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Staffanssjungning
sådan den utförts i Närike (Edsbärg ock Hackvad) kring
medlet av 1800-talet, jämte varianter från andra landskap.

Uppteckningar av A. G. NYBLIN.

Deltagare:
Kung Herodes, klädd i husardräkt eller i vanlig bonddräkt

(på byxorna hava i detta senare fall fastsytts breda revärer);
på huvudet väderklyvare med tofsar ock pappersstjärnor;
rött bälte med spännen kring livet; värja.
Betjänten, klädd i en gammal husardräkt eller i bonddräkt,
men med vita revärer; på huvudet väderklyvare eller rödock vitbrokig mössa.
Två soldater i vanlig soldatuniform.
Tre vise män, klädda i vita skjortor ock vita byxor eller vita
kjortlar; omkring midjan röda bälten; på huvudet strutlika
huvudbonader av sockertoppspapper med påklistrade guldpappersremsor; på bröstet äro fästade röda järtan med svärd
igenom ock här ock där på dräkten stjärnor av kulört papper.
Stjärnförarn, klädd i vanlig bonddräkt. Han bär stjärnan.
Denna har formen av en kort cylinder ('/2 met. i längd ock
1 met. i diameter) ock består av oljat kulört papper av
olika färger, som är fastsatt på en lätt träställning. Utanpå
papperet äro fastklistrade stjärnor, hästar o. d. av oljat
papper. Stjärnan kan rotera kring en axel. Inuti stjärnan
sitta ljus.
Judas är nedsotad ock iklädd en ut- ock invänd skinnpäls ock
förskinn. Vidare har han rep om livet ock svans. I handen
bär han en pung. Bjällror har han på pungen ock repet,
ock innanför förskinnet en butelj med tratt i, för att i den
kunna hälla ned det brännvin, som bjudes, men som han
blott låtsar dricka.
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Då »Staffasjungarne» komma till det ställe, där de ä,rna sjunga,
ställa de sig utanför ett fönster ock uppstämma följande visa, under det
stjärnförarn svänger stjärnan runt omkring hännes axel:

God

t

--s

—45A14
1

• __j9

mor-gon, god mor-gon, kär fa - der! Hål -len väl få - Ian

a.
uw•
1
•

min! Gud

lä - te er vak - na så gla - der!

•
dag

för

al - la de

För er sy - nes

tiI

sju lju - sa stjär nor.

God morgon, god morgon, kär moder!
Hållen väl fålan min!
Gud låte er vakna så goder!
För er synes dag för alla de sju ljusa stjärnor.
h •
t
Staf - fan var

vatt- nar si - na

119—
▪▪ad

en

-N
-Iae—•
•

•

stal - le - dräng. Hål - len väl få - lan min! Han

få - lar Uni. För

er sy - nes

dag

al - la de sju ljn -sa stjär.
- nor.

De två de voro röda.
Hållen väl fålan min!
De tjäna själva sin föda.
För er synes dag för alla de sju ljusa stjärnor.
De två de voro vita.
Hållen väl fålan min!
De voro varann så lika.
För er synes dag för alla de sju ljusa stjärnor.

för
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Fämte, han var apelgrå.
Hållen väl fålan min!
Den själva Staffan rider på.
För er synes dag för alla de sju ljusa stjärnor.
Betjänten går därpå in ock säger:

Jag är sänd av konung Herodes för att fråga, om han får
lov att stiga in med sitt manskap.
Svaras då »nej», sjunga »Staffasjungarne» nidvisor utanför, innan de
avlägsna sig. Svaras »ja», går betjänten ut ock underrättar därom. Därpå
säger kung Herodes:

Mitt manskap får vara så go o stiga in!
Då de sedan kommit inom dörren, sjunga de allesammans:
•

Go - de
Vi - i

I

•

mor-gon, go - de
mor-gon, go - de
öns - ka e - der
öns - ka e - der

kvin-nor ock
mor - gon, bå - de
kvin-nor ock
mor - gon, bå - de
al - la en lyck - - sa - lig god
al - la en lyck - - sa - Eg god

å -

AMF

män, Go - de män, Hus-bon - de, mat - mo - der samt pi - ga ock dräng.
jul, För al- la o - lyo - kor be - va-ra er Gud!
jul, Vi- i

Därpå drar kungen värjan ock går, åtföljd av sin betjänt, fram på
golvet ock säger:

Förlåt, att jag så dristig är ock stiger in till eder!
Dock endast jag om ursäkt ber ock önskar lyckan eder.
Men frågan är till eder så, om något här skall vankas?
Dock går jag lika glader hän, blott jag en stund får nalkas.
De tre vise männen hålla sig litet avsides. Därpå ropar kungen:

Min betjänt!
Betjänten svarar:

Hans majestät!
Kungen frågar då betjänten:

Vart hava de tre vise männen tagit vägen?
Betjänten:

De foro en annan väg hem till sitt land igän.
Kungen börjar då i ilska gå fram ock åter på golvet, stampar med
foten, slår med sabeln ock säger:

Det förtryter mig svårligen, att de vise männen hava så
bedragit mig. Sadla därför på min gångare grå, att jag till
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Betlehem rida må ock slå ijäl alla piltebarn om ett ock ett
halft år! Ty jag är konung Herodes med svärd i min hand
ock bantuleret vid min sida. Därför måste man hurtigt rida.
Turkar ock hedningar haver jag slagit; med de vise männen
vill jag ock strida.
De vise männen gå då fram, så att Herodes får syn på dem.
Han fortsätter då, vänd mot dem:

Vart ett, vart tu, vart tre, vart länder eder resa?
De vise männen börja då sjunga:

I

Till

-J-4 0-1-3+7

Bet - le - hem. Att

fl - ra

•

;4

så vår

Je - sus själv må bli vår gäst, Vi öns - ka må.

ju - le - fäst, Att

Av, blot - ta gunst ock

1N-17

nå-de Är

han oss sänd till jålp ock tröst Ock ha - ver från all

-N
vå - de

All vänl - den å - ter - löst.

Guds son är född
i Betlehem på denna dag
efter Guds eget välbehag
ock vorden kött.
Av blotta gunst ock nåde
är Han oss sänd till jälp ock tröst
ock haver från all våde
all världen återlöst.
När änglakor
betygade sin stora fröjd
ock sjöng° Gud i himmels höjd
med glädje stor,
då är den aldrig värdig
att nånsin äga mål ock ljud,
som nu ej vore färdig
att lova Härren Gud.
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Tre vise män
ock hedningar av Österland
de kommo ifrån Medien
till Betlehem;
uppläto sina håvor
med järtans största rörelse
ock skänkte sina gåvor:
guld, myrrha, rökelse.
Soldaterna börja därpå sjunga, under det de gå i rad på golvet:

k-AN
Krigs - - man- nen
man- nen
För - - låt, att
låt, att

han
han
vi
vi

är ju
är ju
sti - git
sti - git

så
så
så
så

mo - dig i sinn, Krigsmo- dig i
dris -tigt här - in, Fördris - tigt här -

Fine.
--

sinn, spat se - rar på gol - vet det järn - na.
in, ock öns - kar er jul ock god säm -ja! De vi - se män-ner - na
i
h
tre, som stan - da bre - ve, få se, om de gör nå - got blitt - re?
De vise männen börja då sjunga:
-h t
• •
ha - va
ha - va
mös - sa
mös - sa

Vi
0

:=!

i

2

en
en
dä
dä

Ju - das, som
Ju - das, som
har han så
har han så

bär va - ran pung, Vi
bär vå - ran
lång som en lur, 0
lång som en

i

•_1
4

hu~111/

i
pung, jag
tror han är kom-men från sko - gen.
lur, Hans nä - sa hon pe - kar åt kro - gen.

—P

P-

•

5-

Han

ä svar - ter i

P

-p p• p_

sy - na lik - som en mur jan, han kun - de lätt skrämma bort al - la små
a
r L1.
räl

•
barn, när som de få se ho - nom skrat - ta.
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Judas kommer då in skrattande ock säger:

Ha, ha, ha, avarter är ja, men ja ä väl bekant. Ja haver
en konung ock 3 härrar från Banaans land.
Därefter förplägas »Staffasjungarne». Judas tigger varjehanda saker
såsom ljus, sovel; tar ibland från de andra det, som de ärna dricka
ock äta; uppför sig som en pajas. Sedan man fortsatt en stund på
detta sätt, stöter konungen värjan i golvet såsom tecken till uppbrott.
»Staffasjungarnea avlägsna sig då, under det de sjunga:

Ha-ven tack, ha-ven tack för den

re - de - ii - ga skänk, vi ha

P
fått;

ha - ven 'tack! Go -de natt, natt!

Tra - la lall lal - la la — —

Varianter vid Staffanssjungningen.
Från Närke.

Staffan var en stalledräng,
— den tackom vi så gärna —
han vattnar sina fålar fäm,
allt för vår ljusa stjärna.
Frisker opp — dagrann!
Ingen dager synes än,
fast eder tyckes så.
Det är den ljusa stjärnan
som för dagen plägar gå.
Frisker opp — dagrann!
Ingen dager synes än,
fast eder tyckes så.
Det var ett par fålar så vita,
— det tackom vi så gärna —
det var ett par fålar så lika
allt för vår ljusa stjärna.
Frisker opp — o. s. y.

VARIANTER: FRÅN NÄRKE.

Det var ett par fålar så svarta,
-- det tackom vi så gärna
det var ett par fålar så vackra,
allt för vår ljusa stjärna.
Frisker opp — o. s. v.
Den fämte han var apelgrå
— det tackom vi så gärna
den själva Staffan rider på,
allt för vår ljusa stjärna.
Frisker opp — o. s. v.

Det var en Härrans visa
allt uppå denna hedersfäst.
Kom, låt oss Honom prisa,
så varder han vår gäst.

Ack, himlabud!
I änglar ock härskarorne
förkunnar frid på jordene
ock prisar Gud
med änglatungor,
med harpor ock basunaljud,
ja, järtelig lovsjunger
ock priser Härren Gud!
I detta namn
ska alla släkten varda,
som uppå jorden finnas må,
välsignade ock sparda
att himlens glädje få.

Maria hon gångar på Golgata fram,
där möter hon Josef sin trolovade man.
För hör du nu, Josef, jag dig nu säga må,
för har du sett Jesum, kära sonen vår? —
Nej jag haver inte sett'en, sen han föddes i går.
De tände upp lampor, de tände upp ljus.
De leta i tämpel ock andra små hus.

il
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Men får jag ej sitta ock vara som jag vill,
för himlen ock jorden skola höra mig till,
på jorden skall jag vara korsfäst,
ock i himlep skall jag vara när min fader allramäst.
Ur Horodes tal:

Inte ä' vi utgångna utav snålhet eller nöd,
men få vi väl något, det tacka vi för.
Ja ser väl brännvinsflaskan, hur på bordet hon står,
för öppna på korken ock ge oss en tår!

Från Värmland.

Staffan var en stalledräng,
för den ljusa stjärna —
han vattna sina fålar fam
för den ljusa stjärna.
Ingen dager synes än,
stjärnorna på himmelen de lysa ock de blänka.
De två de voro vita,
för den ljusa stjärna —
de voro varandra så lika.
Dä ser vi nu så gärna.
Ingen dager o. s. v.
De två de voro röda,
för den ljusa stjärna —
de tjäna väl sin föda.
Dä ser vi nu så gärna.
Ingen dager o. s. v.
Den fämte den var apelgrå,
för den ljusa stjärna —
den rider Staffan själver på.
Det ser vi nu så gärna.
Ingen dager o. s. v.

God morgon, god morgon, både fader ock mor!
Jag önskar eder en lycklig god jul.
Vår Härre var födder i Betlehems stad.
Mor ock fader i huset var lustig ock glad!

VARIANTER: FRÅN VÄRMLAND, LULEÅTRAKTEN, UPPLAND.
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Vi se på eran korsten vit,
för era doter kom vi hit.
Vi se på erat fönster blankt, fönster blankt,
här finns brännvin ock inte lankt.
Vi se på eran gröna gård,
att här blir säkert bröllop i år.

Från Luleåtrakten.

Goder afton, goder afton var ock en i sin stad!
Både härrar ock fruar vare lustig ock glad!
Ur Herodes tal:

Det förtryter mig svårligen — — — — att jag till Betlehem rida må, där skall jag hugga, där skall jag slå, till dess
jag den nyfödda judakonungen finna må.
Till de vise männen:

Hör hit, vart länder resan?
Stjärnbärarn:

Till Arabien — lång ock besvärlig resa, cirka trehundrade mil.
Den förre ock vise männen sjunga:

o vi reste, o vi foro från ovan till byn,
ock den stjärnan va ny, som syntes i skyn.

Till sist sjunges:

För den redeliga skänk, den vare av Gudi välbelönt, havorn
tack, havom tack o godnatt!

Från Uppland.

Go moron, kär mor i spisen!
Hållen väl fålan min!
Låt oss få smaka grisen.
Det älskom vi så gärna.
0 drängen han sover som nalle.
Hållen etc.
Fålarne gnägga i stalle.
Det älskom etc.
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0 pigan hon sover som nöte.
Hållen etc.
Hon ha glömt o salta stöte.
Det älskom etc.

1. Staffan var en stalldräng,
Vi tackom nu så gärna
Han vattnar sina fålar fana,
allt för den ljusa stjärna.
Ingen dager synes än,
stjärnorna på himmelen de blänka.
2. Två de voro röda,
Vi tackorn etc.
de tjänte väl sin föda,
allt för etc.
3. Två de voro vita,
Vi tackom etc.
de va varandra lika,
allt för etc.
4. Den fämte han var apelgrå,
Vi tackom etc.
den rider själve Staffan på,
allt för etc.
5. Innan hanen galit har,
Vi tackom etc.
Staffan uti stallet var,
allt för etc.
6. Innan solen månd uppgå,
Vi tackom etc.
Betsel ock guldsadel på,
allt för etc.

VARIANTER: FR1N

UPPLAND.
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Från Uppland (av »professorn» C. J. Carlsson):

Förr har de gått ock sjungit Sant Staffan om andagsmorgnarna, bittida medan folket legat ock sovit. Men nu lär
det vara borttagit. Men de sjöng se så här:
Staffa va jen stalledrägg,
takkom vi så järna,
han vattnär sina folar fem
allt för den jusä färna.
Dagen lysär inte än,
uta tärnorna de blägka
på himmelen blå.
Två voro vitä,
takkom etc.
de voro två folär så ukä,
allt för etc.
Två voro rödä,
tackom etc.
de voro två folär så snödä,
allt för etc.
Ock då så vart de plågade, så att de gick ock ranglade från
gård till gård, ock de fick ljus ock pängar ock brännvin ock
bullar ock öl. Men gick ibland ock förstörde sig själva ock
varandra med det starka, alldeles rakt på tok.
En annan visa sjöng dem så här:
Gode morjon, gode moden,
både kvinna ock man!
Ilusebonde, matemoder,
var lustig ock glad!
Vi önska eder alla
en fröjdefull jul.
Ifrån alla olyckor
eder Gudi bevar!
Först sjöngs detta en gång långsamt, sist sjöngs det om hastigare.

Predikodeklamation
från mitten av 19:de århundradet.
Anteckning av J. KJELLIN.

+ betyder höjning en kvarts ton.

5:

_ot

Den

sig - na - de dag, som vi nu här se

Av him - me- len

_e_ot

51

5— 5 —5T—
till oss ned-kom-rna,

Han bli - ve oss säll,

han lä - te sig

P

te

Oss all - om till fröjd ock till from-ma.

• 41,
=-

P 544-

p

högs - te oss al - la

it+

G—

i

5

Ta

Här - ren den

PP

gg]

i dag För syn - der ock sor - ger be - va - re!

