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n

Ord ock uttryck inom kustfisket i
Helsingland.
AV SVEN HEDBLOM.

Föreliggande uppsats är resultatet av egna undersökningar
ock iakttagelser, gjorda under några somrars vistelse i den
helsingska skärgården, framför allt sommaren 1911, då jag
hade ett av Norrländska studenters folkbildningsförening
lemnat stipendium för undersökningar i hembygden. Som
rubriceringen anger, rör sig uppsatsen med kustfisket i Helsingland. Insjöfisket ock fiodfisket falla alltså ej inom ramen för arbetet. Mycket, som här upptagits, skulle dock
likaväl kunna rangeras under rubriken insjöfiske; detta beroende därpå, att i Helsingland ock i Norrland i allmänhet
fiskfaunan i insjöarna ock längs kusten på grund av den låga
salthalt ock svaga havsprägel, som Bottniska viken besitter, i
flera avseenden företer stora likheter. Härav följer ju vidare, att
många redskap, som längre söderut skulle hänföras uteslutande
till insjöfisket, här i Norrland även förekomma inom kustfisket.
Närmare angivet kommer således uppsatsen att förutom det
egentliga kustfisket — om jag så får säga -- d. v. s. strömmingsfisket med skötar ock not, även upptaga fiske med vanliga nät,
ryssjor ock krokredskap. Det är orden ock uttrycken inom
dessa slags fisken, facktärmerna, som i denna uppsats avses. För
att göra dem lättare förstådda ock eventuellt förläna uppsatsen
större intresse även för en icke-fackman har jag undvikit lexikalisk uppställning ock föredragit att skildra själva fisket för
att efterhand inpassa tärmerna i den miljö, där de höra hemma.
Miljöskildringen kanske kan vara av något intresse för folklivsforskaren. Vid sådana tärmer ock uttryck, som äro specifikt
helsingska, samt vid sådana, som förefallit mindre kända ock
vanliga, har jag till ledning för den oinvigde med prof. Lundells
landsmålsalfabet angivit det eller de uttal, som begagnas av
helsingefiskare.
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Någon gång har jag rådfrågat följande källor: SVEN EKMAN,
Norrlands jakt och fiske; E. Smf, Båtseglarordbok; Nord. Familjebok; priskuranter o. d. — detta dock mera i enstaka fall. Som
redan nämnt, är uppsatsen huvudsakligen byggd på egna iakttagelser ock de välvilliga upplysningar, som lemuats mig av
helsingeflskare, bland dem framför allt fiskare på Kråkö fiskläge
i Hudiksvalls skärgård. Till dem ber jag på detta mig till
buds stående sätt få framföra mitt tack.
För att ge läsaren en livligare bild av facktärmerna har
jag i de fall, det tyckts mig lämpligt, bifogat teckningar av
redskap, nätsättning ra. m., försedda med approximativa skalor.

I slutet på april månad, då islossningen ock snösmältningen framskridit så långt, att sunden ock vikarna blivit fria
från is ock skären ock öarna rena från snö, då börjar helsingefiskaren ta itu med de närmaste förberedelserna för sommarens
fiske. Är han bosatt på fiskläget året om, har han endast att
leta fram sina redskap, skaka av dem vintersömnen ock så
omedelbart gripa sig an med fisket. Detta händer dock mera
sällan. Oftast övervintrar helsingeflskaren i socknarna efter
kusten eller i någon av de bägge helsingestäderna ock flyttar
ut till sitt fiskläge på våren för att åter på senhösten flytta
tillbaka till »vinteridet» på landet eller »i stan». De som bo »i
stan» på vintern, kallas allmänt stadsfiskare (pl. ståsfiskrar 1.
ståsfifrar). De bildade ursprungligen egna s. k. fiskarskap
inom respektive städer. Än i dag bo de i sina särskilda stadsdelar, som pläga kallas fiskarstan. Namnet »flskarskap» förekommer ännu någon gång, men mycket sällan, ock det nästan
uteslutande som motsats till borgerskap. »Stadsflskrarna) räkna
sig för något förmer än sina konkurrenter i kustsocknarna, dem
de med ett visst förakt kalla »bönder». Avundsjukan hör ju
här mer än i andra fall till yrket.
I början av maj månad i allmänhet boför (bofair) helsingefiskaren, d. v. s. flyttar ut till skären (fira). »Boföra» användes
även om inflyttning på hösten. Varje hamnlag beger sig till
sitt fiskläge eller, som vanligaste benämningen är, hamn. När
de kommit till sina hamnar, vidtager omedelbart iordningställandet för sommarens kampanj. Ock då börjas naturligtvis först
med bostäderna. Varje fiskare har sina egna skärboningar
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(f.tr7(59pgar). Dessa bestå först ock främst av fiskarstugan,

som vanligtvis endast innehåller kök, ett rum för pigan, det
s. k. kontoret, ock skafferi. Med fiskarstugan är oftast — icke
alltid — sjöboden (9b4a 1. flibcia) sammanbyggd. Dessa sjöbodar (fig. 1) förete så gott som alla en gemensam byggnadsstil
i hela Helsingland. Själva sjöboden eller strömmingsboden (2: a),
i vilken kärl ock strömming förvaras, är på två sidor omgiven
av svalgångar, av vilka den, som löper utefter långsidan, kallas
långsvalen (Usgsvåk, 2: b), den på kortsidan skötsvalen (fiftsvgra,
2: c). Skötsvalen är till halva sin längd brädfodrad ock tjänstgör som. förvaringsrum för nät o. d. Vindsvåningen, sjöbod-

Fig. 1. lisoo.

Fig. 2. 1 /200.

botten (fibob6W) eller, som den ofta i hastigt tal benämnes,
sjöbotten (foböt), står genom en trappa i förbindelse med
strömmingsboden ock utgör bl. a. liggplats åt fiskardrängen.
På flera fisklägen finnes ännu en bod, som vanligen ligger inbyggd
mellan fiskarstugan ock sjöboden, den s. k. mellanboden (malam-

b4a). Den är mästadels apterad till snickarevärkstad. Sjöbodarna,
som äro byggda på brokar (br?2k4r) nere vid stranden, sträcka
sig ett stycke ut i vattnet ock ligga på ett avstånd av omkring
4 m. från varandra. Rummet mellan två sjöbodar kallas sjöbodländing (fäolienig) eller enbart länding ock bildar en utmärkt skyddad tilläggsplats för fiskarnas båtar. »Länningen»
är oftast på två eller tre sidor kringbyggd av bryggor. På
vissa fisklägen finnas även invid sjöbodarna särskilda båthus,
som skydd för båtarna mot rägn ock oväder.
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Fig. 3. 500.

Sedan väl »boförningen» (boftivga) undanstökats ock skärboningarna ställts i ordning för sommaren, är fiskarens närmaste bestyr att se om sina redskap för fisket. Ock första
omsorgen gäller då fiskarens kanske viktigaste redskap, den

