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Några sagor.
Uppteckningar från Östra Göinge härad i Skåne
av PER JOHNSSON.

Skogsbor ock slättbor.
Göingebonden har, sedan århundraden tillbaka, haft en
dålig tro om dem, som haft den feta jorden om hand, som bott
nere å slättbygden. Folket där har man alltid ansett vara i
hög grad dumt, samt lätt att lura.
Sålunda gjorde en finurlig bonde från norra Göinge en gång
en resa neråt den skånska slätten för att sälja humle. Bland
annat, som han medförde från hemmet, var även en gammal
gryta av litet besynnerliga dimensioner. Då han kom in å en gård
nere å slätten, frågade en bondgumma honom, vad ett sådant
kokkärl skulle begagnas till. »Det», svarade han, »är en gryta,
där en kan koka ärter utan att använda någon låga». — »Hur
går det till?» frågade bondgumman i undersam ton. »Sätt hänne
bara ute å förstutrappan ock slå vatten ock ärter i, gå så
ut om ett par timmar, ock äro de inte kokta då, bli de det
aldrig».
»Vad är priset rör en sådan?» frågade hon vidare, ock så
vände hon sig mot mannen: »Det vore bra, du Jöns», sade hon
»att ha en sådan». — »Bara dubbelt så mycket som för en annan
gryta», upplyste göingebonden. Så avslutades affären: bonden
fick pängar av Jöns för grytan, som han begärde, varefter han
körde vidare.
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Bland annat, som han hade med sig i vagnen, var även en
räv, som han haft med sig från hemmet. »Vad är det för ett
djur?» frågade en av bönderna i den by, där han tagit in. »Det
är ett att färga får med». — »Hur går det till?» — »Det går så
till, att en bara släpper färgaren in till fåren på kvällen, ock
när en så kommer ut om morgonen, äro de färgade så, som en
önskar». — »Det var ett präktigt djur, det», tyckte slättbonden,
»vad är priset för ett sådant?»
»Fämti kronor». Bonden tog
upp pängar ock betalde, varefter säljaren körde vidare. Kvällen
därpå släppte han »färgaren» in till fåren. Men döm om förskräckelsen, då han om morgonen kom ut ock fann dem allesammans sönderrivna. Bonden förstod då, att han blivit lurad.
Behövde så göingen foder till sin häst, varför han tog upp
en skära (»segel») ur vagnen, med den skar han ett fång foder
ur en närbelägen klövervall. Bonden, som ägde vallen, frågade
nyfiken, vad det var för ett djur som kunde åstadkomma så
stor skada. »Det är en krumbiss», upplyste göingen. »En krumhiss?» sade slättbon efter. Snart hade ryktet spritt sig i byn,
att det fanns ett sådant besynnerligt kreatur där, att man aldrig
förut sett dess make. Göingebonden fick med hast fullt av folk
omkring sin vagn, de ville alla se den underbara krumbissen.
Till att börja med voro de rädda för densamma, men slutligen
vågade de sig fram så långt, att de rörde vid den med stakar
ock käppar. Sålunda slog en till den med en käpp, varvid
den flög upp ock högg tag om halsen på en •nyfiken piga. Hon
skrek, allt vad hon kunde. En av de närvarande bönderna
skulle jälpa hänne, ryckte till i skäran, så att den stackars
pigans huvud följde med. Då blevo de förskräckta ock
sprungo för brinnande livet därifrån. De trodde, det var hin
onde själv, som uppenbarat sig i byn. Bonden fortsatte därefter sin färd.

Före järnvägarnas tillkomst brukade bönderna från de skoglösa socknarna köra uppåt Göinge att hämta timmer. Ibland
kunde man räkna 25-30 dylika skjutsar. En gäng kom ett
dylikt sällskap körande uppåt vägen förbi Emitslöv. När de
kommit till Klebers lid vid Sävlacka, råkade den som körde
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först att tappa sin yxa. När den efter honom följande såg
yxan å vägen, stannade han: »Här har förmannen lagt sin yxa»,
sade han, »här få vi också lägga våra». Ock så lade de allesammans sina yxor där, för att aldrig mera finna dem igän.
Kommo de så till bron, som leder öfver Sibbhultaån. Vid
denna var en illmarig bonde, som beslöt att driva med dem en
smula. Det var nämligen så, att vid ena kanten av broräcket
fanns ett större getingbo. När nu bonden hörde, att slättborna
nalkades, petade han med en käpp hål å boet, så att getingarna
surrade på värsta sätt omkring slättbornas huvuden, när de anlände. De stannade hästarna ock började slåss med getingarna
av alla krafter. Men ju mer de slogo, desto värre stuck° getingarna. Bonden skrek emot dem, att det var snapphanar, ock
som de hört talas om sådana förut, vågade de ej köra längre,
utan vände på stället ock körde hem igän, utan att taga så
mycket som en stock till lass.
Efter någon tid kommo de åter för att hämta det timmer,
som de förra gången kört ifrån. När de nu kommo till bron
över Sibbhultaån, där de förra gången fått vända, fick förmannen se en torbagge, som lugnt ock makligt kröp på vägen,
uppåt bron. »Jag känner nog igän dig, du snapphane där,
fastän du har tagit på dig en annan päls, men mig lurar du
icke ändå», ropade han åt denne. Ock så körde han över ån
nedanför bron, vågade ej köra över denna. Alla de övriga följde
honom.
Nils Nilsson, 604rig, lantbrukare, Emitslöv.

Goenissen ock bonden.
En bonde i Broby socken hade en gång »lycka» eller svedjeland tillsammans med Goe-Nisse. Bonden släppte till utsädet.
det var första året korn, Nisse utförde arbetet. När skörden
var mogen, kommo de överens om att ha hälften var. »Vill du
ha toppen eller roten?» frågade bonden. »Du vill kanske hälst
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ha roten», tillade han. »Ja, kör för det då!» sade Nisse. Så
fick han roten, medan bonden behöll toppen själv.
Någon tid därefter kom Goe-Nisse ock beklagade sig över
att ha blivit orättvist behandlad. »Visst inte», sade bonden, »du
sade ju, du ville ha roten. Det hindrar ju inte, vi kan ju ha
lycka tillsammans även i år, ock då kan du få toppen». Det
blev så. Men det året satte bonden potatis i lyckan. När
denna blev mogen, sade han till Goe-Nisse, att nu kunde han
få toppen, medan han själv tog rotknölarna. Så blev han åter
igän lurad. Men från den dagen ville Nisse inte ha hälftensådd mera tillsammans med bonden.
Litteratör N. Ek i Broby.

Brorstorpagubben.
Bygdemålshistoria från östra Göinge, upptecknad på Broby-mål
av PER JOHNSSON.

För magga harrans aur sin fanns da om n gobbe i Brorstörp,
som va satt ofanteled riger, öd han visste inte, haur han skolle
jöra au sina magge pägger. Da jekk magga or i höjden om
borr han kommed om sin rigedom, män doi maiste trodde, öd
han nöen gagg i tien slaed se i slagg mä dän lojje säl, som
magga pau dän tin brute. Da jekk te på satt sätt, öd dän som
velle jöra dä, han lae om n lapp i negelaholed ve 'ffirkan, där
skrev han, öd dän eller dän dan konne han komma, så skolle
doi gau in förbunn. Nor dan dän lojje komm, så skar han oitt
lided hol på lillefiggern, o så suade han i se bloed, som pärlade
ud, o san soeo doi bägge pau öd doi skolle stan hårannra bi,
dän oine mä oitt o dän annre mä oitt annad, män dän lojje
framför öllt mä pägger. San trodde doi allmänt öd Brorstörpagobben hadde jort, för pägger hadde han som grais.
Öd nöed lorteri fanns mä hanom, da konne en komma
unnerfunn mä å om n pafasa, som timade om n törpare frau Emmorslö.
Han hette Nisse o hadde om n gan vaed öpp i skon o hogged.
Da va frampau ventern, nor daen ä fenemmerl, o da ble soffit,
innan han komm te å gatt mod hemmed. Nor han nu hadde
gautt om n liden bid, träffade han pau om n kar, som fraute
hanom, om han velle lä2 se te brännedrägg, o som da va danlega tier dai aured, hadde han iggentigg emod dä. »Komm dan o
föjl mä me», sae dän annre. 0 törparen fulde mä. Män dai
ble oitt gauane som inte san ud te o vella ta tröed 3. Da oina
jäwed4 ätte dai annra kröbe doi över, män nor doi hade putt
1)

fenemmer kort. 2) lä städja. 2) tröed slut. 4) jäwe gärdesgård.
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hoila nötten o da böjrade bli framm emot danigen, kommo doi
te om n stor gaur, som lau oinsled 5 där i skon. »Stanna här lide,
män ja gaur in!» sae dän främmade kam. 0 Nisse stannade.
Han satte se å om n päweöista6, trätter som han va å da magga
gauaned. Dän främmade velle inte komma tebaga, o som törparen nu sad å öistan, jekk solen opp — dan san han, öd han sad
udanför Brorstörpa port. Dan försto han ossa, ho da va fatt o
öd da va hin säl som han vaed i föjle mä. Däfför så gynnade
han se hemm, så fort han konne, män dan sau han, öd doi magge
jäon doi kröbed över vatt oitt o dasamma.
Jae så kann da gau, nor doi rauga ud för daulihed.
Oin annan gagg va samme törpare där oitt ärane, o so sad
han i stuan o pradade mä dräggana. Ude i gobbens rumm hörde
, han dan, hoe han dispeterade mä om n passon, som om doi vatt
stora uvänner. Han fraute dan om n au dräggana, hem da va som
va ude hos gobben. »Där ä iggen», sa han. 0 da va iggen häller.
Män Nisse vesste nokk, hem da va o hö da va frauga om, för
han hörde på rösten, öd da va samme passon som velle läjja
hanom te brännedrägg.
Emellerti, fast an hadde sin magga rigedom o medel, fekk
Brorstörpagobben gau samma väj som vi annre. Oin da på ätthösten slutade han, o skolle begravas. Män nor doi komme
oitt stikke noi mod Eramorslö öörka, stannade ögen 7, som droe
liged, o velle inte gau lägger. Doi piskade o slo, män doi fekk
dom inte å fläkken. Doi försöjte mä oitt par annra haista,
män da jekk pau samma sätt mä dom. Dan bejynte doi förstau,
hoe da va fatt, o snu spragg om n kar noi te öörkan o sae te
pikkaren 9, öd han skolle bejynna o rigga, o nor han j ore dai,
så konne ögen ta vajnen i gagg, o gobben kunne begravas på
fölkavis. Män nor ligskaran öörde hemm ijänn, sprogge haistane
te sian, där som de stautt i stamp 9, nor doi öörde noi.
8)

6) päweöista potatiskista. 7) ög hästar.
5) oinslet ensligt.
pikkare kyrkoväktare. 8) Stå i stamp när hästarna stanna ock ej

vilja gå framåt.

Livssaker ock dödsfångar,
bödlar ock avrättningar.
Ett stycke svensk kultur- ock rättshistoria
av

ARVID ULRICH.

Mången har framkastat frågan, hur det kommer sig, att
skarprättaren, som steglar ock hänger, halshugger ock sköter
fallbilan, skys ock betraktas med fasa ock förakt, under det att
dommaren, som dömmer den brottslige till döden, prästen, som
tar sin del i avrättningen genom att bereda den dömde till att
med lugn dö ock genom att följa honom till avrättsplatsen,
befälhavaren, som ger soldaterna order att skjuta den dödsdömde,
eller soldaterna, som på kommando arkebusera den till livets
förlust dömde ej bli föremål för avsky ock smälek, utan kanske
tvärtom betraktas med sympati ock välvilja.
Är icke människodödande alltid människodödande, ock är
icke var ock en, som med vett ock vilja bidrager till avlivande
av en människa, medskyldig till barbariets fortfaro? säga kanske
en del människor.
Det är nog så, att människorna mer eller mindre omedvetet
plägat göra skillnad ock tänka sig olika moraliska gradationer
vid avlivandet av människor ock låtandet av livet.
Martyrer, som för sin tros skull låta döda sig, utan att själva
döda, likaväl som den, vilken hällre än att förråda en annan
låter avliva sig, äro ju personer åt vilka åtminstone följande
tidsåldrar pläga fläta medborgarkronor. Krigsmannen, som dödar ock dödas ock går i strid mot lika beväpnade motståndare,
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aktas väl oftast. Krigsmannen, som låter döda eller dödar obeväpnade, som kommenderar vid arkebusering av fångar eller
andra dödsdömda eller själv deltager i arkebuseringen, känner
sig nog då själv ofta mäst sotu en bödel, ock det i ju högre mån,
ju mindre risk han har att själv falla offer för liknande
öde. Skarprättaren, vilken avlivar som yrkesman, vilken kanske förtjänar på varje avrättning ock måhända glädes åt att
ofta få förtjänst, betraktas med utpräglad kyla, med fasa
ock förakt.
Förklaringen till att soldaten, som på kommando av överordnade är beredd att skjuta så väl på den yttre fienden som
på dan åra fienden, till ock med på fader ock moder, broder
ock syster, om så påfordras, hedras ock äras, för att han åtlyder
order, under det skarprättaren betraktas med avsky, när han gör
sin plikt, är nog åtminstone i vissa fall ej så omöjlig att finna.
Krigaren, som framför sig har beväpnade ock lika gott rustade
motståndare, har tillfälle att visa icke blott egenskaper som
skicklig spelare, utan även moraliska egenskaper som mod ock
dylikt. Krigaren kan få tillfälle att visa, att han icke är en
simpel förintare, utan får ställa sitt eget liv som en insats i
kampen.
Skarprättaren däremot har ej tillfälle att visa något moraliskt mod. Ban bjuder ej sitt eget liv som insats mot delinkventens liv. Skulle skarprättaren vara skyldig att på avrättningsplatsen strida med den dödsdömde, ända tils en av dem
låg död på valplatsen, då skulle avskyn för bödeln måhända
i någon mån förändras till en viss sympati för honom ock hans
eventuella offer, kanske åtminstone motsvarande den sympati,
som man känner för två vilda djur, vilka slåss, ända tils det
ena ligger dött på valplatsen.
Bödeln har valt ett yrke, varigenom han till huvudsaklig, ja kanske till enda yrkesplikt har att döda andra, mot
betalning. Bödeln har aldrig till yrkesplikt att hindra, att
någon blir avlivad, denne må vara skyldig eller oskyldig. I
dommarens kall däremot ligger bland annat, att han skall
hällre fria än fälla, låta nåd gå för rätt, hällre skona än
dömma till döden.
Man har velat göra avlivningarna mera avskräckande, mera
uppbyggliga ock intressanta för åskådarna genom att låta dem

BÖDLAR OCK AVRÄTTNINGAR

13

äga rum under en hel del kyrkliga, militära ock byråkratiska
högtidligheter, genom att före avlivandet skymfa den dödsdömde
eller martera honom, genom att låta den dödsdömde vid avrättningen vara iförd särskilt grann eller ståtlig dräkt, genom att,
om flere skola avrättas, avrättningarna försiggå sukcessivt ock
den eller de, som avrättas senare, få åse avrättningen av dem,
som tidigare avlivas; vidare genom att de, som skola avlivas,
rådbråkas eller stymbas på ena eller andra sättet, innan de dödas, slutligen genom att den avlivade t. ex. får hänga någon
viss tid efter avlivandet ock då t. ex. långsamt blir vriden kring
en axel etc.
En gång erfor man av de officiella rapporterna, »att vid avrättningarna den tillbörliga värdigheten iakttogs ock att anordningarna gjorde myndigheterna all heder».
Det har sagts, att avlivandet genom hängning äger mindre
förmåga än andra sätt att värka på åskådarnes närver, enkannerligen åskådarinnornas. Detta är nog riktigt ock lär bero på
att denna form av avlivning saknar det element av blod, som
åskådarne, enkannerligen åskådarinnorna, gärna vilja se spruta
fram vid avlivandet, ock de bloddunster, som värka så berusande på sensationernas män ock kvinnor.
Enligt den älsta svenska rätten kunde en person, som förklarats för fridlös, av var ock en saklöst dödas inom det rättsområde, av vars myndighet han blivit lagd fridlös eller som
stadfästat fridlöshetsdommen. Målsäganden plägade i regel omedelbart efter fridlöshetsdommen själv avliva brottslingen. Fridlösheten ersattes emellertid efterhand av böter ock för svårare
fall av kropps- ock livsstraff. I de svenska landskapslagarna
omtalas flera arter av livsstraff: halshuggning med svärd. stegling,
stening till döds, hängning, bränning levande ock begravning
levande. Någon bödel omtalas däremot ej i landskapslagarna.
Först i stadslagarna ock den yngre landslagen omtalas bödeln.
Denne skulle å det allmännas vägnar exekvera straffet, som ej
längre uppfattades såsom n den enskildes hämd, utan som
ett uttryck för samhällets rättsmedvetande.
I äldre tider ansågs bödelsyrket ej som något nesligt. Så
småningom började emellertid en viss vanfräjd att klibba vid
utövningen av detta yrke. Även höga vederbörande tycktes
anse bödelsyrket som vanärande. Genom ett kungligt brev av
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den 18 sept. 1697 till guvernörerna ock landshövdingarna bestämdes, huru förfaras skulle med en del fångar, som för begångna missgärningar blivit insatta i kronans häkten i landsorterna, ock talas därvid om »antingen en sådan fånge bör
av bödelen i galgbacken nedergrävas eller av ärligit folk
begravas å kyrkogården». Följande år, den 3 aug., stadgades
genom ett kungligt brev till guvernörerna ock landshövdingarna
»att, enär de grovaste missgärningsmän, nämligen Guds ock
hans H. Ords försmädare, tidelagare, mördare, grova bolare,
kyrkotjuvar ock andra slike, varde i fängelset döde ock själva
tillstått sin missgärning, eller ock medelst någon underrätts
dom därtill redan äre kände skyldige, böre de genom bödelen
utur fängelset uttagas ock i galgbackan eller moras nedergravas; men de som begått dråp, annat tjuveri, rymt undan regemente, eller för varjehanda annan mindre livssak sitta fångslige ock dö i kronones häkte, deras kroppar skola av ärligt
folk hanteras ock i kyrkogården uti stillhet ock utan de vanlige ceremonier begravas.»
Höga vederbörande skilde således, såsom av dessa två
kungliga brev framgår, mellan bödeln ock ärligt folk.
Emellertid synas vederbörande hava med ena handen tagit,
men med den andra givit åter, ty genom ett kungligt brev av
den 5 jan. 1699 till landshövdingarna, »att skarprättarne i anseende till deres ämbete böre hållas för ärlige» sades: »det skall
ingen skarprättare i anseende till sitt ämbete hållas för oärlig,
eller för en sådan som ifrån allt annat ärligt folks umgänge
ock gemenskap bör vara avstängd». Tillika anbefalldes landshövdingarna att vaka över förordningens efterlevnad, så att
icke allenast skarprättaren ock dennes hustru, barn ock tjänstefolk finge hava umgänge med annat ärligt folk, utan även
barnen ock tjänstefolket, då dessa ville på annat sätt söka
skaffa sig livsuppehälle, måtte bliva antagne i tjänst hoå annat
folk. Jämväl stadgades i samma förordning, att landshövdingarna
därefter till skarprättare skulle antaga ärliga ock o beryktad e
personer, som i anseende till deras ostraffliga förhållande med
skäl kunde fördragas bland ärligt folk. Följande år, den 24
maj 1700 stadgades, då det tid efter annan hänt, att när skarprättaren vid exekutionen »ej förrättar sin tjänst med ett hugg
eller eljest med den färdighet, som tillbör», obetänksamt ock
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överdådigt folk tagit sig det orådet före att överfalla skarprättaren med stenar eller gevär, att ingen vid dödsstraff skulle
understå sig att kasta sten eller annat på skarprättaren eller
eljest bära händer på denne för det sätt, varpå han fullgjort
exekutionen. Överståthållaren, generalguvernörerna, guvernörerna ock landshövdingarna, magistraterna i städerna samt
befallnings-, läns- ock fjärdingsmännen å landet skulle vaka
över att vem som än förbröte sig mot förordningen, skulle strax
angivas ock undergå laga dom ock exekution.
Även i 1734 års lag syntes emellertid spår av att skarprättaryrket ansågs nesligt. Så stadgades i 13 kap. 1 § missgärningsbalken att, om någon dräpt eller förgjort sig själv,
dommaren skulle pröva, om denne med vilja förgjort sig. Visade
sig, att så varit fallet, så skulle skarprättaren föra en sådan
självspilling till skogen ock nedgräva honom i jorden. Men
funne dommaren, att personen i fråga tagit livet av sig i följd av
»huvudsvaghet, raseri eller annor sådan vånda, skulle den döde»,
säger lagen, »av annat folk hanteras ock begravas». Skillnad
gjordes således fortfarande på skarprättaren ock annat folk
ock, som synes, ej till den förres fördel. Samma uppfattning
visar sig även på andra ställen i berörda lag. I straffbalkens
2 kap. 1 § stadgades det — ungefär som efter 1698 års
förordning — att om någon missgärningsman, såsom Guds ock
hans heliga ords försmädare, förrädare, mördare, tidelagare
eller den, som för annan dylik svår livssak suttit fängslad,
tillsått sitt brott eller av underrätten för brottet dömts till döden ock dött i fängelset, att K. bef. omedelbart skulle låta föra
den döde utur fängelset genom skarprättaren ock låta denne
gräva ner den döde i galgbacken eller avsides i skogen. Skulle
däremot en dråpare, tjuv eller den, som annan sådan livssak förövat, dö i fängelset, då — sade lagen — »må hans kropp av
annat folk hanteras ock avsides i kyrkogård läggas». I 3 kap.
7 § av samma balk sades: »Där missgärningsman ej varder hängd,
bränd eller steglad, eller vid straffet i denna lag ej utsatt är,
huru med dess kropp förfaras skall, gånge därmed, som i 2 kap.
i denna balk sägs.» 4 kapitlet av samma balk hade till överskrift: »Om skarprättare.» I 1 § sades emellertid, att skarprättaren med hustru, barn ock tjänstfolk vore tagna i konungens
hägn, samt att skarprättarens »ämbete» ej måtte hållas för nesligt,
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ock han, hans barn ock tjänstefolk stängas ifrån ärligt folks
umgänge, vid straff som för annat konungens förbudsbrott. 2 §
stadgade att, om skarprättaren av oförstånd eller av fylleri ock
dryckenskap beginge märkligt fel, då missgärningsmannen avstraffades, så skulle skarprättaren plikta tio daler eller mera
eller med kroppen efter omständigheterna. Samma kap. 3 § stadgade att, om skarprättaren eller hans folk på avrättsplatsen eller
annorstädes för exekutionens skull överfölles med stenar, hugg
ock slag, så hade alla, som gjort sig härtill skyldiga, brutit
edsöre, ock det »evad skarprättaren dess ämbete rätteligen gjort
eller ej». Här upprepas alltså förordningen från år 1700.
Regeringens försök att borttaga den vanfräjd, som enligt
allmänhetens uppfattning följde med skarprättareämbetet, ledde
tydligen ej till något resultat. I en K. F. den 3 nov. 1743 förmäles, hurusom soldater »givit sig an hos skarprättarens tjänstedrängar» i uppsåt att undslippa krigstjänsten, medvetna om att
de andra soldaterna »sedan ej vilja med dem göra någon tjänst
eller dem ibland sig lida», ehuru det i sig självt vore en ogrundad inbillning, »att den tjänst, som skarprättaren ock hans folk
göra, skulle hava någon vanheder med sig». För att råda bot
på nämnda »skadeliga ock lastbara medel att tvinga sig utur
krigstjänsten» stadgas nu, »att den, som betjäning hos någon
skarprättare eller berörde haris drängar» sökte, i avsikt att därigenom undgå krigstjänsten, skulle »för en så straffbar ilvilja
ock arghet» först avstraffas med 15 par spö ock sedan sändas
till arbete vid någon fästning på behaglig tid.
Regeringen var ju, som synes, ej själv så konsekvent. I
resolutionen på allmogens besvär den 21 jan. 1748 framträdde
detta än tydligare. Där hette det nämligen i mom. 8: »Kongl.
Maj:t finner skäligt, att landshövdingarne, igenom vederbörande
kronobetjänte, låta genast knnngöra ock hålla noga ock allvarsam hand däröver, att skarprättarne ock annat löst folk hädanefter ingalunda, under vad sken det vara kan, besvära riksens undersåtare med någon omgång eller något av dem fordra:
Ock så framt någon därav häremot bryter, straffas mansperson
med 10 par spö ock kvinnan med 8 par ris».
Den 16 november 1748 utfärdades ett kungligt brev till
landshövdingarna rörande skarprättarens tjänst. Enär det ålåge
skarprättaren eller den mansperson, som i dennes ställe vore
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satt ock som skarprättaren hade till jälp, att förrätta såväl
halshuggandet som kroppens sönderdelande, befalldes att tillhålla
skarprättaren att vid förelagt vite icke, då någon skulle steglas,
betjäna sig av kvinnfolk till den döda kroppens sönderdelande.
Genom »K M:ts förordning angående ändring uti allmänna
lagens stadgande i åtskilliga rum» den 20 jan. 1779 gåvos åter
nya föreskrifter för att skydda skarprättaren i utövningen av
hans yrke. Där bestämdes nämligen med ändring av straffbalkens 4 kap. 3 § i 1734 års lag att, om skarprättaren eller
dennes folk på rättareplatsen eller annorstädes överfölles för deras
förrättnings skull med stenar, hugg ock slag, så skulle alla de,
som däri tagit del, plikta två hundra daler var. dera till treskiftes,
ock detta vare sig skarprättaren rätteligen fullgjort sitt ämbete
eller ej.
De livdömde fingo icke taga för mycket till bästa, innan
de anträdde sin sista färd. I 1686 års kyrkolags 17 kap.
9 § stadgas sålunda, att fråsseri ock dryckenskap icke skall
tillåtas i fängelset för dem, som äro dömda till döden ock att
prästerna, när de följa fångar till döden, skola giva akt på
att fångarna icke erhålla för mycket vin, så att de bli druckna
»ock där igenom obekväme till att hava botfärdige tankar samt
bedja Gud om en salig ändalykt ock sin själs eviga välfärd».
Men icke blott de livdömde, utan även skarprättarne plägade
vilja stärka sina närver ock sitt mod med ett glas.
I ett kungligt brev av den 3 nov. 1690 »till alle hovrätter
att beordra exekutorerne, det de icke låta fångarne för exekutionen med starka drycker alltför mycket plågas», anfördes,
att konungen med misshag förnummit, att vid exekutionen av
dem, som för sina missgärningar dömts till döden, allt som
oftast stor oreda ock förargelse tilldroge sig därigenom, »att
icke allenast fångarna med alltför mycket vin eller andra starke
drycker bliva besvärade ock så försoffade, att de sig intet kunna
till döden bereda, mindre någon omsorg om sin själs salighet
vid dödstiman hava, utan ock att skarprättarne jämväl sig med
dryck så överlada, att de icke förmå sina ämbeten rätteligen
därvid förrätta». För den skull anbefalldes hovrätterna genom
detta kungliga brev att låta avgå order till alla exekutorer
så i städerna som på landet, att de hädanefter vid exekutionerna
av livsstraffen hämmade ock förekomme allt sådant missförstånd
2-091376 Sv. landsm. 1909.
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ock fogade sådana anstalter, att fångarna icke tillätes alltför
mycket vin ock starka drycker samt att skarprättarne vid straff
ock näpst »förtages med överflödig dryck sig till deras ämbetes
vederbörlige förrättande obekväme ock oskickelige göra».
Den mänskliga fåfängan förnekar sig sällan, icke ens i dödens
omedelbara närhet. De dödsdömde t. ex. plägade gärna vid avrättningarna vilja vara iklädda särskilt anslående dräkter, utsirade på i
ögonen fallande sätt, ock kände sig ofantligt tilltalade av att ofta
flere prästmän följde med dem till avrättsplatsen. Den stora ståten
vid avrättningarna hade dock påvisbara olägenheter med sig, enär
en del fåfänga personer så tilltalades av den vid avrättningarna brukade ståten, att de. vid tillfälle passade på att begå något brott,
varpå en dylik hedersam avrättning skulle kunna följa.
I Kungl. förordningen _angående »Dödsfångars ock andre
missgärningsmäns klädebonad vid deras avstraffande» av den
12 dec. 1741 anföres sålunch; att de tid efter annan vid åtskilliga domstolar uti brottmål hållne rannsakningar givit vid
handen, att varjehanda grova missgärningar, i synnerhet barnamord, blivit förövade, strax efter sedan någon för dylikt brott
undergått dödsstraff, samt att en ock annan tydligen utlåtit sig
ock tillstått, att de blivit styrkte i sina gudlösa tankar till att
begå någon grov missgärning därav, att vid dödsfångars utförande
till avrättsplatsen det varit dessa fångar tillåtet ej blott att
bruka vita eller svarta sorgkläder, utsirade med band ock annan
grannlåt, utan ock att fara på »hederlige åketyg», i flera prästmäns sällskap. Till ernående av det ändamål, som åsyftades
därmed, att en sådan missdådare utfördes offentligen, vore det
emellertid nödigt, att den, som begått en neslig gärning, också
borde utföras till avrättsplatsen på ett sådant sätt, som hade
nesa med sig, så att icke blott själva dödsstraffet, utan ock
sättet att föra missdådaren till detsammas undergående skulle
hos andra uppväcka »sky ock fasa för grova synder ock missgärningar». Av denna anledning ock till förekommande av det
oskick, som tilldragit sig vid dödsfångarnas utförande till avrättsplatsen, utfärdade Kungl. Maj:t nu »i gemen vid slike tillfällen förbud mot» all »sådan anstalt, som på något sätt har
namn ock anseende av ståt, eller med sig förer ett för livsfången
hedersamt beledsagande till rätteplatsen, så att fångarne hädanefter icke må varda tillåtet att vid dödsstraffets undergående få