Han var pastorsadjunkt i min födelsesoeken (Enånger),
men var född uppländing; hade hög, men svag tenor ock var
för övrigt rätt musikalisk. Det föll alltid på hans lott att
predika ottesången juldagen, ock han började då alltid med att
uppläsa hela salmen nr 424. Det deklamationssätt, han härvid
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:a.nvände, borrade sig så in i mitt minne, att jag tror mig ännu
efter 50 år icke fela på en kvarts ton, allrahälst jag under
ungdomstiden stundom roade mig att på skämt göra efter konstprovet.
Men var han den ende? — Ingalunda. Detta onaturliga
deklamationssätt hade burskap på den tiden, ja torde vara urgammalt inom det liturgiska området.
I Helmholtz's värk »Die lehre von den tonempfindungen»
(5:te ausg. 1896) s. 391 f. läsa vi: »In dem singenden tone der
italienischen deklamatoren, in den liturgischen recitationen der
römisch-katolischen priester mögen wir nachklänge des antiken
s pr echgesanges haben». Denne författare anför vidare efter
Antony, att »ftir die lektionen nach Mtinsterschem gebrauche
folgende regeln vorgeschrieben waren»:
PPPP

r

Sic can - ta rom - ma,

imb

R

p

PPP—P1 P—P —
sic du - o punc-ta,

sic. ve - ro punc-tum,

•

P P--r-

sic sig-num in - ter - ro - ga - ti - o - nis!

Helmholtz håller före, att sådan sjungande deklamation var
ar kyrkan nedärvd ända från den grekiska bildningens blomstringstid, då sånger (oden) ock hymner, tragedier ock episka
dikter blevo på detta sätt föredragna under ackompanjemang av
lyran. En annan författare, Fäis (Histoire g6Arale de musique)
går ännu längre ock vill leda denna »sprechgesang» ända ned
till den fornegyptiska kulturen.
Vad under då, om den ännu »går igän» i våra barnskolor?
När jag i min folkskola vid slutet av 1860-talet med oerhörd
möda fått in en naturligt färglagd läston, besökte mig en moder
för att göra mig förebråelser. »Jag försäkrar, att vår gosse
förut läste så snällt som en präst; ock nu är det, som om
han grälade ur boken!»

Sv. landsm. 1906.
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En svartkonstbok från Östra Göinge.
Meddelad av P. JOHNSSON.

För några år tillbaka sedan dog i Västraby (Emitslövs församling)
ett gammalt original, som var känt ganska vida omkring. Hans namn
var Sven Svensson, men han benämndes i vanliga fall för Skagelen eller
Skagela-Svennen. Denne Sven Svensson var född i Vesslarp av Glim
åkra församling, således mitt i järtat av den gamla snapphanebygden,
där ända in i senare tider vidskepelsen ock folktron varit mycket stor.
Tron på det övernaturliga har varit ganska allmän, ock de kloka ha vid
förekommande sjukdomar o. d. anlitats förr än läkaren. Skagela-Svennena
far var en dylik klok, han ägde svartkonstbok ock hade ord om sig
bland ortsbefolkningen att kunna mera än andra. När han under
medlet av 1800-talet dog, ärvde Sven hans böcker, däribland ävenledes nyssomtalade svartkonstbok. Den var handskriven, dels på svenska
ock dels på danska, vilket bevisar »recepten» ålder. Vid auktionen,
efter Sven Svensson lyckades en intresserad person rädda handskrifterna,
som hittades i en vedbod. Vi skola här nedan meddela vad dessa innehålla. Av kännare säges detta vara den »lilla svartkonstboken» till
skillnad från en annan, som lär vara tryckt, mycket större, ock innehålla många •flera recepter.
Stavning ock interpunktion äro överförda till tidskriftens vanliga.
Att döva krut.

Alla onda andar, hållen sten ock eld från krutet, allt i den
ondes eget namn.
Att lösa krut.

Jesus Kristus har befallt, att allt skall på den yttersta
dagen bränna. Lika så sant ock visst skall denna bössa bränna
strax i Spiritus silo antoan klaro rama amavis.

JOHNSSON, EN SVARTKONSTBOK FRÅN ÖSTRA GÖINGE.
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3. Att bliva träffsäker.
Skjut en korp. Tag hans jiirta ock bränn det till aska.
Blanda det i krutet, så har du lycka till att skjuta vad djur du
vill, ock ingen vinner skämma bössan.
4. När bössan blivit skämd.

När bössan blivit skämd, tag ett huggormshuvud. Lägg det
in i staken, så kan ingen skämma bössan.
Ytterligare om sådant.

Tag sönder bössan ock tag våta »spillekrågeungar». Tag
det ena njurat av en samt litet dyvelsträck ock lite jord på
kyrkogården ock skura järnet med den degen, då solen går i
S. p. P. J. h. Då är ingen i stånd att skämma bössan.
Att inget skott kan gå.

Detta skott skall aldrig ur din bössa gå till fres den onde
skall stå i hålet, ock jag befaller dig vid avgrundens makt,
att du skall döva både eld ock krut, så att det intet går ut.
Att stämma blod.

Jesus Kristus stod på grönan jord ock förband sina fäm
sår, alltså förbinder jag såret på dig n. n. i Fadrens, ock Sonens
ock den Helige Andes namn, Amen.
1
Ett annat sätt att stämma blod.
Jag befaller, att det blodet på dig n. n. det stannar såsom
vattnet det stannade uti Röda havet i Guds Faders ock Guds
Sons ock Guds den Helige Andes namn, Amen.
Att vinna på kortspel.

Tag ett tockaöga ock bint på dig, så vinner du så mycket
du vill sätta upp.
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På ett annat sätt.

Tag hasselfrö ock hav på dig, så vinner du alltid.
11. På ett annat sätt.

Jag befaller dig Belzebub, att du håller dig vid min högra
hand, så att ingen må taga vinsten från mig, utan allt vad jag
uppsätter ock de som mot mig sätta, det må mig tillhöra i
Fadrens, Sonens ock den Helige Andes namn, Amen.
Läses tre gånger.
Ännu ett sätt att döva krut.
Jag förbjuder dig eld vid djävulens makt, att du icke mera
bränner, varken i bössa eller panna, så visst ock sant som
Luzefer står bunden med mörkrets kedjor i hälvetet till evig
tid. Jag tager även alla onda makter till vittne samt avgrund,
luft ock väder. Twevita anepo. Tals!! Eld!! statt!! för Lunzefär kommer här till. ont Amen. fy fy fy.
Att döva ormar.

Du förbannade orm, som bröt Adams bud i paradiset, här
skall du möta mig. Tag en årsgammal hasselkäpp ock skriv
en ring på jorden ock sätt käppen mitt i ringen, öck så vid
klockeslaget så är ormen där, ock då tager du käppen ock
spetsar honom med. Det är ett säkert medel.
För bölder.

Tag en sälätaresten ock gnid den med. Begagna den veligt, så försvinner den snart.
Att stämma blod.

Jungfru Maria stämde uti alla strömmar. Såväl gör jag
att ställa ditt blod på dig N. N. ock i namn Faderns, Sonens
ock den Helige Andes namn, Amen.
Detta läses tre gånger.
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16. Emot vrede.
Jag ser över ock jag ser under dig N. N. ock över eder alla
n. n. med de band, som Jesus Kristus band alla avgrundens
andar, ock de skola äta ditt kött ock dricka ditt blod ock låt
mig vara i fred i Spiritus Silo sankto, Amen.
Detta läses tre gånger.
17. Att döva tandvärk.

Denna värk skall bortvika ock stå stilla som ett vittnesskäl i hälvetet, där de veta rätten ock orätten. På dessa orden
skall du ingen makt hava med N. N. i namn Faders ock Sons
ock den Helige Andes namn, Amen.
18. För kållon [frossan?"

Att skrivas å ett papper ock låta dem intaga.
cola brij
abra cybra
cola bri
abra cybr
cola br
abra cyb
cola b
abra cy
cola
abra c
col
abra
co
abr
c
ab
a
19. För frossan.

Bylmankii
Bylmanki
Bylmank
Bylman
Bylma
Bylm
Byl
By
B.

Skriv dessa bokstäver ock ord ock lägg under din högra
sida, ock då när du sover, dröm, att Härren har stulit från dig.
Item följande: M. h. p: c. b. g: p. n. a. t. p: d. z. c: p: a. a:
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Item, skriv efter följande bokstäver ock lägg under dörrtröskeln, så får du veta: V: C: Z: p: a: C: C: d. b. a. f. a: a:
a: a: x: x: x: x: X: X:
20. Att vinna på kortspel.
Tag det vänstra benet av en frö ock det högra benet av
en mullsork ock lägg i ett klöverblad. Bind dem så vid din
vänstra arm, så vinner du.
21. Att få tur med fruntimmer.
Tag en svaletunga ock lägg under din tunga. Kyss en
piga, ock när du kysser hänne, hållt stilla, då älskar hon dig
visst nog.
22. Att återställa stulet gods.
Skriv dessa orden på ett stycke ost: I alla djävlars namn,
ock den du nu tror, giv den att äta. Är han skyldig, kan han
inte äta den upp, utan står ock frågar med munnen som en
vreder orm. Skriv följande bokstäver de ca qvax taxama.
23. Att göra sig stark.
Tag en flaska vin, korka hänne mycket väl ock sätt den i
en »myrehöij» [myrstack] skärtorsdagsmorgon ock låt hänne stå
till långfredagen året efter ock drick det ut.
24. Ställa oenighet mellan man ock kvinna.
Över dörren skriv: a. x. c. o b. N: S.
25. Att vinna en kvinnas kärlek.
Bär dessa bokstäver på dig: C: E: a E: 00 V:
Tag blod av en skata ock häll i en piga, får du veta, vad
hon går för.
26. Att döva vådeld.
Spring tre gånger avigt omkring elden ock skriv efterföljande bokstäver på en ekespåna ock kasta igenom elden: A.
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B. 0. M. F. Z. J. D. I. Z. A. D. A. II. I Ba. Ba. B E. B. a.
E. R. T. An. När spånen är kastad, säg efterföljande ord: Så
.sant som Härren lever ock har skapat himmel ock jord, skall
,denna eld stanna i namn Faderns, Sonens ock den Helige Andes
namn, Amen.
Så lyder den handskrivna bokens innehåll. I någon mån skiljer
-den sig från andra böcker i samma stil, vilka blivit funna i samma
trakt. Befolkningen hyste i allmänhet en panisk förskräckelse för dylika
böcker, man vågade icke ens ha dem i sitt hus av fruktan för att den
onde själv skulle uppenbara sig. Ock för undergörarne hade man också
en viss rädsla, men man vågade sig dock i alla fall att »söka» dem, då
sjukdom eller någonting annat fattades. Men att de försvurit sin själ
åt den onde, därom fauns ingen som tvivlade. Ock att en »trollgubbe»
skulle bli salig, ansågs för höjden av omöjlighet. Nu äro de ganska
tunnsådda, men ännu den dag som i dag är finnas personer i de gamla
enapphanebygderna, vilka äro i besittning av »svartkonstböcker» ock
vilka ännu anlitas vid förekommande fall. Fastän nog är deras praktik
-.ringa mot vad den fordomdags var.

Samtal på västgötamål.
Ur en gammal klockares anteckningar.
Av A. KULLANDER.

Förts ljudbeteckning är i vissa avseenden något noggrannare än,
tidskriftens grova beteckning. Bl. a. utmärkes k. Det står i vanliga.
ställningar, för rd även i sandhi, t. ex.
ha-ii har de
tro-ku tro du
rute-N ryter de
ba-kä bar det
se-tu ser du
gå-ka går väl
hö4u hör du
bi-ka blir väl.
k + dental ger på vanligt sätt kakuminal, t. ex.
beta4e betalte
lagets,- ladugårdsvut vordet
jasgån gärdesgården.
häda hälgdag
I övrigt må anmärkas:
a står före bakre palataler ock r + kons. samt i några andra fall:
hak
hagg hängde
pakkniga packningen
spragg
rakk räckte
vaggen vagn
traktamänte
Raggela Ragnhild
vakkert
armen
vakkna vakna
inkvartera
vaksjus vaxljus
knarta
hagla
varnt varmt
nerrbagga norrmännen
hadde hatt hade haft
aska ångra
ladda
begagnelse bruk
kasta.
fagken fan
a står i följande fall (bl. a. för gammal kort vokal ock i st. f. ä + k):
Skate-Pär
fara
Skatefta
vara
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kara karlar
skaka springa
vaka världen
dar där
hemmfaka hemfärden
bara bära
flake fjärde
far skär (pres.)
hakiheta härligheten
åariga käringen
all ärlig
jevara gevären
(en) aen annan
bejart begärt
maten marknad
tvarsäker tvärlata låta.
jara göra
u ersätter y, ock i några fall u, t. ex.
blunn blund
brust *bryst (bröst)
full
bunn byn
gullfetter gullfötter (vargar)
dugga dynga
guttar gossar
hutt nytt
lull
pr lassa (preussare)
Lusse Lucia
rusk rysk
stussa studsa.
russa ryssar
a finns i konj. »flög-flugit», före k ock i en del andra fall (i st. f.
ock ö), t. ex.
kroksbug
flgget flugit
bast bosset
krupet krupit
öugavis tjogvis
ruk rök
drusa falla.
strak strök
duger ock duvor duger
skttt sket sköt skjutit
hua håla
besluten besluten
havet huvudet
önke körde
feremun »förmån», försprång
hake hörde
spune spånad
rue rörde
stava stuga
fukjer ft_tde följer följde
baketrug baktråg
Saka skörden
ttiga tåga vb.
nkt (g4) ölet
vuert vordet
Skate-Pär läspar, vilket utmärkes med p för s.
KULLANDERS manuskript företer en del inkonsekvenser, mäst väl
beroende på invärkan från litterärt skrivbruk. Han tecknar e> för vt,
men har bredvid döm, höla, öm, sköt, söm, sömmer, hönöm, jönöm
även dom, om o. s. v. — vi ha överallt tryckt dum, um o. s. v_
B. har ö för e, men skriver jämte bört, vört, föle, för, nör, 'Åse,
sjölfver även bort, vårt, for ock för, börja ock börja 0. s. v. — vi
ha överallt återgivit dessa ord med bort, vert o. s. v. (men når, nå
o. s. v. efter K:s vanligaste skrivsätt). K. har stock bredvid Råståck,
post bredvid påst: vi trycka stock, post. Ock vi ha efter det sannolika uttalet återgivit vokalen även i folk, torp, komma, kol med e.
Där K. har i växlande med e: lille-lelle, gick-geck, fick-feck,

dricka-drecka, midt-medt, visst-vesst, visste-vesste, vittne,vettne,
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trycka vi utan tvekan e; så efter sannolika uttalet även medda, mett,
mesta, legga, lekka, sleppa, setta (trots K:s midda o. s. v.). Vi
-trycka överallt US, ehuru K. även har OSS, log efter K:s longuare,
ehuru K. själv har lUngt.
Anteckningarna äro ursprungligen gjorda på 1830-talet. Korrekturet
är ombesörjt av dr S. LAMPA.