Fig. 5. 'i im
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sjödugliga ock bärkraftiga bottenhavsfarkost, som allmänt bär
namnet skötbåt (fktbeit).
Skötbåtens olika delar äro, om vi gå i ungefär samma
ordning, som en skötbåt bygges, följande (se fig. 3-13).
Först ha vi kölen (3: a), som föröver fortsätter i framstäven eller förstäven (3: b), akterut i bakstäven eller akterstäven
(3: e). Spetsen på en stäv kallas stampik (3: d). För att
stävarna ej skola taga skada vid varje oförutsedd törn eller
skavas ock nötas sönder, äro de järnskodda. Järnskoningarna
kallas drag, närmare angivet bakdrag ock fördrag (filo/råg).
Stommen, på vilken bordläggningen — den yttre beklädnaden —
fästes, utgöres å skötbåten av en samling vränger (vrdear, 4: a).
En oskrädd vrång kallas annkost (åeköst). Benämningen spant
i stället för vrång är mindre vanlig bland helsingefiskare. Tvärs
över kölen gå plankor, som sitta fastbultade vid motsvarande
par vränger. De bära namnet bottenstockar (5: a). De bräder,
som bilda beklädnaden ock äro lagda långskepps utanpå vrängerna, kallas bord eller sidobord (3: c). Förr tillvärkades de
med jälp av vinnor (vivar), korta bitar, som klövos av i båge
växt virke. »Vinnorna» användes mellertid endast vid botten
mot stävarna med bord emellan. Vid tredje bordens ändar,
nerifrån räknat, sattes ännu kortare »vinnor», s. k. täljkinningar (teeipirggar). Numera tillvärkas alla borden av bräder,
som basas, d. v. s. uppmjukas genom hett vatten eller ånga, så
att de lättare kunna böjas. Antalet bord växlar. Vanligaste
antalet är fäm. En båt med fän] bord från kölen upp till suden
(se nedan) kallas flimbörding (fienzbgn). Även fyrbördingar
förekomma i Elelsingland. Aro borden lagda kant i kant, så
att yttersidorna bilda en jämn yta, säges båten vara byggd på
kravell (po-krav) ock kallas med hänsyn härtill kravellsbåt.
Benämningen klaversbåt (1c14,vajb4t), som är mycket vanlig,
bl. a. bland fiskare i Hudiksvalls skärgård, beror kanske på en
missuppfattning. Äro borden däremot lagda så, att det ena
bordets underkant skjuter något över det underliggande bordets
överkant, säges båten vara byggd på klink ock kallas klinkbåt. Den senare typen användes uteslutande på de helsingska
skötbåtarna. De nu moderna ock bland fiskare på senare tider
mycket använda motorbåtarna eller motrarna (mötrana), som
de vanligen kallas, äro ofta byggda på kravell. Längs ytter-
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kanten på översta bordet löper sudlisten (sgistti 4: b), längs
innerkanten en motsvarande list, som kallas innanholt (inanhat
4: c). Hela överkanten på bordläggningen med sudlist ock innanholt kallas sud (su sa, 4: b + c) ock motsvarar vad vi mena
med reling. För att skapa större stadighet finnes vid varje stäv
mellan de sammanlöpande översta borden fastbultad en större
kloss, som bär namnet stamkraft (4: d). På sina ställen i Helsingland, som t. ex. i Njutånger, kallas den stamkatta (stamkåta).
I »stamkraften» sitter stamringen, i vilken en fäst, d. v. s. en
förtöjningslina, är fastgjord. Över kölen löper mitt i båtens
botten en grövre planka, som kallas kölsvin (4: e). På bägge
sidor om kölsvinet ligger en bred brygga, flaken
(fl4kan, 4: f), som vilar på bottenstockarna ock
tjänstgör som golv. Sudstoekat (sicstökar, 4: z,
5: c) benämnas de lösa, bredare lister, som
vila på flakens ytterkanter mot bordläggningen
Fig. 6. 1/100.
ock vrängerna. Såsom nödvändiga stag för
båten löper mellan 3:e vrångparet framifrån räknat ock likaså
mellan 3:e vrångparet bakifrån räknat tvärsöver från bord till
bord s. k. bett (bet, 6: a, 4: g), av vilka det förra närmare bestämt
bär namnet frambett, det senare bakbett. Bettkrok (6: b) kallas
ett »knä» av trä, som finnes fastbultat vid varje bettända. Mellan
varje bett ock närliggande vrång löpa på var sida lösa lister, s. k.
bettpinnar (4: h), vilka tjäna som underlag för sittbrädena eller
skotten (skal). Dessa kallas efter läget framskott (4: i) ock bakskott (4: j). Mellan bakjo
lskottet ock bakstäven ha vi pumpen (se
e fig. 7) med pumpränna (7: a), pumpstake
(7: b) ock pumpsäek (7: c). Under pumpFig. 7. 1 /100.
rännan, mellan denna ock båtens botten, står
på kant en lös brädvägg, det s. k. pumpskottet (7: d). En motsvarande vägg finnes placerad mellan bakbett ock båtbotten ock
kallas snedskott (snsk6t, 6: e). Rummet mellan pumpskott ock
snedskott kallas östen (st, 4: 1) ock dess golvlucka östlucka.
Den del av skötbåten, som ligger för om frambettet, kallas framstam; den del, som ligger akter om pumpskottet, bakstam.
Stam är ofta gemensam benämning för fram- ock bakstam.
Man säger t. ex. »fram i stammen» (fram÷stcima), »bak i stammen»
(bak--stcima). Som stöd för stormasten (3: f) löper från sud till
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sud en löstagbar planka, som kallas toft (toft, 4: m). I denna
inpassas stormasten, så ofta den användes, ock riglas fast med
en s. k. hasp eller tofthasp (hasp I. töftcisp, 4: n). Maständan
inpassas i en kloss på kölsvinet, som bär namnet mastfot (4: o).
På samma sätt placeras fookmasten (3: g) i förstävens stamkraft. Övriga lösa delar utom masterna äro vidare rodret (3: h)
med rorkult eller rorpinne (3: i)
fl
ock rorgä,ngare (3: j, 8). Rodret
fl
löper kring en järnskena på akterstäven, som kallas rorten (rb.O.n).
Fig. 8. Vioo.
Så ha vi årorna (fig. 9), vilka bestå
av handtaget (9: a) ,ftrbladet eller
bladet (dirbk4t I. bk .4t, 9: b) ock
årlommen eller lommen (drldnapn
1. 16m9n, 9: e), d. v. s. den grövre
1 -b
delen på åran nedom handtaget.
Fig. 9. Veo.
Fig. 10. 1/3o.
Den del på åran, som nötes vid
roendet, kallas rodden (röck, 9: d). Under roendet stödes åran
mot en kloss vid suden, som kallas hå (ha, fig. 10) ock är försedd
med håband (hdbatt, 10: a), som gripa om årlommen. Håbanden
kallas också på sina håll i Helsingland för -Ler (par, sg. dika).
Namnet kommer enligt fiskares eget förmenande därutav, att
ålskinn ibland användes just till håband på grund av sin hållbarhet. Vidare finnes en spjärnkäpp (spliefocke) liggande mellan
två vränger för att tjäna som spjärntag för fötterna vid roendet.
Skulle skötbåten någon gång bli så last, att ›vattne stryker
jäms mä sua», som det heter, då måste skvättbord eller värbord
(mkrbp:k, 5: e) finnas till hands för att sättas upp längs sudlisten.
Dessa lösa bord kunna vara dels av trä,
s. k. sjöbord, dels av duk. I senare fallet
fästas de upp på galvaniserade värbordsstöttor (vckrbos,Mtr).
Övergå vi så till seglen, så finna vi, att
de ojämförligt fiästa skötbåtarna äro riggade
Fig. 11. 1/400.
så, som fig. 3 utvisar, d. v. s. med loggertrigg. På några fisklägen, t. ex. Olmens fiskläge i Hudiksvalls
skärgård, äro skötbåtarna försedda med ett mindre segel i
aktern, apsegel eller apa (se fig. 11). Seglen äro tillvärkade
av segelduk, tre- 1. fyrsidigt skurna ock skodda i kanterna
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med rep, s. k. lik (ilk, 3: k). Seglens överkanter, råliken, äro
fastlitsade vid jämförelsevis smäckra rår (3: 1) förmedelst råband (3: m) ock nockbändslar (nökbc'enslar, 3: n). Ändan på ett
rå kallas nock eller rånock (rtftnök). Bändsel är generell benämning på en bindning. Härav förstå vi genast, att nockbändslar endast avse bindningarna på rårnas ändar. Hörnen på
ett segel kallas horn, närmare angivet fallhorn (3: o), halshorn
(3: p), sprithorn (3: q) ock skothorn (3: r). När seglen skola
»hissas» eller »sättas», hakas rårna upp i racken (råk?n, 3: s), en
järnring som löper på masten. Backen kan hissas upp ock ned
förmedelst en lina, ett fall, som löper i en trissa, infälld i
mastens spets. Storseglets eller storns (st, 3: A) fall kallas
storfall (3: t), fockens (3: B) fockfall (3: u). Fallen »läggas
b
fast» i krampor (kråmpar) eller knapar (12: a),
som sitta fästade nerpå masten. Seglens ställning
Fig. 12. Vso,
mot vinden regleras genom skot (skot), fockens
genom fockskotet (3: v), storseglets genom storskotet (3: x).
Fockskotet sitter fästat vid skothornet. Storskotet däremot är fästat vid en smäcker bom (3: ä), oftast ungefär hälften så lång som
underkanten av seglet, vilken är fastlitsad vid liket. Storskotet
löper i en talja, bomtaljan (3: y). Alla skoten läggas fast i
krampor eller kipar (Mar, 12: b). Väl att skilja från en krampa
är ett s. k. vred (vro, 6: d). Detta senare är vridbart ock användes
som rigel för bl. a. snedskott o. d. Allt efter behov reglerar
man seglens ställning genom att antingen hala
in på skoten eller skota an eller genom att
släppa av (11cep-d) eller släcka på desamma.
För det fall att segelytan eventuellt behöver
minskas, äro seglen försedda med rev, d. v. s.
Fig. 13. 1/400.
1-3 parallella rader av på segelduken fästade
revsäjsingar (3: z), en säjsing eller ett litsband för varje duk eller
våd (3: å), förmedels vilka den hoprullade underdelen av seglet
knytes upp. Detta kallas att reva. Revar man ända intill
djupaste säjsingraden, säges man ha bottenrev eller ha bottenrevat. I stället för fock förekommer ibland klyvarsegel eller
klyvare (fig. 13). Klyvaren är triangelskuren ock har halshornet fästat i stampiken, ock klyvarfallet löper i en trissa i
stormasten. Dess skot kallas klyvarskot.
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Återstår nu att nämna de i Helsingland oftast förekommande
skötbåtstyperna. De äro huvudsakligen två, nämligen krokstävar

Fig. 14. 1/80.

Fig. 15. 1 /80.

Fig. 16. 1/80.