BÖDLAR OCK AVRÄTTNINGAR

19

bära andra än deras egne förre brukade vardagskläder, än
mindre därvid med band ock annan grannlåt sig bepryda».
När det för någon syndare vid något fotregemente var
fråga om halssak, arkebusering eller hängning, så behövde han
ej frukta, att icke all möjlig ståt skulle utvecklas.
I Kungl. förordningen ock reglementet »för Regementerne
till fot, angående så väl Exereitier, Evolutioner, Chargeringar,
som ock, på vad sätt Tiensten i Garnizoner, samt i Fält, skal
förrättas» av den 10 sept. 1751 lemnas utförliga bestämelser om
huru »exekution av livssak» skall förrättas, vare sig det är fråga
om »en hals-sak» eller delinkventen skall arkebuseras eller hänga.
När någon exekution av livssak skulle förrättas, borde
Kungl. Maj:t eller högste befälhavaren först underrättas därom.
»Majoren av regementet» skulle sedan förrätta densamma, »kommenderandes jämte sig 2 kaptener, 2 löjtnanter, 2 fänrikar,
12 underofficerare, 4 trumslagare ock 300 man, alla av det
regemente delinkventen står vid».
Var det en »halssak», skulle det därtill kommenderade manskapet marschera förut till avrättsplatsen, varest fyrkant formerades. Sedan lät majoren uppläsa dommen ock förmanade
manskapet att taga sig till vara för slika brott. Den brottslige
fördes emellertid från arresten, varest han satt, till avrättsplatsen
av en underofficer, en korporal ock 16 man, vilka med »noga
aktsamhet» skulle bevaka honom, på det att allt oväsende genast
skulle kunna avstyras. Antingen den brottslige ginge till fots
eller åkte, skulle manskapet marschera på båda sidor kring
honom. Delinkventen skulle sedermera avlemnas till den på
avrättningsplatsen formerade fyrkanten, varest exekutionen därpå
försigginge. Antalet manskap, som borde åtföja en dylik brottsling, borde ökas, om omständigheterna så fordrade.
Skulle delinkventen arkebuseras, öppnades fyrkanten på den
sidan, där den brottslige komme att stå.
Om den brottslige skulle hängas, skulle fyrkanten vara
alldeles sluten.
Vad dödsstraff för militärer beträffade, ansågs det för finare
att arkebuseras än att halshuggas eller hängas. I Kungl. krigshovrättens kungörelse den 19 okt. 1811 heter det, att Kungl.
Maj:t genom nådig skrivelse den 10 samma månad givit krigshovrätten till känna, hurusom vid prövningen av ett särskilt
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mål hos Kungl. Maj:t kommit i övervägande, att det vore mindre
lämpligt »ock icke överensstämmande med det lynne ock tänkesätt, som hos militären bör råda», att samma dödsstraff skulle
tillämpas, i den händelse att en krigsman förvärkat livet utan att
hava begått något ärerörigt brott, som i den händelse att den
brottslige tillika gjort sig skyldig till brott med påföljd av ärans
förlust. Kungl. Maj:t hade därför velat förordna, att om den,
som enligt krigsartiklarna gjort sig skyldig att mista livet ock
arkebuseras, tillika begått sådant brott, varå lagen utsatte ärans
förlust, skulle han, i stället för att arkebuseras, efter omständigheterna dömmas antingen att halshuggas eller att hängas.
Den militära ståten i förbund med en god portion avskräckningsteori kom till synes i 1819 års tjänstgöringsreglemente.
Däri stadgades att, om någon skulle vid regemente undergå
dödsstraff, skulle till vakt vid exekutionsplatsen kommenderas
det truppantal, som tjänstgöringsreglementet i ty fall stadgade.
Denna styrka, rangerad å avrättsplatsen, skulle där formera fyrkant. De som därtill bleve kommenderade, skulle avhämta
delinkventen från arresten, med nogrannhet bevaka honom ock
föra honom till avrättsplatsen, där han skulle avlemnas i den formerade fyrkanten. När delinkventen kommit inom spetsgården,
skulle befälhavaren under skyldrat gevär låta regementsväbeln
uppläsa dödsdommen. Sedermera skulle befälhavaren kommendera på axel gevär ock därpå giva tecken till dödsdommens värkställande, i händelse delinkventen skulle hängas eller halshuggas.
Skulle delinkventen arkebuseras, öppnades först fyrkanten på den
sidan, där delinkventen stod eller satt. Ögonen förbundos därefter på honom, ock på kläderna sattes ett, synbart märke framför järtat. Nio man, som förut därtill kommenderats ock som
sköto väl ock hade säkra gevär utan bajonetter, ställde sig på
ett led mitt emot ock 12 steg från delinkventen. På högra sidan framom dem ställde sig en därtill kommenderad underofficer i vänster om. Vid av honom med värjan givet, förut
bestämt tecken skulle manskapet fort ock tyst göra sig färdiga,
lägga an ock sikta på delinkventens järta samt, då underofficeren kommenderade fyr, skjuta av gevären. Anstalt borde
förut vara fogad till den arkebuserades begravning i tysthet.
Liket skulle begravas med de kläder, delinkventen bar, då han
sköts. Delinkventen finge ej avrättas, innan han av präster-
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skapet behörigen •beretts till döden. Vid avrättningen fick delinkventen ej bära uniform, så vida han icke skulle arkebuseras.
Även av sistnämnda bestämmelse i detta tjänstgöringsreglemente, att delinkventen ej finge vid avrättningen bära uniform, så
vida han icke skulle arkebuseras, således ej om han skulle halshuggas eller hängas, framgår, att dödsstraffets värkställande
genom arkebusering ansågs finare än dess exekverande genom
halshuggning eller hängning.
Det synes, som om det varit hart när omöjligt att utrota
begäret efter ståt vid avrättningar ock krus för den livdömde.
I ett kungligt cirkulärbrev av den 30 jan. 1830 säges, att
prästeståndet vid dåvarande riksdag i skrivelse av den 10 okt.
1829 i underdånighet tillkännagivit, hurusom dess uppmärksamhet blivit fästad på den i längre tid fortsatta ock för det
dåvarande nästan till missbruk urartade plägsed, att vid dödsfångars utförande till avrättsplatsen 2:ne prästmän skulle vara
dem följaktiga ock att, då de framkommit till behörig ort,
prästerna tillika med delinkventen uppstege på den för tillfället upphöjda planen, biträdde vid fångens avklädande, förbund°
hans ögon, nedlade honom på stupstocken ock läste välsignelsen
över honom. Därtill hörde även, hette det, att exekutionen
värkställdes under avsjungande av en psalm, efter vars slut en
av prästerna hölle ett tal till den församlade menigheten.
I sammanhang härmed, på förekomna anledningar ock enär
kyrkolagen uti 17 kap. 19 § endast ålade prästerskapet att följa
fången till döden ock Kong!. förordningen av den 12 dec. 1741
uttryckeligen innehölle ett förbud mot all sådan anstalt, som på
något sätt hade namn ock anseende av ståt eller med sig förde
ett för livsfången hedersamt beledsagande till avrättsplatsen,
anhöll prästeståndet i underdånighet, att med upplivande av
nyss åberopade författning Kungl. Maj:t måtte täckas i nåder
stadga, att prästerskapets åtgärd vid livsfångars avrättning icke
finge sträckas längre, än att, då fången till spetsgården ankommit, prästen, som därstädes skulle vara till mötes, borde meddela honom enskilt den sista styrkande trösten av religionens
nådelöften samt läsa över honom välsignelsen, men att därefter ögonens förbindning samt framledandet till avrättningsstället skulle värkställas av någon kronobetjänt, ock prästen, utan
att helt ock hållet avlägsna sig, för den händelse han än en gång
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skulle av delinkventen påkallas, dock vara skyldig att hålla
sig på avstånd ock alldeles förbjudas att hålla något tal till
den församlade menigheten.
Sedan med anledning härav högsta domstolen ock justitiekanslersämbetet fått yttra sig, beslöt Kungl. Maj:t att icke göra
någon annan förändring uti vad hittils vid dödsfångars utförande
varit av prästerskapet iakttaget, än att detsamma befriades ifrån
allt biträde vid ögonens förbindande på delinkventen, såsom
icke genom någon författning föranlett, samt att jämväl uttryckligen alla offentliga tals hållande till menigheten skulle förbjudas, såsom redan genom 1741 års Kongl. brev till iakttagande stadgats.
Att det inte var så lätt att undslippa »dödens käftar», fick en
tjuv erfara, som blivit upphängd i galgen, men kommit att få för
svagt rep om halsen.
I ett kungligt brev av den 11 april 1698 »Til Giöta Hofrätt,
at the Missgierningzmän, som äro dömde til lifzstraf, böra thet
samma så undergå, at the mista lifwet», anför nämligen K. Maj:t,
att han låtit sig föreläsas hovrättens den 6 i samma månad till
konungen insända skrivelse angående tjuven N. N., vilken för
tjuvnad dömts att upphängas, men, när exekutionen på honom
skulle ske, fallit ner, genom att repet gått sönder, ock därpå tils
vidare tagits i förvar, varjämte bödeln »på allmogens upprop»
tagits i arrest. Enär »sådan händelse för detta icke finnes
skedd eller någon viss lag beskreven, huru med förbrytaren
vidare förhållas skall, om han, som således en gång varit i
dödsens käftar, något vidare straff skall undergå, hade landshövding N. N. inkommit med förfrågan till nämnda hovrätt
ock hovrätten hemställt om Kungl. maj:ts förklaring, ock skulle
det nu lända till nådigt svar, att förbrytaren, oaktat han vid
detta tillfälle sluppit lös ur galgen, icke desto mindre, sig till
välförtjänt straff ock andra till skräck ock varnagel, för sin
begångna missgärning borde mista livet ock upphängas i galgen,
varom hovrätten ånyo skulle beordra vederbörande. Skulle flere
dylika fall inträffa, borde det alltid tagas i akt, att den, som vore
dömd till livsstraff, borde så undergå detsamma, att han miste
livet. Förr än detta skett, vore nämligen dommen icke fullgjord »genom en rätt vederbörlig exekution», ock K. Maj:t fann
det jämväl orättvist, »att någre, oförmodlige händelser vid
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själva exekutionen skall densamma upphäva ock lemna synden
,,
ostraffat».
Utav skarprättartaxor, utfärdade vid skilda tillfällen, kan
man se, att mångt ock mycket låg inom bödelns tjänstesfär, ock
att det nog var väl behövligt för bödeln att ej vara utrustad
med några finare närver eller något högre känsloliv. Följande
taxa av den 3 aug. 1736 för de exekutioner, som förrättas i
städerna ock på landet, torde i det hänseendet tala för sig själv:
1:0. För halshuggande med svärd eller yxa . . . Dal. 5: —
—
»
2:0. Särskilt för handens avhuggande
3:o. Råbråkande ock halshuggande samt parterande ock steglande på 2:ne eller flere pålar,
» 15: —
tillsammans
4:0. Halshuggande ock steglande på en eller flere
» 10: —
pålar
5:o. Halshuggande ock missdådares brännande i
» 10: —
håle
6:o. Oskäliga kreaturs dödan- ock uppbrännande,
»
5: —
ett eller flere
»
8: —
7:0. Upphängande i galge
-»
8:o. Självspillings utförande ock nedgrävande . .
3:»
9:o. Kåk- ock hudstrykande
2: —
»
10:o. Fördrivande utur stad eller härad
»
2: —
11:0. Paskvillers eller smädeskrifters uppbrännande
2: —
»
Knipande
med
tång
var
gång
12:0.
2: —
»
13:0. Brännande i pannan eller å rygg
»
5: —
Tungans
avskärande
14:0.
2: —
»
15:o. Oronens avskärande
Utom det skarprättarne oavkortat åtnjuta den på staten i
vart län upförde lönen böra de ock för vart ock ett av desse
särskilte uppförde exekutionsmål, som de väl ock försvarligen
förrätta, efter föregående taxa bekomma sin betalning ock därjämte till ock ifrån exekutionsplatsen fri skjuts på en häst.
I Stockholm gällde särskild skarprättaretaxa med en del
högre arvoden, måhända något slags dyrortstillägg för huvudstadens skarprättare. Följande brev med taxa belyser närmare
denna sak.
»Kongl. Bref tu l Öfwer-Ståthållaren, angående Skarprättare-Taxan. Den 26 October 1748.
— — — Som Wi i anseende til de af Eder uti underdånig skrifwelse af den 31 Augusti förledet år, andragne skäl
ock omständigheter i nåder samtyckja, det Skarprättaren här i
Staden Stockholm må efter den gamla Taxan, som af Eder
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blifwit bifogad, undfå betalning för de Executioner han förrättar;
Så gifve Wi Eder sådant fil_ swar härigenom tilkänna:
Den gamla Taxan.
För halshuggande
Halshuggning och bålbrännande
Hwart Kreatur
Halshuggande tillika med högra handen
Halshugg och parterande
Hängande
Smädeskrifts upbrännande

Silfwerrnynt.
Dal. 10: —
» 10: —
» 10: —
» 15: —
» 15: —
» 10: —
» 2: --

Bortskaffandet av döda kreatur i Stockholm har varit överlemnat åt skarprättaren, tydligen ej som något hedersuppdrag.
År 1752 den 31 mars utkom nämligen »Taxa, hwarefter Skarprättaren här i Staden, då någre döde kreatur, igenom hans utskickade, bortföras, och hwartill ägarne sielfwa omkostnaden
komma at bestå, hafwer at undfå dess betalning». Skarprättaren
ägde att genast ock utan dröjsmål, så snart han blivit tillsagd,
föranstalta om de döda kreaturens bortskaffande. För bortskaffandet av en häst, oxe eller ko stadgade taxan 5 daler silvermynt,
för ett svin 2 daler, för en hund 1 daler ock 16 öre, för en katt
24 dito mynt. Skarprättaren ägde ej begära mer i betalning,
än berörda taxa föreskrev. Genom en senare förordning av den
7 nov. 1760 »angående den betalning, som skarprättarens betienter
hafwa at undfå, så wäl för döda Kreaturs bortförande, som för
Hudens aftagande utaf sådane Kreatur», förnyades den år 1752
utfärdade taxan. Därjämte bestämdes, huru mycket skulle särskilt erläggas för hudens avtagande av kreaturen, »nämligen för
en häst, oxe ock ko: utförseln 15 daler ock hudens avtagande
6 daler; för ett svin: utförslen 6 daler ock hudens avtagande
3 daler; för en hund: utförslen 4 daler 16 öre ock hudens avtagande 2 daler 8 öre, samt för en katt: utförslen 2 daler 8 öre
ock hudens avtagande 1 daler, allt r:mt». Skarprättaren ålåg,
så snart han därom tillsades, att genast låta sitt folk bortskaffa
de döda kreaturen, avtaga huden å desamma samt, där ägaren
så önskade, tillställa denne huden emot den utsatta betalningen
eller sälja huden åt andra för samma pris, allt vid plikt ock
straff efter omständigheterna icke mindre för skarprättaren själv
än för dennes underhavande ock folk.
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Stockholms stad har sedan långliga tider tillbaka haft egen
skarprättare. I stadens räkenskaper för år 1615 förekomma
bland andra utgifter följande:
»Är givit John Profoss för det han var till Upsala efter
den liya mästermannen p:gr 6 m:kr.
Ar givit den nya mästermannen för det han hängde upp den
ganAla p:gr 6 m:kr.
Ar givit åkare, som körde den garnbla mästermannen på
en sUpa ut till galgen, p:gr 2: m:kr.
Ar givit dragare, som hulpe honom upp i galgen, p:gr
12 m:kr.»
Genom ett cirkulär till överståthållaren ock K. M:ts samtliga
bfhde angående ersättning åt skarprättare den 17 sept. 1851
bestämdes, att skarprättare på alla orter i riket skulle, när
deras tjänstebiträde påkallades, åtnjuta ersättning för varje avrättning med säx riksdaler 32 skilling samt skjuts efter en
häst till ock från avrättningsstället ock, då förrättningen värkställdes utom det län, där skarprättaren hade sitt hemvist, traktamente för hela resan enligt 12:te klassen i 1827 års resereglemente,
med tjugofyra skillingar, allt banko, om dagen.
Den 1 dec. 1858 stadgades genom K. M:ts cirkulär till
samtliga dess bfhde angående skarprättares antagande ock deras
avlöning, »att då skarprättarebefattning inom något län varder
till återbesättande ledig, därtill må antagas sådan person, som
förut innehar dylik befattning inom annat län, med rättighet
för den, som sålunda kan bliva för flera län till skarprättare
antagen, att uppbära samtliga å dessa läns stater för sådan
befattning uppförda lönebelopp; samt att, jämte det den nu
stadgade gottgörelse för varje avrättning med tio riksdaler riksmynt bibehålles, skarprättare därjämte, vid förefallande förrättning, evad denna äger rum inom eller utom det län, där
han är boende, må äga att beräkna skjuts för sig ock biträde
efter tillhopa två hästar ävensom tillgodonjuta traktamente
efter två riksdaler för honom själv ock en riksdaler för biträdet,
med tillhopa tre riksdaler nämnda mynt om dagen under så
väl förrättningen som resan, denna senare beräknad efter den
i gällande resereglemente stadgade grund; varjämte vi,» heter
det vidare, »i sammanhang härmed stadgat, att vederbörande
skarprättare, efter rekvisition hos vår befallningshavande i det
län, där han är antagen ock boende, ock på denna myndighets
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order, är pliktig att, så vida laga förfall ej uppstår, emot ovannämnda ersättning infinna sig till exekutionens förrättande även
inom län, där han ej uppbär avlöning.»
Genom K. förordningen angående sättet för värkställaude
av dödsstraff genom halshuggning den 29 juni 1906 förordnades,
att dödsstraff genom halshuggning skall ske medelst fallbila.
Fallbilan var känd redan under medeltiden ock användes
både i Tyskland ock England, ja troligen även i Frankrike.
I Frankrike kom den i allmänt bruk under den stora revolutionen. En doktor Guillotin, som var en stor människovän, väckte
i ändamål att fä bort grymmare avrättningssätt förslag om
användande av fallbila vid avrättningar. Detta förslag antogs
den 10 okt. 1789 av Nationalförsamlingen. Efter doktor Guillotin
har sedermera fallbilan fått benämningen »gillotin».
Endast i ett fall torde dödsstraffet hos oss skola exekveras
på annat sätt än genom fallbila. I gränstraktaten av den 21
sept.-2 oktober 1751 emellan konungarna av Sverige ock Danmark stadgades nämligen, att den, som understode sig att bryta
den till Sveriges ock Norges bästa ock säkerhet fastställda
gränslinjen mellan rikena genom att förändra eller alldeles
utkasta något gränsröse, skulle upphängas på det ställe, varest
gärningen skett.
Denna traktat gäller fortfarande.

Hverdagsliv blandt danske alinuefolk.
Optegnelser af

VALBORG MEDEN.

Ur Fackskolans för huslig ekonomi i Uppeala arkiv. Uppt. gjorda
sommaren 1900; de båda »dagordningarna» samt »bagning» ock »ölbrygning» från Sködstrup sogn på Jylland, saltning ock »kogt rokke»
från Söborg sogn på Sjmlland, om biskötsel från Skejby sogn på Jylland.

Dagsorden på en dansk bondegård: söndag, 12 aug.
P ersoner n e: bonden, hans kone, voxen sön, tjenestepige og
tjenestedreng
Husdyr: tre heste, fem köer, sex kvier, 5 får, en lille kalv,
18 höns, tre store grise, tre små grise.
Manden er oppe 5 minutter för 5, kalder da på sönnen,
drengen og pigen. Alle ere oppe 5,15.
Bonden begiver sig strax tu l hestestalden og giver hestene
deres förste foderhakkelse, derfra tu l svinestalden og giver de
tre store grise majs og skummet-mtelk af grisetönden, derpå ind
at tage sig et stykke smörrebröd.
Konen har imidlertid gjort rent i deres samlingsstue,
derpå lukket op for hönsehuset og givet hönsene lidt byg, da
gjort ild på komfuret og lavet kaffe og smurt bröd tu l denne, og
sat det frem på bordet i kökkenet.
Efter at vxre kommen op går sönneu tu l hestestalden,
strigler og börster hestene, gör derpå rent i hestestalden; gödningen
köres på möddingen, der ligger midt i gården. Mellem arbejdet
sörger han for at hestene får deres bestemte foder klokken 6 og
klokken 7. Når han er fxrdig i stalden, rider han hestene tul
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vandingssted lidt fra gården; för de rider dertil, kommer de til
kökkendörren og får bröd. Så vasker han sig og kommer til
kaffebordet. Klokken er nu otte.
Pigen går strax til, kostalden, törrer köernes yver, malker
dem derefter. Moelken kommer i blikspand. Efterhånden som
den er fuld, sies mxlken over i transportspand af blik med låg
på. Lidt af mxlken, to potter, tages fra til husets eget brug,
lidt tager konen strax og giver den lille kalv, der er fire dage
gammel og går i et indelukke i loen,.
Når rnxlken er fxrdig, hfflnges spanden på en vogn, og
bonden körer den på mejeriet, og får den skummet med tilbage.
Lidt skummet mxlk tages fra i en blikspand til de små grise,
der ikke må få sur mw1k, det övrige kommes i grisetönden.
Pigen gör derpå rent i karlekammeret, fejer så en lille
gang og en stentrappe ned til gården, og ströer sand på; så
ind til kaffebordet klokken otte. Gör da malketöj og transportspande rene.
Drengen treekker köerne til vandingstedet, derpå på marken
og töjrer dem; flytter med detsamme kvier og får, der står på
marken om natten. Så hjem for at göre kostalden ren, flytter
köerne og kvierne kl. 8 og kl. 9. Får så kaffe.
Efter kaffen
giver mand en sig til regnskaber for mejeriet, for hvilket han
er formand. De store grise giver han mad kl. elleve.
Konen vasker kaffetöjet af, derpå sidder han lidt i stuen.
Giver sig siden til middagsmaden, graver kartofler op. Klokken
10V2 og 111/2 giver han de små grise mx1k.
Sönnen passer at give hestene hakkelse 81/4 og 9, gör sig
derpå pxnt istand og går til kirke 9V2. Medens han er borte,
sörger manden for hestene, der får hakkelse hver time. Kl. 111/2
rides til vandingssted igen.
Pigen gör rent i sovekammeret og i sin egen stue, derpå
i bryggerset og kökkenet.
Drengen sörger for kreaturene, der skulde flyttes kl. 10
og 111/s. Vander kvier og köer, og köerne troekkes hjem i
stalden.
Klokken tolv spises middag i kökkenet, bestående af »saftslappe» og »stegt fisk med stuvede kartofler». Alle spiser af et fad.
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Efter middag
hegger alle sig tu l at sove, undtagen 'pigen, der går over at
malke köerne. Mxlken kommes i transportspand, der sxttes i
koldt vand, indtil nxste morgen, da den köres på mejeri. Lidt
tages fra tu l den lille kalv; dette giver konen den, når hun
kommer op fra middagsluren. Når pigen er fxrdig med at
malke, går også hun hen at sove. Alle sover tu l kl. 2, undtageu
pigen, der sover tu l 3.
Konen layer nu kaffe. Sönnen fodrer hestene. Manden
ryger og baser aviser. Drengen går på marken med köerne
og flytter de andre kreaturer. Klokken tre drikkes kaffe.
Herefter har drengen og pigen fri på grund af söndagen.
Manden passer da selv kreaturene på marken, der flyttes
kl. 4 og klokken 6. Klokken 7 vandes kvierne, töjres på
marken igen. Köerne vandes og kommer hjem i stalden. Han
går ellers kun rygende omkring på markerne.
Sönnen passer hestene, giver dem hakkelse hver time; går
imellem omkring og taler lidt med naboer.
Konen vasker op efter middagsmaden og kaffen, sylter
derpå lidt kirsebaer og ribs fra haven; giver de små grise mxlk
kl. 4 og kl. 6. Klokken syv begynder hun at smöre bröd tul
aftensmaden, og layer the.
Klokken otte spises aftensmad i kökkenet: bröd med smör,
ost og pölse på, the og öl.
Pigen er nu kommen hjem og går ud at malke köerne,
mffilken settes i transportspand tul meste morgen. Er da fxrdig
med dagens arbejde.
Konen vasker op efter måltidet, giver kalven og grisene
mx1k, og lukker hönsene ind i hönsegården.
Sönnen fodrer hestene sidste gang kl. 9, lige för aftensmaden har han redet dem tu l vandingstedet. Stalddörene lukkes,
og 91/2 går alle i seng.