Personerna:
Nils Larsson, fämtiårig undantagsman, medelstor med satt växt,

väderbitet ansikte, talar långsamt, viskande, väsande fram
orden. Upprymd eller ond blir han högröstad. Han är
långsam ock försiktig, ordningsfUll ock omständlig. Klädd
i knäbyxor, svarta strumpor ock skor, en gammal skinnkaschett på huvudet.
Xatrina, hans gumma, liten, mörk ock fnurrig av yrsel över
många bestyr.
Skate-Päar, backstugujon, avsigkommen bonde, 13 kvarter lång,
långsam ock maklig; talar långsamt, läspande på s (p) på
gammalt vis; är vida berest ock full av historier, har läst
mycket ock travesterar gärna andras ord ock utsagor på
det löjligaste. Han är för övrigt en mycket komisk natur,
klädd i hög hatt, lappad päls, knäbyxor, grå strumpor ock
skor; skomakare.
Sven Pettersson, grannasdommare, skrivkunnig, auktionist ock
utredningsman; talar fort ock i hög ton, storpratare, smed
till yrket.
Lars Larsson (Stor-Lasse), rik bonde, grov ock storväxt, vida
berest, storskrävlande i hög ton.
Päveisson, brukare, maklig ock sällskaplig, vill gärna höra
historier ock taga allting på det lätta sättet. Han talar
långsamt ock uttryckligt; är klädd i vita strumpor ock
skor, grå rock ock gammal stukad tovhatt.
Sven Hög, f. d. soldat, kraftigt byggd, med ett martialiskt ansikte, tjockt, brunt hår, avklippt över ögonen, nedhängande
över pannan. Han var med i 1813-14 års krig. Talar
mycket långsamt ock uttryckligt, med stark tonvikt på
orden, har långbyxor, lappad skälskinnspäls ock skinnkaschett gjord av en gammal tschakå, på huvudet; bister
blick, väderbitet ansikte; är backstugujon ock stenmursläggare.
Samtalen försiggå på samma dag ock ställe.
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Första samtalet.
Hos Nils Larsson på Åsen en lördagseftermiddag.
Skate-Päar, inträdande: Go medda, bror Nils, takk for

DenaDte!
Nils Larsson, repande enbarr på golvet till hälgedagen: Takk,
I Päar! Hure lever vala i era buska?
Skate-Päar: 40, Då män, dä Dträvar, dä jar dä, ja dä jar
dä, ja haa, ja Dum dä jar mä, ja dä jar dä, ja.
Nils Larsson: I ha gott um ene i era buska, å I bor log
dar bort i skogakanta.
Skate-Päar låtsar höra illa: Har du vort i Boabranta, hälle
va Deger du?
Nils Larsson: Jak seger, I ha gott um eent å bor log i
skogakanta.
Skate-Päar: Jo jäken i dä! Dit Dörjer Dpele-Katrina fere.
BeDetta, um jak bitter dit hundra Dtötter um dan, Då jina dän
are dan ä di borte, å haget legger där Dum a röjja. Gott hu
inte tar vägga ifrå mäk. Män jak Da purra-na, dä Dvor jak
å Päar inä — ja dä jole jak, jahaa.
Nils Larsson: I få la vaka ut dum, Päar. Män var va i,
når dä onna värt va härumdan?
Skate-Päar: Då lå jak å dro mäk, dä jole jak, for-ak
Julie te Kaise-Jonasa å jara ett par Dtövla, DUM jekk utever
di nare Dtövla. Män Då va dä inte utvägat, dä va dä-ke, å
dammeDå tok jak mäk a friveka, dä jole jak. A nu har-ak
Dkrattat i da, Då rejera mäk, jak har Dkrattat Då mö på är å
da -- nä dä har-a-ke, nähää.
Nils Larsson, leende: Va har I då Dkrattat åt, Päar? -- te
hit hit hä!
Skate-Päar: Jo dänne gunstie arigera, Britta i Sten å
Iggjal i Kroken å Dpele-Katrina — nu ha-li \roa inneDnöata i
tre daa å inte fått lös upp Dina Dlafseposa, å damme ha-ii gått
hurte å Dåtte å hålt Dtånne på vägafäla, ätter posten va forlegater, Då nu ha-Ii hatt Dådda möte i Dmuttera, Dum um di
inte fett varara på år å da, ja ha-ii Då, jaha ja.
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Nils Larsson: Te hit-hit-hit! I tar vara på-t, Päar. Nå dit
må jak sega -- va kunne di då ha for kopplamänte tehopa?
Ja vet, di gå-la allri å ställer te riksda häller — hä-hä-hä?
Skate-Päar: Di har riksda var da, dit ha-Ii, bara dit ä utvägat, ja ha-ii kå, ja.
Andra samtalet.
Katrina, Nils Larssons gumma, rusar in med mössan på sned ock
springer åt alla sidor i stugan: Nels, Nels, ä du inne, Nels?
Nils Larsson: Va ä dit, mor?
Katrina, springer åt en annan sida: Nels, Nels, ä du inne,

Nels?
Nils Larsson: Se-in inte, mor? Va ä dit for titt?
Katrina springer runtomkring stugan, för sig själv: Satans ast,
satans ast, inte hör-n, inte ser-n — satans ast! Högt: Hö-In
inte, Nels?
Nils spatserar bort till spisen med sin enerisknippa: He-he-he,
ja menar, mor ä hostinsker i da, hu ä vist blea ör i huvet.
Katrina: Bjällekona ä löser, bjällekona ä löser! Sönna
däk ut, Nels! För sig: Satans ast!
Nils springer ut (ock Katrina efter): Nå-å-hå! Skrik ock buller
höres ute på gården.
Nils kommer in: Belera dän bjällekona, hade-ke hu Slet å

sigka, å jak hadde jort-a så eter starker, å va inkomma i
bistokka for mäk å hävet ner två å åt upp balmen å dum. Då
kann hu äta, inne äter hu inte bolahö en gigg, fast dit ä sum
kål så grönt.
Skate-Päar: Du pulle kläppa-na lite, mä hu lear påkäk,
hällia orkar hu inte dröppja — ja dit kulle du, ja-ha-a.
Nils Larsson: Se dar kommer Hög. Då få vi la höra nå
nutt ifrå Kolabakka å nåka historia ifrå Tufflan.
Tredje samtalet.
Sven Hög, kommer in: Gu ätterndarn!
Nils Larsson: Gu sönne! Få-lu sitta däk?
Sven Hög: Jak sulle fara mä å ha bråttum. Jak ännar

..mäk te Hans 1 Smiehula ätter lite snus åt mäk. Män dit ä la
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pure lorten han har hemma, for se kantro, jäken gå ifrå
mäk, ja har hatt så mö sum a så å leva å i tre daa, for se
kantro jak hadde lite i mi äffa unner sägga, dä hadde Stina
hälle pajken fått tak i, å når-ak sulle se ätter-t, så va hu la
tommer lell, for se kantro Stina hu snusar mö mer, än jak
togger, å pajken vräker i halsen mer än jak, dä ä daksans
sannig dä.
Skate-Päar: Jäken beDetta dän tubbaken, dänne Hansen
tok hemm sist! Jak har vert over-n, så jak hisnat for-t folver,
dä har-ak. Å nu ä jak Då hualöser i halsen å-n, DUM um jak
hatt munn full mä römur, dä ä jak. Män Dkamm je helium
fjortan mark marka en aen gå, dä kor jak å Päar mä.
Nils Larsson: For i vala fo-li åt Jöteborj halvklövs nä lite
var å tok hemm tubbak, sum stutta i bakka. Nu bli-lä te å
rikta öörara for bara dugga. Män di seger, att pästa har gått
på tubbaken i Hostinien.
Skate-Päar: Kanfe Dvinguken har kommet åt-en DUM åt
Vimleboa. For dar ha-ii dött Då mågga dar va i hele bann
utum två, Dum do å Dvält — ja ja Dvina menar jak.
Nils Larsson: Nå, bror Hög, hur jekk dä mä däk, när
'frottera komm åt däk härumdan?
Sven Hög: Ja, dä va rasane! Jak va ätter mäk en änne,
jak hadde hogget te ett kroksbug å en an te ett par stenfläameer
i Kolabakka. Å så fekk jak inte hemm-et straks kantro for di
rakkare stengröpera jak lae i våras. For se kantro, di ä for
mågga sum tar ve-t, å så får-ak um vintern allri röra mäk for
di bövla träbottna. Dammeså jekk jak härumdaen å sulle skräa
upp stokkänna, så di sulle bli lättare å bara. Å jak va så
tvarsäker, for-ak veste, att ingen utå föttera va hemma. Å
uppsuningsmann Kille vara uppforn på dän dare bövla vaggen,
sum går imälla Skatofta å Stokkolm. Män räss sum jak sto
dar å knarta, så rute-li te på mäk, sum um ellen hade vort
löser — for se kantro jak sto inte å titta mäk inte ikrigg. Å
<lä va felve fagken å dän gröne på Brännterp, han sum sulle
vara upprester, å så hadde-n mä säk läsmen te, for se kantro di
guttarna sulle vara ute å jaga, å så skrek di: »Å dra nu for
hundra tusan i våll, din skoksöuv!» sa di, »å ta hit öksa sina!»
sa di, »hällia sa vi pagka di röggtavla», sa di. Män jak tok
öksa på armen jak å sa: »Böveln gå ifrå mäk, ä-ke jak hemma
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här!» sa jak, »å jak har toktat bå fransoser å norrbagga»,
sa jak, »sam har vrålat varre än I», sa jak. Då ruk di in
i näsa på mäk sum bremser, å dän ö'okke böveln han asta,
sum han hadde hatt en lokaspann i magen, å så sa di, di sulle
ta mäk å försla å mäk. Män då flo jak upp glonera imot dum
å sa, sum sant va: »Bövel anfäkta dina traktamänte», sa jak,
»um jak har hatt så rolit på lägge!» sa jak. »Rolit?» sa di;
»ja du ska få rolit», mente di folle tro på. Män då sa jak dum,
att dä finns inte roliare än te å höra lössa hosta i vanta å ha
så små brust. Då sputta di å drev sin väg. Å dä va hög ti
for se kantro jak hadde nalkat mäk breddanppen, sum sto
amma enebusken, å hadde låge fått-en i näven, når di ga te
fottera. Å hokket sum så va dä bäst, sum dä va, for jäken gå
ifrå mäk, hadde di-ke hällia kommet te å mesta dröpet, dä
daksans sannig dä!
Skate-Ptiar: Va katten, va dä då han gröne på Bränntorp
Dkala ifrå bå mössa å böffa å kenim fram te Boasbakka må
åen i halsen, på en skulle trott, att gamle-parfäkt hadde jagat-en?
Dkrämm dum inte på mer, for då pökar di for däk, når di Dina
kommer på ö'örkarbete — ja dä jar di, ja-ha.
Nils Larsson, tittar i fönstret: Ser jak rätt, hälle ä dä inte
store Lasse å Svänn Petterson dar komma _å sätane? Jo så
män, dä hule jak på karpiga.
Fjärde samtalet.
Stor-Lasse inträdande: Guda, pojka! Stor takk å heder for
gammel sist! Bär ä di forsamlade di älloval. Takk, bror Nils,
for i fjol!
Sven Pettersson: Go da, guttar på ena hånn! Vänta hålt
for tusan, se dar ser jak bror Päar! Var böveln tok du vägen
härumsisters, når vi jekk krum ifrå Örlid? Du forsvann sum a
höstskadda. Jak höll på å tro, att skogråa tok däk.
Skate-Päar: Nähäh, da va allt jak DUM tok Dliogråa — ja
dä joie jak — ja sum jak jole mä — jahaa.
Stor-Lasse: Bövel galopere däk, kanfe du knep mina
kroksbug, små jak hadde ställt i torke ve Blassabarjet? Jak
1) Syftar närmast på Luk. 24: 33 (jfr Ap. Gärn. 1: 26, 2: 14 o. flerst.).
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va dar dan åter å så ätter dum, män då va di for tusan i väll..
Kanfe du knäpte dum i hemmfala?
Skate-Päar: Ja Då vult ja — jak bruk dum, så rå di va,
ja dä jole jak —ja sum jak jole må. Män hunsigen veste-ke,
dä va dina! Jak tökte på hogga, att dä va Fulemoppes, for
di Då ut i Dtubbänna, Dum en hadde Darjat ikell dum må a
Daks — ja dä jole di ja.
Stor-Lasse: Bövel galepere dett tal, Päar! Tro-lu, jak ä
nöjder må dina kålle rotafiver? Dänna sak får Svänn Petterson
rea te rätte, såsum .varane grannasdommare å utrednigsmann.
dä inte sant, Nils? Hälla va seger du, bror Hög?
Nils Larsson: Jak seger, som Murvel sae, når Linna-Päar
tok fästemäna ifrå-n: »då ä bäst, sum bäst ä», sa-n, te-he-hehe-hä.
‘
Sven Hög: Ja män att Svänn morbror bula lägga-t ere.
imälla. For se kantro, va jäken ä dä for konst for -henum,
bara han får höra era fatalier.
Sven Pettersson: Vänta hålt! Duger inte. Svänn Hög å
jak ä fläkt. Ett vattna te ä folvskrevet sum amman i öörka
for. sakens bestånd å behövlia äkstänso. Män se for tusan! dar
kommer Påvelsson, sum vore-n ätterfekkad!
Fämte samtalet.
Påvelsson: Se go medda, allesamman! Nu kommer jak
sum a blöta, sa han sum datt ur laa på lon.
Skate-Päar: Ja, dar åtelen ä, dit forsamla säk ug örnarna.
Män var ha-lu biet så blöter? Ha-lu legat i blot ner i öarra,
hälla ha påskaöarigera vätt på däk?
Påvelsson: Å jak jekk få ini Rörmaa å satte mäk fast, for
dä bar inte a kråka dar, å va dä inte alle de fagkenfin; hadde
inte Erik i Torpet kemmet, hadde la jak bleet dar.
Skate-Päar: Så va dä en gågg i fjol i Kroka ma. Du har
ett sardeles tökke for maer — ja dä ha-lu, å så for silänta
ställe, ja dä ha-lu, ja-haa.
Sven Pettersson: Bror Påvelson, såsum grannasdommare,
utrednigsmann å — vänta hålt — såsum anmodad filjomann
mällan dannemännen Lars Larsen, jemenligen Store-Lasse kallad,.
å Pär Pälsen, tän okk Skate-Päar benämd varder, kallar jag
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tig, Nils Larson, okk tig, Anders Paulson, att vettne varda okk
betuga i tänn sak, tässe grannar okk dannemänn sig imällan
hava, enkannerligen rörande två kroksbug, te tar Pär Pärser'
nlit påståelse av Lars Larson sig från henna vid Blassabaijet
tillegnat haver, havande nu te båda till samspråk kommit okk
bilaga i saken förliknigsvis in äkstänso bejart, väl vetanes sig
tärmed drugare risker å äkspänser unnvikanes varda, tu haver
jag till utrednig tänna sak för mig komma låtit, skolandes jag
samvetsenlit nu sådan utrednig till åsämjelse företaga okk in
-Hum protekolli dät in äkstänso avfatta, på sätt som ledde nämligen (utsträcker handen): Jiv akt! Pass på frågan i vettnes närokk evervaro! Går till Stor-Lasse med en stor gest: Har du, Lars
Larsen, dässa kroksbug, sum Pär Pärs» säger sig tillegnat
hava, å ställe sum aujivet är, • in natura från rubb å stubb
hogget?
Stor-Lasse: Så masen galopera mäk, har ja-ke dä! Dä va
-ändå lärtorstas ätterndan — nähä, °Fläkta, Lars, dä va dummelonstas, näkken rejere mina pantalågger, va-ke så å inte anuorless!
Sven Pettersson: Vänta hålt! Bror Päar, har tu samma
kroksbug vid Blassabaijet tig tilleguat okk i tino ägo komma
.okk till nytt° begagna låtit?
Skate-Päar: Jo jak ptruk dum, Da Bräm, når han skut
Dvina, å di ä långe dar di Dvarar-t, ja dä ä di, ja.
Sven Pettersson: Nå se dar ha vi-t! Nå, Lasse, har tu
tässa bemälta kroksbug mä fullt uppsåt att täm i ägo bekomma
okk till begagnelse ferhogget tig till nötto å frumma mä sunt
fernuft å moget betägkane?
Stor-Lasse: Ja vest tusan har-ak så! Dä ä tudelit sum ta
bussen på hölla.
Sven Pettersson: Nå så pass på utslaget i vettnes när- okk
.övervar,o, ludandes sum följer, nämligen:
Sum Svänn Larson på Stora Bakkarp, jemenligen StorLasse kallad, i vettnes när-- okk evervaro äröänt sig mä sunt
fornuft å moget betägkane å kronans mark okk skog olovlit
sig tvägga kroksbug av börkeved å rot okk rubb till ägo okk
bruk hogget hava, okk sum Pär Pärs» i Skatebakken, hällist
Skate-Päar kallad, dummelonstas kväll löpande år samma
kroksbug sig olovliga till egen nötto å bruk tillskansat okk i
samma vettnes när- å evervaro nu sig äröännande, dumedelst
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sig i annor manns högge ingått hava, så ug på tät att lag å