(fig. 14) ock rakstävar eller spegelbåtar (fig. 15 o. 16). Skillnaden ligger i akterstävens utseende. Krokstävarna ha nämligen, som namnet anger, böjd akterstäv, äro sålunda nästan
lika i föra ock aktern. Rakstävarna eller spegelbåtarna däremot
sluta akterut i en plan vägg, den s. k. akterspegeln. Som en
tredje typ skulle man kunna betrakta den s. k. Enångersbåten,
i dagligt tal döpt till enångrare (nderara), som till skillnad
från de vanliga skötbåtarna har brett gångbord (5: d) på suden.
»Enångrarna» ha på senare tider blivit mycket omtyckta ock
moderna.
Under vintern har skötbåten stått uppdragen på land.
Aprilsolen har kanske tittat fram litet mer än vanligt, så att
båten börjat gistna (Ostna). Då letar fiskaren
fram drevjärn (fig. 17) ock kyla (pyra, fig. 18)
ock driver båten, d. v. s. fyller igän de gistnade fogarna i bordläggningen, nåten, förmedelst
tjärdrev. Sedan drivningen blivit färdig, tjäras Fig. 17. Fig. 18.
i/80.
båten, varpå den efter vederbörlig torkning sjö- 1/20.
sättes ock tils vidare förtöjes i ländingen i väntan på det egentliga fiskets början.
Det fiske, som huvudsakligen Ock på många fisklägen i
Helsinglands skärgård nästan uteslutande bedrives, är strömmingsfisket. Det redskap, som nu för tiden ojämförligt oftast
användes härvidlag, utgöres av ett slags nät, som kallas strömmingsskötar (strkni. igsfitar), vilka givit den ovan beskrivna
skötbåten dess namn.
En sköta (Pta) knytes eller bindes som övriga nät i
maskor, vanligen av 6-trådigt bomullsgarn. Sidan i en maska
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kallas maskstolpe eller bord (19: a) ock varierar mellan 15 ock
20 mm. Avståndet från knut till knut kallas varv (19: b). För
att garnet ej skall löpa, d. v. s. glida, knytas en sorts starka
knutar, som kallas laxknutar. En maska
qestår alltså av två varv. Det antingen
maskin- eller handknutna garnet bos
(bQs 1. bo), d. v. s. fästes upp vid linor.
De linor, som löpa längs långsidorna,
kallas telnar (tinar) de efter kortsidorna
kallas stadlinor (stialinar). En sköta
utan telnar ock stadlinor säges vara obodd
Fig. 19. 1/8
(i?b6c/). Motsatsen kallas bodd sköta. För
att garnet ej så lätt skall slitas sönder invid telnarna, är varvet
närmast dessa, det s. k. boningsvarvet (binngsvcirva), bundet av
grovt bomullsgarn, vanligen »16-nummers». De härpå följande
varven, från telnen räknat ofta ända intill det 20:e,
äro likaså knutna med garn, som visserligen ej är så
grovt som garnet i boningsvarvet, men dock grövre
än
skötans övriga garn. Denna del av garnet
Fig. 20. 56.
kallas underbindning (itnarbin}g). För att skötan
skall inta lodrätt ställning i vattnet, är övertelnen försedd med
flöten, undertelnen med sänken, stenar. Flötena bestå av skurna
korkskivor, som äro bundna vid telnen med tågor eller tråd.
Fiskaren kallar dessa flöten uteslutande flarn (Par)
ock telnen, vid vilken de äro fästade, flarnteln
(fHttckg, fig. 20). Benämningarna flöten ock flötteln
eller överteln höra mera till nätfabrikationens
Fig. 21. 1/16.
tärminologi. Vid undertelnen — sänktelnen —
eller, som fiskartärmen lyder, stentelnen (stMtcbg, fig. 21), sitta
knutna jämförelsevis veka snören på omkring 5 meters avstånd
från varandra. I dessa hallband (hcilban) snaras sänkena, hallstenarna (hålstMaga). I varje hörn av skötan sitta stroppar
(strbfar, 19: c), som med hänsyn till sitt läge kallas flarnstroppar (fkkströfar) ock stenstroppar. Flarnet närmast en
stropp, ändflarnet (ienfircira), är större ock försett med ägarens
namn ock anteckning om skötans storlek. Skötarna variera
nämligen i längd ock djuplek. Längden kan vara 30-70 meter,
djupleken 3,5-15 meter. Fiskaren indelar sina skötar efter
maskantalet från teln till teln i endyftingar (125 maskor),
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tvådyftingar (250 maskor), tredyftingar (375 maskor), fyrahundringar (400 maskot.), fyrahundrafämtingar (450 maskor)
o. s. v. En dyft (dyft) är alltså = 125 maskor. Oftast bildar
dock varvantalet per kvarter indelningsgrund. Så talar man
exempelvis om sjuvarvsskötar.
Låtom oss antaga, att fiskaren gjort i ordning sina redskap
ock är beredd att fara ut på strömmingsfiske. Vi ha blivit inbjudna att följa med på en tur ock ha med tacksamhet mottagit
inbjudningen. Under de nödvändiga förberedelserna slå vi oss
ned i bakstammen på skötbåten, där vi funnit en lämplig åskådareplats.
Vår fiskare ror i lag eller ror på halvbåt (ro-po-hålvbeit)
med en annan fiskare, som har halv lott i fångsten. Han kallar
på denna sin lottkarl (låtkcitr). Så bära de ned skötarna till
ländingen ock lägga dem på bryggan vid skötbåten, alltid så
att flarntelnen är vänd mot bakskottet. Under tiden får pigan
plocka fram hallstenarna, vilka, när de icke begagnas, ligga
uppvräkta i en hög vid sjöbodväggen. Ock så vidtager steningen.
I fiskarspråk är »stening» ett ganska generellt begrepp. Det
innebär icke blott hallstenarnas knytande vid hallbanden, utan
även, ock det nästan oftast, skötarnas fullständiga iordningställande till läggning. När en fiskare frågar en annan, om
han har stenat, så menar han därmed, om han har skötarna
helt ock hållet i ordning, så att han är färdig att ge sig ut.
Fiskaren ock hans lottkarl kliva ner i båten. En av dem
plockar ner flarn, den andre stenar, d. v. s. knyter fast hallstenarna i hallbanden. För att snaran skall bita om stenen
bättre, blöter han den i munnen, innan han träder den över
stenen. Han kysser hallbanden, som det ibland plär kallas.
Vanligtvis sätter han några större hallstenar invid stropparna
ock här ock var bland de mindre. Som ovan nämnts, äro hallbanden jämförelsevis veka, för att de lättare skola springa av,
ifall hallstenen skulle fastna eller haka upp sig i bottnen. På
så sätt riskerar fiskaren icke att slita sönder garnet så lätt.
Sedan en sköta stenats, knytes en andra vid, flarnstropp i flarnstropp, stenstropp i stenstropp. Ock så fortsätta de, tils de
stenat, vi säga, fyra skötar. Då knyta de inte vid nästa sköta,
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utan börja på ny kula. De ha nu nämligen stenat en krok (se
nedan). Efter att ha stenat ytterligare fyra krokar, stena de en
länga om 6 skötar, som kommer att ligga överst bland skötarna
i båten. Dessa packas till väl. Sedan plockas vålarna ned i

Fig. 22. 1/55.

Fig. 23. 1/25.

Fig. 24. 1/2s.

framstammen. En våla (vgra, fig. 22) är ett stort träflöte,
som på ett flytande underlag, vålbrädet (22: a), uppbär en lodrätt uppstående träskiva, stammen (22: b), som löper ut i piggen
(22: c). Stammen är avsedd att synas på långt håll ock är försedd med s. k. vålmönster eller bomärken (se fig. 22-24).
Dessa vålmönster äro olika för varje fiskare ock tjäna som igänkänningsmärken på lagda skötar. I piggen sitter fästad en
längre lina, som före »vålarnas» begagnande nystas upp kring
vålbrädet (nysta vålar). Sedan »vålarna» eller linorna, som man

I

Fig 26. 50.

också plär kalla dem — då närmast med tanke på de långa »vållinorna» — stuvats ner i stammen, kommer turen till klommarna.
En klomm (lamm, fig. 25 o. 26) är en halvmeterslång träklump,
vilken användes som flöte med uppgift att hålla skötarna uppe
på bestämt djup i vatten. De indelas efter storleken i storklommar ock småklommar ock äro även de försedda med linor,
vilka i norra Helsingland kallas klomband (kMmbecn), i södra
Helsingland linor. Sedan klombanden lindats upp kring Mommarna eller klabbarna, som de mera sällan kallas, stoppas dessa
ned under bakskottet. Ett annat slags flöte med samma uppgift som klommen är den s. k. korkdypjan (IckskaPina, fig. 27).
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Den består av en nätpåse fylld med kork. För att underlätta
skötarnas upptagande ock förhindra eventuellt söndernötande
dragas de upp mot en vridbar rulle (rW, fig. 28 o. 29),
som vid användandet placeras på en »sud». Rullaxeln
Fig. 28. 1/75.
kan antingen vila i två järnstöttor, som passas in i hål i
suden, eller i breda träklossar,
som trädas över densamma.
Den förra typen kallas nålar
(nåkar, fig. 28), den senare
Fig. 29. 1/75.
davidar (dafclar, fig. 29). Vid
förfrågan angående uppkomsten av det senare namnet trodde
man på sina håll, att ordet var en förvrängning av dävert. En
sådan »rull, tages med. Därpå plockas några stora, jämförelsevis
tunga förankringsstenar ombord, s. k. hallare (hålara, pl. hålrar),

Fig. 30. 1/50.

Fig. 31. 1/33.

Fig. 32. '/25.

ock en krabba (kråba, fig. 30). Krabban, som användes vid
förankring med starkt päkänn (p2099), består av en sten, som
vilar på fyra i kryss lagda klor ock är kringbyggd av fyra
grankvistar, den s. k. valen (van, 30: a). Så stuvas härtäoken,
fällar ock oljekläder ned i bakstammen. Vi skola nämligen
ligga ute över natten. Matspann, saltbössa (fig. 31) ock grötgryta få sin plats under framskottet; likaså slafatet (.11af4t2,
fig. 32), som är avsett att grava (gråva) fisk i. Grav (grav)
fisk räknas nämligen som en läckerhet bland de flästa helsingefiskare.
Allt är nu i ordning till avfärd, ock vi sticka ut. Klockan är
omkring 6 e. m. Fiskarfar, som skall »lägga», ror bakårorna ock
hans lottkarl framårorna. När vi kommit ut ur »hamna», hissa
vi segel, skoten halas in, ock vi sträcka över flaket (Nka). Vinden
2-123244 Sv. landsmål 1913.
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är svag. »Det jaller ock blåser» (da dr o bhisat), som fiskaren
säger om dylik sakta bris. En halvstark bris med orolig,
toppig sjö hör man ofta benämnas klomslängsjall (lar&rnlinnea) på grund av sin lämplighet vid läggandet av klomslängor (se nedan5. När det blåser kuling, d. v. s. vind av betydlig styrka, får man ibland höra det ironiska uttrycket: »jo,
det blåser klomslängsjall nu» (vd, da-bk6sa Nion2,1cegsled no).
Vi skola lägga sunnanpå (sitnapei) i natt. Andra fara nordanpå
(uRapd) till grynnorna (grionana) där. Vi kryssa till läggningsplatsen, vinden kommer nämligen stick i stäv, ock efter
några slag äro vi framme. Seglen bärgas (bas), ock masterna tagas ner. De säx översta
skötarna äro först i tur att läggas.
_
De skola läggas efter varandra i rak
linje inifrån ock utåt, från land räknat. Då plär fiskaren först taga
reda på strömmen (strionqn) i vittnet för att i någon mån anpassa
skötarna efter strömriktningen. Det
är sålunda av intresse att veta, om vi
ha västanström (viestastr4m), östanström (#stastr4m), nordanström
(nOastrhm) eller sunnanström (sånaström). Strömstyrkan varierar ofta.
Fig. 33. 1/800.
Är den stark, säger fiskaren, att det är
snarpan ström (snkspan strfpn) eller det är strömt (cl..,ce stroint).
Vi övergå till läggningen. En hallare med nerända (nb^c'ena,
33: a), d. v. s. förankringslina, knytes i flarnstroppen; vidare en
»våla» som igänkänningsmärke. Skola skötarna sättas på visst djup,
knytes även en kbm till. Det är ett av fiskarens kinkigaste problem att ha tillräckligt djupa band (klomband). Sedan hallare,
våla ock kbm kastats i, får garnet följa efter. Fiskaren kastar i
det eller lägger, som tärmen lyder, efter hand som lottkarlen ror
ut skötarna. Mitt på skötlängan knytes till en andra våla, den s. k.
medvälan (Inva). Likaså vid den andra ändan, där även en
hallare sättes. Klommar eller slängklommar, som de också
kallas, utplaceras ofta vid varje flarnstropp, åtminstone efter varje
skötlang eller lang, cl. v. s. en sträckning om 2 skötar. En
länga, som lägges på detta vis mellan två hallare, kallas en
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slänga (.2,leega, se fig. 33) eller fänga (feega). Benämningarna
rakskötar ock klomslänga förekomma även. En slänga kan
läggas med godtyckligt antal skötar. Lägges den i ytan, så att
den vakar (v4kar) eller flaxar (flitrar), d. v. s. så att flarnet ligger

Fig. 34. 1/700.