Dagsorden på en dansk bondegård: hverdag, 13 aug.
Personer og husdyr som i foregående.
Manden er oppe kl. 43/4, kalder da på sönnen, drengen og
pigen. Alle er oppe kl. 5.
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Manden begiver sig til hestestalden og giver hestene deres
förste foder. Derpå giver han de store grise majs og sur mxlk
fra grisetönnen, går da ind og tager sig et stykke mad. Går
derpå ud på marken og flytter kvier og får.
Konen gör strax rent i samlingsstuen, derpå ud at lukke
op for hönsene og give dem byg; så til grisestien og giver de
små grise lidt skummet mx1k, da ind at göre ud på komfuret.
Smörer derpå bröd til morgenmåltidet og layer kaffe.
Ved hjx1p af drengen fejer sönnen i ben, hvor rugen skal
opbevares, körer al gammel halm bort derfra. Under dette
arbejde sörger han imidlertid også for at give hestene deres foder
til de bestemte tider en gang hver time.
Pigen går strax til kostalden, törrer köernes yver med et
lxrredsstykke, malker derpå i en blikspand. Efterhånden som
spanden fyldes, sies mffllken over i en transportspand af blik, 3
potter tages fra, sies i et fad til folkenes eget brug. Lidt tager
konen og giver den lille kalv.
Manden körer mxlken på mejeriet, får den skummet med
tilbage. Nogle potter tages ind til husholdet, noget tages fra
til de små grise. Det övrige kommes i grisetönden, som står
ved siden af svinestien.
Dr engen trxkker köerne på marken, töjrer dem og flytter
kvierne.
Nu kommer en husmand, der skal hjwlpe med rugindkörsel.
Klokken 6 drikkes kaffe med smörrebröd til. Manden og
drengen drikker lidt senere end de andre.
Efter Kaffe.
Konen vasker op efter kaffen, gör derpå lidt rent i kökkenet,
huggede derpå törre grene itu til breendsel, gör derpå rent i
sovekammeret, sffltter sig da til at strikke lidt.
Sönnen rider kl. 6,40 hestene til vandingsstedet. Derpå
få de foder. Han og husmanden giver sig til at skwre
hakkelse på hakkelsemaskinen af havreneg, hvilke husmanden
har hentet på marken. Derpå strigler og börster han hestene,
12egger seletöjet på dem og spxnder dem for höstvognen.
Drengen gör rent i kostalden, körer gödningen på möddingen.
Klokken 7,25 körer manden, sönnen og drengen i
marken efter förste has rug. Sönnen bliver stående på vognen
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og ordner negene, efterhånden som manden rxkker dem op til
ham med en fork, drengen river efter.
Imidlertid er husmanden beskseftiget med at jfflvne en
plöjemark. Når förste lxs mg kommer ind, hja3lper han med
til at Imsse det af vognen over i laden.
Nu, kl. 81/2 spises »davre) bestående af et stort lerfad mselk,
hvori der brxkkes rugbröd. Mxlken er kold, dette bliver sat
på bordet i kökkenet, og alle spiser af samme fad.
Efter davre.
Fortssettelse af rugindkörsel. Nu er husman den med i
marken istedet for manden, der hjwIper med til at aflsesse i boen.
Mellem hvert Ims sörger han for kreaturene, flytter skiftevis
köer, kvier og får, giver den hest, som står i stalden, foder,
og ligeledes de store grise, hvilke får deres klokken 11.
Klokken 111/2 henter han köerne hjem, på vejen bliver de
vandede ved vandingsstedet.
Konen vasker op efter davren, sörger derpå for middagsmaden, giver de små grise mxlk klokken 11.
Pigen gör maelkespandene rene, gör rent i bryggerset og
i karlekammeret, hugger grene itu til brandsel, bserer vand ind
i kökkenet.
Husmanden, sönnen og drengen körer rug ind til kl.
.
113/4 Da spxndes hestene fra, trsekkes til vandingssted, kommer
i stalden og fodres af sönnen.
Klokken 12 spises middag. Middagsmaden: Risgröd m.
sukker, kanel og mxlk til.
Efter middag.
Sönnen giver hestene foder igen, derpå går alle hen at
sove undtagen pigen, der går over og malker köerne. Mselken
kommes i transportspand, hvilken sfflttes i koldt vand til morgenen
efter, da den kommer på mejeriet gammen med morgenmffllken.
Huu tager lidt fra til den lille kalv, som den fåer, når konen
kommer op fra sövnen. Derpå går også hun hen at sove og
sover til kl. 3.
De andre sover til kl. 2. Så layer konen kaffe, og alle får
kaffe. För kaffen giver sönnen hestene foder igen, og manden
giver grisene.
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Klokken 21/4 begynder rugindkörselen igen. Medens vognen
er i marken, smtter manden köerne ud, han hjsalper da med
aflxsningen, og medens meste vogn er ude, vander han kvierne
og flytter fårene. N2este ophold fodrer han besten i stalden;
nxste flytter han köerne, og nxste fodrer han de tre grise.
Konen vasker op efter middag og kaffe, giver de små grise
maalk, smörer smörrebröd og s2etter dette på bordet.
Pi gen sover tu tre, drikker kaffe, pudser kökkentöj.
Klokken fire spises: »smörrebröd med ost og pölse» og
drikkes öl. För måltidet få hestene foder og efter måltidet.
Kl. 41/2 begynder indkörselen igen og varer nu tu l kl. 71/2.
Da kommer hestene i stalden efter först at vwre redne tul
vandingsstedet af sönne n.
Drengen henter köerne hjem, vander dem på Nejen.
Manden vander kvierne, flytter dem og fårene og giver
grisene deres sidste foder.
Imidlertid har konen vEeret i haven og Inget ukrudt.
Siden har hun lavet aftensmaden. Kl. 71/2 giver hun de små
grise mffilk.
Pigen har gjort rent i kökkenet og derpå Inget i haven.
Klokken otte spises aftensmad: öllebröd med mfelk i.
Herefter går arbejdsmanden hjem. Sönn en giver hestene
foder kl. 85 og 9. Pigen malker köerne, mxIken kommes i
transportspand, står tu l nwste morgen, kommer da på mejeriet.
Konen vasker op efter aftensmaden, giver den lille kalv nymalket mx1k, lukker för hönsene.
Dagens arbejde er endt.
Nedsaltning af sild.
Recept: 4 ol sild, 1 skxppe salt,
vand (tu l saltlage).
Beredning: Hovedet skxres af sildene, således at indvoldene rykkes ud med detsamme. Efterhänden som dette göres,
kastes sildene i et kar med koldt vand; heraf optages de med
hxnderne og kommes i et andet hold koldt vand, hvoraf de optages
med hfflnderne, så intet vand fölger med, og kommes i en kurv.
Nu tages et stort tr2ekar, vel rengjort, og dette belxgges i
bunden med et tykt lag salt, så lxgges et lag sild, dernaest
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et lag salt, ikke tykkere end sildene ses igennem; således
skiftevis lag af sild og salt. Sidste lag skal vare et tykt lag
salt. Karret doekkes nu over med et larredsstykke, og står således tre dögn. Efter disses forlöb tages sildene op i en kurv.
Små tratönder, vel rengjorte og törrede, belagges i bunden med
salt, og heri nedlagges nu sildene lagvis med salt, til tönden
er fuld. Sidste lag skal vare salt. Sildene laagges med ryggen
nedad tet til hinanden, således at den enes hoved og den andens
hale kommer sammen. Bliver der tomt rum, lagges undertiden
et lag på fladen. Saltlagene må ikke va3re for tykke, da sildene
så bliver törre. Når tönden er fuld, lagges en trabund over og
derpå en sten til at trykke ned.
Otte dage efter laves en lage af koldt vand og salt; dette
piskes, til saltet er oplöst. Lagen skal vare så stark, at den
kan hare et ag. Stenen og bunden tages af sildene, der nu
ere sunkne noget sammen, og lage haldes på så meget, at
den står over sildene, når bunden og stenen atter loegges på.
Tönnen hensattes nu i en kalder. Efter nogen tids forlöb
dannes et gult skum på lagen, dette bortfjarnes med en
I arredsklud.
Sild således nedsaltede kan holde sig flere år og tages af
enkeitvis, efterhånden som man skal bruge dem.
De anvendes hver dag hos fiskerne, tilberedt euten som
spegesild eller kogt, spist med sennepssovs til.

Kogt rokke (5 pers.).
Recept: 1 rokke på 5 R, 1 stor håndfuld salt.
Sovs: 2 theskefulde sennep, 1 pagl vand, 1 spiseske madfedt, salt.
Beredning: Hovedet skares ud af fisken, så der bliver et
rundt hul helt igennem fisken. Mayen skares op, og indvoldene
tages ud. Den yderste kant af finnerne, 1 tommes brede, skares
bort helt rundt om fisken. Nu vaskes den godt, og det slinaede
skrabes af. Dernast hanges den op i friluft at få frost 3-8
doge. Den tages da ind, den midderste del af fisken skares
bort, kun siderne benyttes. Disse skares i stykker og kagges
i en balje, kogende vand haldes over; står således, til man kan
tage i vandet med handerne uden at brande sig. Da tages
fiskestykkerne op og flåes, hvorpå de skylles godt i koldt vand;
3-09854
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smttes da over ilden i en gryde med hedt vand, og en stor
håndfuld salt kommes ved.
Fisken må nu koge 1/2 time. Tages da af ilden, men står
i vandet, tu l den er lidt afkölet; anrettes da med kartofler og
sennepssovs.
Beredning på sovs. Sennep röres ud i koldt vand, mettes
da over ilden at få et opkog. Madfedt smeltes og hmldes i,
afsmages med salt.
Brugt som middagsret sammen med meelkemad; kun om vinteren.

Levning af rokken opvarmet.
Beredning: Smör brunes på panden, lidt mffllk kommes
ved tillige med lidt hakket persilje. Heri nedlmgges fiskestykkerne og varmes först på den ene side og dernoest på den
anden side, afsmages med salt. Anrettes med sin sovs over.

Rugbrödsbagning.
3 ffiggeblommer
10 skmpper groft rugmel
2 kkp 01
1 stort ledad surdej
21/2 skoepper vand
Beredning: Ni skmpper rugmel kommes i et stort dej-.
trug af trx. Et stort lerfad surdej udröres i lunket vand, så
det bliver som en tyk vmelliug, dette röres da i melet. Nu
kommes vandet i — det må 'nere lunket — man begynder at
röre det i ved den ene side af truget og går nedefter tu l den
anden side.
Dette fflltes rigtig godt, så dejen bliver elastisk, slipper
hrenderne og intet mel kan sees i den.
Man löfter da dejen og ströer med under den. Det övrige
af den skmppe, der er taget fra, ströes ovenpå. Derpå lmgges
en dug oven over, og derover et tykt txppe.
Dejen må da stå natten over i almindelig stuetemperatur.
NEeste morgen aeltes det meel, der ligger over dejen, godt
ind i denne, hvorpå den hensmttes to timer.
Da slåes brödene op i 30 aflauge bröd. Efterhånden som
de blive formede, lmgges de på et bagerbord. De står nu at
hmve 1/2 time.
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3 xggeblommer röres lidt og blandes med 2 kaffekopper öl,
dette pensles brödene med. De stilles da i en stor ovn, med
god varme. Bages 21/2 time.

Ölbrygning på en bondegård.
1/2 tönde vand,
1/2
ölgxr,
11/2 skäeppe malet malt,
1 håndfuld bygmeel.
3 håndfulde humle,
Beredning: Et stort trekar skrubbes vel i to, tre hold
kogende vand både udvendig og indvendig, så det er ganske rent.
Lidt lang rughalm skoldes, og heraf flettes en bund af
en hånds tykkelse og läegges i bunden af karret. Nogle stene
renvaskes og lxgges ovenpå.
I bunden af karret er et rundt hul, heri stikkes gennem
halmbunden en trxstav, der slutter aldeles fast tul hullet. Den
må vmre lidt tilspidset ved den side, der går gennem hullet, og
vxre så lang, at den går et godt stykke over karret.
Malten kommes i en vel rengjort balje, herover hx1des så
meget kogende vand, at malten kan flyde. Heri röres godt med
en trxske forsynet med et tungt skaft.
Derefter hmldes det over i det store kar, der er sat op på
en trfflblok, således at hullet i karret er frit.
I karret kommes nu det kogende vand. Derpå lindes lidt
for hullet ved at skrue forsigtig på stokken, så man kan få lidt
af vandet tu l at koge humlen i. Denne koges en time, og hmldes
da over i karret.
Nu står det roligt to timer. Stangen skrues lidt igen, og
öllet löber ud i to vel rengjorte baljer. Så står det at svales, tul
det holder 20 gr. R.
Ölver röres ud i en skål i noget af öllet og röres derpå i
den ene balje, hvorefter det hele hx1des sammen. Når det er
rört godt sammen, drysses bygmeel ovenpå. Et lagen lffigges
over, dog således at der er luft ved den ene side. Det står
natten over for at gxre, hvorefter det skummes. Så står det ti
timer og skummes da igen, hwldes da på små fjerdingtönder,
og når det har stået et dögn, kan det tappes på flasker.
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Biavl på en dansk bondegård.
I bondens have fandtes otte bistader, der vare lavede på
en meget enkel måde. På en trfflfod, stukken ned i jorden, var
anbragt en kube, lavet af flettet halm, som havde en lille
åbning forneden, der tjente bierne tu l dör. Over kuben havde
manden anbragt et halmknippe, der var bundet sammen foroven
og faldt pyramideformet ned over kuben. Det skulde beskytte
mod kulde, for st2erk brxndende sol samt regn.
De fire stader var fra sidste år, de fire svaerme fra disse.
Bonden fortalte: »Det vigtigste at passe ved bierne om
sommeren er at give agt på, når de sywrmer, fölge efter suermen,
og når den sxtter sig, da kaste et lagen over den. Ved aftenstid tager man sagte svxrmen i lagenet og fejer den over i en
kube, lignende de andre. Heri begynde da bierne deres virksomhed
påny med bygning af voxkager og honningindsamling tu l vinterforråd. Disse nye kuber, bonden her får, bliver overvintrede og
brugt tu l nxste års formering og honninghöst.
Overvintringen sker ved at tilstoppe biernes dör og ved at
d2ekke kuben godt med halm, indtil nteste forår. Da bliver
der åbnet for dem igen, så de atter begynder med honningindsamling og sywrmen. Derved bliver der igen fire nye
stader tu l overvintring. De fire gamle blive brugte tul
honninghöst.
Honningen og voxets behandling. Om efteråret tages
lidt brxndende svovl og stikkes op i kuben. Herved dreebes
bierne efter et öjebliks forlöb. Man slår da godt på kuben, så
de döde bier falder ud. Herefter brxkkes voxkagerne ud af
kuben og lffigges på et stykke groft lxrred, der anbringes over
et fad. Det står således, indtil den honning, som kan, er löbet
ud af kagerne gennem herredet ned i fadet. Dette bliver lysegul klar förste rangs honning.
Voxkagerne tages ud af lxrredet og sfflttes i gryde over
ilden for at smelte. Herved {lyder voxet ovenpå og honningen
synker til bunden. Man tager da og haelder voxet forsigtig
ovenaf. Den tilbageblevne honning keldes gennem lxrred, og
nu har man en lidt brunlig honning, som i handelen regnes for
anden rangs honning.

13/AVL.
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Voxet settes på ilden igen og må koge og skummes, tu l det
er fuldstfflndig klart og rent. Det hx1des da op at stivne i
fl ader.
Både vox og hopning soelges i byen tu l gennemsnitlig 1
af honning.
krone 50 öre for ft af vox og 50 öre for
Da dyrkningen af bier ikke er nogen videre bekostning,
kan det vane en god indtntskilde for bonden. Dog er det en
meget ubestemt, da det er meget ubestemt hvert år, hvormeget
bierne giver af honning.

Skodstrup og Skejby er nfflre nabobyer tul mit eget barndomshjem, så skikken dr er mig ikke fremmed. Nogle afvigelser er der dog; således kom vi i mit hjem altid noget rugmel mellem malten ved brygning, ligesom moder altid kogte
ollet efter brygningen (tror jeg da bestemt) for at oge holdbarheden. Ved bagningen savner jeg den anden del: »kagerne».
Vi lagde, som det her er frxmstillet, rugbrodet dagen för bagningen og lod den lagte og syrnede dej hxve sig om natten
under en dyne (ett täcke); men dagen selv blev kagedejen lagt,
af rugmel (sigtet) eller blandet rug- og hvedemel (eller også af
rent formel) og mwlk med gr (jäst). Olgwren blev sat op i
små fade og törret, for at den skulde holde sig, og för brugen
blev den °plint i lidt el. Kagerne blev sidst »slået .op» (formede) og sat i ovnen, og de stod ikke i ovnen nwr så lEenge
som rugbrodene. Af rugbroddejen blev et stykke lagt tu l side
for at bruges tu l surdej nxste gang. I ovnen blev bncndt halm
eller trx (men i Vestjylland brugte man vist törv). Det forste
brod, som blev sat ind, var »lysebrodet»: i det var der stukket
en »lysepind», omviklet med bånd dyppede i talg. Den skulde
lyse ovnen op, mens de andre bred blev sat ind.
M. Kr.

Bärgsjö mål.
Anteckningar från Bärgsjö socken i Hälsingland
på socknens mål (1870-talet)
av E. 0. NORDLINDER.

= sch, lh = 2, (resp. .X). Tjockt k ock tungspets-r med av dem
beroende kakuminaler ock supradentaler. a mellan a ock ä (a eller a);
0 mellan å ock ö.

Esänges-Jantes redogörelse angående Bärgsjö, på socknens
mål.
ja hörar, dä ni lyster bi Unnarkenna mä tonmåka, som
takas häng eppi bärse, o ätter a ha verst° bejorst tå mäg, som
hells1 vara en rektegan ger 2-bärsebo, dä ja ska på vårarst måk
°lias e skuss för ne em ett o anno, som röror feköa o våra sokkan,
sa tröst4 ja föl hä kunna jära, för ja har int oka em ma te
vara varsman mytan5 häll råvill.
hä hess6, at de ferstan som satt sa ner ti bärse sokkan, komma
ystanättor från harmånar häll jättandak, o hä går änn de saga,
at han som rögda o stälhta tell at sa på storön i storfön kallas
)olla på ön». kkämmat bröt marsk därri jupa o hans i senna —
alla tre stäla änn i dag hegkiga7, öppna passar. inan har på
lånkiga tiar bodd på ön, o de ola 2 åkarlappan ha versta jännveksa tåv höga granar o björskar. män jupa o senna ha behelht
sa som bodda9 gåkar o hemman. trast yst em senna på en edd
är te finnanas nå grennmurar, som an vil vätta ska vara ättar
de fersta öörsa.
1) anses 2) äkta 8) prata [en stund 4) torde 5) blyg 6) hetes,
berättas 7) trevliga 8) odlade 9) bebodda
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närvarane öörsa, som ligg på logsedden i övverste änna,n tå
öörskfön, Ukas' ata-hunnra-förstie-säks o invegdes tåv arabbiskop Viggåk. fyra år fora hadda de öörsa, som oppföNs sottahunnra-nittig-säks, vorste förstök tåv konan, som komma opp
därri skrypgåhL i april måna ve en stikkane storm o öla 2 föganna
hela byn o prässgåZfin mä alle husa utaför e riga, basto o e
smejja. sokkstngo, som steg håkest 3 ve öörsa, varst å skont, ho
tellbyggdgs o inreddes, sa gussöäns kunna hollas där unnar
millatin.
årnare prästar, som ha sette häng i bärse i mett minna, ha
vane — utaför han som nu sett — valdin, som telika var
rässem en doktor; sa därforg en, som komma låt sörifrån, hetta
vilandgr; därfere nolindgr, bonnsen från noraka, o han var en
högveksnan o akvarligan kar mä grömme gåvar därri öörsa o en
snarspan4 jokbrukar; sa då norgren — han hadde varra skopräst
i stan, inna han fekk bärse jäll; o varst ja tell i hansas ti, män
ja jekk o las för nolinder. sän var a tre ättgr varann mä namne
hasajus. at dän ysta tåd dom foll unna på ata-hunnra-ata,
höke ja tab tåv i bardomen. dom kalla-n för lihl-prostgn, för
han var sa korst te väksta, män hadde en digran isterbuk, som e
synnstraff. — hasAjus-hläkta har se opprinnels på ag•fön i hassel,
o stammfarn ska ha varrg en finn, som hette rik-jöran o som
komma ystifrån finnian på säksta-hunnra-tab.
unnar oppväksta me sa fanns igga anna sko?ra än ho som
holhtes2 inve öörsa ti sokkstugo. skomästarn dän tin var nån
gamma, fyllut, tåvsätt 2 präst häll lannmätara, häll nå tekka. int
las vi nå laten 7 e. vi var fäljgns, vi fekk lära oss på nånnär läsa
rent svänsk-stylan inna, o kaöesen förstås uta. te lägga annre
bökkgr för ess komma talar i fråga. o skriva rektet var o int
mågga som hadde tin o belenn 2 te lära; int mer än at vi var
nåra styööa som läka oss, sa vi va go för pkänt okal° te namna
vårra. män — >hä järs san!» — »vaka o vette ska ha frammgågg!»
säg dem alhta.

6)

3) tättinvid 4) rask 5) hölls
7) blev färdig 2) ödelade [nästan
avsatt 7) latinsk stil [inte 8) glada 3) tålamodet 70) bokstäverna 77) går
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em ja då får säga, som ja työear, sa talar vi, alla norstigran,
fögannal lika ett; ateminstana ä fellnan mulla bärseans å hasselans
tak, ättar mett hyddja 2, omyeeana 5 grann o knaft pinsam. män
va hällar som var, sa vill gnarspan o jättandakigan o ban:flåg-gran
i alla fall ha rässem e lita drag at mälbpa-bons må, graan derras.
dom säg för äksämpakvis »nevra 4s, »stremmtg», svep, »fjakns5,
»fa», »flarst»6, snaffam, vi vill i stäla ha snävra», »strommigs, »väg»,
sfjäkn», »sa», »nårst», »nåran». hä vill järna bi på »e», »a» o »fa»
för dom, o va hä kann vara tåv ömsa delan. män hä är, som
sakt var, int sa tåfelht7 ändå. män då vi komm läggar borst at
sörsokknan: roksta, tuna, mor o stan (husvall), nötåar, forsa
hök-sokkan — sa har dom e språk som just ti bra myeea
fels från vårarst, förståss.
män hä är ändå int sa fale, e. varmr o konstigar är a
mä dellboan o björåkran. fast dom, västat, är ess sa nämrna, sa
har dom e alhtför sa gorlett 8 o igkheta8 inbonna toggmåk, o
som då är rent rakt svårst te fatta, sa an kann bi stöss1°,
når-n råkas o komm i tak mäd dom. o sa är dom sa otäkkt krig hl
ti tutan sänn! si sor på pass" låt dellbo-måka, om ja skull frästa
ställ tell tona o harm ättar en kar, som int var tåv de väkeännastan o som hadd luftning sa i fala 13 på en akfon — jekk
där o lyma14 o stakk tåv, må vätta, myöea från fala-fekö9 jönnom
kkäbonan — sa saa-n: »jo hiata fitt-jonas»15, saa-n, so har gvit
trejja, män finns ie nån ti hiala fala sokkan som kann flo mäg i
bakkan, sa love jo-n tia rekstalar, o hia ska fia mä rättfärdihiat!» häll sa: »vi va fira brear o lana sista, som steg ti lan
öersastall o seap»; o »lila var biadriavele sa hiaktele!» tykkta
dom. o må-gga räglar18 tell, vi har ättar dom!
hä ä marskele ändå, hör bärseans toggmåk har ännra sa,
barra dän korsto tia som jag har opplöva. hä höras på ondoman,
hör derras tak ha versta olekt mä mett o sammallrigan 17 mennas:
dom ha täi tell o lägg borst myeöa tåv gammakoka o dä jemena
taksätta o brukar rässem e förnämmar språk, som låt fögannal
som harskapas tak, häll rässom då-n läs ti bökkran — vi kallar
för te »bänska» häll taka på harr. vi, de gamman, har vårs1) nästan 2) uppfattning 3) högeligen [fin
4) nävern 5) fjölen,
brädan 6) något 7) avskilt, olika g) otäckt g) eländigt [inbundet
to) häpen 11) kvicka [i munnen 12)
ungefär 13) Färila 14) smög
15) Skytt-Jonas 16) uttryck 17) jämnåriga
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mani för se te jära, häll skull läta stå oss2 at ha takt borst
bonnmåka, som vi arst från förfäran. män »hä järs sa!» oggdoman nu för tin ä föl o liian3 te iga bele o insektor ti nå
vanndelan, då hä ha vorsta påböa från högar orst, dä bara
alhtfrån sätta åra o tess dem ska gå framm för duöan 4, är nösaka bilas på skoka. o nu är o föganna ti var by oppbyggd e
storst a skohus mä rommkija salar, o majistran, som står för, ha
gått på lära ti fävada offsaka.
Namn.
om ni har tekmo o int työöar, dä ja bkir tellräkke låggsam o
örsut5 tåm ma, sa ska ja för roskull raga opp namna på
nårra byar o gåkar inom våra sokkan. hä kann kanfa vara roke
vätta, hör vi kallar dom på bonnmåka: ytro, insarvon, öitta,
höjjan, hulhta, bjåsta, skrämsta, va96, hammra, äkjare, äkvsenn 7,
hallogsnäs, eans, gammsätt, oggrik, makninjan,9 Slätron, jimma,
tröstan — o nå fker.
igkai° enar gåkar, som ja korum iheg, har alhtfrån gammaktin bruka kallas: ystarsii, påks, jyns, jomm-pars, staffasi2, äspjörs,
nif-jyns, åkars13, kus, hans-stikks, bägs, önnas, anans", krus,
torjs, ok-torjs, stikks, fännriks, los15, stens, foks16 , knops, hanfstens, skrypgåkn, ryslyööa, uråkarn, knallan, bonnans, koppars,
karsps, bullargåkn, måkgåkn.
pojkan pködda vara synnstraffa" sa parfäkt te si o fatta hä,
som var tåfelhtis häll löle dännär en del tå feköa, o trast
var dem fao mä nå gkepo k häll fällsnamn, som hä int va
goaka19 få borst för dän som därsmä en gågg vorsta brännmarst,
uta hagg a kvar, sa länja ho häll han erska kröla" o vara i
farsta. män sa var a å mågga som fekk namn ättar stäla häll
gåvan, dom var född ti häll såt på.
tåv fleka öknamn kann de bärm vara: panöan 21, dulla, stråk,
skralh-ollas dotras sen, vigklyft 22, mästar frögd, eld-olla häll
rök, kukarälla", ö'yv-danel, uvan, lapp-kkämmat, tolsan 24, rigg,
1) varken [för sed 2) vilja vidgå 3) skyldig 4) duken (= nattvarden) 5) pratsjuk 6) Vade 7) Alvsund 8) Ede 2) Malungen [Slätterna
lo) några 11) ()stens 12) Stefans 13) Åkares 14) Anunds 15) Lods
16) Sjuls 17) ohyggligt 18) olikt 19) lätt so) kryp, 21) Panken
22) Vindklyft
23) Arlan 24)Toreson
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radd, braffanl, nybo-janta, pällas-pällas lilh-pälla väst i marsa;
åkroks-lassa, kås-anta, tobärj, anta bror-menn, hassa bror-menn,
bakk-täkt-erska2, flettsve-nif 3, sebban, vikrennigs-pejkan, post-nif,
galant, mafö-päll94, kam, kram, selhtan-rivarn5, rot-hassa;
sa kvinnfolks-namn tekk som: fköt-lena, kås-lena, eliasas
bädda, fisk-anna, lisbets-marget, åkar-sigga, bär-öärrinja, benöärrinja, flik-öärrinja, täpp-kare, makkia-lisa, stina på lägra,
elfars-majja;
sa firera karnamn: böh-nif, knall-jogka, kull-erska, målgessan, keppar-bassa, hambärs-anta, cgras-gebban 8, gris-hassa.
krus-nif, skryp-anta, fak-olla, dak-olhkan, mårstan klar, bakkhans, gölas-anta, nävarriva o sner-jälm o muntor-haran, o mågga,
mågga tell — rennstyö-nif.
sokknan sens-emilla har o fällscar at varann; sa plö vi
kalla gnarspan fdr »gnarsp-skallan», o sa !Air g »jättandah-stremminjan»7, »harmåggars-nakkan», »roksta bullar», »forsa mössmera»,
»iners-ian 8, tuna-kamsan, hök-sokkan-fåra, ilsbo-rcavan, hasselbekkan2, dellbo-öyvan, jusdaks-lina, nerrbo-je, järse-karran, o sa
säg vi lusvall o snåkhamm at stäran". män sa är o föl int
varst hella inna mä, at utsokkninjan kallar ess för bärse-kvegan 11.
sa säg vi:
epplännig, utlännig, utsokknig, sörlännig,
mälbpabo, åggarmann, smålännig, väfjöt, jamta, daRar,
nerbagg, lapp, finn, ryss, tysk, hunntursk,
vannrana, peskar, jesäll, ytramässkar, fänöikar, kenstmakar,
bärsebo, hassalara, ilsbo, gnarspara, bjeråkar, dellbo, jusdahig, tunabo, inerara, fersabo, höksokknig, nerrstigar,
gammsättan",fis kvikran, akjarean, bjåstaran, hammran, höksan13, ut-i-gåsan, jynsan, hanfstensan, bruks»;
gammakfekk, oggfekk, ferdels-jen, sokkan-jen;
mästarmann, bkofers.
Kända städer:
husvall, sennsvall, sörhamm, stekkhekm, ystarsenn, hemora,
sakbärja, jävla, effsaht.
1) Brasken
2) Backtäkt-Erik 3) Slåttsved-Nils
Marseher-Pälle
Svulten-rivaren 6) 01-Lars-gubben 7) Även »jättandaks-fjäkigan»
Idnors-idarna 9) Även »hassel-pannkakan» 19) städerna 11)Bärgsjökvigorna 12) Gamsäterboarne 13) Högensboarne

5)
8)
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Ställen:
bakktäkta
la,ppstugo
surbrennsöälla
földbakkan
ravik
väsbron
nysenn
vikreniBan
kgrbron
garnmaboan
flettsvea
jupdakn
rönnebo
knoppa
åkroöan
storsvea
gröntuva
åsmyran
lägra
öällsvea
starro
IiIhreniBan
faffars-grenna
mafät
ellfar
okbjörsnäs
bUra
storgrenna
restmästartäkta
(buthek)
logseddan
kemyran
(hokan)
byddja
båseddan
jetigmyra
hagan
brikka
epp-i-näsa
mahlarbakkan fyrfannarsbakkan ut-i-näsa
vallan
skakanakkan
tröstans-sten.
norstäkta
rotbrikk
Bärg ock höjder:
älvåsan
nipan
svarst-marsa
äkjares-hea
nipskojjan
sör-på-mogan
haghällan
vaasåsan
nipgallitan
öörskbysbärja
bnlärje
hannbärja
hannåsan
baståson
skåkbärja
vesåsan
brännåsan
lasshögda.
(harstaåsan)
hunnfinns-bakkan
Sjöar ock vikar:
öörskbysfön
örflon (I. örflobäööan) tannöära
sinnra
storfön
flavattna
hassalfön
lägstarbofön
rännfön
magviöa
efön
fkenök
maknigsfön
nämmanbofön
tröstanshebnan
höksviöa
ba?röär
jäntheb-man
kappäls-ära
prästhekman
öittafön
jimmfön
storöviöa
häggviöa
annfön
jäddheN
björhällviöa.
Hundnamn:
dansa
jiv-akt
kkinja
frippa
jägar
k-ona
hurra
kota
.0,199
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murra
pass-opp
pil
pipa
prissa
rigg
ro sätta
snabba
spela
spel-opp

kemin
krans
krigs
krona
krut
ku?ra
kurre
ladda
lägg-ann
mosk

spor
sprigg
surra
lytta
fälla
ta-fast
trogan
täna
va-då
väktar.

