen tillåter jag mig att — då dessa strödda anmärkningar delvis äro riktade till hr NORRBY — i detta sammanhang nämna en sak, som egentligen ej hör hit. Den rör en not
till min uppsats om Hestra i Ark. 17: 75, om byars innehåll
hr NORRBY ett par gånger yttrat sig. Jag vill då lemna den
upplysningen, att jag under mina försök att något så när
bestämma vissa sjönamns ålder ock framför allt under studier,
som stått i sgmband därmed, allt mera kommit till insikt om
att mina där uttalade betänkligheter nog kunna — åtminstone
delvis — på ett tillfredsställande sätt häfvas. Det lilla, som
jag på denna punkt sedermera trott mig ha utrönt, stödjer i sin
ringa mån deras mening, som vilja åt vårt folk vindicera en
mycket hög ålder här i norden. Jag yttrade mig den gången
mera »på känn», utan tillräckligt noggrann pröfning. Måtte
mitt öde för någon medbroder med anlag för hastiga domar
utgöra en varning ock ett afskräckande exempel!

Det moderna isländska ljudsystemet.
Några anmärkningar
av

H. BIIERGEL GOODWIN.

Materialet till föreliggande uppsats ingick redan i ett föredrag, som
hölls vårterminen 1903 i EDUARD SIEVERS' germanska seminarium i
Leipzig. Det gives här så till vida oförändrat, att endast sådana tillägg
ock förbättringar kunnat göras, som förf. hunnit inhämta genom jämförande studier av levande nordiska språk, måst svenskt vardagsspråk,
jämte grundligare kännedom om det svenska landsmålsalfabetet. Det
sistnämnda användes här nu i st. f. BELL-SWEET'S »Visible Speech».