Fig. 35. 1/soe.

i vattenytan, säges fiskaren ha flarstött (firk_tjt6t, se fig. 34).
Den måste naturligtvis vara svagt stenad. Slängor pläga även
läggas så, att blott den ena ändan förtöjes med en hallare,
under det den övriga längan —
-—
får svänga med strömmen runt --\
detta centrum. En sådan slänga
kallas flaggslänga eller slinkslänga, även förkortat flagga
eller slinka (.flika). Linorna
(vållinorna) benämnas ibland efter
sin plats i slängan innerändslina (inrcenslina) eller börjanFig. 36. 1/8oca.
ändslina, medlina (mana) på
mitten ock bakändslina. Läggas skötarna utan nerändar ock
klommar, så att de stå på botten, kallas de bottenskötar.
(se fig. 35). Bottenskötar läggas vanligen på grynnor, dem
man funnit genom att loda (Ma) eller plikta (plikta). På våren
lägges bottenskötar på 30-80 meters djup ock kallas då dränker (dreegkar). Jämte denna benämning förekommer även benämningen bagg. Mindre vanligt är numera fisket med drivande
skötar, drivgarn. För en del år sedan begagnades det, men mera
som experiment.
Vi återvända till våra fiskare. Slängan är lagd, ock turen
är kommen till krokarna. En krok (se fig. 36), som vanligen
utgöres av 4-6 skötar, lägges så, att en del, armen (36: a),
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tjänstgör som ledarm från land eller från något grund ock en
yttre del bildar en båge åt ena sidan, mot strömmen. Detta är
den vanliga kroktypen. I facklitteratur benämnes den P-kroken.
Av helsingefiskare hörde jag endast benämningen krok. Själva
kroken slutar i en inåtböjning, som kallas bakkroken (36: b).
Vanligtvis äro krokarna förtöjda vid tre krokhallrar, som äro
mindre än vanliga hallrar, utan klommar. Linorna kallas:
innerändslina eller börjanändslina närmast land, svänglina i
svängen (36: c), d. v. s. där armen svänger ock övergår i kroken,
samt bakkrokslina. Krokskötar, som läggas fiarstött (se ovan)
i form av hästsko, kallas flottkrok.
Sedan alla fyra krokarna lagts, ro vi till någon hälla i
närheten ock koka gröt ock mätta våra hungrande magar nr
matspannens förråd. Klockan är ungefär älva på kvällen.
Hårtäcken ock fällar bäddas tvärvsöver flaken i båten ock vi krypa
till kojs. För oss är nämligen läggningen slut. Icke så för
alla. De fiskare, som lägga enbart slängor eller bottenskötar,
pläga nämligen dröja med att lägga; en del av sina skötar, tils
de sett, om de ha von (ha vdn). Med detta ofta förekommande
uttryck menar en helsingefiskare, om han har utsikter till fångst.
För att utröna, om han »har von», ror han nämligen efter kvällsmatens intagande ut till sina längor ock drar, d. v. s. halar in
den ena ändan av en slänga eller en bottensköta, för att se, om
strömmingen tagit. Finnas då strömmingar i närheten av stadlinan, säger fiskaren, att det är von (d.-ce m5n), det är bra von,
jag har fin von o. s. v. I mottsatt fall är det dålig von. »Har
han nu von» på ett ställe, knyter han till sina återstående skötar
där i förvissning om att kunna ta strömmingen. Ofta kan en
fiskare redan i förväg på väder ock vind avgöra, om han har
utsikter till fångst, om det är voniigt (vembt) eller icke. Kan
han upptäcka, att det mörer (da-mk5rar), att strömmingen mörer
på något ställe, kan han vara viss om fångst, ifall han lägger
där. Med detta uttryck, det mörar, menar en fiskare, att det
stiger upp ramsor (råmsar), d. v. s. små pelare av luftblåsor,
i vattnet. Dessa ramsor, som naturligen komma från strömmingens gälar, äro ej lätta att upptäcka. I solbelyst vatten
lyckas det bäst.

FÅNGST.
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Vid 1-tiden på morgonen är det tid att ta upp skötarna.
Lottkarlen sätter sig vid årorna, fiskarfar knyter på sig oljeförkläde ock oljeärmar. Rullen trädes över suden, vållinan
halas in, hallrarna dunka snart mot flaken, ock sakta, men säkert
dragas skötarna ombord, mer eller mindre tätt besatta med
strömmingar. Snart är den sista kroken upptagen. Seglen sträckas.
Vinden har tagit sig ock kalar som en smetare (kala.4ont.4
slaitara) — blåser som en baddare — så att det går småsatar
på flaket (so ra ganasåta po fircika), när vi länsa in i hamnen, där vi lyckligt ock väl förtöja båten vid ländingen. Det
gick undan hemåt, som det ju alltid gör, när det blåser nordanhalare (nökahgrara), d.v.s. skarp nordan. De övriga fiskarena
segla en efter en in i hamnen. Ock så börjar utfrågandet man
ock man emellan om nattens fiskelycka. En har last, d. v. s. så
mycket han kan ta i båten. En annan fick bara nå skrammel
(skrcimqk), d. v. s. så där halvt om halvt. Ett annat uttryck
liktydigt med »skrammel» är strigel eller strigel ock stre4e1
(strigar-o-str4a?r). En tredje fick knappt ett kok, ock en fjärde
svär över att han bara fick några lusmörtar utmed stadlinan
(iitsmcijtar Iltmce stålina). Lusmörtar, surmörtar, lushundar
(lushunar), självmördare (M•vmhclrar) ock felar (filar) äro
ganska vanliga smeknamn på strömmingen, när fångsten är
oförlåtligt mager. Missräkningen måste ju få ge sig luft, ock då
blir förstås strömmingen syndabocken.
Sedan nattens fiske omsorgsfullt debatterats, plockas vålar,
klommar ock linor i land ock läggas upp på tork. Hallrarna
kastas upp på bryggan, varpå man omedelbart övergår
till att ruska av (rusk-d) eller slå av (22a-d) strömmingen ur garnet. Efter hand som skötarna befriats
från strömming ock hallstenar, plockas de upp på skötbårar (fig. 37) ock bäras till gistvallen eller gistgården
('istgån) för att hängas upp till torkning. Härmed tövar
aldrig en god fiskare. Ty finge skötarna ligga våta i en Fig. 37.
hög, skulle de snart brinna ihop ock förstöras. Gistvallen (fig. 38) består av en samling stänger, gistarmar eller
garnarmar (38: a), som vila på manshöga gistgårdsstolpar (38: b).
Här hakas skötarna upp sicksackvis. Förr, då skötarna voro
mindre, plägade man stränga dem, d. v. s.. hänga upp dem i en
lång sträckning.

•
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Skall emellertid en sköta stå sig länge, är det inte nog med
att den torkas väl. Den måste även lettas (låtas) ett par tre
gånger på sommaren,
ce
d. v. s. spolas i en
— konserverande ock på
samma gång rödbrun_k
färgande lag, en s. k.
lett (let). Denna lag
kokas
i en lettgryta
Fig. 38. 1/200.
ock består huvudsakligen av käggler (§iegbr) — grankottar — eller björkbark ock
soda. Denna lett hälles över skötarna, vilka ligga i en lutande
lettränna, för att letten skall
rinna av.
Sedan strömmingen ruskats av ock skötarna hängts
Fig. 39, 1/25.
upp på gistvallen, öses strömmingen med en storskopa
(fig. 39) i opptagningskorgar
(fig. 40), vilka lyftas ur båten
Fig. 40. '/5o. Fig. 41. 1/
Fig. 42. lbso.
ock upp på ländingen förmedelst kroken (fig. 41) eller praokan (pråka), som den kallas
bl. a. i Njutånger. Sedan öses vatten i båten med ett käppöskar (y(selostskdr, fig. 42), varpå den tvättas ren från fjäll o. d.

Skall strömmingen säljas färsk, föres den så fort som möjligt till försäljningsplatsen, nu för tiden vanligen med motorbåtar. Sådan färskströmming benämnes i dagligt tal efter sina
förnämsta köpare bondströmming (bönstrdmkg). Ibland händer
det, att varan icke finner avnämare, ock då måste strömmingen
forslas tillbaka till fiskläget. Dylik återforslad strömming kallas
kallströmming. Mera lönande är dock att på olika sätt konservera strömmingen. En numera bortlagd metod är att torka
den ock saluföra den som kramsill. Det vanligaste konserveringssättet är emellertid saltningen. Härvid lägges den nyfångade strömmingen först i försaltningen omkr, ett dygn. Därpå
lägges den i stora giltråg ock gilas (glas), d. v. s. befrias från
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ganet — gälar ock tarmar. Gilen blir dels måsmat, dels torkas