Lockord
ossa hann; ossan, ossan! ossa hann!
på oxe:
häst:
PYla, PYla PYla!
takkan takkan takkan! takko fåra!
får:
suttan! se!
hund:
sutta! sussa!
tik:
kosöta, kosöta o kona, keram nu!
kor:
killingar:
ele, öde, ele, öele!
▪ kiss, kiss, kisse-mirra! — kisse mirra!
katt:
grisar, svin: gysan, gysan! nassan, nassa,n! o gysan!
pinan, pullan pullan!
höns:
Tillsägelse åt häst att »stiga åt säg»: homma däg!
Befallning att stå stilla: stått, kamp!
Namn på fickur:
rova
stokkhgrmar
bylindar
från-paris.
gammaklondons-kkokka svänsk-tir
vadar
horogga
stekvännar
äkta vadar

Ord ock talesätt.
akta: akta da, nu kemin varjan!
blidlig: hä var en forhärda bkiligan , kar!
brått: sa är-n sa brått uta på . . . .?!
fin: å! bä var då grova saker sa fint e garz!
hit var otäkkt sa fina mamsäll!
1)

snäll

2) garn

LOCKORD. ORD OCK TALESÄTT.
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fred: var mä fre!
gova: hä gevarl sa varat från joN: sa har leddja på hela
dan o fena.
gå: hä går som te riva gammaknävra!
gåkk häjja, o hä trast!
horsa: in-i-gås-guffarn gatt lä, o te o mä korsas, sa bu4n
på-n hoppa hökt i Våra.
hov: pojean har int hovs te lyfta på myssa en gå, når-n
mötar Mrskharran.
komma: si, nu keram husan!
kringlig: noräll han är då go för te spela alla de ldigHga 4
låtar, som tell hann finnas.
labet: han fekk sa en labet 5, sa hä tistra om öga.
lång: systra hansas är sa lågg som dä babilonska torn.
låta: läpp bki!
löjlig: akk eländet, sa löle!
mura: sa salat han är, råkar-fl inte fkäkk, mä minnar-n int får
mura6.
rak: rak ti ryddjan som e pära!
rensam: ho synas vara e reusama stinta!
rolig: å, hä var då igkheta7 sa roke!
rund: &Ara är lita å mim som e klotar.
rödsnor: ja gav an e strok mitt i fkabba, sa rösnerns pissa.
snöd: han är snös ti hugga som en raka galht!
styr: hell styr!
stå: farväk nu, ståb bra påd da!
ståt still!
sucka: sukk int ni e, guffarn!
vacker: å, hä var stygga sa vakkarst!
vinna: bronan's hadd täi Slut, inna dem vant ta på klokkon.
öga: öga stog ti-n som två täkjbättar ti en koja.
Tiondebondens ärende däri prästgården.
— gu moran!
Prosten: God morgon!
6)

Sitt n er!

1) ångar [så varmt 2) storskratta 3) vett 4) konstiga 5) ett slag
1°) eldsvådan
2) skallig
8) blodet
7) fasligt
bruka underlag
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(Paus) älasti sa ha vi e gett e vår em dagan!
Prosten: Ja ett skönt väder!
(Paus) joo, han «skar löva, pr ostan å!
Prosten: Hur mår tolvman själv ock familjen?
— takk, som frågar! int är a nå fel på mäg e, män hostro
är nållit krölut3: ho tass ti3 de här snorkriman4, som går som
e far3. män annars är o kry o ti farsta.
män ja badda rässem en beställnig därri6 lansmann, o då villa
ja passa tellffilla, sätt for storskrinna o hov ti a nå skafttina 7,
som ja i år, jussom annra åra, var tänt om utjära i nattura.
o ska nu harr prostan vara bra tekkna ti boka: forstems sa
my-aa som förstia banns kor o åtta fylar hagra; hav-fjäka
kappa gråarstar; en näva hemma — hä kann vara på pass 3 fyra
marsk — en strokanan spann rog -- han har ja rigtorska" —
fyra fjäkinjar pärar" — väk måka; o sa kasta arrinja ti nårra
röttor o en fämni styUa kåkhugga 12.
påskmåko var a o meninja te betaka: en fellig bagko på
varst manntaksskreva jon; fämm jou, j är hav-åttana fellig i rikkfälls. lina har ja änn på hagan, hä är varsman stampa häll skakkt
för varsko" har stana ti vattna13, män barra hä bir galla",
ska ja trast foka a framm. kvikktina ska ja häll int gkömm
borst e; män vi har haft tekka olykka på fårkraa, på höstsia
hänna, sa ja vill hö, dä ja får lösa ho ättar marskgågga.
va kossmoral7 anträffar, sa levreras hä jönnem stinta me ve
oksmä,ss-tin ättar vanleheta, som pålyst var därri Mrsa.
te fluts har ja o fikkninjar från gran menu, jogka ner i
bakkan, som bejoka, dä ja skull bära framm e skull på tig i
bagko, sem skulla vara nå åflapp" på likston ättar gammakmorsfarn, som dödda förår°, på låassia13.
Prosten: Hedersam likvid! Stig in i matrummet, få något
till bästa!
— nä-äj, int skak-n ta borst nåran at mäg e! int dug o,
ja jästar var gågg ja är hit e!

1) eljest
7) skafttionde
12) kålhuvuden

brist

2) klen
3) lider av
4) snuvan 5) farsot
6) hos
8) band [korn 9) ungefär 19) ri-torkat 11) potatis
13) skäktat 14) »värket», beredningen 15) av vatten16) färdigt 17) (ko)smöret 18) återstod 19) på vårsidan
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ömniga linår får prästan föganna fullo häbbr92 mä tinlin3.
ja vissta e år, då ja öänta därnäm, sa saldo-n änna te halht
hunnra buldansstyööa, som han ha lätta spenna te antas o
vävva borsti a. häkta-n4 då få ättar fämta rekstalor styööo,
sa drog a tell e häv1iga3 suma.

inga nö te

en flekan präst e: han ät barasta gräsa!

10Pokkarn, han jett6 rektet jära otta em jd•moran, han som
ska rinja fersta gågg rea klokka tre! fämm rinjas a samma, då
öörskvakan o spögebbon ska ha jukjusa tänn.

vi trägg int om te sätta nå orgvarsk ti våra öörsa: hä
brillar7 barra borst fogninja.

Mrekkarn har gapa sa syndadostraffa, ata dä murn baka
bänöan hansas har remna.
bä peta borsti för jäknan8, som sågg i öörsa em jukotta,
män når-n komma på laga% sa jekk o som e kvarvarsk.

Några stycken stutta provbitar utav ömse slagen.
[Folklynne.]

ersko dänna, nor-i-gås-måjon, var för jamnan en gapbas o
e fyllfä, änna tess i fjob• om höstan, då-n jekk ner sa på svagisan o hell på o drokkna. ättar dit beta varst-n som e nya
mäniffa, o han är sa innele hyjjele o stillsam, o sup allor,
sa hit syns, at-n är dit rinjasta felakte, då-n nån gågg nu för
tin keram i lammä kammratan o hit bir tell o smaka nån dina.

6)

1) nästan 2) härbärget, boden 3) tionde-lin 4) kunde han 5) duktig
måste 7) villar bort 8) han kom av sig, djäknen 3) fann melodien
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han tog mot hemma,na mä två toma hännar, män jönnem
arbett o koka ställni has-n komma sa opp o ~sta en tå de
största bönnran ti hela gränna, o han ig myööa pänninjar utlånt
bå at in- o utsokknas. män sa har-n o ikti e ärrig, som int
ha setta fåfägg, ho häll e: ho sett fl vävan o donar från dä sopa
ronna opp te sent em kvällan, o vinna ändå hell styr på bå
bar o pigor.

då ja trossaa mä storbonn ti söråsan o rässem °hel at-n,
dä han föl hadda et tå de formersta hugga5 ti sokkna, sa titta-n
påm rna, log o saa: »jaa, min vinn, dom är tent sådda!»
45

ja hell int tåv6, at hä går bra i lägna mä e tokka ställnig,
dem har ti dän där gåkn: gobban har i alla senna dagar varra
»mähä» o goakte tås sa, o int har-n hatt nå frammfak mä
arbetta. o öärrinja hansas likar a hälst setta därri spissan o akta
kaffapanna: ho har knaparst govva sa tin te koksa at kraöa 7
en gå. o sönjan, som nu är lågga räkNgan, ha häll int nå
hyddja8, työöar mig: dom dug in» ta ma i afoka, -- rent ut sakt!
dotra är barra e dysugga o e latas, som barra sett o väntar
få sa kar.
45

hä var en akoratan kar, o honan var-n för e sokkanjus
rektet, mäjja faarn o mora lövda. män sin gobban ha dog°,
han varst täen te tokmann o låg därve tinja därri b'örskbyn,
sa komma-n ti brännvina o varst vilyften på alla visa. o han
skull länja sann ha söppa jäk sa, hadd-n int hatt tokkan starskan
natur. män hor a var, sa sokaa-n mä te puta. o hä är int
goa?ra" för änöa mä hela barhopan te utre sa, o fläkta hämnas
sett å ti fattidoman.
45

lorstkona däna, som har hus därnär erska -yst i bakkan,
ign int sarsan pås sa en gågg; män en pojkkläpp har o, sem
1) ägt
2) kan 3) pratade 4) sade
kreaturen 8) förstånd 9) strök [han med
[inte särken
7)

5) huvudena 6) tror inte
10) gott, bekvämt 11) äger
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är inpiska mä alla de otektar, som tell är: han bå svärj o
brukar snus, fast-n int änn är ter baka öra, män tak em-n
at all sa spottar o o fräsar som e tigarkatta.
»högmo går för fall!» hä var int länja, sän ho var sa stor
pås sa — nu går ho mä pesan baka ryddjan!
ny-dektan är en synnstraffa sa jemenan kar, o gett taka mä,
o han jär sa int för hög te stiga at boka o ta sa en bätta
tå dä lihla, som kann bjuss på.
kann nån böra på tekka ställni ändå, at-fl där arstularestan 2,
varvarn, sem stog på öörskvallan em försenndan, laäkta3 hillas
mä pej kan, at två häll tre styööa lätta varva sa in ve garda.
va ja då säkarst vätt är, at bullar-olla i åkarn drog åv em fördan,
för ja råka fästarmöa hansas — ska vara — trast ättar. du
ska tro, hä var en förfasligan lip o e ynöelet rämjana 4, o hä
stoks int tell te få a rolen på nå vis, o mora hänuas, ho
rejoka o for framm o fälhta på anat va krissfekk betar, som skull
komma o läka borst tissoggan5 hännas — förståss!
va har jästknektan6 te jära anno än måka bägkan belasta
dagan?
dug int pejöan te nåran, sa häv-n ti knekthopan!

[Jordbruk.]

hä bir oåra: renan 7 står full i håkårs-spervars.
lannmätarn har täi tåm ma joka, sa ja häktar3 int fö e
katta en gågg.
1) tala med hänne [om honom
2) artilleristen 3) kunde [förleda
pojkarna 4) gråtande 5) morsgrisen
6) »gäst-knekten, 7) rönnarna
8) sidensvansar
3) förmår

4-09854 Sv. landanz. 1909.
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hä är sa vattspräggt sörunnar bärjknallan, där ja har korsväkni, sa hä trest int Ni anno än hakman o igga ana: vonligar2 hadd o varra em ja hadd sådd lina där, för hä vill ha
råma 3 ti jo a.
säa var sa frehäv 4, att varst evigade kor brast o vaks sa
kvikkt, sa äjjakn5 var tuman lågg på åtta dagar.
ja menar, Söka blir svag, för bä ha vana tekkan envisan
terska, sa koro6 på högar stäla ha versta fenjorst 7, o bk•ännsäa
ho har gökna för tile o stana ti väksta mä stuttas o magra vippar.
hä var rent opasserle2, at e fleka envisa rägnbköta skull
komma, inna som ja fekk korfylan borsta åkarn. män hä är
årsans ti, hä är låt lea: vi har snarst hälgamäss.
ja tvyka ma i vårast, em ja skull nöggas så opp regåkarn,
för-fl var sa bedrövele svallbränn, o tovan sa igkheta" svag o
tenn; män her a var, sa komma bä rägn o varma nå em sänn,
o regan sköt farstan o vaks, sa bakman varst sa innele hög o
aksa sa låg o stinn, sa ja allor nassan makan sitt. e jakpsamt
bärjnigsvär laks o tell, sa e fleka dråpha regfök varsman för
häll sän har versta infök ti me korlaa, sän ja tog ve hemmana.
regan är tenn, män han har togga aks, sa ja drar vonal2
em hä ska bi e stria sä.
hagran har ja i tagkan fära te grönfor.

arstjäka", ja ig håkast inve föstranna, är risa hökt o freat"
på, o figgan15 är ovafle stinn o lå, sa nog bär a for" te bi
e ömnet arstår.

1) korntegen 2) bättre utsikt 8) fuktighet 4) frönyttig 5) grodden
6) kornet 7) senmoget 8) korta 8) olämpligt 10) eländigt 11) farten
12) har hopp 13) ärtgärdet [jag äger alldeles invid 14) frodigt 15) ski-

dorna

16) bådar det

JORDBRUK.
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at vekko som kemm är vi änal riva lino; män strågkan 2
råkar vara sa stakka, o eppgenjan var sa tenn i år, sa int förfler
a myUa te vekta e, män e starst e Slag Wir a, barra-n vinn
få a fao-varska 3. hä är e förfasele besmi mä lina hämna, inna
hä har versta revva, rött, eppdräi, versto torska o först te stampan
o skakan, o sa layfta o häkkka, o sa ta flute hopfläi te bulldan.
då är a äntele gallo4 te falt, o te aipmann, för te o få nä
pänninjar borsti a 5.
hä är frösnämt tå bäkksvegtt 6 därri kvartäkta, sa pärkåkn
vill vara nållit nöppan ti toppat tå frösta, som em jarnättran drog
övvar helg gränna7. •
päron fler igkbetas bra te spanns i är, för ja vätt tåv
gammttft, at dem tarvar sättas på sannjok, o hå ?r bir dem sän.
förståss, at a beror myööa på freflaga: ja har tykkt, b?413(remmapäron vara vi11st6.

hadd int väro synas sa vågkarst", sa skull ja nog ha snätta,
ma tell å hävva ut hösåtan därri bäränjaslyMa.
vi har gott hövon" dä här åra, för hä fall sa oömt 12 tå
rägno mula pinft o messemmarn.
timtäjjsvåkan ha leo tå svallbränna, män kkövorstraa
ha fridd so.
vi gatt" järtt otta em moran, sa vi skull vinna traska riga
från ess inna frukost.
[Fäbodard

alht från gamma tiar bar bönnran häna ti våra sokkan,
rässem ti annra sokknar i hälsiglann, sän låan" gått övvar o våra
1) ha vi för avsikt
2) stjälkarna [tyckas 3) färdigt 4) färdigt
5) av det 6) bäckfukten 7) trakten 8) högeligen 9) bäst 10) opålitligt
11) utsikt till hö 12) rikligt 13) måste 14) våren
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versta unnastöka, bruka fara mä kraft senna lånt borst på finnskogan, där a finns via å futtiga gräsmarsar. häva dotn på hemmskojjan var allor varst! för då lilhg o svaga beta på han skull
int på nån när förflo at sa mågga o stora fän, som vi pö aka
opp. nerut, at mälhpa o hassalrå, ha hä då allor svejjas o bränts,
myööa tå lövskojjan ha retina opp, o där är a tellgågg på
fleka ståla, beveks° må igkhetal starst o mjelkjivana for.
farn menn o farsfarn o sa låggt tebaka i mågga lear har vi hatt
våra fäboar häll — som vi mästdels säg — våran 'vall», just
at då hello. o orätt vara a, dä vi int skull lätta stå oss2, at vi
ha vana grova sakar sa nögd därsmä härs te daks.
vi kann int vara nog fönsam o belåton mä fördelan o
nytta, vi hatt tå kokraft unnar sommran: mä smet., rektet gott
O goft smor, o ost, fetan o ampran ost ändå, då han har vorsto
tellstälht på rätta visa, o mä Perade punn tå mössmora, vi kallar,
som vi brukar lätta at jättandaks-fiffran mot strommigan, fjäkig
mot fjäkig.
igga ofre har häll int hörsts tåv de serra åra, varsman tå
varj häll bjor, fast vallan ligg obarmbarste låggt å gåkas.
på pass4 en fjorsta dagar ättor ersmäss häll sa ikrigg pö
dom, som hörar te vårarst vallag, ättar rättan jära bofak. då
är g tell å nåra dagar fora koksa ats, sa alht är i lag, mä öählar,
ämmar o treg, träkjar6, kavar, o sa kkövsalan o bänna7, koston
at bopiga, malht o gröpj99, som kann vara förvetto9 te fläöa at
krittra, o va hä är tå vandelan som int får gömmas o lemnas
ättor.
då alht är tellrösta o galla", sa jett-n rökta tin em moran,
sa-fl vinn"- framm te valls mä kraft, inna hä ha vorste sa låggt
lea på aftan.
gammkasta dotra me, göle", har varra bojänta at oss nu, sån
ho ha vorsta oppvoksa o fått hyddja" om te änsa om kraöa.
vårarst rå är i år just jamt fänta liv, två styööa mer än i
fjcA., för si ja gatt" hannla e vita, nuvuta" oggko borsti e
drevv, som dom komma mä från sotdaNn 16, 0 SOM 6ärrinja me
varst sa ti". o då är a mett varv" i år te bolla byoksa19, o
2) medgiva 3) från gården 4) ungefär 5) se
1) vådligt [starkt
efter 6) vidjor 7) korgar 8) gröpe 8) smakligt 10) färdigt 11 hinna
12) Gölin
18) förstånd 14) måste 15) kullig (utan horn) 16) Härjedalen 17 ) förtjust i 18) min tur 18) bytjur
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som ja ööfta tå graan, anta yst på löta, o som kosta, opplaktl,
hunn ra rekstalar, sa när som på fyra, som han gatt jagka. — te
förståanas, at int är alla nöta bäragkor e, uta är o fal nåra
som är bara kvegar o påläggs-kavar, o sa är a ena gallko,
som ska tass ner 2 at höstan, sän ho har stilht opp sa 3 på
sommarn.
då dom nu, som sakt var, är fåk° te dra åv o bojänta
har löst, sa tar o te nävarlurn o takås »bofah, vi kallar, sa hä
höras vitt ikrigg hela gränna, te annra gVrar, som ska boföra
te samma vall, sa dom får fara i lag.
e bojänta, som har en storan fähop te rosta mä o jäta,
ho har e rektet toggt o agsamt jära. ho får int ha nåra ro,
varsman natt häll dag. för tile em moran börjar kon på å reta 4
villa ut, o då är o te rabus häva sa opp borsti sänja o kuta
te fäjsa o flänj at krittra en merantapp, o mjökka dom. o
hä är int sa lätt o forst jorst för barra ett jon te stöka unna e
halht'öeg kor. sän sepanmjeRa6 versta inberra ti stugo, sa
blir a te sila o ränna a ti trona o bogkan; sa te fåjsa ijänn,
kast kkavan tåv kraöa o gå mäd dem te skoks.
ättar vanan trår6 dom o letar sa Jäv te nåra betasstäla,
som dem vätt at dem kann få bukfylla o e gett lystmäta på —
dit drar dom sa. mäjja ho går si ser 7 o fejar kon, sa är a
int för bojänta te sätta hännran ti sia o säga: »hä järs sa!» e;
uta har o alhto nå stikkstrempa mäs sa, häll o sätt o sa på
nån sten o sömar på na sarskar8, forstar häll nåran at hemmgåksan 9.
ständet ska ho, må vätta, ha öga på krittra, at dem int fasnar,
häll häv sa ner ti (lovar1° häll myrflarskar, häll bryt bena tås
sa, dom går mina lågan" ti olänna marsa. en se o har var
eviga bojänta, o hä är at ho för jamnan ska jarva12 o tugga
på koals, grankoa, sa fräsan står om tutan på a, där o går
ba,rsfot, mä konsan baka ryddjan o släöastaska ve sia.
är a myööö varstu o åtut, häll stykkt e vär älast, sööar
kraöa sa snarst nog em ättarmeddan te valls, då kakas dom
raväg unnar tak o hävs i bås. når dem sän ha versta mjekka,
sa brukar dem bi stilht mot natta mä nå sorspa mä e göffan
salht o mjgr ti, som dem är förfasele lystan ättar, o som är
1) kontant
6) trår 7) så där
11) kullfallna träd

2) slaktas 3) ätit eig fet 4) råma 5) sötmjölken
8) särkar [, skjortor 3) folket hemma 10) sumphål
12) idissla 13) kåda 14) varmt [ock fullt med mygg
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grova sakar sa hälsamt at dem, allarhälst om-fl bjuss dem oppkoka o int jo k mä barra påfläi kallvattna.
sa all o maktaslös å 'amman' ho mägga gåggar kann vara em
kvällan, når o kemm in ti stag°, sa får int e jilla bostinta ha
tagkan på te gå i sägg sa snarst e, uta har o e iöut 2 daksvarsa
änn kvar te jära, tekk som: öäna smera, jära ostan, koka mösso,
em höstan, då linnbära3 versta jo k o ho har neppa4 säkktaks
tåd dem, sa jett o jära bärmos te »sagga atve päron», vi kallar.
sa te Sluts tvätta o ställa mä öäla ättar sa. sa no työöar jag,
ho har jorst rektet väk rätt för senn dag.
når krittra har epphelht sa ve vallan hakvaan måna häll sa,
sa brukar vi boföra, hemm mäd dem, o mä samma ta va som falla
unna dem ti seggakvarar unnar tin. vafför vi häv hemm dem ijänn
sa snarst te byss är, sa vi ska ha tellgågg på mjekk o e
smek Uttar kost unnar flettann 5 o fökann, då an jett ha legfekk o
då an flit kreppan mä e mer bråskana o toggsamt arbett än
ättar vanan. o sa ig bojänta, må vätta, ho o, para tåv armar
te hella ti arva 6 häll harva7 mä, då a bär te röra sa på änja.
ve barsmäss-tin8 jäms annra bofaka, o då stanar krak o
kvinnfekk kvar därri boan tess innat miööaksmäss; då tass dem
armar genjan hemm ijänn för dä åra, då. de sensta fäboresa
kallar vi för »serfaka», jussem de fersta het »förfaka», o millatin
»millafaka».
»tåv alla fåbovallan sa är då bremsarhögdvallan hegligast»3,
för där står husa ti ena »ra» o fäjsa ti e anna »ra» — för te
å harma ättar som fisk-jonas sag.

lyiske.

hä är för olämpele kåsut 1° mä feköa därri tröstanli på
höstsia, då hä lir at miööaksmäss hällar unnar dän tin, då annra
byar har som bråast mä te passa sa la in säa på lon, få
päran12 borsti joka, höstpköjja åkarn o tekka, som en rektegan
4) plockat
3) lingonen [blivit mogna
2) mödosamt
1) matt
slåtter [ock skörd 6) ii-arvet 7) räfsan 8) Bartolomei-tiden 9) trevligast 10) löjligt 11) Trösten (by) 12 potatisen
5)
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bonn är nösaka ha emtagkam em, för då lätt dem, ska tro, kylan
stå kvar tita ti rappa o rettna, o päron bi fämn 7 därri lanna,
i stab, må vätta, häv dem fisknota ti ööa, o sa te o vonjära 2, o sa då få nåra stakkars fjäkinjar byffas i stab för
salhtstremminjan te vintarföa. no hell ja för, ha vora villar, em
dem lätta fiffan stana kvar ti fön o fötta jokbruöa rektet, som
a skak fåtts, o bytta sa te stremmig tå jättandakninjan för
koro4 å arstran, för tröstans-byn dänno ig goan jomen, o allor
sa frys a där, må vätta, fast a kann vara nållit vattspräggt borst
unnar härja. o bä har sa sa5, för da latryddjan derros int
ha his täi opp nå diöa, uta dem ska för jamnan liddja o flaska
ti fisknöttron 6, som sakt var.
makt i ha7, förståss, at fögannos alla ti sokkna, som sett ve
fögan, stig alhto i lag, två, tre, häll fyra styööa, o binn sa e
lita not, som dem brukar kasta ti närasta vik o drar nå varsp
nån kväll, em hä är goväro, sän arbetta är flut för dan o dem
har ätta kvällsmåka. män da fiffa har dem jussem mera för ro
skull o för a kann vara förvetta te å få smaka farstiffan 9 nån
gågg, män hit sa nå jokarbett försätts e.
hä kann just vara, då braksna går, at dem mitt på dan, då
ha är loggt o stilht o ho röror opp föbettan, sa vattna bir öekkt
geft, at når dem ansar12 hä, dem ränn sta o häv ut nota
rantar krigg stimo, igkhetall lytt o vake, förstås, sa-n int denar
häll flammror ma flaran o taskan, o sa sermer drar a i lann
ve nå lågggrenna strann. vill o sa då, sa kann a fle tell, at-n
får hela hästlasso ibkann. o hä är vådele fetan o goan fisk,
braksna hämna, ät12 du a som ho är, häll du torskar a, häll du
salhtar a. ho lek saratias mä da enbuskan dammar, som dem säg.
for te o apa borst å rädda" utbys-fiffara från te läddja nätt
häll nöta" atve senna strännar, har tröstans-bon vana sa
innele fuk o parfakt, at-fl spridd ut da sagna, at en förfasele
storan låggkusa15, som är varrar än e mastträ, har hästhuggals,
mä e fkuruga17 man o ig öga runa o stora som tentallrekar,
har sett tellhell ti svarstmarsa12, skoksbäda trast väst em byn.
1) skämda
2) försöka lyckan
3) siklöja 4) kornet [ock ärterna
7) oavsett detta
8) nästan
det förhåller sig så
6) fisknotarna
g) färsk fisk
10) varna 11) fasligt [tyst ock varsamt 12) äter [du den
18) skrämma
14) notar 15) orm 16) hästhuvud 17) yvig 18) Svartmarken

5)
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han jett var mora o var Lifta löga se o svaka tås sa fl vienn
utaför tröstans-lanna. te o mä ata dä ja komma i hog, då ja
var pojk o pködda fara o meta där o var' kriggem e'örskfön, sa
komma ja en gång i lag mä en gamman tröstansgobba — just
»jyns-annars» hetta-n — sa ta?tu-n om då för mäg sa grova Bakar
akvake, dä han helht nyle hadd varra i skojjon o hogga kastve, o sa
vorsta trott o skull sätta sa, som han menta, på e låga 2, som var
övvarvoksa mä mosa. män rässom rova hansas nätta 3 ve steMan,
sa börda stoMan rinna unna, o en obarmharstet lågan orm (hä
var låga ha!) kräkda framm, kava sa nerättar bakkan, o sa
busa-n ti fön! »män ja fekk bråttom å kast yksa på akfla o
pisk åv däjja», saa dän illmaruga gebbskruvan.
bärjan 4 vill o Was o grava ti vattna: derras liffasannti fall
in raväg på låan 2 trast ättar isgonjan, då ska dom »ta norsan»
därri bärja-ån, förståss. ,män dom har a sa stälht, at iggan täv
dä joka tarvar komm på bakelkkan.

hä är int lönt fiffa ti e'örskfön nu, sän dom har tui borst
'Can mä finnöttran senna. om dan hän på moran fell a ma in
ändå te frästa kasta ut nota, o vi drog e varsp häll två, män
vi var int go för å få mer än knaparst koka: e jäddflänja, som
kanfa vog tre häll fyra marsk, o nåra stre'ea borrstakkrar6, dit
mera7 var bara lögar o små-morst, som hä var föga varst te
ränsa — igga braksan häll nån åk fokda mä.

då vattna Nremmar, sa är a som dä inan fiff skalla
vara ti fön.
[Hemslöjder ock hantvärk.]

han har fura te vaas-kvara 2 mä mtarnig; våra kvar står
ter.
ut-i-gåksa,n 2 är äna ha skomaran at vekko.
1) här ock där
2) trästam 3) snuddade 4) Bärge-borna 5) våren
abborr-stackare 7) det andra 8) Vade-kvarnen 9) folket i Utgården
[ha för avsikt
6)
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hä passa-fl likara hella ti parsjara än ti pkojjan.
dän snällasta svarvarn ti sokkna sa är a då nertäkt-jonas.
hä var iggan ofattan kar, då-n fekk tag ti hammarn o Una.
var-a int fan, ja skull tappa borst färjarmarsa nårsta,ns
krigg jia-bakkan 2, då ja for från husvall!
han är sa olämpele flög ti hännran, sa-n går ut mä jära va
du sätt-n tell.
»igda ja bara bonie, vor ja int stöss4 för te jära speldosar».
hä var grova sakar sa fint e vammak: bä nekkar sa»
rässem e klä&
vi jett° byöa at vekko, män tvättan har verst° sa stor, sa
vi är piska lejja nåra mäniffa te jakp, em vi ska få-n galla'
te häkja.
[Byggnader ock bostad — kläder -- mat ock dryck.]

storbygninja var bräfora o röletta°, o hadda höga, vitlima
murar° mittepp i kreppåsan.
lon, som han har e treskva,rskl° ti, stallan o småkrittarhusa — alla har-n sätt opp, sän ban tog mot hemmana ättar
faarn.
bräa är såga ti bjåsta-såga, män telstra" har-n täkd hemma
på tomta.
alht från boskojjan har tymmra versta kaka.
han har förfläi12 lariggartakven, o lakt stiööar i stäla.
hä var allara te taNnas em sa iEkhetal° fint o stälht ho
hadda därri harrstugo mä boa o öistan, o skåpa o späjjelan o
bkännana kkitvita haglina, som hagg på var se sia em dera.
hit var e left14 o en stagk tåv alla de granna rosor som
vaks rentarikrin åälla, når ja i merra,nst var ättar e ämmar vattan.
0
1)

prässjärnet

2) Gia-backarna

3) redskap 4) rädd 5) laggar sig
9) skorstenar 15 tröskvärk
13) vådligt 14) lukt

7) färdig 8) rödfärgad
6) måste [byka
11) plankorna 12) kasserat [rund-takveden
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ja såg öärrinja at kam, som flytta in från mälhpa, ti öörsa
em senndan: ho stakk tåv från våra kvinnfekk, som såt fl myssa
styööa på hugga', ho hadda bahytta, som e anna skejjarsk.
ML syns på de vita fässänj9n 2, at hä är epplanninjar som
kemm knoganas väst ti bygato, o ska te millafjäkn i stremmigsbygd 8.
gåkk framta te boka o få da nåran ti menn! du trösta .'
no ha versta svåge, då du int ha älta nåran, sän du jekk hemmanättar i merranst.
matmora har gått te häbbars6 ältar fkäsk o en arst-kepp7 :
hä är torstan i dag.
piga häv ti massäööan, rör gebban o sönjan ska te skoks
hågga nån sotve.
ja ferska8 a te vara hull enig kryddan, män ändå illfänas
ho o hov ti göffan på göffan tåv saffra ti ostkako, sa ho varst
sa förskräööele gek o starsk o alldeles förstök", at igga mäniffa
kunna tära tåv a. ja vånna, du böja 11 fakvasta hambärs-anta.
ho villa omens" bö ma en gågg drekka" ataminstana,
män ja gatt int heat" hör ättar a.