rätt må jild okk i allo bevarade bliva, tu varda bemälte kroksbug, förtu okk emedan Lars Larsson täm i åvärkan hogget
haver, Pär Pärs» tilläröände såsum hans tillhörliga gots okk
egendom, hälst
Stor-Lasse: Va tunnor tusan ä dä här? Han ska vol for
bövel i våll Ante ha sum gots å egendom dä sum mett ä, så
vest sum jak står här i mina egne träbettnastövla! Hör I dä,
Svänn! Rejera å besetta, vädjar ikke jak te högre rätt, for han
har mett i ögsuna folv tatt på säk, ha knepet upphogget verka.
Sven Pettersson: Vänta hålt! Pass på utslaget! Håll öäft,
ävarkare, i vettnes när- å evervaro! Hör på nu! Var va dä ja
_Slapp? Jo — — Pär Pärson tilläröännes såsum hans gots å
egendom, hälst Pär Pärsen i annan beramelse av saken, sedan
Lars Larsen sin åvarkan äröänt haver, skulle dänne såsum
åvarkare å kronans skog okk park anjiva — —
Stor-Lasse: Bövel grassere i mina träbettna, jak dän saka
begrep, fader Svänn!
Skate-Päar till Stor-Lasse: Dås-tu lell, at ja vann, Da katten,
knep retta i osten — ja dä jole jak, ja.
Sven Pettersson: Vänta hålt! Pass på slutet! .... okk på
(lät ingen skall dän are något tillvita kunna, utan att Solv tillviten varda, varder härmed töstnad okk biläggelse å ömse sider
befluten, skolande bäggedera i vettnes när- å övervar° forliknig
ingå å dänna tvist, krav å tillvitelse tväfeftes i ett stop
brännevin nedfulja okk av parter, vettne okk oss alle närvarane
till glädje å gamman okk till åsämjelsens beseglane fortäras.
Pass nu på, va beslutat ä! Jak har talat.
Skate-Päar: Tå Da jak blöta tä nena kroksbuget?
Stor-Lasse: Å bövel kramase dina panteffler, har ikke du
nåket for makat, män jak inte, å får bestå på ööpet!
Sven Hög: Nå så dän gå ifrå mäk, ä-ke dä nu jort, sum
jort ä! For se kantro, bitter dömmer iggen lagmann än Svänn
morbror, dammeså töst! Nu ä nokk pratat, sa Vräll-Petter.
Nils Larsson: Dä va änna stor skaa, att inte Svänn ble
lagmann. Han har så goa dommarelämper.
Skate-Päar: Ja iggen drar koturn ve hårt (han var nämligen
kal i huvudet), Då via ä dä — ja dä ä dä, ja-ha. Män vem Da
nu gå ätter brännevint?
Sr. landsm. 190G.

3

34

KuLLANDER, SAMTAL PÅ VÄSTGiSTAMIL.

Påvelsson: Dä ska I få låna å mäk, bara jak får ijenn-et
te hälda.
Skate-Pilar: Ä dä hemmabränt, kanfe utå årfågsta?
Påvelsson: Nää, Päar, dä ä inte bränt uarmer än i Stänuga.
Jak har nu vort ätter-t, jak satte-t i forsta.
Skate-Päar ironiskt, under det Påvelson går: Tå ä tä la vasst,.
ja tä ä tä ja.
Påvelsson återkommande: Här ä jefasia, vem ska nu bestå?.
Stor-Lasse: Masen galopere mäk, består ikke jak forst,
sum fekk varfte knäppen. Hit mä din kepertumlare, Nils. Slår
upp ock dricker till: Skålarne, mina gubba! Bjuder över lag.
Skate-Päar: Bara dä inte ä näsebrännevin? Super. Brrrr
Tänne Hansa tubbak i Dmiehula har ändå ena forUnst mä säk,
dä har han.
Påvelsson: Kanfe I tror, han duver å lägga på brännevin?'
Skate-Päar: Nää, män en blir på hualöser i halsen å-n, å
pina ans dä lell, når en får en sup.
Allmänt skratt under utrop: Dän Päar, dän Päar!
Stor-Lasse: En te over lag, mäna jak ä i farten! Superdem till: Skålarne!
Nils Larsron: Hit mä joläpplafatt, mor, så en får å bita
i imällomåta. Gumman snurrar fram med ett fat. En sellabete mä
te us var, mor! Ta ner a kaka på spett på flaken!
Påvelsson: Nä, nu få vi la lov å höra nå nutt, då vi ä så
måna samlata. Dit va näkken te gullfetter te å grasera i
böjda. Hure jekk dä ve skalla? Jak korum inte te å vara
mä då.
Stor-Lasse: Håla rasa trö, skalla dän jekk for bövel i väll,.
for gresa-Måns fordärva hela kodeljen. Dän hadde fått tak i
säk en gammel muskedunder, å så spragg-en ur armen, inna dä
va knäppt å knäppesk ett va skuet, å sina fömta han å sprang
i buska mä sin jussblå råkk SUR' en villbasse, å dä ladda-n
mä småsten å brände å sin muskedunder OH på gå, så dä
surra i buska. Å nå-ii hadde knäppt, hadde la Måns skuet sina
e-uge skot, å di va rädda nå lite var, for han .förnta fram over
allt å bara brände å, å skrämde vada for attan i våll, jina dä
va knäppt. Å dä b le allri knäppt, for di tok has sket for
knäppasket, å så råka bå östre å västre armen i ena röra. Å
föttera ble så ilter rasane, å skallfogda mä, så di sa, di sulle
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kramasa gresagubben mä has muskedunder. Män han bara
figga ikrigg i buska å brände å skot på sket, så såna å småsten ven umkrigg us. Å lökka va dä, han inte hadde gruteskrå
hälla bluhagel, for då hadde-n skut as fordarva, så mågga vi
va, for på en timme skut-en la trätti sket. Å sina när kratt
va Slut for-n, då rigga di in-en, å då ga-n säk rakt uti dumesen,
dar satte-n säk fast å bada galma, sum um tassa hadde lågge
tatt-en. Då måtte Gnud å Frasa-Jonas gå å dra upp-en, jina
han fokte, så stor han va. Å så ledde di mä säk-en te garna
å snarjde in-en i dum å sae, di äntliga fått en gullfot. Å så
masa di-n utå attan patraser, å has muskedunder flo di smår
sum gruteskrå, for se han va for dammar, å forstörte hela
skallaget.
Skate-Päar: Da va lökka, da inte va ve Dummertia, då
hadde-n la Dkut ijel en hoper å IMU, dä hadde han, mä Dina
Dmåstena, da hadde han.
Sven Pettersson: Va prata-ln for pölsa, Pär! Va dä bättre,
um han hade skut fjol us?
Skate-Päar: Dä hadde inte vart mälte ena lagom näsebränna, for I kulle höppja i Dta. ptälla te Dkall på pkarsnö,
tä ä tä Damma Dum te å flå vatten på gåsa, ja tä it tä-ja.
Sven Pettersson: Pa, va anbelaggar um gullfettera, så har-ak
vart mä aro å knepet tre utan skall.
Skate-P äar : Va da mä di dare fira, I hetta i öna, sum
•
badda ät ijol Da på ett luder?
Sven Pettersson: Belera dett pölseprat, Paar! Nähä, stopp
å belägg, di va levane alla tre, å en toks vardarra gåggen —
jaha, dä ä sant sum ammen i örka.
Påvelsson: Nå så la us höra pafasa, så vi få veta, hur dä
hampa säk å rev å mä dän jakta, fader Svann!
Sven Pettersson: Ja, vänta hålt! Da ska bli, jak mins-et,
sam dä vert i går. Da va då ja va i smealära a mill sör am
Oddevalla, å vi hade •skoga inpå us, å tia le frampå måna, å
kvällmål åt vi i Sömniga. A forsta dän va på gaveln, å i stuva
sto ett stort tåggbol unnar takfönstert. Å jus va inte upptänt,
for jusestekkera va flat, å än fen daksjust in tjallarn takfönstert,
så vi redde us. Å sona hu sto å åt i forsta. Bäst vi sat dar
å bar ve us å dä sum va framsatt, så ble-ä ett fubövla talamatt i forsta. Å husbonn sa te däka: 'For attan patraser,
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Raggela!» sa-n, »gakk ut å flå ijenn ferstederra, sa-n, for hällia
går darra galt in å äter upp allt for soa», sa-n. Å hu ut, sum
alle de bövel å flo ijenn ferstederra, män satte stuvederra uppe.
Å gråbenigen va lågge inkommen i fersta å sto å åt umma sona
i hoen. Män va hände? Jo nor gullfoten fekk se, dä va molmert, ante-n orå,, å for si dummbumsihet att löpa jenum olevlia
dera'ande-n idel kval å ferebråelse. Han leta nu ätter utväg,
män så säk städer sum retta i fålla.
Skate-Päar: Alldeles DUM Dar Petter ve Prutaströmmen,
män mä dän felna, att tätta va i a fersta, ja.
Sven Pettersson: Håll öäft, Päar, å inte fervågla-t for mäk!
For tusan, var va dä jak va? Jo gullfoten så säk um ätter
utväg, bligar så in ijenum stuvederra, sum däka latte stä uppe,
mä hu stägde ferstederra, kommer så in i stuva, får se takfönstert, tar ett sutt uppå låggbolt for å hopp ut jenum fönstert,
bolet flinter, tassen hålkar ner imälla bolt å vägga, holt faller
på-n, vi kastar us darpå, klämmer-n fast. Å så fekk vi dän!
Stor-Lasse: Se dar ha vi-t!
Skate-Päar: A lull lull lull.
Påvelsson: Nå än dän are då, hure går I i håll mä dän?
Sven Pettersson: Jo-jo, vänta hålt! Dä ä inte dager än,
sa han sum hägdes ve jus. Dä va två är ätteråtta ve Lussetia.
Dä va före over Låggeskaga, så en har kunna gått på fier
målla Oddevalla å Jöteberj, å ja va sme jamte smeera, å ätter
jak va hånnfaster, befalte di mäk fussa fira knekta, sum sulle
åt Älvsbed. Å två stora hästa satte vi fere en bövla stor låggfläe mä finnfälla i å dunbjäller i sela, å matsäkka å jefasia
hade vi mä, for Båkkarna va inte Diska, ska I veta. Å vi säter
us på såta alla fåmm, å skrina sto dar framme i fluget. Å dä
jekk bra, mäna dan va. Män fram på kvällen komna vi in på
Låggesko&a, å dar berja tassa å ställa te rumol utå attan
patraser. bÅ di kemm i öugavis, å di hoppa ikrigg hästa å mett
ever fläen frammante fettera på us. A knekta di hade hatt
funst um-et å lagat mä säk krut å kuler, å en hel pose fuller
mä smått gruteskrå, å di ladda, å di skut te höger å te venster,
gullfettera stupa på båa sier sum mögger ikrigg us.
Skate-Päar: Ja pardeles Dum mögger ve Lussetia, ja.
Sven Pettersson: Töst, Päar! Å måna di levande rev å
kramasa di stupate å glöfste i säk dum, fekk vi lite feremun,
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män ett-tu-tri va di ätter us ijenn, å då ble dä samma lek, å
dä varte ena mil, å vol-ä. Män så flo suern te års, att alla
fira flintera jekk i kras. Å då kelim dit två ätter ijenn, å di
va närtökna utå hare katten. Å då satte knekta på bajenättera.
Män ja sa te dum jak: »Vänta hålt!» sa jak, dä löner inte
lägger å kosta krut på kattugga»?, sa jak, »utan hit mä jevara,
så sa I få se på rolit», sa jak. Å jak tok jevara å satte dum
korsvis i fläen mä koka imot siera å bajenättera utåt framfor
us mälla skrina, å två bajenätter ut åt var sia. Å så bann
jak fast dum i kerjakanten mä ett rep, mina knekta jekk ä å
önle unna di bägge tassa. Å sina säter vi us på å te å ööra
spin Jehu. For va sulle vi ta uss te, när krutt va slut?
Skate-Päar: Alldeles DUM for grese-Måns på pkalla ja.
Män tä va lökka ändå, att I inte mötte nåket falefolk, for tå
hade I la råkat värre i klämma än han i garna — ja dä
hadde I.
Sven Pettersson: Va-ke dä jak sa; du kann inte tiga, Päar!
Män va hände? Jo, hör å begrunna! Eja, bäst vi öule, kommer
gråbenigen å sulle ta ett sutt tvart over fläen, ule bajenätten
mettijonum skrovet på säk å ble leggane å sprattla i fläen mett
framfor fottera på us, å dar kula han å te slutt. Å så fikk vi
dän. Å sum han lå frami fläen, åkte vi in i stan mä-n, fekk
förti daler för hua utå lansövdigen å fämtan daler i drekkespägga, å supa så mö vi velle, utum skottpägga. Va töks tim
tokket kalas, gubba?
Skate-Päar: A, lull-lull-lull.
Nils Larsson: Stakkar, I jekk inte i lann mä-t lell, Svärm!
Sven Hög: Då va liksum när vi va ute mot fransosen — —
Sven Pettersson: Vänta hålt! for tusan, jak har ju nu än
a historia ijenn!
Påveisson: Nå så fram mä dän mä då! sa han sum åt ur
tre grötabogka å borja i dän fjale.
Sven Pettersson: Ro hit mä en sup forst, Lasse, te å klara
halsen mä!
Skate-Päar: Dä ä la inte unnerlit, um han torkar ätter
[Jodda ansträgniga, nä tå ä tä-ke, nä-hä.
Nils Larsson: Ta ere a joläppla å bita i! Gakk å far å
en sellabete te us var, mor!
Sven Pettaisson: Vänta hålt! Var va dä jak Slapp?
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Skate-Päar: Tä ä tän treje gullfoten I Ja knipa, kå via
lökka ä gor å tut håller.
Sven Pettersson! Nå välan då, sa Knäpp, datt ner ijonum
forstetaket. Dä va två vintra ätteråta, sina vi tok dän are. Då
va jak i Bråkhult, sum legger på Låggeskogen, å ta mäk tudeli
sanni, va-ke dä hälliamässeti, å vi va ute å brände kel lågt
bort i skogen. Å husbonn hadde mä säk en liten hunn, inte
storre än en bra illekotte, å dän hadde jak vägt åt mäk, så
han fulde mäk, sum skoggen fuljer kroppen, dä ä nokk dä.
Skate-Päar: Ja sardeles när tä ä mörka höstkvälla ja!
Sven Pettersson: Vänta hålt! Pass på historia! Jak vet
vol, var-ak ä hemma, sa han sum allri kornm bort.
Ett förfärligt buller uppstår ute i förstugan, Nils Larssons gumma
rusar in ock uppger höga rop: Nels, Nels! Emellanåt för sig själv:
Satans ast, satans ast! Nils rusar ut, bullret ökar sig, stoj ock skrik:
Nå-nå-å ajj-ajj! En hund börjar skrika, ljud höres såsom av kullslagna
tunnor ock träkärl. En katt murrar ock jamar.
Sven Pettersson utrusande: Va tunnor tusan ä dä? Va ä åt

min Pasepp? Va har han jort för mungrep?
Katrina slår upp dörren ock rusar in, fäktar ock slår med händerna, det grå håret är upprest ock mössan avfallen: Au au au, håjj
åjj åjj! Satans ast! Satans ast!
Skate-Päar för sig: Nu ha la Svänna Passare fått säk a
hunnamåltid. Högt: Ä inta tönna urrunna hälle ellen löser?
Nils Larsson kommer in, svårligen förgrymmad: Kele rejera
dän hunn! Va-ke han inkommen i vånn forstekammer å hoppat'
upp på räent å sina på krokabolt å hogget i a istra å datt ner
mä mett i mjelkafata å jort skaa på stora pägga!
Sven Pettersson: Va tusan påkker sulle I fläpp in-en i
kammern ätter?
Skate-Piar biter i sina vantar ock ler i mjugg: Passarn kulle
visa, hur di jekk te, når di tok bror has imälla holt å vägga
— ja dä kulle han — ja-ha.
Nils: Nu blir mor så onner, så hu blir inte ger i brånn
braskum.
Stor-Lasse: Nå fram mä pafasa, Svänn, så dän får ta bort
bedrövelsen, sa eariga, flo krösemost i vassvälliga.
Sven Pettersson: Nå vänta hålt! Var va jak, når-ak
5inta?
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Skate-Pilar: I Sluta mä dän ene passarn, dar dän nare

berja, ja dit jole I, ja.
Nils Larsson: Vänta lite, mäna jak går åt ffillarn ätter en
drekkstår! For hällia jer Svänn upp-et i dän treje resa.