den ock användes som kreatursföda. Sedan strömmingen gilats,
lägges den i stortunnor ock överg,jutes med saltlake, vari den
får ligga en längre tid. Inemot hösten förpackas den i strömmingskärl. Dessa kärl variera i storlek. De vanligaste äro
fjärdingar (fickhgar) ock halvtunnor å resp. 25 ock 50 liter.
Även tunnor å 100 liter, ock åttingar (ettogar) å 12,5 liter förekomma. Fjärding, halvtunna ock tunna äro de vanligaste måttbestämningarna. Vid sidan av tunnan förekommer emellertid i
dagligt tal även bondtunna ock en tunna packad (a tuta
påka). Dessa bägge senare mätt avse uteslutande färskströmming ock motsvara resp. 4 ock 6 fjärdingar. Namnet »bondtunna» sammanhänger naturligtvis med »bondströmming» (se ovan).
»En tunna packad» — vilken som sagt endast avser färskströmming — skulle insaltad sjunka ihop till en tunna.
Ovanbeskrivna massinsaltning av strömming sker ganska
lättvindigt. Stärre omsorg nedlägges däremot, då det är fråga
om försäljning i mindre partier. Då utväljes finare strömming,
som t. ex. fetströmming ock klabbströmming. Fetströmmingen
är stor ock fet ock fångas med sjuvarvsskötar (se ovan) i september ock oktober månader. Klabbströmmingen, som ofta likställes med fetströmmingen, fångas om hösten förmedels slängor
eller klabbskötar, som de ock kallas. Fångstsättet — med
»klabbskötar» — har givit den dess namn. Benämningen Sängströmming förekommer också. En annan strömming är påsaströmmingen, också kallad rödpåsa (r4prisa) eller vitpåsa (vitpåsa). Namnet har den fått av sitt påsliknande maginnehåll,
vilket består av en mängd röda eller vita kräftdjur, som fisken
äter. Den strömming däremot, som lemnar det indräktigaste
fisket, är lekströmmingen. Denna fångas under lektiden ock
håller sig i stora stim. Den är av mindre god kvalitet, liksom
grovrommen (grövnimm) eller bottenströmmingen, tagströmmingen, som den också kallas. Lekpiskor (Wciaiskar) kallas en
mindre strömming, som är »ohågad att ta».
Sedan den finare strömmingen utvalts, huvdas (hitvdas) den,
d. v. s. befrias från huvud, gälar ock tarmar. Den huvdade
strömmingen undergår därpå samma — kanske något omsorgsfullare — saltningsprocedur som den gilade, men lägges i mindre
bläckburkar. Att lägga burk, som det kallas, är ganska tids-
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ödande, alldenstund strömmingen lägges varvvis. Burkarna falsas
sedan i falsmaskiner, som finnas uppställda i salteriet. Vid
falsningen gäller det att se till, att inga vargar — öppningar
eller springor — uppstå i burkens fals.
En annan konserveringsmetod begagnas vid tillvärkningen
av den så lovprisade ock så förkättrade surströmmingen. Till
en början lägges denna i svag saltlake, placeras sedan i halvtunnor, dessa ställas i solen, så att strömmingen börjar att jäsa.
För att få jämn jäsning gäller det att då ock då vrida på tunnorna ock lossa på svickorna (se nedan).
Övriga förädlade strömmiugssorter såsom kryddströmming,
sockersaltad strömming ock böckling tillvärkas i Helsingland
i mindre skala.
Ovan omnämnda konserveringsprocedurer omhänderhas i
övervägande grad av fiskarenas kvinnfolk. Karlarna (kkana)
ha mycket annat att tänka på under den korta ledigheten från
själva fisket. De måste se om skötarna ock laga dem, bygga,
som det heter, när garnet, som ofta händer,
fått någon reva under fisket. Då trädes det
rivna garnet upp på en skötklyva eller klyva
(kiva, fig. 43), ock byggningsnål (fig. 44)
ock- byggningskniv (fig. 45) få ett drygt arbete,
Pig.43. Fig .44. innan skötan är »byggd». Här kan jag icke
1/6o.
»/io.
underlåta att nämna det smeknamn, en fiskare
givit sin »klyva». Han kallade hänne »fåstmöa». Hon hade
ju stått vid hans sida, så länge han »byggt ock bott» där
på skäret, var den kvicka motiveringen. När skötarna torkat
ock byggts, plockas de ned från gistarmarna, fitjas
(Plots) ihop i högar ock bäras ned till ländingen
)61
Fig. 45. för att stenas till nästa läggning.
5.
Så fortsätter det dygn från dygn, så länge vädret
är gynnsamt. Blir det storm däremot, vågar icke fiskaren riskera
sina dyrbara redskap, utan då har han lavär (/avckr), d. v. s.
han håller sig hemma.
Icke ens vid »lavär» har emellertid fiskaren råd att lata sig.
Då använder han tiden till att göra i ordning kärlen till strömmingens inpackning. I allmänhet tillvärkar han dem ttnder
vintern. De förfärdigas av 3-5 tums breda ock 1/2-3/4 tums

25

SKÖTARNA BYGGAS. KÄRL.

tjocka, korta bräder, som kallas stav. Staven snes (snes) eller
kälas, d. v. s. täljes ut på insidan, så att den buktar något inåt.

Fig. 47. 1/25.
Fig. 48. 1/25.

Fig. 46. 1/60.

Härvid spännes staven fast i en snebänk (fig. 46). Värktyget,
som användes vid sneningen, utgöres av en s. k. krokkniv.
Därpå strykas stavens kanter med en strykbänk eller en
strykmaskin. Strykbänken är längre än en vanlig rubank ock
har något böjd sula. Sedan fogarna passats hop, bandas (bånas)
staven med band (ban) av björk eller vidje. De täljas till erforderlig tjocklek med en bandkniv (fig. 48), ock ändarna sam-
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Fig. 50. 1/15.
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Fig. 49.

11,11

,å

Fig. 51.
51. 1/ lo.

Fig. 52. 1/55.

manfogas i en knut, som kallas svepen (svkpan, fig. 49: a).
Banden trädas på staven medels en bandhake (fig. 47). Ungefär
ett par tum från kanten förses staven med en grund försänkning, som kallas kringskärning (fig. 51: a) ock göres med en
kringskärnings- eller urtagningskniv. Mitt i kringskärningen
åstadkommes förmedels en strökult (strkkålt, fig. 52) en djupare
urtagning, som kallas såt (sett, fig. 51: b). I säten inpassas sedan
botten, som tillvärkas av bottenvirket (bbtpåp). Detta str,ykes
på bottenbänken (fig. 50). Så mätes bottenradien ut med en steg
eller passare, cirkeln slås sedan upp, ock botten sågas ut med en
bottensåg, vilken i allmänhet ser ut som en vanlig såg. Därpå
slås bottnen in i såten. Den del av staven, som befinner sig utanför bottnen, kallas lagg. Laggen honas (h&as), d. v. s. avspetsas,
ock jämnas ut med en med hyveljärn försedd kullra, snurra eller
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tunniämnare (fig. 53). Sedan fjärdingen eller halvtunnan blivit bottnad ock bandad med vanligen säx
band, göres intet åt den tils vidare. Ännu fattas
emellertid locket. Det är detta som sågas till
ock inpassas vid lavär, samtidigt som strömMingen packas in. Allt det övriga göres under
vintern. För att göra kärlen tätare plär man
dikta dem med spånor o. d, Diktspenen (fig. 54)
Fig. 53. 1/2s.
har härvid samma uppgift som drevjärnet vid
drivningen. Tappen i kärlen kallas dyvika
r
(j
(dgmka, dåvbk) eller svicka (svika). Innan strömFig. 54. 1/20.
mingskärlen föras ut i marknaden, bränner
ägaren in sitt namn i locket eller staven med ett brännjärn.

3

I samma mån som strömmingsfiskets bedrivande med skötat
tagit större fart i Helsingland, i samma mån har dess bedrivande
med not blivit allt ovanligare. Blott på enstaka ställen kan
man numera träffa helsingefiskare, som dra strömmingsnot.
En strömmingsnot (n,Qt, pl. notr) är
60-110 meter lång. På mitten är den
djupare ock mera finmaskig. Denna
del av noten kallas kilen eller plan
(fa) ock bildar liksom en strutformig
utbuktning, i vilken strömmingen
samlar sig vid dragningen eller notdräkten, som det kallas i facklitteratur. Notens sidoarmar kallas genar
Fig. 55. 1/55.
(anar, fig. 55: b) eller balkar. Vid
ändan av varje »gena» sitta granbågar, som hålla ut telnarna, s. k.
genträn (fig. 55: a). I genträna sitta långa notrep eller dragarmar,
som ofta äro av ett slags tågor, för att de skola flyta. Sådana
dragarmar kallas lapprep. För att utmärka mitten på noten är
flarntelnen försedd med ett stort flarn, som kallas gubben, kungen
eller notkungen.
Vid notdräkt tillgår vanligen så, att den ena dragarmen
göres fast i land. Så ror man ut, så långt dragarmen
räcker. Härav namnet utrodden, varmed den plats på stranden
benämnes, där denna dragarm är fastgjord. Därpå lägges noten
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i en båge, som så småningom böjer sig in mot land. Den andra
dragarmen ros i land till landrodden, ock man börjar »Apa,
d. v. s. hala in noten. För att »jälpandet» ej skall bli så tungsamt, är noten lätt stenad. Nödvändigt är vidare, att bottnen
är något så när jämn ock fri från sten. En sådan plats, som
lämpar sig för notdräkt, kallas ett notvarp eller varp (vabp).
Varp är även benämningen på en dragning. Man
säger t. ex. »dra fåm varp». En strömmingsnot
är jämförelsevis tung, varför man vid »jälpandet»
begagnar sig av vindstolar (fig. 56), i vilka man Fig. 56. 1/60.
sitter ock vindar in (mnar-in) eller spelar in notrepen kring en bult (56: a). Efterhand som noten nalkas, flyttas
vindstolarna bort från utrodd ock landrodd ock allt närmare
varandra. Den plats, där de mötas ock där således noten drages
upp på land, kallas jälpen (0kpa). Ofta samlas all strömmingen
i »föla». Ibland fastna dock några på »genarna». De kallas genfisk.
Ett notvarp utan fångst plär på sina ställen kallas en bom (bom.).
Vid sidan av sitt huvudsakliga, ovan skildrade strömmingsfiske bedriver helsingefiskaren även, om ock i mindre skala,
fångst av annan fisk, den han vanligen sammanfattar under namnet färskfisk, nämligen
sik, gädda, ål, braxen, lax m. fl.
Fig. 57.
Det förnämsta redskapet för fångandet av
dylik »färskfisk» är nog fisknoten. Den skiljer
sig från den ovanbeskrivna strömmingsnoten endast därutinnan, att den är mindre såväl till längd ock djup
som maskvidd. På grund härav kräver inte fisknoten så
många man. Tre, ja två man kunna vara nog, under
det att ett strömmingsnotlag plär uppgå till 10 ock
fler. Ofta saknas vindstolar vid fiskdotdräkt. Man jälper
för hand ock binder upp draglinorna på s. k. repkärringar
(fig. 57). För att skrämma fisken in i »föla» ock hindra
den från att gå ut förbi genträna begagnar man sig av Fig. 58.
en poms (poms, fig. 58), med vilken man oavbrutet slår imo.
i vattnet invid dragarmarna. Se för övrigt ovan om strömmingsnoten.
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Mera givande än notfisket är i det stora hela nätfisket.
De vanligaste näten äro siknäten. Nätslingorna, d. v. s. det
obodda garnet, äro numera bodda med överfiätade telnar eller,
som de vanligen kallas, patenttelnar,
d. v. s. sänktelnarna bestå av flätad tråd,
som rörformigt bmsluter bitar av blytråd;
Fig. 59. 1 /20.
i flöttelnarna äro på enahanda sätt spolformiga korkstycken inflätade. De mindre
moderna siknäten ha flarn av näver, som är
Fig. 60.
Fig. 61. rullad kring telnen, s. k. näverpölor (neevar'/2o. påkar, fig. 59). Som sänken användas näverpungar (fig. 60), som äro fyllda med småsten. Då näten icke
användas, trädas de upp på nätstiekor (fig. 61). Dessa tillvärkas vanligen av enträ, emedan en enspets aldrig luddar
ock på så sätt värkar hindrande vid garnets uppträdande
på stickan. Siknät ock fisknät i allmänhet pläga efter djupleken indelas i grundnät eller smånät ock djupnät. De senare
ha korkfiarn ock hallstenar vid telnarna.
En nättyp, som är egendomlig för Helsinglands kustsocknar,
bilda de s. k. grimnäten (grimnckt,» eller skottnäten (fig. 62).
De bestå av tredubbla nätslingor, som äro
bodda på samma över- ock underteln.
Det i mitten är mera finmaskigt ock utgör
det egentliga skottnätet eller innergarnet.
De båda andra, grimmorna, äro grovmaskiga ock djupare ock hänga slakt
ned.
En fisk, som skjuter på nätet, går
Fig. 62. 1/20.
igenom den första.grimman, driver innergarnet framför sig in i den andra grimmans maskor ock inspärras på detta sätt säkrare än i ett enkelt nät. Sådana
nät anses mycket fiskliga. Liksom skötarna lägger man siknäten i »krokar» (se ovan), s. k. sikkrokar. Observeras bör, att
siknät ock fisknät i allmänhet läggas ock tas opp, under det
att laxnät ock ryssjor (se nedan) sättas ock vittjas. »Ta opp»
om dessa senare är liktydigt med bärga.
Laxnäten eller laxgarnen äro, som namnet anger, avsedda
fdr laxfiske. De äro knutna av grovt garn ock pläga vanligtvis
för strömsättningens ock sjögångens skull bindas vid långa
stakar, laxpålar. Härav ha de också fått namnet staknät. De
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sättas rakt ut från land ock böjas i ytterändan i form av en
krok (se fig. 63). Den tillbakaböjda nätdelen kallas bakkrok
d). Rummet mellan
bakkroken ock den s. k.
landarmen (63: a) kallas
strut. Tvärs över struten
gå vanligen två band, som
Fig. 63. 1/1500.
hålla krokens vinkel i rätt
läge. Bandet närmast vinkelspetsen kallas järtband (63: b),
det andra slaglina (63: c).
Ryssjor (rbfar, fig. 64-66) begagnas efter helSingekusten
jämförelsevis allmänt för fångst av färsk fisk. De äro garn71
redskap med en
---- d
"Wealtenat:t....4
stomme av båe
'b
gar eller ringar
Fig. 64. 1/100.
a) av trä,
vanligtvis 8 till
vilka
antalet,
hålla garnet utspänt på tvären.
Bågarna benämFig. 65. 1/75.
nas även band.
Från första bandet löper in till land armen eller, som den lika ofta
kallas, landarmen, ledarmen, landgå,rden. När fisken stöter mot
armen, följer den denna in i första ingången (64: h) ock genom
stillbanden eller stillbasten (65: a) in i struten (64: d). Här finns
ingen återvändo, utan fisken går allt vidare framåt genom andra
ingången (64: e) ock hamnar till slut i strutens innersta del, fiskhuset eller säcken (64: b). Fiskhusets garn är hopknutet med ett
snöre, strutsnöret (64: g), vilket på samma gång tjänstgör som förtöjningslina. Vittjandet tillgår så, att strutsnöret fiskas upp med
en båtshake ock knytes loss, varpå den fångade fisken plockas
ut ur säcken. En sådan enkelryssja (fig. 64) är mindre fisklig
än en kammarryssja (fig. 65). Kammarryssjan har nämligen
framför första ingången en förgård (65: A), som hindrar fisken
att återvända, då han väl kommit innanför storbågen (65: B) ock
in i skranket. Benämningen rank ock rankbåge äro identiska
med skrank ock storbåge. Mänga gånger större än ovanbeskrivna ryssjor är den s. k. finska storryssjan (fig. 66) — be-
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nämuingarna storryssja ock finnryssja äro nästan vanligare.
Dess landarm, långarmen eller landgarnet, som den också
kallas, kan vara ända till 180 meter lång. Innanför dess förgård finnes en yttre förgård (66: a), som
bildas av två nät, vingar eller katschar
(U(ar 1. Utfar), som böja sig inåt landgarnet i två vinklar. Den tillbakagående
delen av katschan närmast landgarnet
4
kallas innerhaka (66: b), den övriga delen
ytterhaka (66: c). Framför öppningen
mellan innerhakorna, kretsgapet, slutar
, a
landgarnets innerända. Denna är genom
långarmståget eller landgarnståget (66: d)
;Y"
fästad vid själva förgården, vilken på
storryssjan vanligen kallas mynningsgarn, mungarn eller stånggarn (66: c).
Fig. 66. 1/60.
Den främre delen av struten plär kallas
vatthuset (66: f) till skillnad från fiskhuset.
Ett annat fiskredskap, som är byggt
på i det hela samma princip som ryssjan,
Fig. 67. Va
är den s. k. mjärden (nqeekan, fig. 67).
Den är jämförelsevis kort ock hålles utspänd i längdriktningen
genom spröt (67: a), i tvärriktningen genom ringar. Mjärdarna
placeras mellan två risgårdar vid vasskanter o. d. Dylika risgårdar begagnas även vid mindre ryssjor. Med hänsyn till den
fisk, som är avsedd att fångas, talar man om aborrmjärdar,
brasenmjärdar, ålmjärdar o. s. v. Samma indelning gäller