»ja ska komma te sätta kentrellan på kaffapanna at
kvinnfeköa!»
då han keram sa ti brännvina hänna, sa karm han ligga i
korantin15 o bara supa i flera de dagars ti.
han hadda suran anna, o ättlagkan stamma" tå-n, sa ja villa
bara gip epp17, komma ja någarst när an.
en rasana otäkkan, ja vill säga lorstaktugan se, som har
versta igkheta18 kriggspridd, är a, at en del bå gamma o ogga tå
1) huvudet
2) hömadrasser
3) för
5) hungrig
6) visthuset 7) kopp ärter
10) förstörd 11) bjöde 12) ovillkorligen

ej [att höra på hänne 15) karantän

att köpa strömming 4) torde
8) varnade 9) sparsam med
13) svagdricka 14) nedlät mig
18) luktade 17) kräkas 18) fasligt
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karran fått bejära på te bruka snus ti menn — mullbägk», »läppsigka» häll »läppkask» — sa hä sir ut som en dynjesta kriggem
tutan' påd dem. däss varrar frän o starsk snusan är, däss häftar
likar dem-n, o svarst te färja sir dem hälst få-n. freskans
snus i husvall har e omyööa atgågg at fleka snusbrukara dänna.
dem vill fylla salatar 2, som var mä o grov jöta kanal, för te
ha först hemm dä där moa te äta snus, o som var sa lätt te
apa åttan
älast, dem som nöööar snusan ti näsan, jillar anar aan än
jugglövans.
[Affärer.]

ja varst föroka, dä ja skull få annstenn mä betafttinja tes
at låans, män hä varst int låggt mulla varva, han kravda ma
däsförinna.
hä var sa inkom, dä ja fekk lätta 4 e kortenna, at pänninjan
jamt rakkta tell ti utlagan at krona.
hä var int nlyMa kvar ta, då lansmann komma o sku panta.
sn»-mattas dänna dänj alhta säsbanna ti koröittan, inna som
han förar dem te prästan.
[Färdeliv.]

i förvekko, då ja hadda halla 2, fekk ja te fuss en barra, som
var igkheta6 nedre o goakte tås sa, o hersama dröööas-pänninjar
gav-fl ma. han hadda oömt' tå sedlan därri taskboka, tykkta
ma, då-n täfft° opp a.
tåv anno Slag vissta ja han var, ja Sussa en resana em
åra hämna: han var nån tekkan där stekkhehnara häll provryttara, dem kallar — han nappa raväg2 töman tåm ma,
2) soldater 3) våren 4) sälja [en tunna korn 5) vi
1) munnen
hade skjutshållet 6) vådligt [nedlåtande 7) fullt upp 8) genast
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mäjja vi var kvar på jäfivargUrn, o gav mara e fuhimmlade
strek övvar länna tå piska, sa ho skvatt tell, tog in i kutanl o
stalla int farsta, förn vi vant te rotbrikksbakkan, då äntele fekk
ho pusta e sme4. o ta ijänn bena. o sa bar a sta ijänn ti ett
gniana utövvar mogan o alht framm te ilsbo. ja hamsa 2 föl
ättar töman flera gåggar, män han fläffta dem int at ma. män
ja såt då sa innele skramn 3 o brydd för bhsa, at ho int skull
bi sprägn, för ho badda nyst ätta grönfor, då ja drog hemmanättar. jamna betakninj fekk ja, män int e rennstrMa övvar.
fleka enar, sem åker o far o bär sa at som skejjrar, har
jorst, at bönnran versta messtäggt på alla barrar o är stäudet
illvar 4, då dem är ti fussan. tell o mä at dem ättar bärsebon
ha fått dä okspråka, at-fl säg: »hä är menn häst o menna törnar,
o iggan tar tåm rna dem, för ja . örar fakv!»
män hä tresta 5 no passa in på a,nnra sokknar o, för dem
förstår sa no på te stå pås sa lita varstans, män på mäg
flog a int in 'n där genjan, för ja har dä arstas, at ja är
jussem mäjöle o ättarlättan tåm ma, fast sinne måna gåggar
kann rinna pårn ma bakanpå.
når ja far te stan, som ja tåv gammat brukar jära två
gåggar på åra, em låan 7 o sa trast ättar fökann, för te lättas
vävan o få ti nå salht o nå tå vandelan, pkör ja alhta ta
kvarstera därnär pär-erik, för han ig dä vilsta 3 stallsremma at
mara, fast bonnstugo hansas just int är så igkem o häv för
fekba. män jag har alka hatt dä laga, at ja tykkt som sa:
makt ti karran, barra kra"6'a fläpp flita ont!
dä lågga lenvära 10 hadda varska, sa hä var barra baran ti
alla bakkar, som låg i sobställninja, män älast på jamnan var a
e foggana föra; o vi small på o raska frest unna, sa vi ska
ha venna framm i goan ti, hadd int vi verst° låggdrögd därnär
smess-janta, för te dra at en sko, som hell på te lesna unnar
mara.
1) började galoppera
torde [nog
6) sättet
[hade värkat
5)

2) famlade
3) skrämd
4) på sin vakt
7) våren
8) sälja 9) bästa 15 tövädret

FÄRDELIV.

61

hä är fulht e föra nor em härja, då ni håna (ve öörsa)
har bara sommarn.

hit var en oförfämnan norbo, som haddo tagkan snättal
sa baka flämean, män ja dän an på snoka, sa-fl damp åtabak.

vi har gottas lätta en poskars liddja baka ogn i natt som var.
felö ha gått i sägg o sov i goa ro, sa ja gatt knapra
på fonstra, inna dem komma sa tell å täpp opp dera.
ni ska vara bra låna ma öa erra övvar fön sem snarast!
ja skull höra ältar mä jogka opp-i-näsa, ena-n lättar 4 nå sättpäron
ja varst då sa stössana unnroms, når ja i bardoman fokda
faarn menn te stan o förstgonjan fekk si e åggskuta, häll —
»ellskuta mä jarmasta».
som dellbon, som stog bremä oss, saa
tell o mä at a var ata-hunnra-fu o trättia ti majj måna, för ja
komm sa innele väk i lan, at a var samma åra, som hit var sa
förhärda hökt vattan därri vaas-åns, sa fkoa vrok mäs sa
båa broan, bå ()hans' å bärja-bron, nå kvarhus o stora styööa
tåv åkarn på vanndera sia; o fok6a gatt jära en låggan krok o
ta onaväjjan alht oppat hulhta-bron, som hadda stått palls mot
dän stria ströman, fast ho var honan vara de gammkasta tåv de
tre. o samma tin var a å, dit dit ögsta tå söskana menna
varst tell.
ja fartyja hetta örnfylhts, o kaften var en okrestele låggan
o öokkan kar (varrar än stor-erska i hammra), som dom kalla för
»amfan». var a o ferst-gonjan nå åggskuta varra i norlann oggal°
jäva. sermer varst ho sald at ryssan, som satt på a e anna
namn: murstaja, häll na tokka.

1)

smyga

3) tiggare, knalle 4) säljer 8) högeligen för7) Ulvans 8) stått säkert [emot 8) örnsköld

2 ) måst

vånad 6) Vade-ån
10) ovanför
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[Årets ock livets skeden.]

prästmamsällan o öörsbys-oggdoman ska löva o bkomstra ti
öörsa niössemmarsaftan ättar vanleheta.
då ja om dan hän var e äna nor em härja, sa komma ja
rektet i kannskotal därri jyns-svänn väst-tanna2: int badda ja rett
på, dit dom hadda förhöra dänär säg o at hit var fulht e kalas.
män ja gatt stiga te boks o varst väkfågna mä alla flaga bå
vått o törst, fast jag, en utbysig, komma som en ofyll opp i laga.

bä var ti på, dem rostar te bröllas nu: dom har varra
govänsfokk3 i mågga år; män han har härstels int tykkt sa
jetta hoktt te dra nån ofyll på gåkn, mäjja förällran stog för.
hit var raväg på kås5 te spöra, at de dära stinta, som
jammke varra en flekan grannlåt o som villa ha stått som e försyn
för annra jäntar, har gått sta o leddja utmäs 506. dem säg,
at ho ska ha jära mä gammkastan tå pojkan därri smess. ho
har int villa eksmera-n för sa myööa, män nu trost ho föl jetta
ta-n, sa ho Släpp stå där mä vante skamma. ho har föl allor
pasma vana äna 7 stiga ti bruston mä horkrona e, häll int vara
vak få paa oga hugga på senn bröllasdag.

då bara bars framm i öörsa o skull kresnas, sa stog lass-annarsjogka o öärrinja storpars; män $110-ini-gåkn o stens-brita hadda
vorst0 titan te lilh-faddrar.

in-i-gås gammak-krölan 9 fekk fluta i natt, som var, hit var
ing ska-lik, bara tarvdön. män stor-liöa", som jokas om försonndan, hit var då en rektegan ska-dö.
ho hell just på å drail, då hassa, kam hännas, steg inom
dera.
1) riktigt ut 2) väster-Tannö 3) fästefolk 4) haft lust 5) rent på
tok 6) låtit ligga hos sig 1) tänkt 8) huvudfaddrar 9) sjuklingen
19) liket efter rik person 11) uppge andan
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bara derras fälas på lögdan i förvekko. dem ska kaka a
te joka — int nu at härja, män at en aan sennda. gravöka
ska stå därri öörsbyn.
morsmora har varre igkheta krölut 7 en lågan ti o leddja
jussem i dölhana 2 ti fra dygn. ska ho int snarst få Släppa?
pass-opp ykar8 o sööar sa besatt: han väntar lik.

[Väder ock vind.]

fiffan väntar illvära 4 : han vill int hågga ti.
moran-lära% hor-ära är iggan stö på6.
då-n är i öörsbyn på meransia o hörar ståggjarsbammarn
borsta nybruöa häll annarsfers — dem kallar — sa kann-n lita
på, at vinn bir västa o gott e vär. Män är du i stäla kar te
5öna7 jumman tåv harmåggars-klekkan, sa häv påd da rägnvärskkäa, fdr inna kvällan sa har a versta ysta mä fulht rägn, o
hä som räkk i hela tre dyna, ataminstana!
hä ryöar sa borsti bärja: än jer sa int rägna e.
»spillkråka, rägnkråka!»
hä komma nåra tera rägndrepar igår em aftan.
hä yrar tå taöa: hä kemm mer snö!
»hä snögar lappvantar.»
hä bir urvär: ja bar dröma em dö-feHa i natt.
suttas ät gräs: hä bär på nerbtg..
sa länja de små vita mekntappan går i fy, stillnar allar
bistan.
hä bås sa skarst, at vitj ettan går!
1) klen
2) nära döden 8) tjuter ock skäller 4) oväder 5) morgonrodnad 6) inte att lita på 7) iakttaga [ljudet 8) hundnamn
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hä var en okrestele håkan väryZ-ig, som vrok taöa borsta
korlao våra om dan hän.
hä N-aga i fyn 4 ovanle starst i går om aftan, o bronan 2
stog myööa låkt, sa no har vi te vänta kalht ti vära, om gainmN
marsa int flor felht.
hä är sa kalht, sa snön gnarskar unnar skon.
ha tog te b?råsa sönnavära, o ö
. ökda flog sa mot afta,nsia.

[Om djur.]

om du nåra sommarnatt, då hä är stilht o govära, Was ti
skojjon, sa hörar du en fogg. Jogga sa innele rent o karst, o
om du koksar at, sa sitt-n övvarst ti nån grantopp. te fjärbonan
är-fl iggan för vaka», uta är-fl allgrå o nållit skorrar än en vanligan sporv: hä är just taNraston vi kallar.
dom har uttydd, va han säg, då-n sett si sor o spelar, mä
de ganincara saga, at han kastar nå spita• at en pojk, som en
gågg olovanas frästa metta laksörar ti en bäkk, som jekk jönnom
graunasbonnsas fäktar. pojöan varst rent uta fiff, ja han fekk
int e napp en gågg: han hadd gått sta ti olov, må vätta; o då,
när-n är på hemmväjjan, sa ropar o fäll taMrastan at-n:
»öyv! öyv! ha du fått nå fiff? ha du fått nå fiff? du skull
int ha gått dit! fit fekk du! hit fekk du!»
ja gossen varst förskräööele heppan, han förståss, för te få
höra-n foga. rent ut taht tes sa, o han kuta, alht va-fl häkta 4,
si sammvätta flog-n.
män banan hälla toppen, han ropar: »hä kostar te vara kar!
bä kostar te vara kar!»
gööan dårar da, niä minnar du int ha hetta ti en bröbbätta
om moran, inna som du går ut!
1)

det var norrsken

2) skenet

3) ingenting för världen 4) förmådde
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män ättor vi är på tak ti sagan om jura, sa vätt du, va kattfrä,sonl säg, når-n jamar o sett utaför dora o trår in?
joo, han frågor: »är kare hemma? är kare hemma? hö a
gå ut! bö a gå ut!»
»nä-ij!» svaras o.
»igga årnig! igga årnig!» säg f'räson då — o bkir illa mä
drar åv snopon senn väg, för han menta sa råka katta ti gåkn,
som hetar »kare».
ja är äna 2 taka ve vakmans-pälla övvor vrenfons, som har
fått kvarska.
dän formorsto4 hästbotarn ti sokkna sa är o föl »torjs-ollo
va9»: för ig du en häst, e mar ällor e fokkrak, sa står-n int
stöss5 te laga dom, hä må vara allor sa usalht.

[Ungdom.]

när dom flor tegok o pojkan o jänton är otokto o vill
förarja murarn, gammok-salaton kram, du vätt, sa jär dom mä
fira e »ramm» ti igko enar tå stenan, o menar hä ska förställa »kramsos-namno». då gobban säno komm o sb hanskas
mä tegakstenan o får öga på dom, som dom har krama ti mä
nävan, sa bir han sa förbajjada vill o desperat, sa han Släp
dom långt borst i gåko, svärjor gröna o lovar goa betaknig. då
gapar o 41.891.6 dän illmarugo oggdoman o trar sa ha ~no
sett spel.
ja får säga, som göle, fastra sör i stugo, saa, når oggan
hännas låg a opp i hännron, då ho skull jära ti dejjon, o dom
snätta7 spissaska ti baktrogo, sa sao o: »hä är förskräMele te
bar, som allor vill vekas! i allo små hg- ska dom häva so ti!»
poPan hännas var sa innele fuk o illpar9 ti afton, sa ja
rent omägnas " tåv oka hansos.
jänta dänno, mini är sa ogg! ,är sakr okat, som ho skulle gå
leta nåkar!
5)
10)

1) katthanen
2) har för avsikt 3) om hingsten 4) färnämste
häpen 6) skrattar 7) oförmärkt släppte 8) lyda 2) munvig
Det kväljde mig

5-09854
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jäntflänja is iggan jära, uta jamt rännor ho ti gåtan.
gosson våran ig igkheta te hag å lära, o han har haft
obegripele lätt för a, sa-n räkna oka, inna-n varst på fjäka åra.
barbro är e igkheta sa renfärdiga stinta, o vill ha alht sa
ställa o seratlet hå ti skåpa o på hillan. män systra hännas
rännor barra ti gåkan o har igga frarnmfak mäs sa.
stinta är lita för sena allan ho kamma på fuana åra tre
vekkar ättar öynnarsmäss. män gassar) är hava hugga läggar,
fast-n int bkir fa år förän at åral.

[Sjukdomar.]

ja är igkheta sa k?ren o maktoslös, o bä står ti hela kreppan.
ja blir raväg vimsem 2 tå frändrepan, ja varst årnera.
dem ä vanor än stigkspirstus3.
ho var sa illa kken, o hä stog at hugga på a, sa ho taka
på kås4 o svasas hela natta; män sa bkenna ho tell e smek, o
då ho vakna o hadd fått frå sa, tog o te gkypa epp6, varspå
ho föganna7 raväg varst villar8, o dan ättar var o på föttran o i
fulht få ijänn.
han har alhta varra en rejälan kar, o därstell en snarspan 3
o håkan arbettara, män han har o vana alhtför sa oömm em
sa, sa-fl dräi pås sa ohälsa, o kraftan hansas har versta
bröttan, sa nu ligg-n för jamnan o tass mä en förfasligan tervarsk,
at-n bejjar, sa hä höras låt i gåka.
ban for fyrbusalo utat trampann o varst liggana raklåg ti
farsta e gett skuss12, inna han komma tes sa. säng fokas han
in ti stugo, laas åtabaki3 ti sänja, o sa hov öärrinja ti-n tåv
e drepfka,ska, varspå han öänna sa myööa villor8, o då a varst
kvällan, var-fl fulla kam ijänn.
ban fekk allor nå vinnar14 tebaka ti hanna, uta han varst
falit ti a änna inni didagar.
1) nästa år
2) yr i huvudet 3) ammoniak 4) oredigt 5) yrade
kräkas 7) nästan [genast 8) bättre 9) rask 19) framstupa 11) utför
trappan 12) en bra stund 13) baklänges 14) styrka

6)

UNGDOM. SJUKDOMAR.'• •

6.7

hä var förskräUele, at hä skull bki• sa olykksamt mä bara
at dä - där parfok4, - dom som hadd alhtigg sa väk rosta at sa
hä såg sa vådele vonsamtl ut på alla visa, då dem jifta sa.
'åttor .va-fl vätt, sa är stinta derras; om ho då. 'int är alldelas
kåsut2, sa är e då, gu nå dom! mä månars.: o .nti har . dän ena
tå belligspojkan 4 mista syna ättar jukdoman
rösotta — som
grassera därri byn på låassia5 hänna. mäjja dom .bodda på hermgåkn senn, hadda dom lykka bå mä fat o krak, män sän dom
skull fänas' o flytta däjja o te nyhusa, dom tyanaira opp, då steg
en aan tomt inna dåra.
bkofuka7 härma, som jekk sa bedrövele ti baras unnar rötmånan o tog liva borsti hela hopan •tåd den, är alht rnä Säg en
svåran o omäjöligan farsot, sa ja kan föl int anno än vara
jönsams at försyna o igkheta" fäjjan, at hä 'dä lilh-erska, popan
menn, fekk komma tes sa ijä,nn. ja såg int anno "än• dön ti-n
om kvällan, män sa var a sa rnärskele, all komma jussom ti
dvaka o låg alldelas @röken hela natta, o' om Moran, då-n
täfft° opp öga, sa log-n sa inuele vakkarst 0 Strakk smånävan
innat ma. ja tog-n ti famna o gav tissalt 0. han serV ma goa
skussa. sän laa ja-fl tebaka ti Inga, o han somna raväg ijänn,
sov ti ett snarskana te meddan dan ältar, o-då var-n leka
fresk o ad, som vanlet var for.
si gu villa int ta-fl tes sa änn! gossan Ska föl ha mya
ofrästa här i vaka., kann tro. han är ena bara, vi ig, fast'vi ha
varma jift ti snarst älva år.
lilh-syta", stinta ja ig, har varna skväkut" o dräis mä
fukdoman, änna sän o tell varst. ja hak gotta" häv a två
gåggar te foksmora" o smorst a för risa", män bä har iggan
jakt. nu är o igga anna rå än frästa lätta järn, för al7 ; för
bara har., gu trösta ma, råka ti: hä är sa mre'ea ont här i synnvaka.

1) förhoppningsfullt
2) tokig 9) mindre vetande 4) tvillingarna
vårsidan 6) bråka 7) rödsoten 9) bland barnen 9) tacksam 19) vådligt [glad 11) di 12) lilla skötebarnet is) skrål ki) nödgats Iföra
15) Sjulsmoran (klok gumma) 16) eng. sjukan 17) bota genom signeri
5)
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[Folktro.]
du säg, ate dä int är fritt, at hä är nå spRals häll nå
oknyttl därri skåkbärja, som ligg, du vätt, hitta vaas-lågg-näsa,
ättar va du hörst fots-jogka villa je sa leva,nas dän på ha
varma ut för. män ja ska löna saga o berätta om uråkers-olla,
du Unnar, i äkjare. han i lag mit en ann kar — ja menar, hä
var saks-jogkes-pePan — badda just e färtorstasnatt fetts at
alht oppat bärbovallan för te akta på nå adarvins. lytta
badd tura sa4 rektet bra om moran, sa dom badda fulla boken
mä fogat.
män ätter dom hadd vaka hela natta, sa hadd dom vorsta bå
solhten o lemmans, o sa sökta dom sa te valls o jekk in ti e
bostugo o jota opp elan för å rosta sa en kaffadrepa. jaa,
sakt o jorst! dom drekk en kaffaskvätt o tog sa en matbätta;
varspå dem kasta ikull sa på getva för te sova e skuss.
män dom hadd int länja leddja, förn dä olla vakna mä e förskräöe'elet smetana o bkistrana, o då-n hov opp öga, sa såg-n
fulla stugo mä stora btugröa harar mä ketsvarsta ögstenar o
lägga korompar hakan pås sa hoppa o dansa, ktyffta mä öra
o gkisa mä tännran. olle varst sa vida stöss6 o sa ursinna beppan,
at han visste sa igga levanas rå. o han gatt7 bå vät o länja
bulhta o skaka ti kammratan, inna-n fekk liva ti han, för han
snarska o sov som en stokk. män si, just som han fekk-n
va4n, sa var alla trollharan borsta, ja alldeles däjja var eviga
en. män dom lemna en (dikts fränan stagk ätter sa, sa dem
båg två tog te 'eöjjas9 o spydda o spydda, sa dom rektet kunna
gå at. dem som fekk fötter unnar sa, hä var, ona o saksjogkas-poje'an, for dem tog tell o kuta, alht mä dem orska, sa
dem varst int gammat på väjjan e, inna dom vant tebaka ner på
bygda ijänn. hä drog om en fjorsta dagars ti, innasem dem
varst rektet mäs se ijänn ättar de jaktfata.
i hasteheta tog dem vät bössen mäs sa, män fegkan varst
lemna ättar, o når bojäntan komma te vallan om sommarn sän,
sa fant dom lika mågga små retina, håta harlorstar därri stugo,
som eldrar, karran badd skötta.
5)

1) andeväsen
trötta 6) häpen

2) långa näset i Vade
3) tjäderlek
7 ) måste 8) olidligt 9) kräkas

4) lyckats
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allor var a varst för ona te frästa råka fkäkk må dän
jevärn e, förn han badd piska en låggkusai in i pipa o skötta
tåv tre skett tre torstagar å flag må a. för bössa ho hadd versta
alldelas förjok. män int ska du si uråkars-olla ta te bössa
mer kriggem påsktin; för no varat han grennbota för te fegka2
på färtorstasnatta, ättar va han fäkv låt.
äkjarean3 takar alhta ti, då hä är tokkan starskan rå därri
bakffirr, sa hä int ståss tel för alla at få nåran på metkroe'an,
må minnar-n int har mäs sa elståka ti bökssäMan.
ho är sa merskrädd, at ho int hegas gå em e'örsa, sån hä
har versta Syna
trast innaför senna därri e'örskfön ligg e abrsk-kkekka på
hettan, som bärsean lånt tebaka ti gammaktin gatt ta ner däjja
stappakn, för te foka a — var a nneninja — låt sörat o utjära nå jäll må te krona. män som dem komma må a borstat
senna, där a är jussem e lita strömdrag — hä var på vintarföra em låan 4 — sa brast ison unnar fläan häll dröga, o kkekka
tog sa te hettans, förståss. o varst där. o ho finns där änn,
för em sommarn, då hä är loggt o klarst o hä är låkt vattan,
sa kann han, som har goa syn o koksar ättar my•U'a noga, fönas
syfta på kkekka, ho• ligg nersegka ti lerjörja. män allor sa
dem har varm go för te få epp a, för alhta sa har a varra nå
trolltyg må a, då dem har frästa.
män en gå, sägs a, ha dem varra igkheta nämma6, ändå.
hä var på dä visa, at a var sakt tåv en kar, som vissto nållit
mer än annra, at hä skull lree•as, barra dem kunna hella tutan 7
pås sa, tess dem hadd fått a rektet säkarst övvar vattbryna.
jaa, dem te o frästa, o hä hadd gått så innele bra å behändet:
först mä te råka rätta stäla, där kkekka låg, o sa må te
ställa tell må krokar, saksar, bkekk, hissvarsk o va albt hä
kunna vara, o dem badd a mer än hakdan eppa, sa at barra
1) orm
2) skjuta fogel 3) folket i Elgered
[yglan 6) ytterst nära 7) mun

4) våren

5) skönja
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nedersta rinjan just• tog ti vattspääoln, o alht badd gått sa tyst,
karran hadd tejja som murn — då får en tåd dom trast inmäs sa si nå sa besyunele o änna på kåsl, som at e halhta
skröplea honhöna går o drar e storst o hökt e hölass raväg
ättor isväjjan. ja, då varst-n sa förfasele stöss 2 o unnrom, sa han
int häkta tyga länjor, .uta han ropa tell at kammratan senna, dä
dom skull änsas ättar, tokka vådelet unnar! jo, hä var en sak
at dom raväg fläffta vinnboninjan 4 ti förskrWelsa, å klekka
basa tebaka ner •te föbettan ijänn, må vätta, o nå arbett varst
int tåv vidare för dom, teminstana för dän genjan.
[Lekar.]

em häkjan o ve annra tellfälla, tokksom jässpon 5, lekkstugar o
tokka, häll om våren, når marsa ha vorsta bar, då jäntan o
pojkan komma i lag, pködda dom jära löle6 på dä visa, dä
dom sätt på varann jissan7, jaka lekan, settlekan häll rännlekan,
häll då gossan var ensammans, at dom utvista, stonnom rektet
haisbrytana prov på styrska o vighet.
te de forst° flaga, häll jissana o gåtan, vill ja räkna tokk
som:
..
rems ti e kattfakos, män int ti en kobås?9
hågg o. hågg, får allor nån spån ?1°
far krigg-krig — fit rött? (häll vitt?)"
om dagan full inä.

o bio, om natta står o gapar?"
lita som e ägg, mår krigg e 6.örsvägg?"