Sjätte samtalet.
Nils Larsson återkommer med en bytta full av svagdricka: Drekk
forst, Svänn, sum möar ere mäst! Män dit it-la surt, for dit
:ä utå juladrekkat, tse-he-he-hä.
Skate-Päar: Tå tor inte jak förpöka-t, dit tor-a-ke. For De
jak har nokk ändå utå dänne Hansa tubbak i Dmiehula. Jak
veste-la jak, tä inte va utå årfågsta.
Stor-Lasse, dricker: Pu! Huru mågga sumra har dit spisult
legat dar, Nils? Hälle har lu bröggat-et å rännebar?
Nils Larsson: Mor brögga-t-la te jul. Män så flo hu dit
.gamla i mä, å dit jole, att dit vre säk på rosten. Män ann I
på-t, Svänn!
Sven Pettersson, sedan han druckit: Tvi tunnor tusan! Dar
lämde jak bort halsen for hele dan, å di tåra jak fått i mäk
mä! Dän drekken få-Ju blöta dina sondrie strumper i, Nils, så
bli di hela mä ens, å dit så dit dåmmar ätter.
Stor-Lasse: Å sina kann Katrina koka drekkavällig på
spaet, for dit nena goa fänimer inte då ara, sa Skalarn, flo
saltet i krösemost.
Sven Hög, sedan han druckit: Nå så dän gå ifrå mäk, va-ke
<lä likt dä vint, vi råka emot ve i en b'äflare inte lågt ifrå
Läpsik, når vi va ute emot fransosen. Di sum drakk å-t, ble
svedda i halsen, så di inte kunne få i säk en ali sup på två
<ha — dit ä daksans sannig dit.
Påvelsson: Män la nu inte dit dara sura drekkat våla
bort hela historia! Hure va dit nu, Svänn?
Sven Pettersson: Vänta hålt! Ursäkta mällankomsta! Dit
va nu um dän lelle hunn, jak tror han Spela — — — —
Skate-Päar: Då va-n-e-la fläkt te hänne, sum tar mina
jarsgålsstutter.
Nils Larsson: I sa slippa mett drekka, jak sa-la drekk ur-t
jolver.
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Skate-Päar: Han Da på, Bonn-Andrias um gröten, när gresen
inte velle ha-n, Dina han Dtått i gruta, måna han va på Dalterit
i fjortan veker: gresen fa fleppa-n, Da-n, jak Da-la äta-n felver.
Sven Pettersson: Töst, era sattans kanobla, så dit äntliga
blir slut på pafasa! Dän lelle hunn va mä um natta, når vi
vakta mila, å sum vi sulle gå bort te hötta, sum lå på ara sia
jarsgåln, å jak va låge- everkemmen, å di nare va fere så mö.
sum tie fläalägner, så rusa hunn i ett hopp ifrå jarsgåln å upp
på brustet på mäk å kruper in imälla rokken å livtökket A i
dit samma rusar tassen upp på röggen på mäk å får en framfot
over var aksla. Jak hogger tak mä ena hånn i var framlabben
å drar neråt, å dän lågge glipen sto rakt i värt over mäk,
bakfettera va på ara sia jarsgåln, å dar sto han å sprattla, t&
di nare kemm over mä öksa å högg å bägge baklabbera mot
jarsgåln. Sina jekk jak mä gråssen på röggen te hötta, dar flo
di a rannesnara um halsen på-n å rökte bakut, å jak fläpptemä näva. Dar stussa nu gräbenigen på marka på två ben å två
stumpa, å han jole satt så höga sum te röggåsen här, jina vi
ferlessa-n på alit flaktarevis. Va töks um tokka fågst, gubba?.
Skate-Päar: A, lull-lull-lull!
Nils Larsson: Hadde jak hatt öksa så, kele rejerigen
hadde-ke dit gått så mä dän passarn, sum va inkommen i kammern! Bä!
Skate-Päar: Låna mäk bollen å tä pum ii ijenn å tä våta!'
pvänn behöver la en läskedrekk ätter tänna beta. pkål bå fortån flaktate å uflaktate passarn!
Stor-Lasse: Dundra rasa trö, Päar, du va ju mit på storskalla ner på Dal?
Skate-Päar: Ja va jak Då, tä va jak — ja DUM jak
va mä.
Sven Pettersson: Nä hör mans på bara! Knep du nåra
gullfetter dar, bror Pär?
Skate-Päar: Nähä, dit va allt tvart imot dit, for di tok
mäk — ja dit joli di. Allmänt skratt.
Stor-Lasse: Va bumber å granater ä dit du pratar? Tok
nillfettera däk?
Skate-Päar: Ja jole di så — ja dit jole di, ja.
Pävelsson: Nå gå på mä-t, Päar, å visa, hur I får dä te å
hampa säk!
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Skate-Piiar: Jo, De Dumma va dän, att tre bjerna va inne
i påta, å di rev fonder garna, Dum di wort utå före, å Dkala.
Din väg for masen i vål!. Å garnkara ble annarsve å forkuflata
alla uge, Då di ppragg ikoll varara, utum jak å ett par te,
Dum [to dar Då gott Dum lorthännes, for-ak hadde bara en
broddaapp i dän ena hånna å en hökrok i dän ara. Å Då når
bakDkalla rule på säk, komm dä tassa Dum en DöaDkåkk ja,
dä jole dä. Å Då Dua en imälla bena på mäk, å jak ble petane
på-n å ria — dä jole jak. Då högg jak hökroken in i Dia på.
dän Dum jekk te venster, å Dtakk broddaöäppen i dän Dum va
te höger, å Då re jak på en å hadde di nare bita åtevis i
tömme — ja dä hadde jak. Å Dina Da jak, DUM pmålännigen
Da, når han re trämarra: Hopp, Bläsa! Da jak. Å. Dina ba-lä.
å ut over mosa Dum ett urevär, te vi korum te di nare gama,
Dar pragg tassa på — ja Då jole di — å di brut säk ijenum,
män jak ble Detane dar. Å tassa di Dkala Din väg, mäna jak
Dat fast, dä jole jak, å hadde hökroken i tän ena hånna å
broddaappen i tän ara — ja tä hadde jak.
Stor-Lasse: Män for hundra bumber, dä sat ju en gullfot,
på broddaöäppen å en på hökroken — va-ja?
Skate-Päar: Ja tä jole tä ja. Å ti pat dar, å jak höll
tum — ja tä jole jak — å ti Dat dar lika trögga Dum tän Dum
Dat på bajenätten i Dläen ja — å DUM tän Dum lit unner bok
— ja tä jole ti.
Sven Pettersson: Nånå, vänta hålt bror Päar! Dä går-nte
så an häller. Va ble dä å dum sina? Jar rea fo-läk!
Skate-Päar: Jo De, når jak keram löser ifrå garna, Då tok
jak broddaöäppen i tän ena hånna å hökroken i tän ara å patte
mäk på Bläsen ijenn, Dum nu va bien Dpaker Dum en låmmugge.
Å Då for-ak in te Dtan mä alla tre å Dålde dum Dturt Dum di
va, å fekk netti daler Dtökket, män måtte flå å ju daler på di
två for hula ätter hökroken å broddaöäppen — ja Dum jak joie
mä, ja-ha-a.
Påvelsson: Va di döa hälle levane, når I korum in te stan
mä dum?
Skate-Päar: Dit begrips, att ti va döa. Fagken måtte
reet på dum levane! Lika på döa va ti DUM tän Dvänn hetta.
imälla bolt å vägga — ja tä va ti — ja. Allmänt skratt.
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Påvelsson.: Vi få hurra for Skate-Päar — han går lågt
forbi ere, Svänn, å däk mä, Lasse.

Sjunde samtalet.
Katrina kommer in gråtande: Ti

— hi — di — hi — ti

Sven Hög: Jaha, jak forstår mäk la på Katrina: dän dara
istra knaver hänne, for se kantro jak ö'änner la te kvennfolka.
Dä va samma fal mä mäk i fjol, når jak lae di dare bövla
stengröpera ve Gatele å hadde int å leva å ant än nåra gamla
muglata havrabrösbeta utå Bonn-Andersa grodde havre, for se
kantro då va di bäste säanäva så dura, å då hadde Stina a rätt
äkker istra häggane i röggåsen over forsteräent, å dar hadde
jak då ug jesuit mett snus å tubbaken, for-nte pajkabesten sulle
få tak i-t å äta te låta mä mäk, å når-nk jekk i sta um morna,
tok jak mäk ett kasane å dän dara istra å stakk i flika, ina
ja luska i väg, for se kantro snust va for dålit, for-ak hadde
öpt-et på Murven, når-ak jekk hemmifrå Ulla i våras. Å dän
gå ifrå mäk, ja veste ol å — når-nk hade kasat å-na en måne,
Anna hela istra va utfleta. Å dä ä daksans sannig, att högasanda, når Stina sulle koka nättlekål å gå ätter å si istra,
måtro då ble dä ett fu bövla levane! Män jak sae, sum sanniga
va, når hu rodde å snodde sum varst: jak sulle nå ha jak mä,
når dä likavel sulle åt gå.
De övriga ropa: Hör I dä, Katrina? Skratt.
Skate-Pilar: Tän pum jommer over natt, jommer te koner,
hunn å katt — ja tä jor han ja.
Påvelsson: Nå fram nu mä di skallhistoria, Lasse!
Nils Larsson: 1 få-la inte ta te messtökke, go vänner, att
mor sörjer si istra å mornemjelka, sum ble utflaa. Dä varsta
va, att dän kemin på hänna kalemigksUrtel, sum hängde på
vägga. Jak vet inte, va kele hunnaskrån hadde i kammern
A jara.
Skate-Päar: Dar åteln ä, tit forsamla säk okk örnarna.
Sven Hög: Dä tökker nä lite var, att dä ä harmelit ve ett
soddet tebarane. Jak så la jak härumdan, når Anders i Östergåln sulle jara ett par träsko, å jak sto dar å gona på-n mäna,
å så når-n bora dumt jekk-et inte bätter, än dän ene ruk i kras
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bakte. Då ba ja-fl gröpa ur framskon å lata mäk få, for se
kantro dä ä allti nöttit å ha no så vuert, når en har not å forvara, te a varjomma å lägga-t i. Å jak tälde upp-en å la-en
fuller å spiknubba å sulspet å tokket, sum-ak hadde, å ha-en
på vägga over sägga. Jo bövlastut! Dä hadde jak lökka te
"nä! Når Stina sulle te å buta um säggahalm härumsisters,
hadde dä, åsnet flumrat ner hulken å välde-n overänne i bust
så inte ätter-t, jina hu beert hela smosa ut på dugga, å dar
ble dä nergravt, for se kantro hu hov fullt mä jönn på halmen,
ätter dä bläs så okavlit dän dan. Män jak ankar måst på min
surigg å mina stämmenåla, å så hadde jak tu te en hel pestolelås mä flinter å allt, å dä, jekk for bövel i våll mä hele tutten.
For se kantro dä ä allt harmelit i tokka tebarane.
Skate-Päar: Tå va på mä mäk härumdan, tä va ändå i
höstas, tä va tä. Hoas hästakraka hadde kommit in i mi lökka,
jak lå å dro mäk i dagniga, å jak tökte, rässum tä va, tä
Me så kållt, Då jak pulle De, hu-lä va fatt mä fönstert — å då
hadde di lakt-et på bolt — ja tä hadde di.
Nils Larsson: Va hadde di lakt på bolt for slag?
Skate-Päar: Fönstert vet-ja! Di hadde, di Datans kraka,
Datt äen i fönstert å trökt in-et, Då jak måtte ta ett par Dpannlok å ppika fere, tesse jak fekk mäk ett aent gammet Dkrälle
utå Lars framme, å tä ä Då &limit, Dum jak hadde hägt Nilsa
gamle päls i gloggen — tä ä tä ja — ja Dum tä ä mä, jaha.
Stor-Lasse: Dä va fuhälsefur! sa fene-Svänn.
Sven Hög: Dä va likasum når vi va ute mot fransosen å
ble inkvarterata i en bu, hette fekkligen — alla ropa: Töst, nu
kommer han i fal mä-t — for se kantro, når vi jekk på i Jöteberj, så hadde la jak mä mäk ett par träbottna, for di bövla
knektaskoa let jak inte på. Å dä va ont vär å haggla på fön,
fepet kulta sum ett baketrug — män så når ii korum inte
danska kusten, då ble dä lognare, å då va vi fagken så rädda
ifrå Hälsigör, dän dara danska fästniga, så vi ble befalta gå
upp å stå mä jevar, så mågga dä kunne, for dä sulle se morst
ut kantro. Män rädda va di ändå en hop pajka, så di damp
sum klampa dän ene ätte-län are, tesse en stor lågger norsker
gammel los komm fram å sa: »Jäms I inte, pajaka! sa-n, se-lä
ut sum I vore svänska? sa-n. Folie se-lä mer ut, sum I vore
lappa hälle juta, sa-n. Dä ä folie skamm å vara i sällskap mä
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ere, sa-n. Ser 1 inte häller båten? sa-n. Å då så vi en båt,
sum änna jekk inpå fästnia, så han kunna snuddat-a. Dä ä.
en äggelsk båt, sa-n, sum går ve ell, sa-n, å han ä så starker,
så han kunne, luta ner bele darra fästni, sa-n, for se kantra,
han har åtteti grova kanoner, sa-n. Å sina di sett dän da,re
bövla båten, så va di lognata, dänne pajka, å jak jekk ner å
berja tälja på mina träbottna, for se kantra jak hadde bara
öksat upp dum, når-ak jekk hemmantell, å jak fekk dum uttålda, just sum dä ble vakkert vär dän are dan. Å då va vi
ut mett på havet, så vi så inte ante himmel å vatten, åsså nåra
vita barj åsså en hop anndraka, sum lå å plumsa inve dum.
Å dä nena Sepet kemni, å dä nara jekk, män vi va säkra, for
se kantro dän dannige båtasaten korum ätter us. Å jak jekk
ner å la mäk, når-ak hadde gapat på-t a stunn. Å. så joie
jak ug dän are dan. Män rässum jak lå frampå ätterndarn,
ble dä ett soddet fubövla larm, så — fan gå ifrå mäk, trodde-ke
jak, vi linta va anfallna hälle fepet va sonder: di skut, så dit
knattra i knuta, å skrovet dä lå still, å vi upp, sum barkate
parfäkt hadde ved i fint på us. Å då va vi drevna i lann ve
en sta, sum hette Råstokk, å dar va folk å båta å eker ikrigg
sum en marten. Å jak stakk mina träbettna innafore livjola,
sum jak hadde unner jakka, for se kantra jak hadde inte fått
solat fast dum ve overlära än. Å dar va tie andra Sep fere us,
å vi sulle bums i mun, åsså stäldes vi upp på torjet, å tuska
snattra ikrigg us, sum når *sirra kuttra, å di skut i stan, så jola
ragga ve-t, å dänne tuske däkera di kasta kröserisakransa sum
stora enehagka, å jak fekk en på öinna, så dä sve, sura en katt
hadde revet mäk. Å sina ble vi inkvarterata, å jak jekk å laga
mäk ett trånösta å ett stökke bek å mente tro på, jak sulle ha
träbettna falla. Män dit ble la lögn lell, for se kantra bövel
fekk inte vara stell, for vi sulle ut å bese harliheta, å jak velle
se bå, va sum rule stemura å träbettna. Å stemura hadde di
daktia i Mekelnberj, å stuver så låga sum våra mä takfönster
å biståkka mä, stora trägåla ikrigg, å dä va så innebögt sum
i di stora bua på nolbögda. Män sina når vi komm lägger in
i Tuflann, dar va husa höga å uppraglata här å dar å trägåla
lå for sä,k. Åsså kemin vi te Vissmar, å darifrå, sulle vi te
Jeterbokk, män på vägen korum vi te fekkligen, å dar ble vårt
korperalskap inkvarterat i a stor öestuva, sum lä i en "okker
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börkelunne, å di nare ble leggane i a lagålsräkka utmä vägen.
Å vi jekk ut å högg us en hop börkeris å lae på gulvet, å jak
hetta på en bete å ett vaksjus på a hölla å satte mäk te ve
väggfönstert, måna di nare hävde säk å sova i rist. Å dä ga
jak mäk dän på att träbettnaskona sulle bli falia. Män dä ble
ant å, for se kantro når-ak hadde fått respa i ornig å tok fram
tut å sulle te å sola fast overlära, så ble stuva fuller å ruska
kasshaka, for se kantro nu berja fan å russa å komma, sum
gräseppa, for di hadde gått fön umme å sulle möta ve Jeterbokk
di mä. Å vi rusa upp å sulle Mr ut dum. Män då viffa dum
sum når öädra spela å vigka mä sina brännevinsflasker mä
korjaträ um, å en sa: russ svänsk go vänn! — for se kantro
mer kunne di inte sega — å sina ba di us supa mä säk, å
jak måtte lägga ner lappetut. Å lökka va dä, for sina di bestått over lag, så tok di fram korva ur sina markapesa, å di
lokta vitalök, så dä dåmma ätter. Män korven åt vi inte lell,
for di lar å jara-n utå orma å hoppetåsser. Män darras brännevin dä va staart sum bövel, så dä änna knistra säk for öga. Å
sina jekk di ut, å jak la mäk på bägken ve väggfönstert å la
markaposen målla mäk å vägga, å så somna jak å drölde te.
Män når lä då le emota dager, då skrola jak te i sömna, så di
vakna ve-t allihop, å trodde nå lite var, att fan å fransosen
lågge va inkommen. For se kantro blot rann å mäk, så da
strömma ätter, å fönstert dä va ute, å en stor bövla lågger
dramalige sat dar i-t. Å di upp allihop' å flo ell å tände upp.
Å va jak så ut! Halva jakka uppäta, å en jäkla stor furk
hadde inne huvet, så lågt halsen rakk ijonum fönstert, å ät upp
hele markapesen. Å dar hadde jak två stumpa å nåra knalla
å ena sell, å a ostafiva leggane. A dän kanaljen hadde beet Knäk
i armen å flat mäk for näsa, så bion sto ur-a. Å dä va lökka
han inte åt upp bå mäk å träbettna, fe-ii lä på samma ställe.
Å når vi då komm ut, då hagg di bövla kasshaka sum hösäkka
på sina kraka å sovde, å di hadde vret sina vrekka i vägga
runt um stuva å bunt dum i. Män dän sum rådde um furken,
han betalte stumpa lell å tok så upp a flaska å smorja armen
mä å lae masen vete va dä va for plåster på-n, å så höll han
ena flaska unner näsa på mäk, å dä furra upp i-na sum näsebrännevin. •Å på stunna stanna blöiga, å jak öände-t allri mer
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vanta i armen hälle näsa, å jakka dän betalte-n te korperalen,.
dän skaffa mäk a anner. Å så va dä beställt.
Skate-Pikar: Ja De dar ha vi-t! Män vänta nu, pa du få
lite Dmorjelse, fast tä inte ä kassahakabrännevin — ja tä Da tu..
Bjuder över lag.