I det levande talet har ingenstädes inom det nordiska språkområdet fornspråkets skick på det hela taget så troget bevarats
som på Island. Även om förskjutningarna i ljudsystemet äro
större, än den äldre generationen av språlZforskare var benägen
att medge, ock säkerligen ofantligt mycket större, än skriftspråket (bortsett från den arkaistiska ortografin) visar oss, så råder
dock inget tvivel om att det är en enastående rak utvecklingslinje man har att göra med uti den fjärran belägna öns norska
mål. Man torde just därför kunna vänta, att nuisländskan
(jfr Nor. Vårt spr. I, s. 25) vore det grundligast undersökta
av alla levande nordiska kulturspråk. I värkligheten är raka
motsatsen härtill fallet.
På grund av öns belägenhet har hittils endast ett fåtal
lingvister humait rikta sin uppmärksamhet på detta intressanta
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ämne ock ännu färre blivit någorlunda hemmastadda uti den
moderna isländskan. Hur mycket isländingarna själva bidragit
till modersmålets vetenskapliga genomforskande, dess estetiska
odling ock litterära spridning, har J. C. POESTION i sitt förträffliga, rikhaltiga arbete »Isländische dichter der neuzeit»
(Leipzig 1897) utförligt framställt (s. 175 if.). Men de som
syssla med språkets grammatik, ha snart funnit det i hög grad
besvärligt att plocka ihop de vittspridda uppgifterna i de isländska, endast delvis på danska tillgängliga arbetena. Ännu
besvärligare är det att leta reda på de många större ock smärre
bidrag rörande modern isländska, som i det övriga norden samt i
England, Tyskland ock Frankrike sett dagen. Jag hoppas i det
följande i någon mån ha åstadkommit fullständighet i översikten
över de nyssnämnda arbetena (alfabetiskt ordnade efter förf:s
n amn1) :
a) Av isländska författare:
BJÖRN MAGNI5SSON ÖLSEN, fil. d:r, prof.
Atskilliga uppsatser i tidskriften 'Timarit hins isl. bökinentafjelags', viktigast årg. II, bis. 1-30 Åvellingag-oclord,
årg. IX, bis. 48 if. Rasmus Kristjcin Rask.
Um stafsetning-. Firirlestur fluttur i hinu isl. kennara fjelagi uti 'Timarit um uppeldi og mentamål, II årg.
Rvik 1889, bis. 1-24.
Zur neuisländischen grammatik (en anmälan av CARPENTER'S grammatik) i Germania XXVII, 1882, s. 270 if.
FINNUR JÖNSSON, professor vid Kobenhavns univers.
Anmälan av CARPENTER'S grammatik, Litteraturblatt f.
germ. u. rom. Philol. 1881, sp. 42-45.
Stutt islenzk bragfrocti gefin åt af hinu isl. bökmentaf.
Kaupmannahöfn i892.
Fernir fornislenzkar rimnäflokkar er F. J. gaf åt.
Eign hins isl. bölimentaf. Khöfn 1896. Formålsorot bis.
V—VIII.
Nji dönsk ordabök med' isl. P;dingum, anmälan i tidskriften Eimreiäin, III år, Khöfn 1897, bis. 230-231.
islenzk stafsetningarorotbök, anmälan s. st. VII år, Khöfn
1901, bis. 122-125.
Islandsk sproglcere, et omrids af det isl. sprogs formImre i nutiden, Khvn 1905.
1) D. v. s. isländingarnas förnamn, ej patronymica eller andra
tillnamn.
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GU3)BRANDUR VIGFtSSON, M. A., professor i isländska vid Taylorian Institute, Oxford (jfr AN PORKELSSONS nekrolog över
honom, Ark. VI, 156 if. Ett enskilt bidrag till denna
isländska språkforskares levnadshistoria har SIGFUS BLÖNDAL
lemnat i Eimrei5in, IX år, bls. 27-29, Khöfn 1905).
An Icelandic Prose Reader (tillsammans med F. YORK
POWELL). Oxford 1879, p. 466 if.
R. Cleasby's Icelandic-English Dictionary, enlarged
and completed by GUDBRAND V IGFUSSON, M. A. Oxford
1874; tar endast upp de viktigaste moderna ord, dock utan
någonsomhälst konsekvens i urvalet. Jfr rörande det moderna språket »Outlines of Grammar» pp. XV—XXXVI
under de enskilda avdelningarna.
HALLD6R KRISTJAN FRIDRIKSSON, lärovärkslärare i Reykjavik.