lude, lade läppa, hoppa övar täppa, leo som e får, hadda allra
e hår?
går o går, män. kninm allor te dora?"
i skojjon mua, i skojat' forma, i smejja smidd o mä rova gnidd?"
basta tå lär, koZ.vgn '5 tå vär, sektor at häkan, män hittar på
näsan?
1) alldeles på, tok 2) häpen 3) ge akt på 4) vindspelet 5) kalas
(»gästabud») 6) roa sig 7) gåtor 8) kattfjät 3) Svar: stören. 10) Svar:
klockan. 11) Svar: kvarnsten. 12) Svar: skon. 13) Svar: nystan.
14) Svar: sadel. 15) pilen
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rota opp, tullan ner, väks om vintarn, män allor mer?'
fyra hänjana, fyra dänjana, två står o lyr, två visar väjjan
te by?'
låggstäggkigan far, krokryddjiga mor, grönkUddan son å kkinjarletta deltar?'
en unnar, en oppå, rogkar rova då o då mä kvarstars-stompan ti
nävan?4
når dem skull teka, vi kallar, då dom joo kutlekan 6
ibkann, sa nökkta6 dom ömsa rägkan. en let sa:
anika, dranika, sela, ni,
jekk ijönnom selvarsta,
åtta dagar fora juk
dansar anna-brita bru,
brun stut
knäpp ut
tell dänna knut
ut!
e anna var ho:
ele, mele,
änte, tänte,
yste, byte,
fromm knekt,
dikk, dakk,
vällig-säkk,
bonn bann,
trättan sann,
läs du nu, som Uttar kann!
Lekan, ja sita dom bruka jära, kunna vara: ta bkinnteka,
låna ell, setta på unnarsta-, jömm rinjan, lätta vantan gå, je
nattsurra, kvast-bast, läsa för biskopan, ränna änö'a, ropa try,
leka fru sopa, bulhta bokk, väva vammab., hoppa kråka, fria
vill simon sälla, ränna dulla, flo abo bibo kaka, ränna varj,
rävan ligg i sopa o sov, "äppas om boka, smi spik.
2) Svar: kon. 3) Svar: humlen.
1) Svar: istappen.
handkvarnen. 5) springlekar 6) nyttjade

4) Svar:

72

NORDLINDER, BÄRGSJÖMIL.

pojkans o karraus opptoga var te å gå bjor, väga salht,
o brotas
forståss, då tog dem kragtag, häll brösttag, häll tog
få, joo lappkast. o sa var a te bryta arm, dra finjarkrok,
rovkrok, knogas, flo fkatnäva, tillra potta, flo pryl, kasta fkötgås,
kapa når, kullra ruta, dra hansk, öila tromm.
män sa är dansan int te förgkömanas, för han var, må
vätta, huggasaka för de oggan ve lekkstugan derras, jussom då-n
var ta bröllas forståss, då var a te &nja o &tja på mä pålskan
barra. int hadd vi rett på de nymodiga o konstiga dansan, som
nu brukas, e. dom hadd vi allor hörst taka tåv, myMa minnar
kunna vänna foton at dom.
ve fleka tellfälla kunna ibkann träffa tell, dä igka nånl tå
pojkan komma tell å smaka tåra nållit mer, än han var go för
å bära, o varst gagkut2 o gaput, stor pås sa häll gräkansam,
förståss. män drygdelan tåd dom holht sa akkorat o stavärdig 3,
o styka snarst te rätta, då hä varst ofre o gaphaksa,n tog te
å rivas.
en styggau ose, som vi int sa forst häkta inä te få borst
var, at nåra illvättuga pojkar o villfiftigar, lita varstans ti
byan, fekk dä mo, at dom skull spela korst: fämm-korst, o sa
e spel, »sala hybbika» dom kalla, o som dom lärst tå nån
gåkfarana väfföt. spelhejjan spre sa sa vitt ikrigg, at igka
nån varst kkådd på just snälla pä,nnigsumar. o otäkkt myb-ea
skoj varat bedrev°. ättar nån ti migka korstbejära, o gav
sa sean alldelas tå sa fäkv. spelrau varat sa apa o illa
honan tå de rektuga pojkan, sa dom fekk igga ro, uta gat
jära flut mä hela korstafårn. o nu för tin hörar ja int, dom
rallar 4 om, at de oggon är oppläk te lägg hanua ve Peka
vilyftehetar.
bä var odrägke sa roke på lekstugo i kvällstas.
ja har lärst ma te simma grosimm, män karnmratan är
knaparst goför hunnsimman.
1)

en eller annan 2) pratsam [ock högljudd

3) stadgad 4) skvallrar
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[Visor.]

hä är förbaka sa humlet, at e visa, som utigåks-svänta
dekta i pejkåra menna, skull ha reling ma borst a minna. ja
komm int iheg laga' på a en gå. män de härron oka ataminstana steg o ti a:
koppar-hassas rosa-myssa o kull-erskas gammak-skon.
lapp-jakop får låra, o dunnar-nissa drar plogan för e rus.

bevärninjan brukar för varst år ställa tell nåra nymodiga
visa, »lägarvisa» dem kallar, som dom har faka 2 o Jo, då dom
kemm hemm från mohe. ena börda sa:
åg når vi går te lägra,
då tar vi duktet låga steg
åg steg,
män når vi kammar framm,
laddar vi åg läggar an,
så dä står båd rök åg damm,

e anna visa rinn ma i hejjan, män om ho var jok ti bärse
— hä är ja lika vis om. män i alla fall sa var a e gamma-jänta, •änta därri lappänja, som badda grova sakar te lag o
pködda logga, då ho jekk i skojjon o jättal. hä var ena
Ntleksvisa o Jet si sor:
fogarna i skogan,
de piggar åg de kvittrar,
när de varandra till maka tar:
de fkygar upp i trän
på bkomsterika kvistar;
de takar till varandra
så munterliga tak.

är ikke jag din vänn åg du min älskarinna?
för dig sa vill jag våga mitt ugga liv åg blod,
män em an jag mäd dig åk hela yard» kunda vinna,
tro äjj, at jag ännrar mit sinna ällar mod!
melodien

2) gjort rock sjunger

3) vallade
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tro allrig, minn vänn, at jag dig övvarjivar,
fastän jag havar fkyttat så låggt ifrån dig.
män när jag kammar hemm, då skall vi sammanvara,
liksom vi voro ett par uEga duvor små!
dät var en aftanstund,
jag lada mig at vila,
män akk! hur litet jag flummrada in!
jag drömde en dröm: jag låg vid din sida,
åg vilada i hulda famlnan din.
män akk hur hastit dän dröman försvinuar!
då jag mäd oro så vaknada opp,,
då ser jag mig ikrip,g åg ensam mig befinnar
låt bort från hulda väunan,
som är mitt hela hopp.

[Ramsa.]
bä var en Ou e arrig, som måna var föl hä, som igda
en bokk, o han var igkbetal trollhen o öurut o villa int gå
keram te hyss em kvällan.
då jekk ho te hjon o fråga han, om-fl int villa jakpa, a
te få hemm boööan: »nä-äj!» sa hjon.
sa jekk ho te en finn o fråga han, om-n int villa ruta
hjon, för hjon villa int bita bokk, för bokk villa int gå hemm
te kvällan: »nä-ä,j!» sa finn.
sa jekk ho te fura o fråga ho, om ho villa fälla finn, för
finn villa int futa kjol', för hjon villa int bita bokk, bokk villa
int gå hemm te kvälla: »nä-äj!» sa fura.
då jekk ho te ellon o fråga han, ena-n villa fura bränna,
för fura villa int finn fålla, för finn villa int futa hjon, hjon
villa int bita bokk, bokk vill int gå hemm te kvälla? — »nä-äjI»
sa ellon.
sa jekk ho te alla o fråga ho, om o villa elan fläkka,
för ellan villa int fura bränna, fura vill int finn fälla, finn vill
int hjon futa, hjon vill int bita bokk, bokk vill int gå hemm
te kvälla? — »nä-äj!» sa öälla.
1)

eländigt [besvärlig ock tjurig
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sa jekk ho te oksan o sa: oksa, vill du tilla drekka?
öälla vill int ellan fläkka, ellan vin hit fura bränna, fura vill
int finn fålla, finn vill int bjen futa, bjen vill int bita bekk,
bekk vill int gå hemm te kvälla. — »nä-äj!» sa okson.
då jekk ho te repa. rep, sa ho, vill du oksan strypa?
oksan vill int öälla drekka, öälla vill int ellan fläkka, ellan vill
int fura bränna, fura vill int finn fälla, finn vill int futa bjen,
bjen vill int bita bekk, bekk vill int gå hemm te kvälla? —
»nä-äj!» sa repa.
därspå jekk ho te ratta o saa: retta, vill du repa gnaga?
repa vill int oksan strypa, oksan vill int älla drekka, öälla
vill hit ellan fläkka, ellan vill int fura bränna, fura vill int
finn fälla, finn vill int futa bjen, bjen vill int bita bekk, bekk
vill int gå hemm te kvälla. — »nä-äj!» sa ratta.
sa råka ho katta: katta, vill du ratta riva? retta vill int
repa gnaga, repa vill int oksan strypa, oksan vill int alla drekka,
alla vill int ellan fläkka, ellan vill int fura bränna, fura vill
int finn fälla, finn vill int futa bjen, bjen vill int bita bekk,
bekk vill int gå henna te kvälla.
»jam, jam!» svara katta. o katta på ratta, o ratta på repa,
repa pä oksan, o oksan på öälla, alla på ellan, ellan på fura,
fura på finn, finn på bjen, o bjen på — beööan — å — fas
in i fäjsa!
ha ni sitt nån arstvällig, som ränt kriggem bakkan häna?
vit var-fl svarst, o flumma var-n bak, ståna' fälla o jälla2 man!
Frågan göres av en karl, som är ute ock letar efter en häst ock kommer in på
ett ställe, där de sitta ock äta ärtvälling.

[Ordspråk.]

hell jänn menu, då du drekk!
sent sekta, då såan sett ti reva!
fikk bara te byss, jett du Säv ränna åttor!

1) ståndman

2) skarp
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[Ordstäv.]

karin, e'ärrinja, gumma menu, fru, fru — rent! ta mä fan —
rent! sa klokkar-nif.
i rovlann , är ja född, i bärse går ja! mo alhto åkroks-lassa.
»ja, ja!» sa pann..
»just dä ja»! sa saks.
»nå, nå», sa kant.
»stått, mä ja lässar!» sa oksan at rigg.
»dän tron har lass-pärsan i bärja, dän tron har å jag!» sa
jogka yst-i-gåkn i hulhta.

[Folkhumor.]

»hä järs sa 2, jöns, hä bir en hä/dag i mora å!»
»i morskt.° komma ja dit, o i morskra for ja däjja, sa dä
stäla kann ja iggan berätta em. då ja iggan vätt, sa kann ja
iggan säjja.»
»ja har föl nåran ti de västra fikka å!»
»svätton rinn ättar ryddjan, sat e skvalhtkvar kann gå
därri rovdiöa!»
hä är konstet mä västnokinjon 3 hän: han bkås svak, från
va kant han komm!»
»Mr ut pär-oks-poPon, han sett o ~sar ok!»
»rägnar o
soka, gu låta gossan låg ti joka, sa finja
stintan var i fre!»
»hä är en duktegan fejol, för hä skväll ti-n, då ja flor på-n».
»pissa uta Släppa en brakfit är som te bryddja nia hemma!»
»alht i ånig o pisspetta på boka!»
'stalla du häng e skuss! ja jett gå tå väg o jäkpa höks»!

1)

Ilsbo socken

2) må så vara

3) nordvästvinden
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män nu har ja verkasa låggsam o segflettan, sa ja unnrar
int på, om ni tar tell o bki less ve te låna öra ena at bärsebonnmåka. 'o är a fal vilst, dä ja lägg at mann o tyg, sänn ja
takka ne för gett vara mä.

Språkformen är i vissa detaljer något osäker (i fråga om både
uttal ock böjning), möjligen påvärkad av Delsbomål ock Ljusdalsmål.
Till redaktionens disposition har utom Nordlinders miginaltäxt (i en sorts
»grov» beteckning) stått även en omskrivning med landsmålsalfabet, gjord
på 1880-talet av annan person, som mellertid synbarligen representerar
en annan skiftning av målet. Slutligen har sommaren 1909 fil. dr
J. Kjellström haft godheten genomgå ett korrektur med en äldre person
i byn Gamsätt.
I huvudsak återgives i trycket Nordlinders uppteckning. Dock ha
dam, sam utbytts mot dem, som; pron. re, ra ha ersatts av e, a
o. s. v.; skak, mäg, däg, säg, tåv ha i obetonad ställning utbytts
mot ska, Ma, da, sa, tå, ock i ändelser tecknas a, under det N.
skrivit 0.
Den nyss nämnda transkriptionstäxten har i övrigt huvudsakligen
anlitats för rättande av sådana former i originaluppteckningen, som kunnat
antagas bero på misskrivning. Avvikande former i denna täxt, som icke
införts i trycket, äro hl. a. följande:
best. sing. av svaga kortstav. fem. slutar på -å : stugå, vekkå;
ändelsen -Ut i adj. ersättas av -at : kåsat, krölat o. s. v.
ändelsen -igan av -eau : rektean (rekten) o. dyl.
adj. mask. ändas på -an : snarspan 0. s. v.
infin. slutar på -a (i både kort- ock långstaviga värb), t. ex. jäl'a
göra, vinna hinna;
i st. för våran, vårarst tecknas vår, vårst;
i st. för sa tecknas 50 'så' (advärb ock konj.).
Osäkra äro dels /1 : fl i början av ord, dels ändelsen -ig : inj.
L11.

Västgötaord från 1700-talet.
Äldre anteckningar utg. av S. LAPA.

Den ordlista, som här meddelas, är sammanställd av framlidne bibliotekarien C. G. STYFFE (född 1817) under hans studenttid. Anteckningarna äro från början utdragna ur ett samlingsarbete av JOHAN ABRAHAM GYLLENHAAL (född 1750, död 1788
såsom bärgmästare), vilket arbete lemnats i förvar hos Vetenskapssocieteten i Uppsala. Det härrörde från början av 1770talet ock lär haft till titel »Beskrifning öfver Västergötland».
G. hade år 1769 deltagit i stiftandet av »Topografiska
Sällskapet i Skara», en sammanslutning av flera Skara-gymnasister med syfte att samla material till en beskrivning över
hembygden. Jämte sin yngre broder, den sedermera berömde
entomologen LEONARD G., även medlem i sällskgpet, företog
han 1771 ock 1772 flera resor i Skaraborgs ock ..A.lvsborgs län
för att samla naturalier.
Några tillägg till GYLLENHAALS orduppteckningar — av
vilka sistnämnda ett par bära årtalet 1773 — ha blivit gjorda
av STYFFE, huvudsakligen efter kyrkoherden A. LINDEROTH (född
i Floby 1814). Manuskriptet har av STYFFE överlemnats till
mig genom bemedling av f. d. akademiräntmästaren frih. L. H.
GYLLENHAAL.
J. A. GYLLENHAALS — ock senare STYFFES — avsikt var
att åstadkomma ett supplement till det 1773 utgivna märkliga
arbetet av SVEN Hor: »Dialectus vestrogothica». Såsom ' ett
sådant supplement har ju föreliggande lista ett visst intresse,
om den också icke synes bero på ett systematiskt forskningsarbete. Fördelaktigt hade ju varit, om man vid utgivningen
direkt kunnat vända sig till GYLLENHAALS anteckningar, men då
detta icke låter sig göra — samlingen har ej kunnat återfinnas —
har jag måst uteslutande följa STYFFES manuskript. Den olägenheten har då inställt sig, att man icke alltid kan se, vad som
är senare tillägg till GYLLENHAALS ordsamling. Så gott jag
kunnat, har jag genom ett tecken (f) sökt utmärka de ord, som
säkert eller med stor sannolikhet blivit tillagda. Kanhända
skulle ytterligare ett ock annat göra dem sällskap.
Vad redigeringen beträffar, har jag ändrat så litet som
möjligt av STYFFES manuskript. Alla uppslagsord ock fraser ur
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dialekten (tryckta med egypt.) äro återgivna med den GYLLENHAAL-STYFFESka ortografien, även där det varit lätt att bringa
den till större överensstämmelse med en ljudtrogen skrift. Såväl
i fråga om ljudförhållanden som ordformer visa sig nämligen
ofta inflytanden från skriftspråket. Att söka avlägsna dessa har
jag ansett mindre nödigt eller lämpligt, då en del äro uppenbara för varje dialektforskare, en del återigän äro ovissa att
yttra sig om; full konsekvens kunde svårligen vinnas. Endast
i förklaringarna ha en del uttryckssätt blivit något förenklade.
Naturligtvis har också fullständig bokstavsordning införts, då
sådan saknades under de särskilda begynnelsebokstäverna. Några
ord, som helt ock hållet eller i det närmaste överensstämma
med Hor, äro uteslutna; likaså ett par, som äro otydligt skrivna
eller eljest tvivelaktiga.
Såsom titel för hela manuskriptet har STYFFE satt: »Westgöta
dialekten»; därefter såsom undertitel för huvuddelen: »Språket —
Ordlista — tillägg t. Hofs Dial. Vestr. (Mest efter Joh. Abr.
Gyllenhaals anteckningar från början af 1770-talet)». En mindre
avdelning i slutet har till rubrik: »Språket — Uttal», innehållande åtskilliga iakttagelser om former ock ljud, som här i
täxten blivit satta efter den egentliga ordsamlingen. Slutligen
finnes en senare skriven lapp: »Växtnamn enl. J. A. Gyllenhaal»;
av dessa ha de, som icke finnas i »Ordlistan», nu därstädes
införts.
Vid många av orden anges den ort (härad eller socken),
varifrån de äro antecknade. Man återfinner härvid de flästa av
häradena inom Skaraborgs län (däribland de tre var på sitt
håll yttersta: Vartofta, Vadsbo ock Åse). Däremot anges endast
ett par ord såsom antecknade från Älvsborgs län. Oftast citeras
Habo socken i Vartofta härad. Dialektorden äro tydligen hopsamlade under de ovannämnda vetenskapliga resorna i Västergötland. Men otvivelaktigt är väl, att GYLLENHAAL var närmast
förtrogen med språket inom ett av Skaraborgs läns centrala
härad (Skåning), där familjegodset Höbärg, ägt av hans fader,
var beläget.
Några av hänvisningarna till Hov finnas redan i manuskriptet, men de flästa äro nu tillfogade. De anmärkningar,
varmed jag i övrigt beledsagat ett flertal av orden, avse att
lemna en del upplysningar om dessa ord, så att de till sitt
uttal eller sin betydelse bättre kunna förstås, varjämte en del
former till jämförelse ha framdragits, huvudsakligen efter meddelanden, som härröra från Laske härad.
Wahl. = Wahlenbergs Flora Svecica. Övriga förkortningar torde
utan vidare förstås.
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afäta ohyra (Habo).
bullret stenraset (trapp) på Mössebajtaväre ett betesmål = ökt bärg.

(Kinne hd).
Jfr Hof beta. Kan uttalet med
-aj- hänföras till Kinne hd?

bu.11tvagn vagn med oskodda

jul.
Egentl. vagn med träaxlar.

barfätter barfotad.
buna rot Artemisia vulgaris
barka ihop och slås.
(Vilske hd).
bland-råg = kärnpasäd (Börstig).
Se boner ovan.
blinninge broms, särd. Chrysops
aecutiens ock Hxmatopota bygg korn (Åse hd, Kållands hd).
Jfr Hof bjugg.
pluvialis.
byggjord jord som ligger närJfr Hof bhlinning.
mast gården ock brukas till
bohl kant på ett kärl.
kornsäde (Åse hd).
Jfr Hof bohl.
bolmrot Cicuta virosa (Vilske hd). byssja, svinbyssja boss, halm
som bredes under boskap ock
Jfr å ena sidan bolmört såsom
namn å Hyoscyamus, å andra
svin (som vräker foder).
sidan sprängrot såsom beteckbål fläck på ängsmarken, där
ning för roten av Cicuta (Wahl.
stubbar blivit brända ock vars. 187).

på sås råg (Torsö).
bås har pl. bäser.
Jfr Hof bounerr, bounerot samt t bäla refver Astragalus glycybuna rot nedan; uttalet är bånar. phyllus.
botten, pl. bottnar sidländ äng, bänne i uttr. stä i bänne.
myr, kärr.
Jfr Hof banna.
brak skör (Habo).
bäras på en.
t brossla stränga hö.
Betyder: sätta åt ngn, ge sig på
brudstuga, gå i brustuga kallas ngn.
då fästmör gå omkring ock dabbe »mucoris gleba».
begära lin etc. av grann hust- D. v. s. flytning ur näsan som
rurna ; de få då vanligen 2 till blir kvarsittande.
drakar Epilobium angustifolium'
3 hör-bruar.
(Laske hd).
Jfr Hof bru, hörbru. Kallas gå,
fästemö; Laske hd.
Kallas även ormagras i Laska hd.
brå överstryka med tjära, brån- drubba pannkaka av morötter,
ning den påstrukna tjäran.
potäter, mjöl ock mjölk.
bräa smälta (smör, talg etc.).
dråse m. säd som faller ur.
Jfr Hof bräa.
drätt, harve-drätt.
bränna bränsle (Habo).
Betyder dels 'oxstång', dels 'avboner Artemisia vulgaris (Bör-

stig).

afä ta—hundan.
delning mellan tvärdiken' (på
åkern).
dunborstar axen av Typha.
Jfr Hof dunkiäwle.
dåggsu.p brännvin som slåtterkarlar erhålla, då de gå ut
tidigt om morgonen.
Jfr Hof dagg. I Laske hd terkebete en sup ock en fjärding
rågbröd om morgonen.
dätten tung (Valle hd).
Jfr Hof datt.
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förbikörd i uttr. vi äro förbikörda äro komna förbi.
förborgadt mörkt (Laske hd).
gasöppen vidöppen.
Uttalas giAggpan i Laske hd.
gefta f. gifte, få säk e riker gefta.
t gloa glöda, glöda ut (om utbrunnen eldbrasa, jfr öfver-

gloa).
t grul, grulingar omogen frukt.
Jfr Hof grähling, gröhl.
grutesten.
Förra leden är väl ordet gryt.
dömlin.ge, fästpinne.
farli sjuken rödsot (Gudhems hd). gröpning f. urholkning.
fhloug n., pl. fiågera brant slutt- gällbaeke.
ning i trakten av Hunnebärg. Förra leden är väl gäll i betyd.
fkgg, fkag är den med stenras ofruktbar = gall, gäll.
ock jord försedda sluttningen upp- gåta, har du intet hört gått
mot klippväggarna å Hunnebärg omtalas (Åse hd).
ock Hallebärg.
Jfr Hof giäta, jäta.
_län brant (el. kanske snarare göljer sjöar utan avlopp (Babe
bart) bärg. Så kallas t. ex. jfr huhlg hölg, göl.
Fårdala-bärget i orten Fjället. göpa lodjur, ful som e göpa.
Å Fal bygdens silurbärg beteckHof giöpa.
nar fjäll det brant uppstigande hamna hålla en farkost tillbaka
trapplagret med dess platå, i motmed årorna (Torsö).
sats till bärgat, d. v. s. kalkHerrans
händer Orc his inaculata
stenslagret.
(Habo).
fjällaberg.
Kallades i Laske hd Jungfru
Avser väl detsamma som fjäll.
Marie hand, egentl. med hänfiasberg = skalberg ock kråksyn till den vita delen av roten;
berg alun- ock lerskiffer på den andra var Skams hand.
Kinnekulle.
huddra frysa (om personer).
fioe golv i fähus mellan bås- Vanl. Uttra frigsa (Laske hd).
raderna.
hultesugor Melaropyrum (Habo).
Jfr Hof fhlo; heter vanligen fioge.
Sugor är gemensamt namn för
folkad, han är så stift folkater. många växter med pip.
Betyder: har rikligt med arbets- hundan int., hvem hundan,
folk.
hvad h.
färga-gräs Centaurea jacea.
Vanligast; det var hundan.
6 -09854

Sv. landsm. 1909.
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bär av Lonieera
xylosteurn.
om hösten (särd. klöver).
Jfr Hof håw; vanl. håv-klöver, korosor Spinta ulmaria (Varnkikkgvar.
hem).
hållning föräldrars undantag, kringer i uttr. vara kringer om
sedan gården överlemnats åt säk vara om sig = krialig.
barnen (Ålgarås).
Heter kränger i Laske hd.
Jfr Hof höllning.
kråka f. inre delen av en hästhållsbär, -buske Viburnum opu- hov.
lus (Flo).
Heter även krak m.
Jfr Hof höllsbärs-buske ällerr kräk, kräka, kräkena de blöta
trä.
gungande starrmarkerna som
härma efter ngn berätta, anföra gå till sjön (Bjärka, Gudhems
ett uttryck.
hd).
hästeblad blad av Tussilago kulpet kupig.
farfara (Habo).
Jfr Hof kuhilpig.
idi i st. f. uti (Habo).
kåsta-mark Seolopendra forfligle-gräs troligen Nartheeium
eula. Mångfota kallas så,
ossifragum; jfr ilagräs Wahl. emedan folket (åtm. omkring
s. 213.
Höbärg), då det misstänker,
jord-lefvar Trifolium, hvita j. T. att boskapens illamående härrepens, röda j. T. purpureum leder sig från att de fått mång(Habo).
fota i sig, plägar antända en
Jungfru Marice hör el. hamp kvast (kåst) friskt björkris ock
Polygala vulgaris (Habo).
låta röken därav slå dem i
juske däld, sänkning mellan näsan (Marklin eft. jägmästvänne åkrar (Vadsbo hd).
tare J. Gren).
Jfr Hof juske.
Jfr Hof kåsingamark. Heter
jämna Lyeopodium eomplanatum. keisnamark i Laske hd, jfr utjärnsten trapp, diorit.
trycket korna kåsnar, d. v. s.
klof ställe där vägen delar sig. bli utspända vid ätning av gräs.
knappar Centaurea seabiosa.
lellstufva, pl. lellstufvor en särKallas knappagräs i Laske hd.
skild byggnad, som begagnas
Equisetum fluviatile till gårdsfolkets sommarn=
knarfve
ock mäst klädkammare.
(Gudhems hd).
knarrar farkoster, till formen Jfr Hof lellstuwa.
liknande ett öga, med flat lille-konvaljes syskonabarn Pi abotten ock låga sidbräder tanthera bifolia (Habo).
Jfr Hof Lelle kong walle.
(Torsö).

håf gräs som växer efter slåtten konungsbär

håf— skotte.
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limma kyrkan plikta för lön- ohlhaller alun skiffer.
skaläge.
Jfr Hof ohlsten, nu med uttalet

låp spricka i stockar ock stenar ös4en.
olivelöf Hedera helix (vid Halle(Lugnås).
bärg).
Kallas vanl. j/ck/0a.
omskilnad
f. åtskilnad (Habo).
lägd f. dalsänkning, jfr »det blir
osynlig
oansenlig.
ingen utfattig på lägdasäd».
Jfr Hof läjdasä.d. Vanl. ickgia pipesten stänglig orsten.
m. = parti av säd (råg), som pruska f. kjortelsäck.
lagt sig på grund av för ymnig resp vippa, blott i hafre-resp.
växt.