Åttonde samtalet.
Nils Larsson bliven munter, kommer in med en gammal silltunna, apterad till en så: care kara, vara så goa å sega mäk,

hur-ak sa bara mäk te mä dänne sellabotten! Jak får-n inte te
å seta dar. Jak fekk dänna sellatönna tommer te å lägga dä
lella jak hadde i, når-ak va åt Jöteborj halvklövs mä Hans i
Smiehula. Å mor har lakat i-na allt sina, män bottarakkarn.
vell inte seta dar, når dä kommer varnt på-na, å så tönner ä-n,.
så han håller inte å spika, hä.
Skate-Päar: Du Da plostra-na mii kasshakaploster — ja tä.
Da tu.
Stor-Lasse: Håla skotta rasatrö! Jak ska sega däk knepet::
jar ett brännoffer å hela baket, dä skräpet duver int ant te.
Sven Pettersson: Vänta hålt! Hör på, bror Nils: en jarnrigg ini-na å en utante, så ä dä jälpt, dä jar-ak for nie mark,
å du har lakeså å-na, så lägge du lever — dä ä, vest sum två
talte ve dän treje.
Sven Hög: Å sina kan du jara brunebötter å stävera, dä.
har-ak jort flere tokka å sellatönner.
Nils Larsson glad: Vesste-ke jak dä, jak sulle få nåka rå,
häjj sa-n, Jo sa-n! strunt sa-n. En her så lägge en lever.
Häjj, mor, nu få-la snart en lakeså, sam blir skräll å änna
stuttar. Får-ak komma mä-n månda, far Svänn?
Sven Pettersson: Vest tusan få-la dit. Män vänta hålt!
Kom klåkka tre, presis klåkka tre, for se jag ä i mi susla stadd
på foremeddan, å klåkka säks ska ja ut å foreta a boetekknig
ja ha, jak har mett förvarv forståss. Män nu lite mer ur
samme pose, Svänn Hög! Hur jekk-et mä marfen te Jeterbokk?
Sven Hög: Jo dä ble rasane. Ja täte te å sola fast overlära på di dare träbottna, män når vi komm upp, komm en
kurir, så dä ven ätter marka, å dä floss te uppbrott, så dä
dåmma ätter, å summa hinde inte te å få dona i ässe, å så fekk
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vi ta en matabete å dä lella vi hadde, å kasshaka di for, stim
um hinn hadde reet å mä dum, for se kantro, dän dannige
bövla fransosen hadde jett ol ut, att han sulle te å spisa medda
i Ballin, sum ä Prusses huvesta, å hadde-n baxa vol kommet in
dar,' så hadde le inte fagkenfinn fått ut-en häller, for se kantro
han va segfleten utå bövel. Å dammeså måtte vi huvestupe å,
for se kantro vi sulle möta-n ve Jeterbokk. Å nu hadde vi
tugat hurte å såtte hele summera darinne, å dä le på tia, så
dä va over fula, å di berja ta upp joläppla, å jak hadde boert
på dänne träbettna, så di änna va slättfletna, å når-ak satte mäk
te mä dum, korum dä allti nå satatu i vägen, så dä, fekk iggen
bli så mö still, å inte va dä vart å lata befält se-t, kantro,
di skona jak hadde, ble så hala å hoptorkata, så fottera sat
sum i ett skruvstä, å sina va bottna mäst utfletna. Män jak
måtte stekka träbottna i livjola ijenn å overlära i tunistern å så
je mäk å, fast fotasvätten rann ut i sprekkera. Å dä bar å
hele dän dan, å hela natta, å hele nare dan, å inte fekk vi i
us ante dä vi hadde i pakkniga, å så stekte vi Bora joläpple
på rasta. Å inte fekk vi så mö sum en sup en gågg, å tubbaken
dän tok fint, å fottera di ble flådda utå fotasvätt. Män så i
solaglanniga så vi Jeterbokk imälla skoga i öppniga, å han lå
på a slätt a halv mill bort hälle så dara. Å dar sulle vi lägga
us i doa. Å då keram dä brännevin, så vi fekk tvättat
fottera, å så fekk vi proviant å två supa, for se vi hadde inte
fått nå förut, for kantro di forbaskate smålänniga hadde gått
fere å tatt ve-t, å ällsborjara å bohusara, sum lå dar i bua
umme vägen. Å sina sulle vi sova dar i skogen. Män jak
fekk inte en blunn i öga, for se kantro jak tägte på mina träbottna, for skona di va lågge trasia. Män te flutt somna jak
å drölde te ett grånn. Män dä ble ant å, for rässum dä va,
hule vi ett dun, sam en kvarnaströmm, i östersör — då keram
fagken å fransosen, å has rikonniförara stötte emot våra forposta, å dä ble ett fubövla rumol, for se kantro vi thte te å
bli overfallna i morket. Män då boija dä å dundra i öster, å
hele himmeln ble rö sam bio — dä va nissa å prussa sum tänt
upp sina ella, å sina ble dä töst, for fransosen tökte la, dä
boda osa bränt horn, damme jekk-en tebaks i skoga te Jeterbokk, å vi fekk sov i fre te dager. Män just sam dä ble
gråulmit i öster, då small dä, å vi upp i rappet å fekk på us
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dona å i ställni. Å vi fekk stå å äta en bete, ina dä bar å.
Män vi fekk dra us sör ut mera, å fram på dan då sa-n tro dä
ble ett dunder bortåt Jeterbokk, fast dä va inte mågga å våra
sum fekk vara mä i batalja, for se kantro russa å prussa sulle
ta imot forste dunsen, å di lä-la nappat fransosen utå hundra
-patraser, for se dä va mö buller åt dän sia. Å då täte-n te å
je säk unna sör åt, å så komm-en daråt vi sto. Män når-n fekk
se, vi sto dar teress te ta imot-en, då pajja-n säk i väg. •Å vi
jekk ätter samme väg å hetta så mö pakkniger, så dä ble inte
ont um sko. Å jak fekk mäk ett par te å snöra ijenn. Män
dä va bra nokk lär i dum, å stora nokk va di mä, å di hadde
jak, änna te vi komm te Läpsik.
Nils Larsson: Då va-ja, du hadde la rå te kasta dina träbottna, å inte fläpa å bara di lägger? .
Sven Hög: Fagken ug! lladde jak bort dum så lägge, sulle
la jak ha dum, te di ble falia lell. Å dä ara jak inte sina
häller, for se hadde jak inte hatt di, hadde nokk di öältriga å
fransosera jort kål på mäk. For se kantro vi fekk tuga i
fjorten daa, jina vi keram te Läpsik, å se dar ble dä varsta
bullert, for dar kriggrände di änna fransosen å floss mä-n i tre
-fira daa, å dän treje dan, sum va dän varste, då va folie äntliga vi mä, å vårt korpralskap lå bort ve a höger vallgrop mä
ena stor sånnhula bakum us. Å dä va te å skala ner i sånnhula å ladda å så krupa te vallen å futa. Å dar på ara sia ett
stökke ifrå us surra tiansoser sum en bisvarm. Män fagken
kunn-ikke se, um en råka nåken hälle inte; for se kantro di
va i ena ria. Å skrall jole dä, sum um åffa hadde flaet ner
på tusen ställe i vart ögnablek, å kulera di jekk over us bå
våra å darra, for se vi va jupare ner, å di store jamma i värt,
sum når-en tar en katt i rumpen å drar, å di små pep sum möss,
å di flo ihop i värt, så beta ruk ikrigg us. Te flutt komm dä
en hel jäkla svarm å drusa over vallen te us, å di hadde grå
jakker, å då ,spragg vi ner i sånnhula. Å då komm dä ett helt
kompani utå våra fram bakom sånnhula ä jalp us å ööra dum
tebakes ijeun. Män jak så inte ätter, att nåra öältriga hadde
krupet ner umme sånnhula å rusa på mäk, måna jak sto å
ladda. Di va inte minder än fira, å jak insammel, for se kantro
di nare våra hadde nokk fagken spune mä te å ööra hele dän
storste svarmen tebaks over diket. A di velle rökka moskötten
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ifrå mäk. Å hut, snoröedda! sa jak å dräpte te dän ene mä
jevart, så han stöp i mark sum en stokk, å dän nare fekk
bajenätten i halsen. Män då sa-n tro, di are båa va kvekka te
å ränna fram å ränna sina bajenätter i mäk, å dä mä sedda
fal, att jak rässna duttet balägges. Män så komm jak mä
röggen imot jolkanta i sånnhula, å dar sto di å öule på, män
dä va la lögn lell, att di fekk in bajenättera i buken på mäk,
for se kantra di hadde stokket dum imot träbottna, sum jak
hadde innafore livjola. Då flo jak upp glonera imot dum å
skratta på mott gamla egna vis. Då fläpte di jevara å ruk i
kraven på mäk å ropa: Ragg-ta, ragg-ta!1 Dän gå iträ mäk,
ska-kke jak raga ere jak! sa jak, å så knep jak dum for strupen,
å dä en mä var hånna, å så Po jak ihop öältriga, så dä skvatt
u-lum. Å di jole bara ett skrolane, å så va dä bestält. For
här högg di illa imot, sa han sum flo näsa i spishalla. Män
hadde inte jak hatt träbettna i livjola hell, så hadde la di snoröedda jort kål på mäk. Å ätter dän betan så hadde jak träbottna jamt på livet, å hadde allri jort änne mä dum, for se
kantro di frälste mäk dän nare dan ug, då jak fekk a kula i
dän ene, å fastän träbotten va imälla å hu inte jekk ijenum•en,
va dä ändå så pass puff, sum um en hadde dräpt te mäk for
magen mä en träbesmar. Å dä va stor skae, att jak inte hadde
hemm dum. Män se kantro di ble i åna, når vi datt utfor dän
data brona i Nejet, for se då datt di ur, når di kråva upp us
ur vattent å rev upp våra kläapalta.
Påvelsson: Nå Lasse, du ha-la nå nutt å tal um, du sum
plä vara så full å historjer?
Sven Hög: Nää stopp lell! Nu ä dä nokk pratat. For
seter jak lägger här, sum sa åt Smiehula, så kommer-ak te å
lägga mäk i di rakkare arra, for se kantro di ä rasane jupa,
å kvällen kommer på, å häldan for hånn, å dammeså marf! Ä
takk nu då! Går.
Sven Pettersson: Vänta hålt! Jak går mä, män Nilsa
spisul graserar i mäk, sum jak hadde fått i mäk dina träbottna. Dä va tunner tusan te pakk! Jak menar, du hadde
betterjonsulja i-t. Takk, Nils! Orfäkta Passopp! Går.
1) Rends-toi, rends-toi !

Sv. landsm. 1906.
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Skate-Päar: Tä IAN nå vara for istert, tä Inne dä.
Stor-Lasse: Stor takk å heder for samvara, fast jak fekk
varste knäppen. Går.
Nils Larsson: Takk, I kara allihop! Månda kommer jak
mä tönna, Svärm. Ja kann inte bua ere spisult mer, kann-ak
la tro? Tse-he-he!
,•. Skate-Päar: Nä, nu ä tä bäst vi larva i väg, mina vi må
vol å dit vi ha fått. Takk nu då! Går.
Påvelsson: Nå nu sa la jak. in te darra å så hemm, mina
jak ser. Takk for i da, Nils!. Å 1 mä, Katrina! Går.
Nils Larsson: Vänta, så fuljer jak mä ätter a brotabula,
mina mor supar. .Båda gå.

Ordförklaringar.
annarsve illamående, vimmelkantig. forsta förstugan.
arindraka änder, äjdergäss, svanar ..altua skrika.
glip tryne, mun.
o. dyl.
armar vid skallgång: de båda sido- gloner ögon.
gona titta.
linjerna av uppställt manskap.
belera (be lera) regera, besitta. gruteskrå järnskrot.
betterjonsulja vitriololja, svavelsyra. gråsse gråbening, varg.
bolahö fett hö, som växer kring hus- gråulmit halvdunkelt (i dagningen).
gullfotter vargar.
planerna (boka).
hag hägnad av enris, som hängdes
brotabula vedbörda.
grensle över en låg mur eller
båsta andas tungt.
darra »deras», grannfolkets.
gärdesgård.
datt föll.
Inlvklövs: att »klövja» var att från
staden (vanl. Göteborg) på hästdolmi dunkel.
ryggen i klövsadel forsla hem fördogBa dungarna.
drölla slumra.
nödenheter, t, ex. sill, salt, snus.
dummbusihet dum framfusighet.
Den som gjorde resan, fick halva
dunbjäller dombjääror.
»klövjan» (bördan) för besväret.
eter: så eter starker så vådligt Flostinien Ostindien.
hurte å såtte »hur till ock så till»,
stark.
fluget främre delen av släden
hit ock dit.
foremun försprång.
höppja fjäska.
forkuflater förvirrad.
illekette igelkott.
forvå-gla förvirra.
iruällomåta emellanåt.