islenzkar rjettritunarreg-lur gefnar tt af hinu isl. bökmentafjelaginu. Rvik 1859.
iSlenzk mcilmyndaljising. Rvik 1861.
Unirodur um isL stafsetning å fundi etc. Rvik 1899.
KONRAD GiSLASON, professor i Kobenhavn.
Dönsk oröabök med' isl. gdingum. Khöfn 1851.
Tidskriften Fjölnir, I år, Rvik 1835; förordet till II
ock III år, Rvik 1836-7 (»um stafsetning»).
Oldnordisk formlare. I hxfte. Khvn 1858.
åla II, Khvn 1889, ock många andra av hans språkhistoriska arbeten behandla eller belysa medelbart även det
levande språket ock dess fonetik.
Jöx PORKELSSON, rektor i Rvik, fil. dr. Alla hans välkända
arbeten grunda sig på en mera mångsidig undersökning
av språket i alla skeden, ej minst det moderna litteraturspråket.
Supplement tul islandske ordbeger, III. Rvik 1890-97
är den viktigaste källan för språkets nuvarande ordförråd,
men långtifrån fullständig.
PALL DORKELSSON, lärovärkslärare.
Beygingarreglur i islenzku, ävenledes med fransk titel,
täxten på franska. Copenhague et Paris 1902.
SIGFUS BLÖNDAL, biblioteksamanuens.
Anmälan av G. T. ZOEGA, Icelandic-English Dictionary
i Ark. 22, s. 91-96.
VALT3kR GUDMUNDSSON, fil, dr, docent i Kobenhavn.
Fornislenzk mälmyndaljaing eptir Dr. Lunv. F. A.
WIMMER pytt hefir V. G. Rvik 1885.; den isl. uppl. av
W:s fornisländska formlära i speciellt för isländingar omarbetat skick. Den lemnar i noterna värdefulla upplysningar
till nutidens isländska formlära.
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islenzk-ensk orctabök, anmälan i Eimreibin X år, bis.
223-27. Khöfn 1904.
SVEINN SVEINBJÖRNSSON, lärovärkslärare i Aarhus.
Specimen islandais. 'Sölin' i fonetisk transskr. Maitre
Phonötique. Paris 1905, p. 40.
b) Av andra författare:
ROLF ARPI.
Islands yngre litteratur ock språk. Språkvetenskap'.
sällskapets i Uppsala förhandlingar. Uppsala Univ:s Årsskrift 1885, s. 46 if.
Förslag- till ändringar i den isl. ortografin. Nystavaren III. "Uppsala 1889, s. 79 if.
Recension av PH. SCHWEITZER, Island, Land u. Leute.
Nordisk Revy, utg. av A. NORREN II, sp. 441 if.
Svar på PH. SCHWEITZER, Bemerkungen zu herrn Arpis
kritik (Nord. Revy II, sp. 470 if.) i Nord. Revy II, sp. 473
if. Uppsala 1884-85.
Anmärkningar till nyislänsk grammatik. Nordiska
studier tillegnade Adolf Noreen. Uppsala 1904, s. 70 if.;
anmäld av förf:ren i Eimrei5in XI år, bis. 158-59.
WILLIAM H. CARPENTER.
Grundriss der neuisl. g-ramm. Leipzig, London, Kjobh.
1881; åtskilligt, gott i ljudläran, annars föga pålitlig (jfr
BJÖRN M:SON OLSEN ovan).
A. J. Elms.
On Early English Pronunciation innehåller några tillägg
av HENRY SWEET rörande modernt isländska ljudföreteelser.
JULIUS HOFFORY.
Phonetische streitfragen i Kuhns Zeitschrift XXTII,
s. 533 u. a. st.
OTTO JESPERSEN.
Fonetik, en system. fremstilling af lxren om sproglyd.
Khvn 1897-99 — tar ofta hänsyn till av dess förf. studerade isl. ljud; var sådana äro behandlade, anges i registret,
s. 625.
ADOLF NOREEN.
De nordiska språken. 2 upp!. Stockh. 1903, s. 1719; mycket rikhaltiga upplysningar.
Pkin PASSY.
De nordica lingva qvantum in Islandia ab antiqvissimis temporibvs mvtata sit. Thesim facvltati litterarvm
Parisiensi proposvit P. P. Paris, Firmin Didot, 1891 —
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med en utmärkt fonetiskt transkriberad täxt (ur. Gylfaginning 54), s. 49.
L' kriture phondtique II:me öd. Paris 1898 — en
mindre noggran täxtbit i Maitre-phonötique-alfabetet (Jöhannesar gu5spjall 3: 6) på s. 40.
JOHAN STORM.
Isländisch. Engl. sprache I, s. 235-239, med viktiga
tillägg till den utförligaste framställning av det isländska
ljudsystemet i den vetenskapliga litteraturen av
HENRY SWEET.
Handbook of Phonetics. Oxford 1872, s. 144-152
med transskriberade täxter.