1.
Fig. 68. 1/200.

även om nät ock ryssjor. Så talar man t. ex. om siknät (se
ovan) ock gäddnät, sikryssjor, lakryssjor, ålryssjor 0. s. v. Åihomman, en längre ryssjtyp med ända till 25 bågar, har försöksvis använts någon enstaka gång i Helsingland.
Krokfisket, d. v. s. fisket med krok, bedrives icke så mycket
av de egentliga fiskarena, d. v. s. strömmingsfiskarena, som fastmer av de kustfiskare, som inskränka sig till fångst av färskfisk
— »färskfiskare» (fiecskfilara), som jag ibland hört dem kallas —
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ock härvidlag begagna sig av de flästa fångstresurser. Det
vanligaste krokfisket bedrives med långrev (fig. 68). Vid själva
reven (68: a) äro fastknutna garnändar, tafsar, på.vilka krokarna
sitta. De agnas med mask, strömming eller s. k. agnfisk —
siklöja o. d. Dylik agnfisk fångas med särskilt finmaskiga agnnät. Då långreven icke begagnas, förvaras den i en långrevslåda, där särskilda anordningar träffats, för att reven ej skall

Fig. 69. 1/100.
floka sig — trassla in sig. Det finns nämligen intet som så
prövar en fiskares tålamod som ttok. Benämningarna långrev
ock ålrev begagnas ofta utan åtskillnad. Grövre garn ock
starkare tafs ock krok användas till lasrar. Ståndkrok (stånkrök, fig. 69), d. v. s. metspön med krok, vilka ligga utlagda ock
vittjas en gång på dygnet, drag ock svivlar eller svirvlar förekomma också, fast mera sällan.
Vid fångst av färskfisk begagna helsingefiskarena båtar,
som äro smärre ock mera lättrodda än den tunga skötbåten. En
lämplig sådan är snibben (sniban), som är jämförelsevis låg ock
lätthanterlig. En läcker båt är löjen eller iiigan (14gan). Den
är smäcker ock spetsig i stävarna. Namnet symboliserar alldeles utmärkt, precis som fallet är med sälmagen (Pekmdgam,),
en bred liten båt med mycket trubbig nos. Den är avsedd mera
för hushållets behov är den vanliga ekan eller jökan ekan
eller Okan).

Alfabetisk förteckning över i uppsatsen förekommande
facktärmer.
aborrmjärde 30
agna 31
agnfisk 31
agnnät 31
akterspegel 13
akterstäv 9
andra ingång 29
annkost 9
apa 11
apsegel 11
arm 19, 29
bagg 19
bakbett 10
bakdrag 9
bakkrok 20, 29
bakkrokslina 20
bakskott 10
bakstam 10
bakstäv 9
bakåra 17
bakändslina 19
balk 26
band (kbm-) 18
band (på kärl) 25
band (på ryssjor) 29
banda 25
bandhake 25
bandkniv 25
basa 9
bett 10
bettkrok 10
bettpinne 10
binda (nät) 13
bita om 15

blad 11
bo (nät) 14
bodd 14
boföra 6
beckning 8
bom 12, 27
bomtalja 12
bomärke 16
bondströmming 22
bondtunna 23
boningsvarv 14
bord (=.-. maskstolpe)
14
bord (på en båt) 9
bordläggning 9
botten 25
botten bänk 25
bottenrev 12
bottensköta 19
bottenstock 9
bottenströmming 23
bottensåg 25
bottenvirke 25
braxenmjärde 30
brinna ihop 21
brokar 7
brygga 7
brännjärn 26
bult 27
bygga (nät) 24
bygga på klink 9
bygga på kravell 9
byggningskniv 24
byggningsnål 24

båge 29
båthus 7
båtshake 29
bändsel 12
bärga 18, 28
böckling 24
börjanändslina 19, 20
david 17
dikta 26
diktspån 26
djupnät 28
dra (not) 26
dra (om skötar) 20
drag (på en skötbåt) 9
drag (fiskredskap) 31
dragarm 26
dragning (not-) 26
drevjärn 13
driva 13
drivgarn 19
dränka s. 19
duk 12
dyft 15
dyvika 26
dävert 17
eka 31
endyfting 14
enkelryssja 29
enångersbåt 13
enångrare 13
fall 12
fallhorn 12
fals 24
falsa 24
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falsmaskin 24
färskströmming 22
fastlitsa 12
fäst 10
fela 21
fördrag 9
fetströmming 23
förgård 29, 30
finnryssja 30
försaltning 22
finsk storryssja 29
första ingång 29
fiskardräng 7
förstäv 9
fiskarskap 6
gan 23
fiskarstan 6
garn 14
fiskarstugan 7
garnarm 21
fiskhus 29
gena 26
fisklig 28
genfisk 27
fiskläge 6
genträ 26
fisknot 27
gil 23
fisknät 28
gila 22
fisksäck 29
giltråg 22
fitja ihop 24
gistarm 21
fjärding 23
gistgård 21
flagga 19
gistgårdsstolpe 21
flaggslänga 19
gistna 13
flak 17
gistvall 21
flake 10
grav 17
flara 19
grava 17
- flarn 14
grimma 28
flarnstropp 14
grimnät 28
flarnteln 14
grovrom 23
flarstött 19
grundnät 28
flok 31
grynna 18
fioka sig 31
gubbe (på en not) 26
flottkrok 20
gångbord 13
flöte 14
gäddnät 30
flötteln 14
hala in på (skot) 12
fock 12
halv lott 15
fockfall 12
halvtunna 23
fockmast 11
hallare 17
fockskot 12
hallband 14
fram bett 10
hallsten 14
framskott 10
halshorn 12
framstam 10
halvbåt 15
framstäv 9
hamn 6
framåra 17
hamnlag 6
fyrahundring 15
handknuten 14
fyrahundrafämting 15 handtag (år-) 11
fyrbörding 9
hasp 11
fäm börding 9
hona v. 25
färskfisk 27
horn 12
3-123244 Sv. landsmål 1013.
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huvda 23
hå 11
håband 11
bårtäcke 17
ingång (första, andra)
29
innanholt 10
innergarn 28
innerhaka 30
innerändslina 19, 20
jana (ock blåsa) 18
jälp (om not) 27
jälpa (d:o) 27
järtband 29
jöka 31
kala 21
kallströmming 22
k ammarryssja 29
katscha 30
ketsch 30
kil 26
kip 12
klabb 16
klabbskötar 23
klabbströmming 23
klaversbåt 9
(på) klink 9
klinkbåt 9
klo 17
kbm 16
klomband 16
klomslänga 18
klomslängsjall 18
klyva 24
klyvare 12
klyvarfall 12
klyvarsegel 12
klyvarskot 12
knap 12
knut 14
knyta (nät) 13
kok 21
korkdypja 16
krabba 17
krampa 12
kramsill 22
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(på) kravell 9
kravellsbåt 9
kretsgap 30
kringskärning 25
kringskärningskniv 25
krok
pracka) 22
krok (om nät) 16, 19,
20
krokfiske 30
krokhallare 20
krokkniv 25
kroksköta 20
krokstäv 13
kryddströmming 24
kryssa 18
kuling 18
kullra 25
kung (på not) 26
kyla 13
kyssa (hallband) 15
käggler 22
käla 25
käppöskar 22
köl 9
kölsvin 10
lag 15
lagg 25
lakryssja 30
landarm 29
landgarn 30
landgarnståg 30
landgård 29
landrodd 27
lang 18
lapprep 26
lavär 24
laxgarn 28
laxknut 14
laxnät 28
laxpåle 28
laxrev 31
ledarm 20, 29
lekpiska 23
lekströmming 23
lett 22
letta 22