ORDFÖRKLARINGAR.

jefasia något starkt, kraftigt.
jönn gödsel.
kalemigk ett slags rosigt tyg, av
kamelgarn; vanligen av blå färg.
karpig högljutt tal.
kasa skära av en tunn skiva.
kele näcken, hin.
knalle mindre bröd, hårt torkat.
knarta hugga smått.
knaver gnager; förargar.
knäppa fullborda inringningen vid
skallgång.
kepplamänte knep, samband.
korjaträ, flätvärk av trä kring en
glasflaska.
kramasa krossa.
krokabol i förstukammare (visthus).
kroksbug den böjda delen av en
ärjkrok.
kråva upp samla upp.
lakeSå bykså (därtill användes ofta
en grov silltunna).
lappetu tillbehör för skomakeri (läder,
beck, sulor etc.).
livtökke livstycke, väst.
lekaSpann spann med lock på.
lorthänneS med tomma händer.
läsmen länsman.
markapose tornister.
mungrep skälmstycke.
närtöken närgången.
näsebrännvin som retar näsan, vidbränt.
okavlit mycket, ofantligt.
pajja förfoga (sig i väg).
purra spela (någon) ett spratt.
respa becktråden.
rotafiver skivor av kålrötter. Kalla
skivor av kokta kålrötter äro lättätna > tomma ursäkter.
rula röra.
ränne i förstukammaren.
rännebar rönnbär.
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röjja hög av sammanräfsat löv eller
ris i ängar.

römur rödmyror.
Sarja skära ojärnt.
sigka = hasp; led i järnbindsle.
skadda dimma.
slafseposa skvallerpåsar.
Smuttera vrårna.
spune spånad; arbete, göra.
struk (stryka) knep.
stump ett slags grovt bröd, »ankarstock».
stutta i bakka : stå sig.
stämmenål grov nål.
sUa kasta häftigt.
suern den sure, satan.
sufla se om kreaturen.
sUtt skutt.
svara: dar di svarar-t gör skäl
för sig.
så såda (pl. sådor).
söaskokk fårskock.
Sia ikriu, springa ikring.
Slumra ner stöta ner, av ovarsamhet.
fRIG)Sa, massa.
furk hästkrake.
Så: gå få gå ock driva på måfå.
före brända linnelappar, i vilka elden
uppfångades från stålet ock flintan.
tassa vargarna.

titt: va ä dä for titt (tid, titt)
vad är å färde.

tulamutt oväsen.
tväfeftes hälften vardera.
amma bredvid.
varjomma förvaringsrum.
vrekk skruv eller ögla att skruva
in i vägg eller träd för att därvid
binda kreatur.
årfågst som tillvärkats under året.
ässe: i ässe i ordning.
äffa »äska», snusdosa av näver.
ögsuna: mett i ö. mitt för ögonen.

Värmländska bärgslagsmålets ljudlära.
Tillägg ock rättelser till Sv. lm. XXI.1 (1902)
av G. KALLSTENIUS.

Tj e-ljudet.
Jag är icke viss på att jag § 7 A 2 riktigt angivit »tje»ljudet såsom y; kanske skulle typen vara riktigare som normaltyp, men sannolikt kan uttalet variera mellan båda.
Viktigare är, att jag i häradets allra östligaste delar funnit
affrikata som »tje»-ljud. Detta uttal observerades första gången
1899 hos en 87-åring vid Saxån (Färnebo socken); men som
jag före avhandlingens tryckning ej fann några flere exempel
på uttalet, ansåg jag det vara alldeles individuellt ock nämnde
ingenting därom. År 1903 konstaterade jag emellertid samma
företeelse vid Älvsjöhyttan (nordöstligaste Gåsborn) hos flere personer. Affrikatan var där Is eller till ock med 9. Det senare
uttalet är säkert konstaterat åtminstone efter kort huvudtonig
vokal — för övrigt den ställning, där det explosiva elementet
tydligast visade sig — t. ex. hayibn Hedtjärnen, köydr, Kotjärnen. Affrikatan motsvarar fsv. såväl k framför främre vokal
som ti, t. ex. yerepcbri Käringtjärnen. Den har undergått
reciprok assimilation med föregående r till 9, t. e. åbeVin
Abbortjärnen.
Saxån (1899) ock Älysjöhyttan (1903) äro emellertid de enda
fyndorterna för den nämnda affrikatan. Jag har förgäves efterforskat den vid blin Örlingshyttan i sydöstra Gåsborn, östligare
än Älvsjöhyttan.
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Västgöta r- ock 5-ljud.
h (i de i § 9 angivna ställningar) synes sprida sig norrut
med ganska stor fart. Jag iakttog sommaren 1903, att dess
frekvens märkbart ökats i Rämen sedan mitt förra besök där,
1899. Det synes, som om även vuxna personer skulle utbyta
r mot h. Då behöver icke dess första invandring sättas så långt
tillbaka som 75 år, såsom jag i § 81 gjort, utan kan kanske
flyttas väsentligt längre framåt i tiden. Härmed stämmer, att
biblioteksamanuensen E. FL LIND för mig förklarat sig icke från
sin barndom känna till något h vid Torskebäckenl, där det 1899
användes av alla åldrar. Själv observerade jag is första gången
under förra hälften av 1880-talet i uttalet hos en min skolkamrat från Vebekkan Rävbäcken, mellan Pärsbärg ock Filipstad.
Att jag då lade märke till uttalet, torde betyda, att han var
ensam eller så gott som ensam om det i hela Filipstads skola,
där dock flere än han tillhörde lantförsamlingen. I själva
Filipstad torde h ännu i dag icke ha inträngt, det betraktas där
såsom alltför lantligt.
I den öster om Gåsborn belägna västmanländska socknen
Hällefors har is funnits åtminstone från 1880-talets början. Lektor
J. SAMUELSSON har för mig berättat, att det i hans barndom
förekom, att kamraterna drevo med dem, som icke använde
utan r i uddljud; det betraktades nära nog som tillgjort mamsellaktigt att säga t. ex. red ock inte hed.

Det »orena» å-ljudet.
Jag har funnit min uppgift § 14,3, att 8 möjligen är något
vanligare i dialektområdets södra del än i dess norra, vara
rätt tvivelaktig. Vid senare iakttagelser (1903) tror jag mig ha
funnit, att en vokal, för vilken man utan tvekan tillgriper typen
e, är vanligare åt väster (eller sydväst) än åt öster, där man
1) Det ansågs rent av som ett mycket fult fel att »skorra». Att
dömma av LINDS ljudbeteckning i »Värmländska ordspråk, ordstäv ock
talesätt», Sv. lm. XI (1896), återgivande hans barndoms uttal, förekom
ej häller 5 vid Torskebäcken vid 1800-talets mitt, utan endast s, även
i uddljud. Min teori, att is ock 5 samtidigt invandrat i dialekten, vinner
härigenom ett gott stöd.
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i stället ej sällan finner ett mycket rent e. I Lungsund träffas
kanske säkrast e, ock i Lungsunds sydvästra grannsocken Väse
tycker jag mig vid enstaka tillfällen ha iakttagit t. o. m. o i
ett sådant ord som exempelvis gbba gubbe.
Enstaka tillägg ock rättelser.
till § 15 anm. 2: Nasalering torde även kunna ersätta n
j sålunda t. ex. c4 Ah den röda.
till § 73,2: m —> n framför s i ordet mansdl mamsell.'
till § 95 1 b ock 2 b: Sådana former som atist artist
ock vcedålg värdering motbevisa icke regeln om ljudsubstitution
av t resp. d i st. f. resp. efter obetonad vokal: de äro lika
tydligt beroende på utläsning av skriftens former som t. ex.
matckgs6m Martins-ugn är beroende på reproduktion av ett
hört uttal.
till §111,6: Ännu ett ex.: ftwdill förarglig.
efter § 117,2:
3) mellan k ock sonantiskt(?) n, t. ex. jc'e/tyll, Djäknetjärnen (Brattfors). 2
0 S. 1713 utgår.

framför

Ytterligare observerade tryckfel.
S. 60,7 står sQte,
läs
» 7211 » niMastin »
» 1077
»
122
»
f6trUt
»
3.
1524
nidartja
»
»
» 1534
» kukuminal »

s4ttt.
médastin.
fi.3.tHst.
hbdarba.
kakuminal.

Här underjälpes övergången av dissimilation ock är kanske
väsentligen av dissimilatorisk natur. Jfr mettran § 73 anm. ock ~ms'
§ 77 anm.
I sammanhang härmed torde kunna ifrågasättas, om inskottet
mellan p ock 1 (§ 117 1 a) sker annat än framför sonantiskt n.

Nuckömålets fiur 'fyra'.
Av 0. F. HULTMAN.
Ett uttalande i d:r GIDEON DANELLS nyligen utgivna akademiska avhandling »Nuckömålet», vilken i dag kommit mig till
handa, nödgar mig till följande förklaring.
I mitt arbete »Hälsingelagen ock Upplandslagens ärfdabalk
i Cod. Ups. B 49» uppger jag s. 92, att diftongen ju i Nuckömålets liur, motsvarigheten till riksspråkets räkneord fyra, har
kort u, i olikhet med den vanliga representanten för äldre
vars ii är långt. Jag stöder mig härvid på en undersökning,.
som jag själv våren 1899, tack vare dåvarande teologie studeranden J. BLEES' tillmötesgående, var i tillfälle att göra, ock
meddelar till yttermera visso i en not, att d:r DANELL deltog i
undersökningen.
Nu uppför emellertid d:r DANELL i nämnda avhandling ordet
i fråga bland exemplen på vanligt i, under formen fur (s. 158).
Ock i en korrekturnot yttrar han beträffande min uppgift om
undersökningen ock dess resultat: »Ett missförstånd måste härvidlag ha ägt rum. Så vitt jag minnes vårt resonemang vid tillfället i fråga, trodde vi oss, efter upprepade frågeexperiment
med hr B. — vilken helt naturligt ej var fullt pålitlig i fråga
om alla detaljer, bälst vid dylikt utfrågande, då han i över tio
års tid ej talat sin dialekt — kunna iakttaga, att u i fiwr ock
några andra fall var halvlångt -- att det skulle varit kort,
jämställt med dial:s vanliga korta vokaler, kan jag •för min del
icke ha medgivit. I varje fall är ma i räkn, form' fullt att
likställa med ,./u i t. ex. subst. dpar djur o. s. v., ock den för- •
modade (eller värkliga?) halvlängden på vokaler har jag sedermera vid mina besök på Nuckö ej kunnat konstatera eller beteckna.»
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Det kan naturligtvis icke falla mig in att mot d:r DANELLS
eget påstående bestrida, att jag, vad hans åsikt vid det ifrågavarande tillfället angår, misstagit mig. Jag kan blott till min
ursäkt anföra, att d:r DANELL, Så vitt jag kunnat minnas, då
icke uttalade någon mening avvikande från min, varför jag haft
den föreställningen, att vi voro av samma tanke. Ock med stöd
av en ännu samma dag gjord anteckning vågar jag påstå, att om
än en viss vacklan i hr BLEES' uttal länge gjorde mig tveksam,
min uppfattning slutligen stadgade sig därhän, att jag betecknade u-ljudet i Nuckömålets fiur såsom kort.
Så länge ej nya undersökningar bragt mig på andra tankar,
måste jag vidhålla denna uppfattning. Då den av mig lagts till
grund för en teori rörande ordets utveckling i riksspråket, låge
ju den misstanken nära, att vid undersökningen en förutfattad
mening vilselett mitt öra. Men det bör uttryckligen framhållas, att sammanhanget med utvecklingen tillra --> fyra i riksspråket gått upp för mig först flere år efter undersökningen.
Dennas resultat var för mig till en början en missräkning. Flere
år tidigare hade jag vid undersökning av några Ormsöboars
språk tyckt mig finna, att räkneordet i fråga uttalades tvåstavigt,
såsom fitur (däremot antecknade jag t. ex. gpictur 'gjuter'). I
hopp att vinna en bekräftelse på denna observation, vilken syntes mig ställa ordets historia i ny belysning, men som jag icke
vågade lita på, var det jag i Uppsala genom förmedling av
prof. K. B. WIKLUND satte mig i förbindelse med hr BLEES. Jag
kom likväl nu till insikt om att flur är enstavigt, om det ock
— såsom jag för Ormsömålets vidkommande konstaterat — har
kort u.
Till sistnämnda resultat hade redan före mitt möte med hr
BLEES också prof. WIKLUND kommit — en person som väl åtminstone inte kan frånkännas kompetens i dylika saker eller
misstänkas för bristande objektivitet i förevarande fall. På det
brevkort, varmed han underrättar mig om tiden för mötet ock
som jag till all lycka bevarat, har han tillagt orden: »4 hette
attr. hur, hur, hur, pred. furor, harar, hyr, alltså kort u i
alla fall.»
Helsingfors den 8 januari 1906.

Ordlista öfwer Jemtshan och dess bemerkelse på Swänska
inrättad Ahr 1729 af Erich Sundberg Anderson.
Av trycket utgiven genom JOHAN NORDLANDER.

Över jämtskan saknar man ännu den dag i dag är en något så
när fullständig ordbok. Vi meddela här en liten lista å jämtländska
allmogeord, på vilken amanuensen i riksarkivet AGAT. HAMMARSKIÖLD
haft vänligheten att fästa vår uppmärksamhet. Denna finnes i handskrift bland Sko klosters handlingar miscell. Tom. 4, s. 235 o. f. Författaren, som tecknar sig Erich Sundberg Anderson är tydligen den
Eric Sundberg, som enligt HOLPHERS »Samlingar till en beskrifning öfver
Jämtland», Västerås 1775, s. 30 bland »Jemtlandia Litterata» upptages
såsom hovkvartermästare ock som son av en kronobefallningsman. I Brunflo
socken omtalas ock anf. st. s. 42 en kronobefallningsman Sundberg, som
1740 upptagit en mineralbrunn vid Hornsjöbärg. I samma volym, vari
efterföljande ordlista ingår, finnes s. 224 en »Kort förteckning på högre
och nedrigere Embetsmän och Cronobetiente, här i Jemteland sedan 1346
varit, så vida de af gamla bref och acter kunnat inhämtas.» I sista
kolumnen, upptagande lands-, härads- ock cronofougter ock befallningsmän, förekommer Anders Sundberg med året 1718, tydligen fadern
till ordlistans författare. Denna förteckning är för övrigt skriven med
samma stil som don lilla ordboken, varav dess författare röjes.
Genom en skrift, daterad Backen den 3 Julj 1729 ock hällen i de
mäst ödmjuka ock underdåniga ordalag, tillägnas ordlistan d. v. landshövdingen i landskapet under dennes »Hög Grefweliga Nådes högstnädiga
warelse här i landet». Den nämnda förteckningen å ämbetsmän i Jämtland upptager såsom landshövding här vid denna tid greve Carl Gustaf
Bielke. — Ordlistan åtföljes av en förteckning å »åtskillige Menniskio
Namn utj Jemteland finnande», vilken vi ock avtrycka här. Författarens
ord- ock namnlistor meddelas i det skick, som de hava i handskriften,
utom det att bokstavsordningen noggrannare iakttagits.
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Även bör nämnas, att den begagnade handskriftsvolymen s. 207
innehåller en » Förteckning på de städer, bruk och socknar, som i \Testerorrland 1721 af Ryssen afbrände äro.»
Stockholm i sept. 1906.