En systematisk framställning i form t. ex. av en monografi,
i stil med de svenska landsmålsavhandlingarna, en »isl. folkmålets ljudlära», som hälst borde grunda sig på en tillräckligt
omfångsrik samling av ljudskrifttäxter från olika landsändar på
Island, saknas ännu fullständigt. Denna vackra ock tacksamma
uppgift skulle, hälst i den närmaste framtiden, tagas om hand
av någon med kännedom om det ingalunda lätt lärda språket
välutrustad stipendiat. Det blomstrande lilla samhället på
Island undergår genom en allt livligare beröring med den danska
huvudstaden, engelsk kultur ock snart sagt hela den moderna
europeiska kulturen en kraftig ock rask utveckling. Denna
-torde med den där ännu rådande fattigdomen ock de gamla
traditionerna snart också röja bort det myckna, som ön gömmer
kvar av fornkultur, ock därmed även samtalsspråkets nuvarande
karakter.
För närvarande iakttager man lätt, att vissa särmärken i
det isländska talspråket kunna bara förskriva sig från att det
begagnas av ett synnerligen starkt litterärt intresserat ock
begåvat folk. Litet var på Island är »hagmxltur», som det
heter, d. v. s. i stånd att uttrycka sig poetiskt, eller rentav i
värs. De långa nätterna användas ännu på de ensliga gårdarna
till läsning, fast ej mera så mycket som förr av den forna sagolitteraturen, men nu kanske desto mer av modern vetenskaplig
ock vitter litteratur, både den originalt isländska ock den i
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goda översättningar tillgängliga.1 Detta invärkar ej endast på
formläran, som enligt min förklaring allramäst genom skriftbilden
har bibehållit sin rikedom av böjningsformer, utan också på
språkets fonetiska sida. Jag skiljer här så att säga mellan
begreppen »fonem» ock »uttal», båda i pregnant betydelse. I
flera fall lever ett ords eller en ordforms »fonem» bredvid den
litterära »uttals»-formen. I böjningen av substantivet må5ir till
exempel ha fonemerna utjämnats över hela singularisböjningen;
man skriver, läser ock »uttalar» däremot nom. m65ir — obliqvusmå5ur. Likadant kallar = karlar i dagligt tal, men man utläser det senare ordet oftast med uttalat r. 1 hastigt tal kunna
de olika obetonade ändelserna -ar, -ur, -jr oftast bli ar eller r,
men de ha ingen benägenhet att falla ihop i en enda obetonad
ändelse eller, med hänsyn till de två sistnämnda, att försvagassom i svenskan. Varken de många konsonantlösa ändelserna
på -a, -i, -u eller den ytterst vanliga nominativändelsen -ur ha
hunnit ramla bort, då de — oaktat den rent expiratoriska
akcenten på första stavelsen av alla ord — bevaras av det litterära ock speciellt det högt uppskattade poetiska språket. Genom
detta bibehållande av så många olika fullvokaliga ändelser får
isländskan karakteren av ett synnerligen musikaliskt, fint modulerat språk, som inom det germanska området endast i svenskan har sin make. STORMS uppgift (Engl. spr. s. 236) om en
olikhet mellan vokalljuden i ändelsen -ur ock andra °betonadeu å ena sidan ock det betonade u-ljudet som t. ex i miater 2 eller
ip3 å den andra har jag inte funnit riktig; överhuvud förvånas
man över den obetydliga roll, akcenten spelar i språket, ock
över likheten mellan somliga korta ock långa vokaler med avseende på tungställningen, t. ex. hinunni4, lq5vconem5. En destostörre roll spelar kvantiteten, ock denna företeelse i den
isländska vokalismen vilja vi undersöka något närmare. Den
Jag tänker i främsta rummet på sådana populära upplagor som
föreningarna »His isl. batmentafjelag» og »His isi. pjöävinafjelag» ge ut.
F. KÖLPIN RAVNS /Ettgengi og kynketur eller G. ARMAUER HANSENS
Darwinskenning o. fl. i sina prydliga isländska editioner äro sannerligen folkbildningsmedel, som varje annan nation kan missunna isländingarna.
munur, 'skillnad'.
4) himininn, nom. ock ack. 'himmelen'.
uppi, adv. 'uppe'.
5) lofunnm, dat. pl. 'med händerna'.
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framställning detta förhållande har funnit i vårt nyaste arbete
om det isländska språket, jämte ett par andra punkter i samma
arbete, kan jag icke gilla.
I sin Islandsk sproglore går FINNUR JÖNSSON ut ifrån ortografin, som just med avseende på vokalismen står på samma
ståndpunkt som den engelska. Liksom vi där ha att göra med en
bokstavs »a lp h ab etic soun d» ock ett flertal olikartade andra
ljud, som denna samma bokstav representerar i förbindelser med
andra vokaler eller konsonanter eller också t. ex. i svagtonig
ställning framför eller efter vissa konsonanter o. s. v., så bibehålles i isländskan fortfarande det gamla tecknet för längd över
vokaltecknen a, o, i, u i likhet med engelskans stumma -e efter
a, o, i, u, e i lane, lone, line, lune, serene; å, 6, i, U
kunna emellertid motsvara ganska olikartade ljudvärden, som
knappast överhuvud låta sig tvinga in uti en så trång regel
(en regel som säger: 'bokstäverna ha det ock det uttal' o. s. v.)
som den i Isl. sprogl. s. 5-6 givna. I slutet (s. 6) finnes det
en anmärkning, som helt enkelt påstår: alle vokaler kan
vrere både lange og korte.
Enligt mina iakttagelser skilja sig de isländska kvantitetsock diftongisationsförhållandena i vokalismen så starkt från de
danska, att jag ej tvekar att omtala här såsom norm i nutida
isländska vad jag har samlat in under mina studier bland den
över tusen människor starka isländska kolonien i Köpenhamn.
Mig veterligt tala dessa isländingar sins emellan uteslutande
hemlandets språk ock eljest en danska, som är minst lika
instruktiv för fonetikern som själva deras isländska. JESPERSEN
omtalar en mängd fall, mäst i konsonantismen, där isländska
egendomligheter träda starkt fram i uttalet av danska.
Vad vokalismen angår, märkes först ock främst den större
skillnaden mellan lång ock kort vokal, som, åtminstone i enstaviga ord, synes vara rätt otydlig i danskt tal. Men just hos
de vokaler, där danskan visar en stark diftongisation ock
perspirerat glidljud, som t. ex. i hy eller tiyx blir till själfständigt element efter »stod», har isländskan jämn längd framför
»neutral konsonant» (se nedanför), altså t. ex. i pci mc4r, 1 peiaa 2
Ivi meir 'desto mer'.
14,5a - 'betyda.
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ock även i rent uddljud i b/ii är glidljudet, som av fysiologiska
skäl måste uppstå efter en värklig 'high-front-narrow' (a), för
oväsentligt för att behöva betecknas eller alls beaktas. Likadant
är förhållandet hos it i sådana fall somFaiy,2 'high-back-narrowrounded', där diftongisationen är av helt annan art.
Däremot äro de motsvarande långa 'wide-front'-vokalerna
ock ce starkt diftongiserade under akcenten. Det heter sålunda
skder,3 bauta vö4, lceoa5 o. s. v. Det väsentliga är nu, att den
efter min uppfattning något för mycket omtalade ock av FINNUR
J6NssoN återigän upptagna diftongisationen av 9, som i skrift i
de flästa fallen representeras av 6, är mindre tydlig än de förra.
Denna iakttagelse överensstämmer med den av amanuens
R. ARPI på Island gjorda. Jag vågar gå så långt, att jag
påstår, att å-vokalen i uddljud ock framför »neutral konsonant» är knappast mera tydligt diftongiserad; men det är
svårt att riktigt analysera det au-aktiga, som detta ljud företer.
Med danskt an) i hav har det en fonetiskt föga motiverad
likhet.
Härvidlag spelar en annan speciellt isländsk företeelse en
väsentlig roll. En stor del av konsonanterna äro nämligen
ungefär som i ryskan, men i en annan grad ock utsträckning,
mottagliga för palatalisation ock ännu mera för velarisation:
liksom k, g, x,
motsvaras av A, g, y, y, som äro starkare
skilda än i de flästa språk, finna vi också y bredvid g, 1 eller
Z bredvid L ock slutligen velariserade motsvarigheter till alla
nasaler ock frikativor. Starkast träder motsatsen mellan palatalisation ock velarisation fram i första elementet av de för isländskan egendomliga infrik a t or , skriftens pp, tt, kk (kk ock ht);
jfr t. ex. hc'e6plcegd6 ock kca0btr7 , ci,eälyeanis ock 80oralcegd 9,
4i/.9i(eati) ock c6j0gerl°.
Läppartikulatio-nen är eljest i isländskan ganska svag. Det
visar sig i den totala avrundning, vokalerna fa, y ha undergått.
Det förra har även den konventionella ortografin redan över') b1S, 'bly'
2) Pti 'du'.
3) sihr 'sedvänja'.
baata vi6 'lägga till'.
lesa 'läsa'.