Jfr Hof hawre-resp samt resp,

lana hus taga kvarter.
bekresp.
maadun Eriophorum polysta- respa säk säges om havre ock

chyon.

korn, då vippan utskjuter.

mackta går säges, när blodet av- ränna tillfrysa.
löper under stolgången i rödsot. rö(d)skört (jern) i st. f. röd-

mar m. marvatten, djupvatten. bräckt (Habo).
t marbank där djupvattnet bör- röe mo blandad med klapper
jar.
(Gudhems hd).
mobjella Linnxa borealis.
röja ett slags ylletäcke, som av
mohne mest merendels (Gud- tumslånga ullgarnsändar, ställhems hd, Habo).
da i rader på en tums avstånd
Uttalas vanl. månamcå9t.
från varandra, äro lurviga på
ena sidan (Habo).
munna om tala om.
Jfr Hof rya.
musapjask Ervum hirsutum.
sik f. låglänt ställe, där vatten
Kallas musärter i Laske hd.
mär(a)pissa-gräs Dracocephalum stannar.
Jfr Hof »sik enn dal, hwaräst
ruyschiana (Vilske hd).
märapissa-rosor Arnica mon- wattenn frammrinnerr» (en mindre
exakt angiven eller åtminstone
tana? (Kinne hd).
mindre vanlig betydelse).
Användes såsom namn på Tara- silleni kallas förtjänsten vid saltxacum officinale ock Tussilago
fiskerierna i Göteborg (Vedens
Farfara.
hd, Bollebygds hd).
nee nitning på spik etc.
simm
n. imma (Habo).
nån tid någonsin (Åse hd).
sinka
ngn uppehålla, hindra.
obart el. ubart.
Jfr Hof smaka sig.
Betyder 'ofantligt, oerhört', det
skoft
utbyggnad på hus.
som på andra håll heter bk.c.ht
(stilnkat Vartofta hd) el. obck- skotte fäll- el. ruggpännor (Laske
kaltt (Laske hd).
hd).
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Användes såsom benämning för spinnkofva spindel.
skrivpännor i gåsfjädrar (Laske
Jfr Hof »spinnekOwa spinnelwäw»
hd).
(mindre vanlig betydelse).
skrantet.
spånting urgröpning å bräder
Betyder 'skral, mager'.
som hopfogas (spåntas), hona

skreckla gå illa, vackla = hangla.
skref ställe där en väg delar sig.
Jfr Hof »skrew gren på fållk»
(den vanliga betydelsen).

skrof-is.
Betyder 'tunn, skör överis'.

ock hanne.
Hona är den urgröpta brädan,
hanne den däremot svarande.
stahölj a, äen stahöljar.
Betecknar, att vattnet torkat ut
mellan de djupare höljarna, biekan
ce stankjatar (Laske hd).

skröder lång till växten, smal,
ryggen ut ock magen in, ungef. starkna stelna (om smält vax,
= skräe.
flott o. d.).
skäll mager (om åker, äng, bete, Heter vanl. ståtna (statna i
Laske hd).
föda).
skärgräs Phragmites communis. stark-sjukan kallas rödsoten i
skörk häst.
Skagen.
Betecknar nu en mager, utsliten stenulf el. stenuggla hornuggla
häst.
(Flo).
sloe stång som jämte lövruskor
Stenulf är väl här missuppfattlägges under höstack.
ning för stenuf.
Jfr Hof sloa.
strena sträva emot (Torsö).
smita, impf. smatt hastigt smyga. stårrebär Prunus spinosa.
Jfr Hof »smita krypa ällerr gå
svinhumla Verbascum nigrum.
hemmligenn. Item slå.»
svinka
draga sig undan arbete,
smita, impf. smet slå.
slå
dank.
Se föregående.
snes stång som stickes under sörja f.
isa-sova Laske hd.
höstack vid lässning.
tatter-tobak
dålig tobak.
sneske, på sneske(n) på sned.
Urspr. är skrivet täter-t.; filtar
snösqvabb.
= tattare.
= snöslask. Jfr Hof sqvabb
samt uttr. fet så. det skvabbar. tjur-kött fnöske.
Tjur = vresigt trä med töre (Laske
socka.
hd).
Jfr Hof sukka (vilket uttal väl
härmed kriticeras); ordet heter nu torkännas med svårighet kännas
vanl. svacka.
vid ngn (Skånings hd).
t sostagg Nardus stricta.
Jfr Hof törkiännass (med mindre
vanlig betydelse).
Kallas vanl. endast stagg.

skrantet—öfverskäl.
träde, -trädesmark kallas utmarken i Barne hd (Foglum,
Kyrkås).
Vid två- ock treskifte delades åkern
i gardet 009 ock trädet (treeat);
den ovan angivna betydelsen
beror kanske på något missförstånd.
trätogräs Galium verum (Laske
hd); man tror, att om det lägges
under bordet i gästabud, skall
det åstadkomma trätor.
Jfr Linné, öl. resa s. 158, om
Galium luteum.
täljeberg, täljebergssten sandsten vid Hunnebärg.
Det vanliga är, att härmed anges
kalksten från Mössebärg ock
Kin nekull e.
wahlu.ge.
Avser troligen det från Vartofta
hd kända vångia = omvårdnad
(även v4ra)g4). Av ord med
detta bildningssätt äro i övrigt
från samma trakt kända: smid-

tritvgja, vizrmwa (=
vårmia). Varuge skall även
finnas i vgm i betyd. 'varning,
varnande exempel' (se Vg. fornm.
tidskr. 1, s. 36).
vanta varken.
vea skaffa ved, hugga ved.
vånghuset vapenhuset.
vårlef en stor julbulle som för-
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varas till vårsåningen ock då
gives dragarna.
Hade form av hopvridna jul
(Laske hd).
väfbunke vävstuv.
Icke med betydelsen 'stuv', utan
'en hel länk' (Laske hd).
å har pl. äner (Vilske hd).
ållemark Epilobium angustifolium (Vilske hd), ållemåll
(Vånga, Börstig, Vilske hd).
Jfr Hof ällenmark. Om namnformer som illermjelke, Memärke etc. se Wahl. s. 241.
åmma luden larv, särdeles av
Bom byces.
Jfr Hof »Amma kålmask» (mindre
egentlig betydelse).
ånne-gräs andgräs, IsoOtes lacustris.
åre-kepa årepinne (lindenäs).
ällagånga källsåg som aldrig
tillfryser.
Jfr Hof all.
änta antingen.
äta f. mat.
öen adj. av ödet bestämd, öen
att lefva.
öfvergloa glöda ut.
Jfr gloa ovan.
öfverskäl i uttr. till öfverskäl
till övers.

0 tillägges i början av flera ord utan att negera, utan snarare förstärka betydelsen, såsom uti ohiskelig, oförskröpelig,
oförskräckelig, oförhiskelig.
G uttalas mäst som j på Falbygden, åtm. i trakten av Högste» ock Åsled. — Oj för ock (också).
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I Börstig säges bajn, stajn etc. lika brett som kring Borås.
I Jäla dai för hon, hänne, dem, ock ändelsen -er för -ar ss.
oreker. Hu för hon. — Dai för hon, hänne i Habo.
And. -ing uti gentilia, t. ex. Vassböling. — Ottringe, Suntringe, Valstringe (måst i pl.) invånare i Ottrava, Suntak ock
Valstad.
Kimme ock Dimme är vanligt uttal (icke Kymbo ock
Dimbo).
I st. f. Bredened säges Breska. Bråtensby kallas Bråska.
Skölvened kallas Sjölska.
I Habo hälsas på det sättet, att när man bjuder en av
bondefolket Farväl, svarar han: »Jälper Gud». När han bjuder
god natt, säger han: »Gud give oss nu en god natt». — »Guds
fred hopen all», när de komma till en myckenhet folk ock hälsa
på dem. (1773.)

Om gränsen mellan

syd- ock mellansvenska mål
inom Mo ock Tveta härader
av BÄRNETARD KARLGREN.

Följande anteckningar tryckas blott av det skäl, att förf, ej kommer
i tillfälle att fortsätta de undersökningar, som ligga till grund för dem.
De kunna möjligen tjäna som uppslag för kommande undersökare på
detta gebit.
Det område, jag undersökt, är större delen av Mo härad: socknarna Bottnaryd (Bd), Angerdshestra (Agb), Stengårdshult (Sgh), dit
jag fört Valshult (Vt), som till målet föga avviker från Sgh, Asenhöga
(Ah), ock södra delen av N. Unnaryd (Ud), vartill jag räknat norra
Öreryd (öd), inom Skara stift, samt Månsarps (Mp) socken i Tveta
härad av Växjö stift. Typordlistor ock andra uppteckningar från dessa
socknar finnas tillgängliga på Smålands nation, Uppsala. Dessutom
finnas täxter från Mp ock Agh tryckta i Sv. lm. 1908 (B. 2).

Orten har sitt största språkliga intresse som gränsområde
för åtskilliga företeelser. Gränserna mellan två målgrupper äro
ju i regel ej skarpt uppdragna, ock de nedan angivna äro blott
ungefärliga. Socknen Mulseryd har i sin västra del ett mål,
som kommer nära Bottnaryds-målet. Östra delen, en långsträckt
remsa mellan Bottnaryd ock Angerdshestra, är i flera avseenden
s pråkligt gränsområde, alltså med ett vagt ock svårbetecknat mål.
Följande företeelser äro att märka:
1. k gentemot / (gräns 1). Bottnaryd har ?(• i samma
ställningar som angränsande Västgötanaål. Gränsen går genom
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Mulseryd. Övriga socknar ha 1. Sporadiska k kunna höras i
västra Unnaryd ock västra Angerdshestra; däremot ej så långt
åt öster som Månsarp. Alltså
självständigt k:
Bd Agh Mp Sgh Åh Ud
Bd Agh Mp Sgh Åh Ud
tiket
blå
folrk
folk
Vrå
flå
makm
malm
gkas
g/as
jäb•pa
jälpa
kköv
klöv
kakv
kalv
tabs,
tala
påt
plåt
äkj
älj
slippa
släppa;
tillsammans med dental:
Bd Agh Mp Sgh Åh Ud
Bd Agh Mp Sgh Åh Ud
made
: malde
ljö-sek : ikä/-se
ar,
aln
ta4
talt
Anm. Beteckningen d, 4, n etc. är »normaliserad». Lika ofta
förekomma I, t, n etc.
2. r gentemot h. Gränsen är här ej gemensam för det
självständiga ock det med dental kombinerade ljudet.
Självständigt r-h (gräns 2, 1,11): r-gränsen går sydligare ock östligare än k-gränsen, dels mellan Angerdshestra ock
Månsarp, dels mellan Stengårdshult (Vt) ock Åsenhöga. Mellanliggande partier återstå att undersöka. Bottnaryd, Angerdshestra,
Stengårdshult ock Unnaryd ha r ock h växlande efter västgöta
regel; Åsenhöga ock Månsarp h i alla ställningar på smålandsvis (blott sällan individuellt r). Alltså:
Bd Agh Sgh Ud Mp Åh
Bd Agh Sgh Ud Mp Äh
höra
höna
spake
spake
orm
okna
Tillsammans med dental (gräns 1): gränsen är densamma som för k ock k + dental. Bottnaryd har r + d, t, n, s
---> d, 4, n, s, (resp. q, t, n, A. I Angerdshestra, Månsarp, Stengårdshult, Unnaryd antingen bortfaller r (h) spårlöst eller d
spårlöst. I Åsenhöga är det antingen som i dessa socknar,
eller bortfaller s med ersättningsvokal
efter ce (vacklande
språkbruk). Märk r 1 1 överallt, även i Bottnaryd (ej 1.
1). Alltså:

MELLANSVENSKA MÅL 1 MO OCK TVETÅ:

Bd
Agh Mp Sgh Ud
Åh
:
bor
(bott)
bok
spore (spohe) spode : spohe
spode
hon
hop
hon
kos
kos
kos •
Las
Lag;
Las
över hela området ä/a (ärla).
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spode

p gentemot » (gräns 1). Gränsen sammanfaller ungefär
med k - gränsen. Norr ock väster om gränsen höres p i alla ställningar; öster ock söder om den i allmänhet p framför »hård»
vokal, fy framför »mjuk» vokal. På sistnämnda område förekommer stundom individuellt » i alla ställningar (däremot aldrig
p i alla ställningar). Alltså:
Bd
päpp, pokker
Agh Mp Sgh Ud Åh »äpp, pokker (stundom pokker).
v gentemot w.
(Gräns 1.) I ljudförbindelserna kv ock sv sammanfaller
gränsen ungefär med k - gränsen. Norr ock väster om gränsen
höres kv, sv, öster ock söder om gränsen kw, 5w. Alltså:
Bd
kvenna, svår
Agh Mp Sgh lid Åh kwenna, jtvår.
(Gräns 3.) I förbindelsen hv har man (i pronomina alltid
v, annars) iv i Åsenhöga, Unnaryd, Stengårdshult (Vt) ock förmodligen södra Angerdshestra; v alltid i Bottnaryd, i regel i
Angerdshestra ock Månsarp (i dessa sista sporadiskt w, särskilt
hos äldre). Alltså:
Bd Agh Mp vasser
Åh Ud Sgh wasser;
över hela området vem (hvem).
(Gräns 2, I.) I förbindelsen tv går gränsen mellan Stengårdshult (Vt) ock Åsenhöga. Norr om gränsen höres alltid tv,
söder om den alltid »iv (framför labiala vokaler ofta med för»ipå, stundom t. o. m. »å; dock ej allmänt).
svagat w: ,t,swä
Alltså:
Bd Agh Mp Ud Sgh tvätta
Åh
»wätta.
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g gentemot w, v efter »hård» vokal (gräns 4).
Gränsen går mellan Unnaryd ock Angerdshestra (dock hörs
någon gång w hos de älsta) å ena sidan ock Stengårdshult å
andra. Norr ock väster om gränsen har man g, söder ock öster
om den w, mera sällan v. Alltså:
Bd Ud Agh Mp skog
Sgh Åh skuw;
Sgh
Bd Ud Agh Mp såg (subst.)
suiv (värktyg),
Åh
sav (sågvärk).
g, k, g gentemot g, 4, y i vissa ställningar (gräns 1).
Jag har i mina uppteckningar så utmärkt den i svenskan
allmänt förekommande skillnaden mellan främre ock bakre palataler (k i kisse ock kål). Detta dels emedan den tycks mig
såväl i Mohärad som Jönköping mera påfallanda än exempelvis
i Västergötland; dels ock emedan dessa främre palataler här i
nordvästra Småland förekomma i ställningar, där de väl annars
ej äro vanliga, t. ex. katt, kula, knapp, kry med ettk=ki
kisse. Att ljuden äro starkt palatala, framgår väl av att ä-ljud
framför g får ett i-efterslag: säng = s. Måhända är A, g, y
väl stark beteckning, men för mellanstadiet mellan dessa ock
k, g, g finns ej uttryck i typer. Bommande undersökare böra
iakttaga företeelsen, som annars lätt undgår en, ock avgöra, om
jag skänkt den för stor uppmärksamhet. Jag tror mig ha iakttagit svagare skillnad mellan pre- ock mediopalataler i Bottnaryd än i det övriga Mo samt Månsarp. Unnary4 tycks mig
intaga en mellanställning. Tils vidare sätter jag alltså som
gräns i största allmänhet gräns 1. Alltså:
Bd
Agh Mp Sgh Ah
Ud
kål, kula
: kål, kula
: kål, kula
åka, rika
åka, rika
åka, rika
klå
klå
klå
knapp
knapp
bnapp
krypa
krypa
krypa.

Enkla vokaler gentemot di(tri)ftonger. Jag skiljer
här mellan diftongen ab motsvarande isl. el, ock övriga diftonger.
I. e gentemot al för hsv. ö ÷- al. Gränsen går dels någonstädes i norra Unnaryd (ungefär gräns 5), dels mellan Stengårdshult ock Åsenhögal (alltså ungefär gräns 2, I). Norr om
1)

Yta ställning är mig ej tillräckligt bekant.

MELLANSVENSKA MÅL T MO OCK TVETA.
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gränserna köres e (e, se nedan 7,11 e), söder om dem al jämte
hos yngre vanligare e (d. v. s. e). Alltså:
Bd Agh Mp Sgh (Vt?) ben (ben), vet (vt)
valt (jämte ben, vet).
ba/n,
Ud Åh
Monoftongering av al förekommer framför r,
Åh mar (mer) tiara (flera) iar (ler)
flera
Ud mr
H. Övriga di(tri)ftonger. Häradet erbjuder i fråga om
dem en brokig anblick. Som allmän gräns sätter jag gräns I,
vilken dock i vissa fall får modifieras. Området norr ock väster om
clCnna gräns är i viktigare fall diftongfritt. Blott några »förslag»
finnas (se nedan e). Området söder ock öster om gränsen har
stark diftongeringstendens, starkare ju längre söderut man kommer. Diftongerna förefalla ganska rörliga ock synas livskraftigt
intränga på västgötaområdet. Jag skall nämna de mäst påfallande.
a) Hsv. å ‹- å (gräns I): Bottnaryd har a gentemot övriga
socknars di(tri)ftonger. Månsarps ock Angerdshestras diftonger
bar jag tecknat ow, aw, därmed angivande, att deras andra element är svagt, med ej fullt kraftig vokalisk klang; snarare äro
de enkla vokaler, men med efterslag, som i någon mån ger den
karakter av diftonger. När jag sedan tecknar Sgh o9, Ud Nu?
ock Åh ?co9, tror jag mig ha kommit värkligheten ganska nära.
Individuella nyanser förekomma dock. Alltså:
Bd bat, Agh bawt, Mp bowt, Sgh bovt, Ud b9a9t, Åh bpco9t2.
h) Hsv. ä (gräns I): Bottnaryd har a gentemot övriga socknars di(tri)ftonger. Om Månsarps ock Angerdshestras cow ock
aw samt Stengårdshults, Unnaryds ock Åsenhögas a9, gan?, cgt9
gäller fullkomligt vad jag ovan sagt om resp. socknars ft-ljud
(7, a). Alltså:
Bd mat, Agh mgwt, Mp mcowt, Sgh maot, Ud mqop9t, Åh
maa9t2.
c) Hsv. ö, ä, 6 (gräns 1): Bottnaryd har e, 0, 0 gentemot
övriga socknars di(tri)ftonger. Dessa äro i stort sett i Månsarp,
gy, i Äsenhöga
Angerdshestra, Unnaryd, Stengårdshult
e.tffie, eoy. Alltså:
Väl ur mellanstadiet ceb som någon gång dyker upp.
Obs. anm. under c!
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Bd
r
ve (ved)
Mp Agh Tid Sgh Åh ve

Bd
net
ora
Mp Agh Ud Sgh ncpgt 'lyra
Åh
n(ypet 9ogra.

Anm. 1. Jfr dock i fråga om ö 7, I; ä ock 0 kunna i några
specialfall gestalta sig annorlunda (se typordlistorna).
Anm. 2. Undantag från diftongreglerna i 7, II a, b, c göra vokaler,
som stå framför h-ersättningsljudet
(a, se 2, b): framför detta har
man alltid enkla vokaler. Alltså: bgent båt : hag hårt; myagt :
Lag„s Lars; ngceg : legcle lärde; qg yra : ht hört. Jfr den eng.
motsatsen name : mare.
I fråga om hsv. ö
ö råder allmän osäkerhet. Två
huvudtyper finnas, den ena har Q (g), den andra u till huvudelement. Sedan har man diverse omblandningar ock analogier.
Kommande undersökare få hopbringa specialmaterial för att
få en säker överblick. Jag kan blott i största allmänhet
säga, att Bottnaryd är enkelvokaliskt, tvåtypigt: syn (son),
kul (kol); Angerdshestra enkelvokaliskt, entypigt, de två typerna
hopsmälta till en: e, son, Itgl; Månsarp diftongiskt, entypigt
(liksom i Angerdshestras hopsmälta typer): seen, koll; Unnaryd,
Stengårdshult, Åsenhöga ha diftongiskt, tvåtypigt entn, k9a1;
En mängd stigande diftonger finnas för såväl långa, som
korta vokaler; några få t. o. m. i Bottnaryd, sedan över hela
området, rikast mot söder. Sådana diftonger äro:
QQ, 00 (118V.
o) över hela området: b90_, bgodde;
?i (med ett obestämt förslag, som jag även tecknat 9) hsv. I,
og
hsv.
oy hsv. y i Bottnaryd blott efter t. (r),
annars över hela området. Alltså: Bd niker, liv : övriga
socknar rfficer, lpv; Bd frgy, du : annars frgu, dgu; Bd
frgysa, ny : annars frgysa, ngy;
ea
hsv. ä,, eu ÷- hsv.
stundom hsv. 6 före r + d, t';
värkligt tydliga blott i Unnaryd, Stengårdshult, Åsenhöga.
Alltså: Bd Agh Mp sadde, flyga : Ud Sgh Åh sgadde,
figttga, h9ut hört;
cia (aa)) 4- ä i vissa ställningar, tydligt blott i Unnaryd ock
Åsenhöga. Alltså: Ud syaks, Åh sgoks sax; slutligen
ace, to
hsv. ft 6 blott i Åsenhöga ock endast efter h, alltså:
rgcedde(r) : slott; roott : stgld.
1) Jfr dock 2, b samt 7, c anm.

MELLANSVENSKA MAL I MO OCK TVETA.
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a gentemot a framför k, g (gräns 1). Gränsen sammanfaller med k-gränsen. Norr ock väster om gränsen har man
a, söder ock öster om den a. Undantag gör Månsarp, där a
ock a förekomma blandade, a t. o. m. övervägande (möjligen
genom inflytande från inflyttat fabriksfolk). Framför g samt
k, g + kons. .har man alltid a (co) över hela området. Alltså:
vagga, bakke
Bd
Agh Sgh Ud Åh vagga, bakke.
å gentemot a (co) eller a-diftong för hsv. å framför
g (gräns 4): gränsen går mellan Unnaryd ock Angerdshestra å
ena sidan ock Stengårdshult å andra. Norr ock väster om
gränsen höres alltid a (9a), i Stengårdshult co, i Åsenhöga co9.
Alltså:
Bd Agh Mp lagger, Ud kagger : Sgh lcogger, Åh lconger.
Gemensam sing, ock plur. i pres. ock pret. av
värb gentemot skilda sing.- ock pluralformer (gräns 3).
Gränsen går mellan Bottnaryd ock Angerdshestra (Mp) å ena
sidan, Unnaryd ock Stengårdshult å andra. Norr om gränsen äro
sing. ock plural. lika, söder om den ha de skilda former. Alltså:
Ud Sgh Åh
Bd Agh Mp
pres.
sg. binne(r), fa(r)
pres. sg. pl. binne(r) av binda,
pl. binna, fåra
fa(r) av fara
pret.
sg.
bann, fo(r)
pret. sg. pl. bann, f@(r)
pl. bunne, fa(r)e'.
Preteritityp kalla gentemot, typen kallade (gräns
4). Gränsen går mellan Unnaryd ock Angerdshestra (Mp) å ena
sidan ock Stengårdshult å andra. Norr ock väster om gränsen
har man kalla, söder ock öster om den kallade.

Gräns 1.

Översikt över gränserna (se kartan).
r + d etc.
: 1 (se 1)
d etc. : d, i etc.

Is (se 3)

(se 2,b)

1) På det av mig undersökta området finns ingen särskild 2 pl.form; sådan träffas något sydligare.
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g etc. : g etc. (se 6)
a : a + k, g (se 8)
Gräns 2. r : självst. [I, II]
(se 2, a)
: a [I] (se 7, I)
Gräns 3. v : w i hv (se 4, b)

Gräns 4. g : w, v efter »hård»
vok. (se 5)
Gräns 5. e : ak, (se 7, I).

v : w i kv, sv (se 4, a)

enkelvokaler: diftonger (se 7, II).
tv : 1,9w [I] (se 4, c)

spårlöst A-bortfall : bortfall med
ersättn. [I] (se 2, b).
vb sg. pl. lika : sg. pl. skilda
(se 10).
: a (ag) + g (se 9)
pret. kalla : kallade (se 11).

Kommande undersökare torde böra ägna särskild uppmärksamhet åt de gränser, som omnämnts under 1 (k), 2 (r), 3 (Jr),
4 (w), 5 (g -->- w), 7 (diftonger), 11 (pret.-märke). Dessa ha
nämligen stor vikt för fastställandet av gränsen i det hela
mellan de sydsvenska målen ock götamålen. NOREEN har i
»Vårt språk» I, s. 99 fl. satt denna gräns till en linje Nässjö—
Värnamo—Fegen, alltså betydligt östligare ock sydligare än Mo
härad. Av ovanstående utredning framgår, att gränsen vad
ovannämnda karakteristika beträffar måste uppflyttas, så
att den passerar Mo härad. Ock dessa karakteristika äro synnerligen viktiga. Av LuNDELL Frändsk. (Sthlm 1880) s. 13 if.
samt 25 tillmätas k- ock r-gränserna avgörande betydelse för
allmängränsens fastställande. Vidare angivas på samma ställe
frågorna om å-ljudet, de gamla w, hsv. g etter »hård» vok.,
pret.-märket i första konj., samt å-diftongen såsom viktiga faktorer. Detta upptages i huvudsak av NOREEN anf. st. Dessa
karakterer fordra alltså otvetydigt gränsens uppflyttande. Närmaste uppgiften för kommande undersökare vore sålunda att
utforska rästen av Mo samt norra Västbo i dessa avseenden
1) Att norra Västbo, som av Nor. a. st . s. 106 med bestämdhet
föres till västgötamålen, skulle förhålla sig mera medelsvenskt än Mo,
betvivlar jag. Vid ett visserligen kort besök där (i Anderstorps socken)
kunde jag ej iaktta något vare sig k- eller r-ljud. Vidare hörde jag
ymnigt med diftonger. Kanske ha de äktsmåländska språkdragen inträngt sedan 1880-talet. Att de vinna mark, görs ju troligt av det
faktum, att a-diftongen, enligt iakttagelser av docenten G. RUDBERG,
redan hunnit på andra sidan Svenljunga i Västergötland.
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Men det finns även andra, viktiga karakteristika, enligt
vilka området obetingat tillhör de medelsvenska målen. Av
dessa må nämnas:
Behandlingen av sl u tlj ud an de n. Inom Mo faller detta
i regel, likaså i Månsarp ock säkert även Byarum (norra Östbo).
Alltså: boka boken, husa husen, lita liten, gata gatan; i fem.
av participer ock adj. på -en t. o. m. måst konsekvent i den
sydöstligaste socknen, Åsenhöga, t. ex. öpa 'öppen', vrea 'vriden',
näka 'naken', lua 'luden'.
De medelsvenska best.- plur.-typerna bästa, vännera,
gummera äro de enda förekommande. Av de sydsvenska typerna hästana, vännena, gummena finns intet spår, vare
sig i de undersökta Mo-socknarna, Månsarp eller Byarum (se
ovan).
Ljudförbindelsen id, i sydsvenska mål okänd (Lundell
Frändsk. 14), förekommer regelbundet i urspr. kakuminalt id
(i de mål, där detta ej blivit d, se 1, b). Däremot har man
postdentalt id --> 11. Alltså: böld böld, min mild. Detta är
genomgående i Mo, Månsarp ock Byarum.
Det är sålunda en viktig uppgift att undersöka, hur pass
långt åt öster (ock söder) gränsen för dessa företeelser ligger.
Först när detta blir känt, ock när de ovan behandlade gränserna fastställts utefter hela linjen, kan såsom resultant av alla
dessa specialgränser den allmänna gränsen i västra Småland
mellan de sydsvenska ock de medelsvenska målen dragas.

Ett ock annat om rommanespråket
av
ARVID ULRICH.

Då vid ett tillfälle i september 1906 en känd hästskojare,
tillhörande en gammal hästskojaresläkt K—m i Dalarne, rastade
litet i Säter, passade jag på att under hans insiktsfulla, intresserade ock tillmötesgående ledning studera en del egenartade
språk, såsom tjuvspråket, rommanespråket m. fl. tungomål, i
vilka denne var synnerligen hemmastadd. Själv har jag sedan
många år tillbaka sökt anteckna ock lära mig, vad jag kunnat
snappa upp av dessa ock en del andra, lika säregna språks
ordförråd ock fraseologi. Flera gånger har jag för övrigt i
tjänsten haft direkt nytta av mina kunskaper i dylika hänseenden.
Hästbytaren i fråga, som var född 1877, hade under senare
perioden av sitt liv dels varit sysselsatt med hästbyte, klockskojeri, förtenning etc., dels vistats å fängelser ock tvångsarbetsanstalter. Han var särskilt väl hemmastadd i rommanespråket, vari han mottagit undervisning av sin gamla mormoder
K. V. (änka efter en hästhandlare V.).
Rommanespråket användes enligt honom av skojare, som
åka omkring iså vägarna eller draga dragkärror ock sysselsätta
sig med hästbyte, klockskojeri, gårdfarihandel m. m.
Vid uppteckningen har jag sökt att så noga som det varit
mig möjligt utmärka, hur K. uttalade orden (o = å; akcenten
på första stavelsen, där ej annat angives).
Oupphörligt, med kortare eller längre mellantid, sökte jag
genom att ånyo fråga om förut antecknade ord ock jämföra de
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nya uppgifterna med de förut antecknade, kontrollera, att K. ej,
som uttrycket lyder, »slog dalkarlar» i mig.
Tiden för insamlande av ord ock uttryck var ej lång, ity
att endast några korta timmar stodo mig till buds. Resultatet
av insamlingen är därför ej så över hövan stort. Men det som
av mig insamlades kan ju få större värde, om även andra söka
draga sitt strå till stacken.
Jag publicerar här nedan dels det av mig från K. inhämtade rommanespråkets ordförråd, i den mån jag blev delaktig
av detsamma, dels en av honom föredragen visa, vilken på ett
betecknande sätt skildrar ett ock annat, som ej så sällan torde
förekomma i hästskojarnes växlingsrika levnad.

andré in.
apri 1. appri oppå, oppi.
ava komma. ava akter kom
efter. ava hikk kom hit. ava
hikk i belven kom hit i kväll.
avvri ut.
bale skägg.
balvas fläsk.
balvasbekka fläskbit.
bedda kaffe. drikka bedda

öejj en 14-15 års jänta.
öejje flicka.