lettgryta 22
lettränna 22
lik 12
lillklom 16
lina 16
litsband 12
lock 26
loda 19
loggertrigg 11
lom 11
lott 15
lottkarl 15
ludda v. 28
lushund 21
lusmört 21
långarm 30
långarmståg 30
långrev 31
långrevslåda 31
långsvala 7
lägga (skötar) 18
lägga burk 23
läggning 15
länding
länga 16
länsa 21
löp 31
löja 31
Pipa (om garn) 14
maska 13
maskstolpe 14
maskinknuten 14
mastfot 11
matspann 17
mellanbod 7
medlina 19
medväla 18
mjärde 30
motorbåt 9
mungarn 30
mynningsgat n 30
möra 20
nerända 18
nock 12
nockbändsel 12
nordanhal are 21

nordanström 18
nos 31
not 26
notdräkt 26
notkun g 26
notlag 27
notrep 26
notvarp 27
nysta (vålar) 16
nål (om mil) 17
nåt 13
nät 13, 28
nätfiske 28
nätslinga 28
nätsticka 28
näverpung 28
näverpöla 28
obodd 14
oljekläder 17
•
oljeärmar 21
opptagningskorg 22
packad 23
passare 25
patentteln 28
p-krok 20
pigg 16
plikta 19
poms 27
pracka 22
pump 10
pumpränna 10
pumpskott 10
pumpstake 10
pumpsäck 10
påkänn 17
påsaströmming 23
rack 12
raksköta 19
rakstäv 13
ramsa 20
rank 29
rankbåge 29
repkärring 27
rev n. 12
rev m. 31
reva 12
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revsäjsing 12
rigga 11
ring 29, 30
risgård 30
rodd (på en åra) 11
roder 11
ro i lag 15
ro på halvbåt 15
rorgängare 11
rorkult 11
rorpinne 11
rorten 11
ro ut (skötar) 18
rullaxel 17
rulle 17
ruska av 21
ryssja 28, 29
rå 12
råband 12
rålik 12
rånock 12
rödpåsa 23
saltbössa 17
salteri 24
saltlake 23
saltning 22
segel 11
segelduk 11
sidobord 9
sikkrok 28
siknät 28, 30
sikryssja 30
sjuvarvssköta 15
självmördare 21
sjöbod 7
sjöbodbotten 7
sjöbodländing 7
sjöbord 11
sjösätta 13
skot 12
skota an 12
skothorn 12
skott 10
skottnät 28
skrammel 21
skrank 29
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skvättbord 11
steg 25
skärboning 6
stena 15
stening 15
skären 6
stenstropp 14
sköta 13
stenteln 14
skötbår 21
skötbåt 9
stick i stäv 18
stillband 29
skötklyva 24
stillbast 29
skötlang 18
stim 23
skötlänga 18
skötsvala 7
storbåge 29
storfall 12
slafat 17
slag (vid segling) 18 storklom 16
stormast 10
slaglina 29
storn 12
slinka 19
storryssja 29, 30
slinkslänga 19
släcka (på skot) 12 storsegel 12
slänga 19
storskopa 22
slängklom 18
storskot 12
stortunna 23
slå av 21
smånät 28
strigel 21
småsatar (om sjö) 21 strigel ock stregel 21
snarp (om ström) 18 stropp 14
sne 25
strut 29
snebänk 25
strutsnöre 29
stryka 25
snedskott 10
snening 25
stryk bänk 25
strykmaskin 25
snibb 31
snurra 25
sträcka (segel) 21
sockersaltad (ström- stränga 21
ming) 24
strökult 25
ström 18
spant 9
spegelbåt 13
strömmingsbod 7
spela in (en not) 27 strömmingsfiske 13
sprithorn 12
strömmingskärl 23
spjärnkäpp 11
strömmingsnot 26
spröt 30
strömmingsnotlag 27
stadlina 14, 21
strömmingssköta 13
stadsfiskare 6
strömt 18
staknät 28
stuva 16
stam (på skötbåt) 10 ståndkrok 31
stam (på våla) 16
stånggarn 30
stäv 18
stamkatta 10
stamkraft 10
sud 10
stampik 9
sudlist 10
stamring 10
sudstock 10
sula 25
stav 25
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sunnanström 18
surmört 21
surströmming 24
svepe 25
svicka 24, 26
svirvel 31
svivel 31
sväng 20
svänglina 20
såt 25
säck 29
säjsing 12
sälmage 31
sänke 14
sänkteln 14
sätta (segel) 12
sätta (ryssjor ock laxnät) 28
fänga 19
Sängströmming 23
Söl 26
tafs 31
tagströmming 23
ta upp (skötar) 21
teln 14
tjära 13
tjärdrev 13
toft 11

tofthasp 11
toppig (sjö) 18
tredyfting 15
tråd 14
tunna 23
tunna packad 23
tunnjämnare 26
tvådyfting 15
tåga 14
täljkinning 9
törn 9
underbindning 14
underteln 14
urtagningskniv 25
utrodd 26
vaka 19
valn 17
varg 24
varp 27
varv 14
vatthus 30
vinda in 27
vindstol 27
vinge 30
vinna 9
vitpåsa 23
vittja 28
von (ha v.) 20

vonlig 20
vred 12
vrång 9
våd 12
våla 16
vålbräde 16
vållina 16
vålmönster 16
värbord 11
värbordsstöttor 11
västanström 18
ytterhaka 30
yttre förgård 30
åla, s. 11
ålhomma 30
ålmjärde 40
ålrev 31
ålryssja 30
åra 11
årblad 11
årlom 11
åtting 23
ändflarn 14
öst 10
östanström 18
östlucka 10
överflätad 28
överteln 14

Ord ock uttryck för

åkerbruk ock boskapsskötsel
i Laske-Vedums socken, Västergötland.
AV RAGNAR LJUNGORBN.

Laske-Vedums socken är belägen i järtat av Västergötland,
i södra delen av Skaraborgs län, ock eftersom jag där växt
upp, är jag i tillfälle att genom denna uppsats lemna en liten
inblick i socknens dialekt. Som hela dialekten, d. v. s. alla
däri förekommande ord ock fraser, skulle vara ett alldeles för
stort fålt att röra sig på ock en uppteckning inom sådana
gränser endast skulle bli axplockning på måfå, har jag begränsat mitt arbete till att, så utförligt jag kunnat, uppteckna
de ord ock talesätt, som förekomma i sammanhang med åkerbruket ock boskapsskötseln, Vedumsbons huvudnäringar, viss
om att vi just i dessa ha att finna de mäst genuina ock av det
sakta, men säkert inträngande riksspråket mäst orörda dialektformerna.
Gränserna för mitt ämne äro mycket svåra att exakt bestämma, ock om de här i många fall blivit ganska flytande,
torde detta dock vara av mycket underordnad vikt, eftersom
det, som förut antytts, varit min mening med uppsatsen att
lemna en samling exempel på dialektens ord ock uttryck inom
detta något så när utstakade fält, ej att söka bestämma, vad
som hör till åkerbruket ock boskapsskötseln eller icke. Skulle
sålunda tilläventyrs något ord eller uttryck vara medtaget, eller
skulle något vara här nedan behandlat, som läsaren anser icke
med skäl kunna inordnas under uppsatsens rubrik, vågar jag
anse detta som ett ringa fel, eftersom det i ingen mån kan vara
menligt för förvärkligandet av mitt syfte; skulle åter något vara
förbisett, som med skäl bort behandlas, beklagar jag det, men
hoppas, att läsaren ändock med det material, som lemnas, skall
kunna få en tämligen klar föreställning om den form av svenska
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eller kanske rättare sagt västgötska, på vilken Vedumsbonden
uttrycker sig, när han talar om det, som ligger honom närmast,
hans åkerbruk ock hans boskapsskötsel.
I fråga om uppställningen har jag valt att i huvudsak
-följa det sätt, som förut använts av 0. W. SUNDÉN i hans
Allmogelivet i en västgötasocken under 1800-talet, skildrat
huvudsakligen till belysning av folkspråket», dels därför att
detta lemnat mig största möjligheten att i uppsatsen få in så
många talesätt ock vändningar som möjligt ur den ifrågavarande
dialekten, dels därför att mitt arbete så uppställt undgår att
bliva ordboksliknande ock, som jag hoppas, till följd härav blir
mera lättläst, ehuru möjligen mindre »vetenskapligt».
För att slippa jämt avbryta sammanhanget med parenteser,
innehållande pluralformer, värbböjningar o. d., har jag slutligen
uppställt en alfabetisk förteckning över i uppsatsen förekommande dialektord med deras böjningar.
Alla översättbara ord har jag i uppsatsen låtit följas av en
parentetisk översättning till riksspråk; de övrigas betydelse
hoppas jag skall framgå ur sammanhanget.
Trots att jag ordnat min uppsats efter nämnda principer,
har det naturligtvis varit mig omöjligt att få med mer än en
ringa del av de allmogens bildliga, målande ock ofta ganska
drastiska uttryck, som bruka förekomma vid det dagliga arbetet.
Det har dock varit min avsikt ock min önskan att, för att ej
lemna en alltför begränsad inblick i min hemsockens munart,
kunna upptaga så många, som jag varit i tillfälle att uppteckna
ock som varit av sådan art, att de lämpligen kunnat inordnas
i detta lilla arbete; detta till förklaring på varför jag använt
dialektformer på åtskilliga ställen, där läsaren tycker dem vara
överflödiga i en uppsats med föreliggande titel.
Jag behöver väl ej påpeka, att jag inte tager på mitt ansvar, huruvida själva beskrivningarna på de här i uppsatsen
behandlade sysslorna o. d. alltid äro i alla avseende korrekta,
utan kanske kunna justeras av någon häri mera hemmastadd
än jag; men det spelar ju också — då vikten med hela sin
tyngd ligger på terminologien ock på att denna är rätt återgiven
— en relativt underordnad roll.
Det har naturligtvis varit min önskan, ock jag har också
försökt, så långt i min makt stått, att följa den oblandade dialekten, d. v. s. den som talas av äldre inom socknen födda ock
boende personer, ock hålla uppteckningen fri från dialektord
ock dialektuttryck, som visa spår av den inträngande bildningen.
Där dubbelformer förekomma, har jag satt den minst vanliga
inom parentes ( ).