6)

heppilegt 'gynnsamt'.
koppur nattkärl'.
8) eettjör6in 'fosterlandet'.
2) öttalegt 'förfärligt'.
10) okkur 'oss'.
7)
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givit i enstaka ord som Mra gy&&, gier01 ock språket i allmänhet vidare utvecklat i överedsstämmelse med andra e, t. ex.
i siion, gran, rOn2 ; y däremot, som i uttalet har fullständigt
sammanfallit med i, liksom med i, vidhåller stavningen såsom
en uti alla ord (utom ykkar, ykkur, spyrja 3 ock den överflödiga bokstavens namn 4), meningslös börda för den isländska
ungdomens järnor.
Läpparna användas däremot till att jälpa med under velaTisationsprocessen, som då i de flästa fall synes bli en 1 ab i o velarisation. Denna företeelse iakttages lättast i de många fall,
där redan i den klassiska isländskan vokalerna a, o ock u (de
i sig själva velara vokalerna) ha övergått till ett annat ljud,
som betecknades i skrift med å, å, å. De flästa språkhistorici
(jfr Nor. Aisl. gram.3 § 119,3) förklara denna skrivning i likhet
med alla andra å, å, å som tecken för förlängning framför
konsonantförbindelserna 1 + labial ock 1. + velar. Denna förklaring har visserligen paralleller i alla möjliga språk, t. ex.
förlängningen framför rd, rn o. S. v. i svenskan; men det synes
mig enklare ock mera sannolikt, att vi här ha med den tidigaste labiovelarisationen i isländskan att göra, som sedermera
har gripit omkring sig i hela språket.
I exemplet hålfur, håLuver låter det för ett öra, som inte
har vant sig vid fonemet, som om vokalen vore ett starkt ock
tydligt diftongerat au,. Detta påminner om det vid närmare
skärskådande tydligen oriktiga intrycket, nybörjare i ryskan får
av de framför palatal konsonant (isynnerhet n, Å eller T) stående
e-vokalerna. Men man är berättigad endast till en beteckning
i ljudskrift L„, då labiovelarisationen faktiskt ter sig som en
u-aktig biartikulation. Likadant förhåller det sig med å ock å
i hålmur eller tilfur. Icke mindre tydligt träder biartikulationen vid konsonanten fram i infrikatornas första element, t. ex.
ått år!, starkast framför gg som t. ex. i långur lagoger, kångi
.hogit p, tingur uguger. Det uppges ifrån en trakt på Island ett
dialektiskt uttal av ag som ay,, som har funnit ett skämtsamt uttryck
i en 'skopvisa'. Den försöker återge Vestflr6ingarnas uttal något
grövre med ceng, som genom vanlig skrift avser att beteckna affig :
3)

gera 'göra', geräi 'gjorde', gerä 'gärning'.
gröa gro', reri
»ta 'vända', greri
sneri
4) e lyy.
'er' dat., 'er' ack., 'fråga'.

r6a 'ro'.
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paä er am hangar gtengur
fyrir sveenga Manna,
bera pseng ti ftengi
Utå ltenga toengal.

Denna företeelse skiljer sig alltså från den förra därigenom,.
att labiovelarisationen framför velart gg är här ersatt av palatalisation framför vg. Även ett 'neutralt' aug uppges från några
trakter på norra Island.
Slutligen betrakta vi det ytterst viktiga ock för den här
omtalade saken mäst belysande förhållandet mellan vokalljuden
ock omedelbart följande palatal eller velo-palatal frikativa.
Exemplen s4wa2 ock sTcoyors äro de mäst typiska. I det förra
ordet, som ju av goda skäl är ytterst vanligt i vardagsspråk,
sammanfaller oftast konsonanten med sina biartikulationer till
ett enda enkelt 2,, som blir ännu tydligare, när a — som hos somliga individer från södra Island — blir ce, alltså scea. Det senare
förekommer så ofta i dagligt tal i formen sTe66.er, att HENRY
SWEET torde kanske ha rätt i att uppställa detta uttal som det
normala. Men det är väl att märka, att även i sTc66.er med
bilabial pertonerad frikativa det velara elementet ingalunda
saknas, ehuru vi i ljudskrift endast ytligt återge det med „
såsom biartikulation. Med våra analfabetiska tecken (enligt
OTTO JESPERSEN) försöka vi skriva det på följande sätt:

6
P

Y
a
E

5

••

g

••
•

1

•
•

53
•
53* eller 32*
•
2

Viktigast är då naturligtvis analysen av :y-ställningen;
:y 2 tycks vara det normala i sciya, där :a-elementet är så ringa

utvecklat, att det kan förbises. Men i 14y„er 4, hy.a5 är det
) Det är en besvärlig väg att gå

1

för den hungriga lilla Magnus,
att bära tång i armen
ut på den långa landtungan.

segja 'säga'.
skögur 'skog'.
lågur 'låg'.
ljuga 'ljuga'.
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för en grundligare fonetisk analys lika viktigt som det velara
elementet i sTe(26utr.
Vi gå nu tillbaka till ljudförbindelserna 1 + labial ock 1 +
_guttural (velar ock palatal inbegripna i denna beteckning). Här
uppstår labiovelarisation i bägge fallen i enlighet med det i
föregående sagda. 1 drages tillbaka i L-ställningen, fast i något
olika grad framför labial ock guttural. I det senare fallet är
det identiskt med bäjerskt-österrikiskt i gloadvnil med avseende på :y-ställningen. Framför labial t. ex. i illfur, hjålpa
(yegupa), hålmur bildas ljudet mindre trångt ock möjligtvis litet
längre fram; analfabetiskt :cc 5 T P i fålk, :a 5 y P(i) i hicilmur
74.9ntr. Perspirerat / i de fall, där 1-ljud står framför perspirerad explosiva, är dialektiskt; det labiovelara elementet blir
då i ord som t. ex. st(luka knappast mindre tydligt. Samma
labiovelarisation visa också orden håls ock skåld, varav det
förra synes något svårt att förklara på annat vis än genom
analogi till de synnerligen ymniga orden med 1 framför
labial eller guttural i isländskan; i skElid kan gutturalen, som
föregår ljudförbindelsen ock endast genom en velar vokal är
skild från den, lätt ha haft samma invärkning som ett k, som
följer efter.
Palatalisationen i fall som Helgi, velja o. dyl. skall behandlas utförligt i samband med hela ljudläran på ett annat ställe,
då den icke, som ovan, har något sammanhang med vokaldif-tongisationen.
Det återstår sålunda bara att tala om diftongerna i ord som
maäur, båtur, sonur, ljåtur, låta ock munur d. v. s. framför
neutrala, för antingen palatal eller velar invärkning ej mottagliga konsonanter ock sedan i uddljud. Något märkes även i
dessa fall en tendens till vokalfärgad 'breath-glide', men det
last framträdande är dock den egentliga vokalspaltningen eller
diftongisationen. Även här förefaller den vara av annat slag
än det i den kända litteraturen angivna. EDUARD SIEVERS
påpekar mycket riktigt, att man vid de flästa tyska el- ock audiftongernas analys lätt kan övertyga sig om att icke någon
1) Jfr förts utförliga redogörelse för detta fonem i Språkvet.
sällsk:s i Uppsala förhandl. 1904-06: »Ober umgangsspr. in Sildbayern,
s. 87-89 ock tabellen efter s. 106.