ål ingenting.
åiggra skära. eiggra åurig skära
med kniv. 'aura ton hugga
till, skära till.
åor tjuv. åoroar tjuvar.
öora stjäla.
öukkne piska. åukknier piskor.
Curig kniv.
dabbas slåss.
dricka kaffe.
dikka se, titta.
bekka bit.
digglare skojare.
beksel säx.
diro sutar du sover.
belven kväll, kvällen.
divel dit.
bembel fäm.
dromm, -en väg, -en. drommen
bagg fan.
landsväg.
beggersta hälvete.
beffa stå, ja bollar jag står. dojj det.
dojj dig.
bleker glasögon.
dojj där.
buron bonde.
dova det där. dovar den där.
bylig polis.
&ara kyssa. åara en öejj kyssa dovar rakklon dabbas (kurras) den där pojken slåss.
en jänta.
öavo barn; litet pojk- eller flicke- dy två. dy spann två kronor.
fils fyra.
barn.
7-09854 #.9v. Undan. 1909.
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forum stad. forumar städer. kill smör.
fuffla byta. fuffla grejjer byta kokka ljuga.
hästar.
kove kammare. koven kammafördromm förväg.
ren.
gä,ja kvinna.
kurras slåss. kurra ton, så begg
gavo karl, gubbe.
snon slå till'n så fan tar'n.
gia sjunga. ja giar jag sjunger. le få, ledde du nontigg fick
gula skrika.
du nånting. leddeCi jag fick
grasslia män.
ingenting.
grejj häst.
lodd logi.
gulipå socker.
lovier pängar.
gurif ett öre. två gurifar två mandro jag.
öre.
magga tigga. magga lodd behikk det här.
gära kvarter. magga tekkhikk hit.
not kaben åt jukklon o grejhofser byxor.
jen tigg litet mat åt hunden
hogka hava, bura in, häkta. ja ock hästen.
hogkar jag är.
maggare tiggare.
isig ett klädesplagg. isigar klä- maro bröd.
der.
marobekka brödbit.
ja gå. ja divel dojj gå dit mettas med.
där, ja jar jag går. ja i för- miro jar jag går. miro sutar
dromm gå i förväg, ja i för- jag sover.
dromm andre kearna gå i för- mojjen mun.
väg in i gårdarna, man jar mofkron eller moskron länsman.
appri pre drommen man går mukk fri, så ler du ava mukk
upp på landsvägen.
så får du komma fri.
jakkar öga, ögon.
nakkopa snus.
jukklo hund.
näfa springa, ja nåfar jag
juva lus. juver löss.
springer.
ka äta. ja kar jag äter.
pabbar potatis. pabbar o silkaben mat.
vani potatis ock sill (man säkamma hava, ja kammar jag ger ej på rommanespråket »silhar.
vani o pabbar»).
karrb ana klocka.
pagen Norge.
kass hö.
pane vatten.
kattfali konjak.
pena nob eller pena nobena neka.
ko gärd. kear gårdar. en fukker pi dricka, ja pir jag dricker.
ke en vacker gård.
ja pir piben jag dricker öl.
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stillo häkte; inburad, häktad.
piben öl.
strekkla strumpa. strekklinar
pilo full.
strumpor.
poffra skjuta.
stål,
stålar pängar.
pri på.
suta
ligga,
sitta, sova, ja sutar
pre: man jar andré pre forum
jag
ligger,
sitter.
man går in i stan. man jar
fukker
vacker.
en fukker åejj
avvri pre tammanet man går
en vacker jänta.
ut på landet.
tamman land. tammanet landet.
prim portmonnä.
tekknot litet.
porla käring.
tiali tobak.
rabbas brännvin.
rakka akta. rakka de akta dig. to till.
rakklia eller rakklea en full- to så.
ton till.
växt flicka, en jänta.
rakklo, pl. -ar en pojke, fullväxt tritdra åka. trädra för mofkron såntan avar akter spring
eller ej.
för länsman, så att icke han
rekkla rock.
kommer efter (så att han icke
rota rommanespråk, rotvälska.
får fatt).
silvani sill.
traff rädd.
smeltane grädde.
sno stjäla. sno prim stjäla pung. trinn tre.
tudd mjölk.
snut polis.
törnika skjorta. törniker skjorspana stjäla.
tor.
spanare skojare.
varit hand. varStar händer. varfspenn krona (pängar).
tarna händerna.
stadda narra.
stilla hälla, stilla mojjen håll yks en.
mun.

Den av mig upptecknade visan var enligt uppgift av K.
diktad av två skojare i Norge. Ordet »hispan» i första styckets
första rad var enligt K. »månsing» eller — vad enligt honom var
detsamma — »kväsarspråk». För övrigt utgjordes enligt K. de
främmande orden i visan av ord tillhörande rommanespråket.
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Härmed visan i fråga:

K:s översättning:

Apri dova hispan
där hålles nu ett ting,
dojj sutar dy digglare,
som kammat 'e'ora prim ö'ore rakkloar.

Oppå det där fångelse
där hålles nu ett ting,
där sitter två skojare,
som har stulet pung —
tjuvpojkar.

du fukkra 'e'ejje,
le mandro
suta med dojj,
så jar vi pri drommen
spanar oss en grejj —
fukkra ejje.

0 du vackra flicka,
får jag
ligga med dig,
så far vi efter vägen
ock stjäl oss en häst,
vackra flicka.

du fukkra rakklea
som tradrar mettas grejj
jar andM i kearna
maggar to mejj —
fukkra rakklea.

0, du vackra jänta,
som åker med häst
ock går in i gårdarna
ock tigger åt mig —
vackra flicka.

du fukkra rakklo,
som stadda buron to,
pena nob för moskron,
så ler du ava mukk —
stilla mojjen.

0, du vackra pojke,
som narrar bonden så,
ljug för länsman,
så går du fri —
håll mun.

ja kann magga balvas,
ja kann magga kill,
ja kann sno en e- 'avo
uti belven, om du vill —
f ukkra rakklo.

Ock jag kan tigga fläsk,
ock jag kan tigga smör,
ock jag kan stjäla ett barn
uti kvällen, om du vill —
vackra pojke.

Om ni nu vill veta,
vem som visan diktat har:
dojj hå-gkar dy spanare
som apri Pagen jar —
ore rakkloar».

Om ni nu vill veta,
vem som visan diktat har:
det har två skojare,
som uppå Norge går —
tjuvpojkar.
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Med orden:
0 ja kann sno en öavo
uti belven, om du vill
i näst sista värsen ville diktaren, enligt vad K. upplyste, egentligen säga, att skojaren får ligga med sin flicka, när kvällen
kommer, ock att följden då lätteligen blir ett barn för hänne,
som får ligga med en så vacker pojke, som hästskojaren
plägar vara.
Orden »som apri Pageu jar» i sista värsen syftade enligt
stolt ock självmedveten uppgift av K. — vilken livets strider
ock erfarenheter tydligen drivit att med avsmak se det uppslitande ock sinnena förbittrande unionsgrälet mellan svenskar
ock norrmän — på det fägnesamma förhållande, att svenska
ock norska hästskojare dock alltid, oberoende av missförhållandena i grannländernas ock deras innebyggares inbördes relationer, trofast ock broderligt höllo samman i lust ock nöd.

Ett ock annat ur sigenarspråket
AV

ARVID ULRICH.

I »Språk och Stil» 1:a årg. (1901) publicerade jag under
signaturen »Samlare» några rader om »Räkneorden i tjuvspråket».
Här nedan vill jag nu anföra dels ett ock annat om räkneorden i sigenarspråket, dels en del vanligare ord ock uttryck
för övrigt i sistnämnda språk.
En framställning av sigenarnes vanligaste ordförråd kan ju
hava intresse ej blott för de språkvetenskapligt intresserade,
utan för litet var av oss, enär ett stort antal sigenare bo i
Sverige ock utländska sigenare ju ej så sällan färdas här ock
städse pläga tilldraga sig stor uppmärksamhet.
Jag fick tillfälle att göra uppteckningar om sigenarspråket
sommaren 1906, då en sigenarfamilj, bestående av en ungefär
70-årig man vid namn Josef Musso, till börden tysk, ock dennes
hustru samt barn ock barnbarn, inalles omkring 8 personer,
slagit läger i Säter för några dagar.
Som jag erfarit, att sigenare ej gärna vilja lemna riktiga
upplysningar om sitt språk, kontrollerade jag vid varje senare
uppteckning, vad jag förut upptecknat, hörde olika medlemmar
av sigenarfamiljen ock jämförde deras uppgifter med varandra
o. s. v. De vid skilda tillfällen av samma eller olika medlemmar av sigenarfamiljen lemnade uppgifterna stämde dock
städse överens.
Jag har skrivit orden så vitt möjligt efter sigenarnes eget
uttal (o = å; tonvikten på första stavelsen, då annat ej är uppgifvet).
Härhos först räkneorden.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

jekk
dojj
trinn
star
pan ö
fovv
efta
ofto
inja
deff
deffijekk
deffidujj
deffutrinn
deffustar
deffupan5
deffufovv
deffiefta
cleffofto
deffinja
biff
biftajekk
biftady
biftatrinn
biftastar
biftapanf
biftafo
biftaefta
biftaofto
biftainja
tranda
trandatajekk
trandatady
trandatatrinn
trandatastar
trandatapanf
trandatafo
trandataefta
trandataofto
trandatainja

40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
60.
70.
80.
90.
100.
101.
102.
103.
110.
120.
130.
140.
150.
160.
170.
180.
190.
200.
201.
202.
203.
204.
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starvardeff
starvardeftajekk
starvardeftady
starvardeftatrinn
starvardeftastar
starvardeftapanf
starvardeftafo
starvardeftaefta
starvardeftaofto
starvardeftainja
pajnvardeff
pajnvardeftajekk
pajnvardeftady.
pajnvardeftatrinn
pajnvardeftastar
pajnvardeftapanf
pajnvardeftafo o. s. v.
fovardeff
eftavardeff
oftovardeff
injavardeff
fäll
ekkfältajekk
ekkfältady
ekkfältatrinn o. s. v.
ekkfältadeff
ekkfältajbiff
ekkfältajtranda
ekkfälltarvardeff
ekk5ä1lpan5vardeff
ekkfällfovardeff
fälleftavardeff
fälloftovardeff
fällinjavardeff
dufälla
dufällatajekk
dufällatady
dufällatatrinn
dufällatastar
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205.
210.
211.
212.

230.
240.
250.
260.
270.
280.
290.
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dufällatapan6" o. s. v.
dufällatajdeff
dufällatajdeffijekk
dufällatajdeffidy
dufällatajbiff
dufällatajbiftajekk
dufällatatranda
dufällatastarvardeff
dufällatapajnvardeff
dufällatafovardeff
dufällataeftavardeff
dufällataoftovardeff
dufällatainjavardeff

300.
301.
310.
311.
1000.
1001.
1001.
1006.
1006.
2000.
1000000.
2000000.

trinnfälla
trinnfällatajekk
trinnfällatajdeff
trinnfällatajdeffijekk
jekk mia
jekk mia jekk
mia jekk
jekk mia fovv
mia fovv
dojj mia
milliono
dojj millionori

Härhos vidare en del av det vanligaste ordförrådet:
annro ägg.
arro mjöl.
assal skratta.
baggovo snus.
ball hår.
ballo gris.
balta stor sjö.
bann bröllop.
bogo stråke.
boffari bok.
botälla butelj.
briffin eld.
buffari börs.
bufka revolver.
bärra öl.
eaåöäs det är sant.
öerral ost.
an smör.
eirravas koka.
öores stjäla.
Curasa med kniv.
dammfika båt.

dapufka nu smäller det.
demnitsa fängelse.
dikklo knythalsduk, schal.
djiii vackert.
dohano tobak.
dubba trumma.
foro stad.
furka gaffel.
gadd skjorta.
gammalto älska.
gav landet.
gojj korv.
gonno säck.
goro oxe.
gottfi gryta.
grass häst.
grassni märr.
gromni ko.
holba glas.
jagg eld.
jakk öga. jekk jakk ett öga.
jekan ett öra.

ULRICH, SIGENARSPRÅKET.

jokal hund.
kaffa kaffe.
kajni höns.
kalav dansa.
kals byxor.
kann öron.
kaggeri. kyrka.
karromne röva.
kettrinsi förkläde.
kiggar slåss.
kottfak knapp.
kära stövlar.
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pejj syster.
pekklem steka.
pekkomas stekt fläsk.
poddo bro.
polanto på land.

pOlisajtO polis.
ponnro fot, tå.
prall bror.
pussaves urasa sticka

med
kniv.
pusselä ytterficka.
pufka bössa.
pärina täcke.
lanta fiol.
rafai
präst.
lantso fassosko klockkedja.
ratt
blod.
lillbarro resepass.
rattfia brännvin.
lonn salt.
romm man, sigenare.
lovi pängar.
rommi kvinna (gift).
lullava pipa.
rottfa kjol.
lammen innerficka.
rovensa gråta.
malto dödfull.
rovvli käpp.
mardepi slå varandra.
rapp silver.
mani dubba slå på trumma.
ruppojidfurka silvergaffel. rupmarno bröd.
pojid kottfak silverknapp.
marä saltsjö.
röjj sked.
mass kött.
röjjruppojid silversked.
masstulo fläsk.
mafina tändstickor.
sabia sabel.
saharo socker.
maff9 fisk.
miro min. miro pejj min syster. seppari ål.
sigarätta cigarrett.
moll vin.
smuntena grädde.
mollo döda.
sogotsis hicka.
mujj mun.
sovas sova.
najj finger, nagel, tå.
sovv nål.
nakk näsa.
starrav tända.
pajj sjö, vatten.
strimfi strumpor.
pallaria hatt.
sumnakaj guld.
pagglo handklo.
säbuno väst.
pappin gås.
fagglo ridande polis.
papputfi skodon.
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fasso klocka.
favor° barn.
fen (ogift) flicka.
findo såra.
finnas hugga.
fukkar sjunga. fukkar djili
sjunga vackert.
furi kniv.
fällo rep.
färasko dikklo huvudschal.
tan tråd.
tann säng.

tekkno märno skorpor.
Vadd mjölk.
tradal köra. tradal vordomäsa
köra med vagn.
tsono madrass.
tsära tält.
tudd mjölk.
tullomas fläsk.
tyradomas kokt kött.
vass hand.
vasselo litet berusad.
vordon, vordonäsa vagn.

Table des matieres et resumés (1909).
Quelques contes, releves dans le district de Östra Göinge (prov.
de Scanie) par Per Johnsson, p. 5--8.
Les habitants des contrees boisees du nord-est de la province se moquent des habitants de la plaine au sud-ouest, et les
presentent, dans leurs contes amusants, comme de grosses betes.
On fait croire å une paysanne de la plaine que dans une vieille
marmite qu'apporte l'homme de Göinge, on peut cuire des pois
sans feu, et on la flit payer bien cher å cette niaise. Il leur
vend aussi un renard å l'aide duquel on pourra peindre en rouge
les moutons, ce qui ne reussit que trop bien (le renard les mord
tons). Un paysan de Göinge a oublie sa faux dans un champ
de trefle, ot il a vole de l'herbe pour son cheval. Les indigenes, apercevant ce « mangeur d'herbes », ont grand peur et
finissent par se eouper le con. Une earavane de la plaine vient
å Göinge pour se procurer du bois, le premier perd sa hache
et les suivants — deposent leurs haches ou le guide a depose
la sienne. Depuis l'epoque des guerres acharnees du 18e siecle les
» snapphanar » = francs-tireurs ont une tres mauvaise renommee.
En arrivant au pont de Sibbhult on se bat avec une volee
de frelons, en croyant que ce sont des snapphanar », et l'on
essuie naturellement un grand echee. Une autre fois qu'en
arrivant au meme pont on y trouve un scarabee paisible, on est
convaineu que c'est un « snapphane » masque, et l'on se sauve.
Le lutin domestiqne (goenisse, tomte) a pris le röle du
diable ou de l'ours trompe, quand ceux-ci labourent le champ en
commun avec le paysan rnse (ou le renard): å la premiere recolte
le lutin prend les raeines de l'orge, å la seconde, les feuilles des
pommes de terre.
Le vieux paysan de Brorstorp, recit annote en patois de Broby,
par Per Johnsson, p. 9-10.
Du district Östra Göinge au nord-ouest de la prov. de Seanie. Le vieux paysan de B. s'est vendu au diable å la fagon
et sons les conditions ordinaires. Le diable vent louer un valet,
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celui-ci s'4are dans la fort. Quand le paysan est mort et
dolt etre enseveli, les chevaux qui transportent la bire s'arretent
et restent immobiles jusqu'å cc que les cloches de Nglise
commencent å sonner.
Peine de mort et condanuAs, bourreaux et supplice. Quelques traits de l'histoire du droit et de la civilisation, par
Arvid Ulrich, p. 11-26.
De diverses lois et ordonnances, promulguks en Sukle å diff&
rentes époques, il ressort que l'exkution du supplice kait accompagnk jadis de certaines pr4arations et de certaines ~monies,
et il ressort encore que la pompe imposante avec laquelle tait
exkutk la peine de mort pouvait quelquefois porter des personnes ambitieuses, spectateurs de cette cmonie, å commettre
des crimes afin d'are exkutks avec ces formes solennelles. On
a dft, en raison de tels faits, abolir ou rkluire ces ckmonies.
Le grand public a toujours traW avec le dernier m4ris le
bourreau et son mäler. C'est en vain que le gouvernement a
essayé de raabiliter, par diverses ordonnances, l'honneur du
bourreau. On dklare que le bourreau, sa famille et ses valets
se trouvent sous la tutelle spkiale du roi, que la charge du
bourreau ne doit pas etre r4utk infamante, que lui, sa famille
et ses valets ne doivent pas etre exclus de la sociW des gens
honnetes, sous peine d'are traité comme qui contrarie par ailleurs
la volonté du roi. D'autre part, le gouvernement lui-meme
»'est pas trop cons4uent dans sa manikre de voir. Il y a des
ordonnances qui parlent « du bourreau et d'autres gens commega » ou meme « du bourreau et d'autres vagabonds »
cc qui
certes, n'a pu augmenter le prestige du malier.
De la vie konomique des paysans danois. Notes de Valbor g
Meden, p. 27-37 (additions de M. Kristensen, p. 37).
Des archives de l'ficole spkiale d'Uonomie domestique
d'Upsal. Travaux (aux champs et å la maison) et repas dans une
ferme de Sködstrup (paroisse du Upart. de Randers, Jutland)
pendant deux jours d'k6 Caquement de harengs et raie cuite å
Söborg (paroisse du &part. de Frederiksborg) Sjx1land). Cuisson
de pain et brassage de bik.e å liödstrup. Elve des abeilles
å Skeiby (paroisse du Upart. de Arhus, Jutland).
Le peuple de Bärgsjö (prov. de Hälsingland). Tableaux de la
vie, contes et rkits, en patois, par E. 0. Nordlinder, p.
38-77.
Notices sur l'histoire et le dialecte de la paroisse, donnks
par un paysan. Noms de lieux et de personnes, sobriquets,
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noms de ehiens, comment on appelle les animaux domestiques;
rnots et phrases. Un paysan paie les dimes au cur6 Caractkistique du peuple. Culture des champs, påturage dans les montagnes, Oche, industrie domestique. Habitation, vkements, nourriture. Voyages; fåles, noces, mort. Mkorologie et zoologie
populaires. Les jeunes gens. Maladies et remMes. Croyances
(chasseurs au ehalet, livres-lutins; cloche noye dans le lae).
Jeux. Chansons. &quelle. Proverbes et dietons.
Petit vocabulaire du patois vestrogotique. Par C. G. Styffe et
8. Lampa, p. 78-86.
Extrait d'annotations faites par J. A. Gyllenhaal (mod en
1788, directeur de mines), avec des additions d'aprU le eur
A. Linderoth (nC en 1814). Supplånent au grand vocabulaire de Hof (Dialectus vestrogothiea) de 1773, rédigé par M.
Lampa.
La limite entre les dialectes suklois rnkidionaux et centraux dans
les districts de Mo et Tveta, par B. Karlgren, p. 87-95
avec une earte.
Limite la plus importante du domaine des langues scandinaves, celle d'entre dialectes scand. (et suklois) mkidionaux
et centraux (le groupe mkidional renferme les dialectes du sud
de la Sukle et ceux du Danemark). La Umareation ne fait
pas une ligne tranehante, majs une bande assez large dans laquelle, en passant du nord au sud, disparaissent l'un apr6s
l'autre les traits earactkistiques des parlers centraux, et entrent
eeux des parlers mkidionaux. Sur la carte, la ligne verte 4aisse
entoure le district de Mo (Mo härad), les limites des paroisses
sont marquks par des lignes vertes plus minces. Dans le
district voisin, Tveta, les recherches ne coneernent que la
paroisse de Månsarp.
Les lignes rouges &marquent les caraetkistiques des parlers:
Ainsi
Au sud de la limite 1:
le ?!. eacuminal-trknulant est rempla& par 1 ordinaire postdental;
aux supradentales etc. <- r + d eorrespondent d etc. sans
r ou un k sans d;
au des provinees gothiques correspond jp;
au v dentilab. (dans kv, sv) eorrespond w bilab.;
a fernA devant k, g est remplacé par a ouvert;
des diphtongues s'entendent au lien de voyelles longues.
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Au sud et å l'est de la limite 2:
r apical est remplacé par Lin h, grassey;
: två, deux etc.).
tv- par pwAu sud de la limite 3:
au v (hv) correspond un w:
les verbes distinguent entre sing. et plur.
Au sud-est de la limite 4:
on trouve w, v au lien de g dans skuw : skog (börs) etc.
a (ao) dans lagg (laogg) : iftgp, (long) etc.
prt. kallade etc. au lien de kalla.
Les recherches de M. Karlgren ne font que commencer la
(kmarcation prkise des deux groupes.
Notices sur la langue «rommarA », par Arvid Ulrich, p. 95-102.
Le «rommaJA» est parM par les maquignons et les colporteurs
vagabonds. Collection de mots et une chanson, annot4 d'aprU
un certain K. å la prison.
Notices sur la langue des tziganes suMois, par Arvid Ulrich,
p. 103-107.
Noms de nornbre. Vocabulaire.

Namnförteckning.

Gyllenhaal, Johan Abraham, västg. f. 1750, d. 1788 som
bärgmästare:
S 78
Västgötaord från 1700-talet
Johnsson, Per, skån., lantbrukare (Emitslöv):
5.
»
Några sagor, uppt. i OGröinge
9.
Brorstorpagubben
»
Karlgren, Bärnhard, smål. (upps.), fil. kand.:
Om gränsen mellan syd- ock mellansvenska mål . . . . » 87.
Kjellström, J., gästr. (upps.), fil. dr, lärare vid folkhögskolan
i Tomelilla:
38.
Korr. Bärgsjömål
Kristensen, Marius, jyll., fil, dr, lärare vid Askovs folkhögskola:
Korr. ock tillägg till »Hverdagliv blandt danske almuefolk» » 27.
Lampa, Sven, västg. (upps.), docent i folklivsforskning vid
Upps. universitet:
» 78.
Västgötaord från 1700-talet
Moden, Valborg, fr. Ålborg i Danmark, genomgick lärarinnekurs i huslig ekonomi vid Fackskolan i Uppsala
1900—Oj:
Hverdagsliv blandt danske almuefolk
» 27.
Nordlinder, E. 0., f. i Nianfors (Häls.) 1827, vistades
1837-59 huvudsakligen i Bärgsjö ock andra delar av
Hälsingland, kartograf, teckningslärare i Luleå:
» 38.
Bärgsj ömål
Styffe, C. G., västg., bibliotekarie vid Uppsala universitet, f
1817, d. 1908:
» 78.
Västgötaord från 1700-talet
Ulrich, Arvid, stockh. (upps.), borgmästare i Säter:
Livssaker ock dödsfångar, bödlar ock avrättningar . . . » 11.
Ett ock annat om rommanespråket . . . .
. . . . » 96.
Ett ock annat ur sigenarspråket
» 102.

Innehåll.
Titelblad.
Några sagor. Uppteckningar från Östra Göinge härad i
Skåne av Per Johnsson
s 5.
Skogsbor ock slättbor. Goenissen ock bonden.

Brorstorpagubben. Bygdemålshistoria från Östra Göinge,
upptecknad på Broby-mål av Per Johnsson. . . . »
Livssaker ock dödsfångar, bödlar ock avrättningar. Ett
stycke svensk kultur- ock rättshistoria av Arvid
Ulrich
»
Hverdagsliv blandt danske almuefolk. Optegnelser av
»
Valborg Medan

9.

11.
27.

Dagsorden på en dansk bondegård: söndag, 12 aug., og
hverdag, 13 aug. Nedsaltning av sild. Bagning. ölbrygning. Biavi. Med tillägg av M. Kristensen.

Bärgsjömål. Anteckningar från Bärgsjö socken i Hälsingland på socknens mål (1870-talet) av E. 0. NordUnder
»

38.

Esänges-Jantes redogörelse angående Bärgsjö. Namn. Lockord. Ord ock talesätt. Tiondebondens ärende däri prästgården. Några stycken stutta provbitar utav ömse slagen:
folklynne, jordbruk, fäbodar, fiske, hemslöjd ock hantvärk,
byggnader ock bostad, kläder, mat ock dryck, affärer, färdeliv, årets ock livets skeden, väder ock vind, om djur,
ungdom, sjukdomar, folktro, lekar, visor, ramsa, ordspråk,
folkhumor.

Västgötaord från 1700-talet. Anteckningar utg. av Sven
Lampa
»
Anteckningar av J. A. Gyllenhaal ock 0. G. Styffe, som

78.

tillägg till Hofs »Dialectus vestrog.», med förklaringar av
Sven Lampa.

Om gränsen mellan syd- ock mellansvenska mål inom
Mo ock Tveta härader, av Bärnhard Karlgren . . »
Med karta.

87.

INNEHÅLL.
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Ett ock annat om rommanespråket, av Arvid Ulrich . . S. 96.
Ordlista. Visa.

Ett ock annat ur sigenarspråket, av Arvid Ulrich
Räkneorden.

. » 102.

Ordlista.

Table des matkres et rsumU
Namnförteckning
Innehåll
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Till årg. 1909 höra som bilagor:
Älvdalsmålet i Dalarna. Ordböjning ock syntax, akad. avh. av
Lars Levander (IV. 3).
Gotlandstoner. Visor ock melodier, upptecknade av Aug. Fredin,
s. 1-128.
Sägner ock folktro, seder ock sagor från skilda landskap, samlade av Olof Hermelin, s. 1-96.

8-09854 Sv. landsm. 1909.

Ärg. 1906:
NYBLIN, Staffanssjungning.
KJELLIN, Predikodeklamation.
JOHNSSON, En svartkonstbok från ö. Göinge.
KULLANDER, Samtal på Västgötamål.
KALLSTENIUS, Tillägg o. rättelser till »Värml. bärgslagsmålets
ljudlära.
HULTMAN, Nuckömålets »fyra».
SUNDBÄRG, Ordlista öfver Jemtskan.
NORLIND, Melodier till folkvisor ock folkdanser.
KALLSTENIUS, Tre visor av Pär Jonsson (»Dresk-Pär»).
WEISS, Sägner ock historier på Aspelandsmål.

Bilagor:
DANELL, Nuckömålet, s. 5-180.
HELLQUIST, Sjönamn I, s. 611-812; II—V, s. 35-130; VI,
s. 1-26.

Arg. 1907:
STORCKENFELDT, Västgötasiigner.
DANELL, Nöckömålets fiur 'fyra'.
SAHLGREN, Om Svenska apiko-gingivaler.
KALLSTENIUS, Värmländska bärgslagsmålets formlära.
BOETHIUS, Oremålets ställning inom dalmålet.
ZETTERQVIST, Minnen från Gärdslösa.

Bilagor:
H. & E. Folkminnen, s. 375-532 (IX. 1).
ANDERSSON, Skånska melodier, s. 133-244 (XIV. 1).
Kungl. bibliotekets visbok i 8:o, s. 81-1'59. (Bih. III. 2).

Ärg. 1908:
CAPPELIN, Arvid i öshult.
LAMPA, Bjärke härad.
SAHLGREN, Edsbärgs härads sjönamn.
OLSSON, Visor.
MJÖBERG, Visan om älskaren vid gluggen.
BUERGEL GOODWIN, Det moderna isländska uttalet.

Bilagor:
WIGSTRÖM, Folktro ock sägner, s. 405--452. (VIII. 3).
ANDERSSON, Skånska melodier, s. 245-356. (XIV. 1).
LAMPA, Folklekar från Västergötland, s. 3-114. (XIX. 1).
LÄFFLER, Taksteinarsägnen, s. 37-60. (XIX. 6).
KARLGREN, Folksägner från Tveta ock Mo härader. (B. 2.)
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