Swänska.
Jämtska.
Swänska.
gumse
beet och baar etc. bläkkern
för boskap
biäkker wånn gumse horn
skiälla, bielra
wanmächtig
biälla
alsmäehtig
biänn, biässe biörn
ampen 1
ond, snarsticken
tahla onyttigt tall
biääla
ampsam j
eller sqvaller
enwis
angulen
rosen
blåstren
en
fastslagen
träanräkkie
järn tillsmältning
pinne, kil
blästren
ägasåmycket,man
bråttom
blötte
antom
änteligen kan
sejes om de ting,
antwähl
hielpa sig med
som händt i gamtjur
boorönna
la tider
under, miracel
bragd
det eller det
anult
hallon
branbär
se örkie
anörkie
glöd
krafsa
brankuru
nedersta laget uti
argusta
bränvin
branwjne
kornladan
bref
breif
åtbörd
atbohl
liten
bänk näst
brjka
öga
auge
dörren
brook, broka böxor
Basfelejolen basviol
broo
brua
elak
baus
brunst
brunna
try:
beenwed
brud
brura
been
beinn
brögd, brögde oppwikning
tallbeet
beit
bua, buom bodor
fria
bela
börja
det som gifves en byni
behlbeen
små biörkskog
fästem ö, fästegåfva byskie
mycket
surna; så kallas b ählt
betne
barber
och en filibunke bålbära
miölkbunke
en hynda
bånå
bleke
liggeställe
båssu
tälie yxa
bihl
twär, förtretlig
twillingar
bäg
billingar
Jämtska.

Affängie

affångie—fijk.

Jämtska.

bääll
börg
börne
böör

Swän ska.
geent
tålamod tålmodig
bjuda till
bestå sig väl
gäst drägg
åhrswäxt
PhY
widie trälj or, hwarmed boskap bindes
förmå, årkå
högfärdig
wäsende, olåt
wind

Capteina
eomparni
eontribusen
corasi
erilla
erime
°runa
eunfLon
eurionöös

capitein
compagnie
utgift i krigztider
courage
mässling
snufwa
crona
på det sättet
beslagen

bäint, bent
bälen
bälensonn
bäris om
bärja sig
bärme bärm
bärning
bäse
bässe

Jämtska.
dräckan
drög
dyr
dåbbla
dåsse, dank
dä, da däckan
dätta, han'
datt
f
döftan

Eijeln
ej luf
ekk ekkan
ekren
eldbein
enbäg
enzn.ahlen

ewält
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Swänska.
dricken!
så half under halft
diur
wåhle merke
litet ljus
du I Eder
fälla, föll
nedre dehlen af en
särk
brodd
en mössa
I Eder
en Rit, en skogzpark
eldfördoon
enwis
spis som alt stilla
brukas i huushållet
något ting

krusig hufvudbonad, fontange
galt
farken
Dalm' eller hafwa för sig nå- fark flekien färsk fisk
got, som intet farlugheita farligheet
däse
duger
flohi
fiähl eller stor siöwar intet så bewidd
dannan
skaffadt
fiurun
sjöstrand
dann danom
fiöös
fähuus
den dör
dör
fiöös giäll
fähus skulle
liusveke
derel
fje, wie
fä, boskap
din mössa
narr
di luf
fieep
tjock, bukug
fieepug
narrachtig
diger
sopor
fil
dongan
gif hit!
saker
fijk
slarfwa
doon
Fansur
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Sw än ska.
Jämtska.
sammetplys och
flygen
schiagg
fort
flytt
berätta
flytta
flättia
fiäti
god, braf
fraak
frekedalssen fricadeller
litet honlamb
frua
hersker
fräkien
mattsam
frökien
spinett eller claver
fröllkårin
sniö drifwa
ränne
piga
fänta
färskt
färkie
färu, färug blyg, gran
liten stund
föku
gamle ting
fönisk
förböhlsam blyg
lysten
förkien
en
rar spis
förkien maten
grann
förug
miölkstäfva
fötu
intet fiskeligit watn
knapphål på skiortor o. andra lintyg
loo
gaup
looskin
gaupskin
wallhion
gesselbarn
gå wall
giäta
fint brö
glaas brö
liten öpning
glufft
see, kika
glåmä
gläman int! talen inte!
träta, ordkastas
gnäpas
gofar, gomor hederlig man och
gumma, item farfar, farmor
Gallstrand
gatuhåhl

Jämtska.
grannwähr
granoxen
grofwa
grumm
gräje
grönnå
gylta
gåläjn
gå opp
gåsa
gåut
gäfwest
gäule
gäära
Hallsfijk
hehlwåg
hiena

S w änsk a.
laggran
eckorn
spis, askegraf
graf, god
seletyg
eftertänka
s u gga
färdig, tillreds
dö eller gifwas opp
smöret
pojke
gemenligen
bälja
badstufvuoos

hal lsduuk
(ovikt bäfvergiäll
hwettsteen [brynsten]
lie
hiån
hielp
hiälp
siiålil
houskin
åhrstiden emellan
hufwelln
wåhr- och slåttanden
hufwusmutt yppning på skjortor och andra lintyg i barmen
eller hallsen
hwitskinn lekattskinn
hollme
hwollm
kallas, när man
hyppia
bär något framföre sig uti förkläde eller kiortelen
grythandhåll
hådda
roopa
håja

fiygell—lofwen.

Jämtska.

Swänska.
höra
smörtierna
acktsam om sina
saker
hånån
tupp
håuson
strumpor
hä, hwått
hwad
häf
en stor man
orka eller will intet
hähla
hähl int med orkar eller rår intet
med
orkar intet
hääf int
häkte
hållkien
hållörkien

hl
illwohln
illtwahl
immist

elak, ond
ond, malevolus
skie ondt
ymseledes

Jämtska.
kipa
kjpen
kiyre eller t
kiöre
kiyta
kiägg
klamra
klein, klein-t
wuhln
klining
klubb
knaggien,
knakkenl
knepplingia
knöp
koret
kräkla
kröta
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Swänska.
wacker
gladlynt
klåda
löpa
kiäkk, artig
lin klyfta
kleen, swag, liten
utstrukit smör på
bröd
palt, kams
stool

knytning spettz
liten
klädes bårsta
gröt twära
Jeg
jag
skrädet, som ligger
jerfwe, jälte idisla
qwar, sedan talljärnbröd
bakelser, som grädgen är smält
das uti jern
ku.ru
brandstaka
jitis
säges deraf i psalm- kurug
ofrisk
boken står, det kuuta
springa
Gud Fader hade kåfwa
liten cammare
jätt i fordom tijd kåkkla
trålla, spå
o: sagt genom kåkun
kaka
propheterna
kåkuskiötning brödlösheet
joan
matkar i mat
kåran
spånar eller spån
järnma
se amma [menas köka, kouke roopa
åmma]
jäkt
jakt
Lagna
råttna, murkna
langa
utläggia
Kall
gammal gubbe
lemmäll
fiäll möss, muskokaschen,
I
Mous
snäll
karwaschen
ljma
qvast
kiärna
kinna
lofwen
inre dehlen på
kiärn bytta
kinnbåra
handen
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Sw än ska.
byxe-, kiortellsäkk
eller råektaska
skoor,
giorde af
luddor
h åår
mössa
lufwa
dålig, dålöös
lunug
lieutenant
lutnan
lingon
lyngbära
traan
lyse
låt ått nån caressera någon
styf, bråkad i lelämseen
derna
intet wärt
lätane
kl. 2 eftermiddagen
löösmun

Jämtska.
lomma

mård
piss
min
pissa
bräkia som ett får
mjölk
små gåssar eller
flickor
jag
mä, rna
små korn
mäldren
märafåsbättan liten matbit
mårgon
märga

Nahl
meeg
mi
miga
miäckra
miälk a
moobarn

Noo
hoo
nowert, nogert knapt
förnuft
nuft
näsan
nåson
nääswis
nåsug
näpp, näppare sämre
matsäck
näste
bååthus
nöstre
Omframt

förutha n

Jämtska.
omäga
oppyni
ormsaltare
ormäkt ä
omn
°tålda

Swänsk a.
yngling
inunder
elak
wanmäehtig
yhr i hufwudet
hetzigheet, oppslao-en i händer eller
annorstädes,
item döökiött

gå sakta
Piulträ
jemra sig
piåla
liten narr
piåll
pompa, pumpa buttelj e
sugga
porka
trollskap
puke
under
pyni
påtes wäre örnegåtzwahr
poike
pöök
gwadd
qwissla
qwith
qwällfiäxa
qwällsätt

liten gåsse
greep
hwit
flädermuus
kl. 9 om aftonen

Reesen
ressne
rifwa
roa
ruku
rumus
rye, rjse
rådd
råk
rång
räcka efter
räin

utma ger
fiskerååk
räfsa
stäng
sktifwel
öfwerflödig
små löfskog
hafwande
håll' på isen
afwig
söka efter
reell

lomma—sänn.

Jämtska.

Swänska.
Jämtska.
hallster
spinkug
skiäppa eller rifwa spräk
af näfwer
sprätten
spånnurn
gemen spis
späiläj
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Swänska.
späd, liten
qwick
qwick, rädd
snurr
Samfängie
wilkorligit, farliseem
005
git, äfwentyrligit
segd
handskiära
stabbur
bod eller herberge,
segdårf
skaft på handbygd .på stolpar
skiära
stam
lucht
si
siå
steekrest
hallster
skammel
bänk, stol
stooring
förnäm person
tunn ved att spielka streek, strjk dräffig
skia
stickor af
strjge
skjorta eller särk,
skief, skieeft sned, snedt
giorde af blagskiäga
stega
garn
skiälla
skylla en för något stroku
en stund af dagen
skiör
skata
stump
surbröd
skrukka
skiäppa, rifva
stutt
stackot
skukuskiäft ymseledes
stårkia
flicka
skyschug
ostadig till sinne ståbj
halsduk
skådd
lämplig it: huru en ståll
tok
ser ut, facies
står intet på är ej så noga eller
skådda,
angelägit
dimba, tökn
skruggien
stängie
korn- eller humbleskåhälia
stället ned om spielstänger
let på spisen
stäin, stein sten
skåkoskytt ostadig väderlek
g[amb]le
g[ammal]t förråd
skräkiän
kråkbär
stöning
skötu
skyffel, sköfwel
stött
stadigt
slisk
girug, snål
sua
bååtbrädd
smjle
lee
syppa
swamp
snore
snöre
syppien
wissnad, swampig
snösåkkor
damaskor
akkor
strumpor
osnygg
sofs
såhl
sömnachtig
som sån
så där
såhlboth
en, som lijtet duger
sohlgläjen
solenes nedergång såun, söun fåår
sohloppen
solenes uppgång säll wåhle däg stackar dig!
spielka
spika
sänn
utwid någon ting
rast
röfwera
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Swän ska.
Järn tsk a.
föra sqwaller
särfw'
achtar intet
sätä intä
Tellspiäles
tjk
tint
tiuk
trusu
truttna
trä, trösamt
tröklin
tuhle makie
tull, tyll
tuten
tweet

twurun.
tylen
tyre
tårklä
täcklin
täppen
täre
tässa
töös

skaföttes
hynda
halft stoop
swamp
trasa
swälla ut
roo, rosamt
täck
kiöra sachta
took, fiåll
skårsteen
furu- eller tiäruwed, hwaraf
stickor spiälkas
gröttwära
nätt
trollskap
handduk
täck
täcke på fåll
skita
tacka, lämb
piga

währ eller' .•
wästfar
währ ellert
wässmorf
wällog
wält
wäråtta
wässgåln
wättan
Åbett
åft
åhrwäj en
åkaft
åman
åmma
änäs
å,usskoo
Äckla,

äfwen
äglen
ähles
bod med win öfwer äjtan

Unbur
underbredsell underbädd, lakan
undersanit
undersyn
morgonwahl
undun
Wamstöten
winöge
wädu
wåhla
wåttukatt
wåtu

Jämtska..
wäjma

Swänska.
giöra det, som ej
dåger
swärfader
swärmoder
god, from
det går intet för sig
wäderleek
wedhuus
wantar
frukost, ottwahl
af, afbrutit
åhrswäxt
strängt arbete
matkar på näslan
när is lägges på
sjön eller fryser
umbära en ting
öskaar
släde- eller skidsporr
små ond
wacker
narras
äten, äta

en half dag
Öft
öfwerbredsell öfwertäckning
öfre delen af en
öfwerbån

odon
fönster eller glugg öja
fiskhoop, fiskleek ömläjen
örkie
utstaka
musfälla
förstugun

särk .
öö
eländig
ämne till allahanda
ting, särdeles af
trä
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Jämtska.
örkien

ösa

Swänska. •
flitig
sleef

Jämtska.
östra

Swänska.
skopa.

Åtskillige Menniskio Namn utj Jemteland finnande.
Männ.
Abram
Ahasverus
Albrecht
Alexander
Ambiörn
Amphin
Anders
Anund
Aron
Arvid
Axell
Bengdt
Benjamin
Bernt
Bertil
Brådde
Båhl
Carl •
Claes
Clemens
Christian
Christiern
Christopher
Daniel
David
Didrieh
Elias

Emanuel
Enar
Engelbreeht
Erich
Erland
Esehil
Espiör
Evert
Faste
Flerk
Frederich
Gabriel
Germund
Gregorius
Grels
Gudbiörn
Gudfast
Gudmund
Gunnar
Gussorm
Gustaf
Ballo
Halvar
Hans
Helge
Hemming
Henning

Se'. landsm. 1906.

Hercules
Herman
Hindrich
Håekan
Isaac
Ismael
Israel
Ivar
Jacob
Jeppe
Joel
Johan
Jonas
Judas
Julius
Jöns
Jöran
Kieelo
Kiettil
Knut
Lars
Leonard
Magnus
Marcus
Mathias
Mens [så!]
Michael

Moses
Mårten
Nathanael
Nils
Olof
Patrick
Pehr
Påhl
Rasmus
Richard
Rogvald
Roland
Salomon
Samuel
Scharel
Sephast
Seved
Sigfrid
Simon
Siuhl
Staphan
Steen
Stig
Sunvis
Sven
Sverken [dl]
Tage
5
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Thomas
Tohl
Torbjörn
Torfin

Torkill
Tyre
Tyris
Uhne

Zacharias
Zevall, Seved
Åke
Osten

Öne.

Inga
Ingebor
Ingial
Ingri
Intri
Johanna
Juliana
Justina
Karin
Kierstin
Lavina
Lucia
Magnil
Margareta
Maria
Merta
Metta

Petronella
Rachel
Ragnil
Rebecca
Risa
Råggierd
Sara
Sigrid
Sophia
Suneva
Susanna
Ursilla
Vallborg
Veronica
Zippora eller
Sebbor.

Qwinnor.

Agnis
Aldru
Aletta
Anna
Appollonia
Armica
Barbro
Beata
Bille, Britken
Blandina
Botilla
Brita
Bäret, Bi[r]gitta
Clara
Crescentia
Cucilia
Dina

Dorothea
Emphre
Eleonora
Elin
Elisabeth
Elsa
Emmerentia
Engela
Frantzina
Gertrud
Gloria
Golu
Gunborg
Gunnilla
Hanna
Hedevig
Helena

Ärg. 1904:
25 år — en återblick ock en blick framåt.
BORE, Tidsbilder från det forna Gellivare.
SVENSEN, Ordspråk ock talesätt.
TORBIÖRNSSON, Om J- ock C-ljuden i mellersta Halland.
JOHNSSON, Sägner från östra Göinge.
Seder ock bruk från olika landskap.
Visor nr 1-20.

Bilagor:
HELLQUIST, Svenska sjönamn s. 131-418 (XX. 1).
WIGSTRÖM, Folktro ock sägner, s. 309-404 (VIII. 3).
Kongl. Bibliotekets visbok i 8:o, s. 1-80 (Bih. III. 2),

Ärg. 1905:
BOHLIN, Dansmusik.
CRAMER, En gottländsk postfärd 1830.
RANCKEN-VEFVAR, Djursagor från Österbotten.
CAPPELIN, Fastlagsgillet.
LJUNGGREN, Östsv. böna badda.
HELLQUIST, Ydre härads gårdnamn.
BUERGEL, Det moderna isländska ljudsystemet.

Bilagor:
FEILBERG, Bro-brille-legen (XII. 4).
LANDTMANSON, Västgötamålets 1- ock r-ljud (B. 1).
HELLQUIST, Sjönamn 1, s. 419-610; II, s. 3-34 (XX: 1-2
OLAUS PETRI NIURENIUS, Lappland (XVII. 4).
NICOLAI LUNDII Descriptio Lapponice (XVII. 5).
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