110

BUERGEL GOODWIN, DET ISLÄNDSKA LJUDSYSTEMET.

'high-front'-vokal ingår såsom andra element i dessa tveljud,
genom att sticka in ett finger mellan tänderna ock uttala ljudförbindelserna med eftertryck ock långa. Vid e ock u skulle vi
då bita på fingret, men dessa konsonantiska komponenter f, ock
o äro 'mid-front', i följd varav tänderna på sin höjd sluta sig
tätt över fingret, men komma ej att skära in i köttet på detsamma. Är nu detta redan fallet med den vanliga au-diftongen
i tyskt vårdat språk, synes det i isländskan gå så långt, att
varken tungan (ock därmed käken) höjes väsentligt eller att
någon avsevärd läppartikulation inträder. Sydengelskt ou i
uddljud visar oss ju med hänsyn till läpparna precis samma
egenart. Jag skulle därför hälst vilja skriva de ovan anförda
orden i ljudskrift In gcter, Wocter, lkuctal ock särskilt framhålla,
det vokalspaltningen är så föga väsentlig i dessa fall, att den i
vissa landsändar alls ej hunnit utveckla en för de infödda medveten diftong, ock att den snarare ter sig som en förbindelse
av vokal med dess litet trängre bildade konsonantiska motsvarighet. I de tre dessa exempel föregående orden ma gatr, scogy,ner,
meener2 ha vi med samma sak i en annan vokalskiftning att
göra. I uddljud däremot inskränker sig spaltningen till de
gamla långa vokalljuden, följaktligen finna vi cig, bp, Ptiy, men
hg, so, åu. Dessa vokaler äro dessutom ytterst sällsynta i uddljud, åtminstone under akcenten.
Obetonade vokaler visa ingen diftongisation alls i talspråket.
Biakcent inberäknas under det om de akcentuerade vokalerna
sagda.

En stor svårighet vållar den ljudfysiologiska analysen av
isländskt u. I denna punkt har FINNUR JÖNSSON säkert ej
träffat det rätta, när han ställer ihop det mycket egenartade
ljudet med da. ø i stad eller y i tyn91. Jag har själv tidigare
använt landsmålstecknet y för detta fonem. Men svenskt y i
mycket t. ex. står också det isländska ljudet något närmare.
Det står ungefär mellan y3 ock u i sydsvenskt, speciellt i som'bål', 'ful', 'luta'.
'mann', 'son', 'skillnad'.

3) d. v. s. riksspråkets.

BUERGEL GOODWIN, DET ISLÄNDSKA LJUDSYSTEMET.

111

liga trakter av södra Småland vanliga u-ljudet i hund. Men,
som vi ovan anfört, är läppartikulationen, som utmärker såväl
det danska som de båda svenska ljudena, i isländskan ganska
svag. Tungställningen är i det närmaste den utav u imid-front',
men förefaller mig så starkt dragen åt 'mixed'-hållet, att den
påminner mig, när jag ser bort från den trånga enarrow'-)
ställningen av hela munhålan hos det isl. ljudet, rätt mycket
om sydbäjerskt e i iiber. Jag tvekar därför icke att också
använda samma tecken ock att försöka analfabetiskt beskriva
ljudet i munur som:
:a 7 p gf y öhi.
HENRY SWEET har i sin 'Handbook' redan tagit upp skillnaden
mellan e i palatal omgivning ock ce i andra ställningar. Jag
tror mig på ett liknande sätt kunna konstatera, att vår omedelbart ovan behandlade 'mid-front mixed' u eller bättre s har en
palataliserad motsvarighet, som är ren 'mid-front' (om icke möjligtvis t. o. m. 'advanced') t. ex. i sigur5ur, som jag bestämt
hört som 8.iyeraer. Även i gu5 g6ie0 torde u skilja sig på samma
vis från ljudet i munur.
För 'mixed'-karakteren av isl. e talar även, att denna vokal,
när den inte från annat håll själv påvärkas som i Siguräur,
är neutral i avseende på förbindelserna med icke-neutrala konsonanter. I hugur (med ,r), guu. (med g), kuldi (med k) o. s. v.
iakttages icke någon som hälst biartikulation varken åt det
ena eller andra hållet. Så är fallet även vid ö (8), som är
likaledes skild från motsvarande danska ljud, ock i någon mån
också hos a. Dessa tre vokaler påvärkas själva av följande
palatal + palatalvokal (ett slags i-omljud eller vokalharmoni),
men behålla sin egen kvalitet utan att påvärka omgivningen i
alla övriga ställningar. Något egendomligt är den vid o efter
velar konsonant framför icke-neutrala konsonanter under huvudtonen uppstående triftongisationen : le9o2ma ock liknande, som jag
emellertid tills vidare räknar till en mera individuell, fast
vanlig skiftning i uttalet.
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Till belysning av mina anmärkningar slutar jag min lilla
redogörelse med en liten täxtbit i fonetisk omskrivning, som
bär framträder i en något förbättrad upplaga' jämte en annan
liten poetisk täxt (av HANNES HAFSTEINN), som skall lemna några
slående exempel på vokalharmoni.
I. Ur Almanak hins islenzka Pj6civinafjelags 1905, Rvik
1904, bls. 88 (skritlur):
000, "backb0
foraschnn: kp,igtdva "bcocpacorOW, kveoPpn
må?
"baeNO: praschrm-opa-sgal aoyt
"bco.cpOwrOi. ar så:9w: pakt
Pata° ar as
pr.:
skatt eatjn, staga.
metgh adyi sema
hun mcima mn sa8,aa
b.:
PduyvO Prasebn.
1 st. f. att återge 'infrikatorna' noggrant har jag nöjt mig med
att sätta a-tecknet för aspiration framför explosivan. Detta motsvarar bäst det akustiska intrycket.
Presturinn: »7da bo6or6i6, hvernig er pa6, barni6 mitt?»
»Presturinn — — skal ekki stela.»
Barni:
Presturinn: »Detta er ekki rött, bo6or5i6 er svona: fizi skalt
ekki stela.»
Barni5:
»Hån mamma min sagbi, a6 4 m2etti ekki segja
jiz vi5 prestinn.»2

II. pyr er lciwn fiaidgmn 4n,
paievw blciyfi hcifi em vcigugan,
hcorfi unr ci,,tft afset ar;,‘ gregt
ciertan dchpn simarlethgan.
I Zeitschrift f. d. Philol. bd. 37, s. 409 hade det endast varit
mitt syfte att lemna en isländsk täxt i landsmålsalfabetet. Min ovan
citerade uppsats om sydbäjerskt vardagsspråk med sina tillägg till alfabetets teckenförråd var då ännu icke utkommen.
Översättning:
Prästen: 7:de budet, hur heter de', mitt barn?
Barnet: Prästen skall icke stjäla.
De' ä' inte riktigt, budet heter: du skall icke stjäla.
Pr.:
Jo, men min mamma sa, jag fick inte säja du te'
B.:
prästen.
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laginn ock daginn torde i vardagslag regelbundet uttalas på
samma sätt som bkeinn ock 93ginn, d. v. s. utan hörbar frikativa,
men då blir ni även i dessa ord till in ock i slarvigt tal endast f.
kjer er lagin pögnin ein,
Ji hefir blieinn haft um vangann,
horft yfir wginn efst å grein
allan daginn sumarlangan.1
Dig kläder endast tystnad,
du har haft skimret om kinden,
blickat över havet på den högsta grenen
hela den långa sommardag.

Sv. landsm. 190.5.
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Musique de danses, notCe en Upland par K. Bohlin, p. 5-19.
Polonaises et valses, jouees par un paysan (sur violon et sur vielle).

J. N. Cramér, Une course de service postal entre Gotland et

Öland en 1830, p. 20-36.
En deux bateaux (å voile) on partit d'öland le 27 janvier pour
aller å Klintehamn (Gotland). La glace et le vent les detournerent de
la route. Le froid etait formidable, la nourriture manqua. On dut
quitter les bateaux et marcher sur la glace, transportant les sacs de
poste sur une sorte de traineau. De huit hommes trois moururent pendant le trajet. Enfin le 3 fevr., apres les plus grands perils et des
privations extremes on descendit å terre prås de Västervik. Les postes
furent sauvees.

Fables (contes d'animaux) recueillies dans la province d'Österbotten (Finland) par J. E. Vefvar, p. 37-66.
En patois, tirees de la grande collection de Rancken.
Comment rours perdit sa queue: sur le conseil trattre du
renard l'ours met sa queue dans un trou de la glace pour avoir des
poissons. Echange d'un morceau de viande et d'une potee de beurre.
1, p. 37; 2, p. 40 (perte de la queue); 6, p. 43 (le loup perd la queue).
L'ours et le renard battent le ble ensemble; le moulent; font
du gruau. 2, p. 39; 4, p. 41; 5, p. 42 (såment des navets et de la
seigle); 7, p. 43 (loup et renard).
Ours et renard ont acquis une potee de beurre; le renard
mange le tout, en pretextant le bapteme d'un enfant; du beurre sous la
queue. 2, p. 39; 3, p. 40; 4, p. 41.
Le loup vent s'emparer d'un cheval: sur le conseil du renard il
s'attache å la queue du cheval. 8, p. 44; 9, p. 44; 36, p. 66 (c'est le
renard qui s'attache å la queue).
L'ours demande au paysan ses boeufs. Le renard tire le
paysan de l'embarras; chasseur qui siffle; fours se laisse Her etc. Le
renard aura pour recompense des oies, va les chercher dans le sac, y est
pris. 10, p. 45.
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Loup et berger: le loup prend un agneau; le fusil rate. Le
renard prend le butin au loup. Corbeau a une gelinotte dans la bouche,
la laisse tomber. 11, p. 46.
Lievre et renard dans le puits: manivelle å deux seaux, le
lievre se sauve. 12, p. 47.
Renard et boue dans le puits: le renard grimpe sur le dos du
bouc. 13, p. 47.
Corbeau sur le toit avec de la viande, le renard le fait chanter.
14, p. 48.
Corneille sur un arbre: le renard se fait donner ses petits
(autrement il abattra l'arbre). Elle s'avise du mieux. Il fait le mort,
saisit la corneille; elle se sauve par ruse. 15, p. 48.
Faucon et renard se regalent: assiette et bouteille. 16, p. 49.
L'ours se fait tirer une epine de la patte par une vieille;
lui donne pour recompense un cuissot de sa propre vache, qu'il a tuee.
Le loup le lui dispute, est tue par olle; un renard lui fait fouiller la
taniere du loup, lui prend le cuissot. 17, p. 49.
Lion et ours, le hon nia pas peur. Un soldat (cosaque) lui fait
peur (lui r crache » du fusil, le frappe de la r cöte »). 18, p. 51; 19, p.
52; 20, p. 52; 21, p. 53.
Homme et anirnaux: il pretend laver des intestins de Hon, d'ours,
de loup. Ils veulent voir le chasseur. Conflit dans la chaumiere: le chat
saisit foreille de l'ours; ours sur Hon, Hon sur loup, bus s'enfuient. 22,
p. 54; 23, p. 55; 24, p. 56 (c'est le Hon dont le chat saisit l'oreille).
Ane, coq et chat s'egarent dans le bois, trouvent une cabane de
brigarids. Le chat saute aux yeux du brigand, l'åme lui donne un coup
de pied, le coq regratigne. 25, p. 57; 26, p. 58.
On va tuer le betail pour faire des noces. Chat, coq, mouton,
boeuf et cheval se sauvent. Cabane dans le bois, un loup entre, le
cheval le bat, le boeuf et le mouton le frappent, le chat le griffe, le
coq chante. Le loup raconte l'histoire å sa maniere. 26, p. 58.
Ours et loup vont se battre avec chien et chat. Ceux-ci
viennent, les « pointes » (= les queues) en l'air. Le chat attaque la
queue du loup; grimpe sur l'arbre, oir se trouve rours. 27, p. 59;
28, p. 59 (le loup a peur du « sabre»).
Renard et chat: le renard a mille ressources, le loup le saisit;
le chat n'en a qu'une, grimpe sur un arbre et se sauve. 29, p. 60.
Chat malade: souris, confession, mort, sepulture. 30, p. 60.
Vieux chien dans une chaurniefe du bois. Un loup lui °mimande des bottes, lui procure du cuir, de la graisse. On se bat, condition de bataille: le vaincu habitera le bois. Lettre confiee au chat,
les souris la mangent. Guerre å jamais entre chien et chat, chat et
souris. 31, p. 61; 32, p. 63 (privilege sous la queue); 33, p. 64 (le
testament sous la queue).
Museau fendu du lievre: le lievre pleure, il a peur de tout.
Sur re conseir du renard, il s'elance au milieu de moutons: ils s'effraient,
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lui rit. 34, p. 64. — Personne n'a peur du liåvre, il va se uoyer, les
poissons s'effraient, le lievre eclate en rire. 35, p. 65. — Le renard
s'attache, sur le conseil dn liåvre, å la cuisse d'un cheval. Le cheval
s'effraie, le renard se debat, le liåvre rit. 36, p. 65.
Li on et ours abattent un boeuf, renard prend le butin. Paysan
accuse le loup de ravoir mange, le tåte par la main au dedans, le met
å renvers. Paysan tue le loup, la peau a des poils des deux c8tes, il
la vend pour deux. 37, p. 66.
0. 0appelin, FCte anniversaire å Kivik (Ocherie en Scanie)

pendant le carme, p. 67--79.
Moeurs populaires. Les pecheurs se rassemblent le lundi de la
senaaine sainte pour faire le compte de rannee precedente. Costumes;
construction des maisons; repas. Råglements locaux. Distribution des
påches.
E. Ljunggren, Le vb. böna nettoyer, frotter = angl. to beene

("to swell by steeping in water"), allem. hanen, p. 80-87.
E. Flellquist, Remarques sur la dissertation de R. Norrby: Noms

de villages du district d'Ydre, p. 88-98.
Diseussion de retymologie de quelques noms. Le district d'Ydre
dans la province d'Ostrogothie.
H. Buergel Goodwin., Le systine phoiAtique de l'islandais

moderne, p. 99-113.
Bibliographie de la litterature du sujet. Une grammaire scientifique
(statistique ou descriptive) de rislandais moderne n'existe pas.
Quelques traits caracteristiques du syståme phonetique: les desinences atones (d'intensite differente) sont extraordinairement bien conservees; le developpement des voyelles longues merite plus d'attention
qu'il n'en a jusqu'ici attire; la differenciation des voyelles islandaises
est d'un caractere tout special.
Les voyelles å, å, ii (longues) sont labiovelaires devant 1 + cons.
labiale ou velaire; 1 se distinguant par une articulation accessoire velaire.
D'autres consonnes aussi, surtout les fricatives, trahissent une articulation
labiovelaire, å comparer par ex. skågur et segja.
Les diphtongues developpees d'autres voyelles sont d'une nature
tout å fait differente.
Analyse des voyelles u et ö. Ces deux voyelles, comme aussi a,
sont « neutres », ni labiovelaires, ni palatales.
A la fin deux petits echantillons d'islandais parle, en transcription
phonetique avec traduction suedoise.
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