1. Gårdarna ock deras agare.
Först en allmän orientering ock en presentation av dem,
hos vilka vi skola gästa ock vilkas arbete vi skola följa i ur
ock skur, endast för att av dem själva få höra namnen på
deras egendom, deras värktyg ock förehavanden.
Socknen är som väl alla andra socknar delad i ggra (gårdar),
.väl skilda åt av yen eller §c'enan (yean el. yenan, Pan el. pnan
'gränsen'), utmärkt genom här ock där uppsatta 5chictstena (5cknastkna, finastkna 'gränsstenar'). I vissa fall, då gränsen t. ex.
är naturlig, utgöres av en å, en bäck, eller då den är utmärkt
genom en stenmur, kallas den hecgiå (rågång).
En del gårdar bestå sig med ittnidrb. (utmark), till skillnad
från vilken den husen närmre belägna jorden kallas fankyymi
(framjorden). Får man vid förfrågan efter bonden det svaret,
att far m ut,,a incirO, kan man med skäl antaga, att han är
i utmarken; svaras det däremot far ce uta-pa, måttara, bör man,
med ett visst hopp att träffa honom, söka honom på någon av
framjordens åkrar.
Gårdarnas storlek räknas i tnånteck (mantal) eller hbman
(hemman) ock hemansdela (hemmansdelar), de senare naturligtvis med mycket växlande siffror i såväl täljare som nämnare:
ett helt hbman, ett helt måntKcjr eller en hela,. gak (hel gård),
ett hat h. eller en hciNar gak (halv gård), ett trbladels (1/3) h.
eller en trMty Ok' (1/3 gård), ett fjecagclels (1/0 h. eller en
fjgrzy gear' (en fjärding gård), ett fchitadas (1/) h., ett 5cktadels (seetadels) ( 1/6 ) h. eller en yetty (si) getkl, ett 5itnådels
(1/7) h., ett eitandels (1/8) h. eller &g Ok', ett ni(i)andels ('ls) h.,
ett t(y)andels (VIA) h., ett celtadels (1/n) h., ett tåltadels (1/ 2) h.

1)
0. 8. V.

Ok kan i detta fall utelemnas. I stället endast

trUlty, flearin
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eller en tatapcik, ett trietandäs (1/13), ett fjötandäs (54) h.
o. s. v. I stället för hbman kan man överallt säga måntedr.
Siffrorna i täljarna växla som sagt naturligtvis också, ock man
bildar då benämningar på vanligt vis efter typen 51.c-foptvaandas (7/42), fira-såstandds ( 41'16) h. eller m. o. s. v.
Ägaren till ett mantal kallas en måntcksbåna (mantalsbonde),
till Va mantal en trUltysbc3na, till en 1/4 mtl fjåkinsbåna, till 1/s
mtl yetis-(s&ttys)båna, till 1/8 mtl åtgsbåna, till 52 mtl en
tåltapajbåna.
Långt ifrån alltid äger bonden sin gård skålfri(r) (skuldfri),
utan har den grav&atar (graverad) genom intg•nty (inteckning),
htspate (hypotekslån) el. dyl. till större eller mindre belopp.
Då en person emellertid ‘,9023t
. (köpt) ock fåstat (fått lagfart)
på en Malcit (jordlott), är han dess jara (ägare) ock kallas
böna (bonde), så vida inte den gård, han köpt, är en hdrgaZ•
(härrgård), då han kallas patrön (patron) eller någon gång
Utan' (hånen). Har han inte råd att skaffa sig egen gård,
kan han bli atanclåtar (arrendator), britkara (brukare), hånasböna (brukare, som hånar, d. v. s. enligt vissa bestämmelser
lemnar ägaren hälften av gårdens avkastning), tkpara (torpare),
ståtara (statare) eller drcey (dräng). Arrendatorn på en prästgård kallas priestabOn (prästbonden) eller, om sammanhanget
gör tydligt hans förbindelse med prästen, rätt ock slätt ban
(bonden). Prästen säges då ha böna pa gag (ha bonde på
gården).
Grannen kallas gåkbån (gårdbon) eller dåhafår (deras far),
då hans hustru kallas dårtamOr (deras mor).
Huru starkt bonden är »fästad vid torvan», framgår av den
roll, gårdsnamnet ofta spelar vid uppkomsten av binamnen eller
sättet att göra klart, vilken August eller Johannes man menar.
Namn efter principen heegatårpan (från fläggatorp), neeragci,s4an
(från Nedergården), tårAabårjan eller tbrtal (från Torkebärg),
snipan (från Snipagården), &nara (gemensamt namn på den vid
socknens enda å boende), gåpara (gemensamt namn på dem;
som bo på gården Guppe) äro ingalunda ovanliga. Ännu vanligare är dock, att man säger dopnamnet på personen ock därefter gårdsnamnet, förenade genom i eller på, t. ex. jahcinas
1) Ordet »härre» heter ju i andra fall 4/12 eller hba.
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gronam4, (Johannes i Grönemad), ågust t stOyagg.ig (August i
Storegården), jp,am..pet /fa (Johan på Liden).

2. Jorden, dess uppdelning o. d.
Gården består ju oftast dels av sky (skog), dels av kaan
(jan) pk (öppen, odlad jord), ock vidare kan dit höra natar
(mader), ca (ängar), J öebell,sa (ljungbackar) ock i värsta fall
bar, (bärg) ock stbmbdtka (stenbackar).
Den öppna jorden är delad i ara (åkrar). Med adr (åker>
menar Vedumsbon detsamma, som jag förmodar en riksspråkstalande menar, när han säger »åker», ett stycke jord av allt
efter omständigheterna större eller mindre omfångl. Med eeb•ra,.
(äckra), ietarbda (äekerbit) menas ett förr odlat stycke jord,
som man låtit gå igän, d. v. s. beväxas vilt med ljung, buskar
o. d. Ordet yOra (gärde) betecknar väl ursprungligen en kringgärdad åker, men användes nu som namn på ett stycke odlad
jord, oavsett om gärdsgård finnes eller ej. Man talar således
om t. ex. havrayetd, kitvåd eller håvraetkag, hicyåkag, såvida.
man ej, som oftast sker, säger rätt ock slätt håvan, hicyan, då
man därmed menar det jordstycke, som är besått med havre
eller råg resp.
Åkern är delad i lan (land), oftast skilda åt genom diken.
Ett land är i sin tur genom fårar (fåror) delat i flera eller
färre fjecoa (tegar), av 3-5 meters bredd vardera. Den oftast
endast som en halv teg breda »fjärje», som plägar uppstå vid
diket, kallas håkvårpa. Vid ändan av varje land löper på.
tvären fål&nt el. vienafjdryan (vändfjärjen), som den kallas därför att man på den vänder med hästarna vid plöjning o. d. 2
Jorden kan naturligtvis vara av olika beskaffenhet: f4tar (fet),
go(r) (god) yok eller jcblar, Inciyar (mager). Vidare kan den
Jag har gjort denna utvidgning av översättningen, därför att jag
vet, ,att ordet ökar i en del västgötasocknar ej är liktydigt med riksspråksordet åker, utan betyder 'landet mellan två fåror', som på Vedunosmålet heter fjcbrja.
Det på andra orter rätt vanliga ordet låbYt (lycka), i bet. 'er>
liten jordlapp', finnes mig veterligt icke inom socknen annat än i några
namn: smg4ta (Smedlyckan), isara (Lyckorna).
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vara Mkar (torr) eller sur (sur), det sistnämnda lika med
'fuktig', då den är bemängd med våra (vattensyra). Den kan
bestå av svåtmåla (svartmylla), lbrndtla (lermylla) eller &hajar
(sandjord). bet översta jordlagret kallas måljöjr (matjord).

3. Åkerbruksredskap.
Innan jag börjar kapitlet om jordens brukning, inskjuter
jag här, för att slippa störa sammanhanget med uppräkning av
en mängd detaljer på redskapen, en liten avdelning om de allra
viktigaste av dessa ock deras delar. Vid det första ock förnämligaste av dessa, plogen, har jag tagit mig friheten göra en
liten illustration, därför att detta synts mig vara det lättaste
ock bästa sättet att förklara namnen på åtskilliga smådelar,
vilkas riksspråkliga namn jag i ett par fall svävar i okunnighet
om ock vilken okunnighet jag antar att jag delar med flera
av mina läsare.

Sedd från sidan .
Sedd zifulerifr
.

.

pk(5.yan (plogen) består av: 1) låttliva (landskivan), 2)pH2,(plogjärnet, 3) gra, 4) vien_afyjka, fift.ka (vändfjölen), 5) tvcirjan, vilka tillsammans bilda p?rOtr4pan (plogkroppen); vidare
märkas: 6) Kalt (betslet), 7) (kan (åsen), 8) easjcin,t (åsjärnet),
9) stUra (styrena), 10) hatttåka (handtagen).
hdrva,41.121chetrva (krokharven) eller bilhetrva (billharven),
är den vanliga harven, består av titta (tinnar), som äro krokiga
(därav namnet 'krokharv'), fästa i bgra — det är de korsvis
förenade järnstänger, som utgöra harvens egentliga ställning.
När jorden är mycket lös, säges harven ga nete biltn. Vidare
finnes på harven ett styre med handtag.

yl«
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En acbthårv (slättharv) består av trä., utom de raka tinnarna,
som äro av järn. Den är gjord i två kar (leder, delar), som
äro förenade med ett slags onAn, (gångjärn); saknar styre ock
handtag, men den bakersta delen lyftes under harvningen i ena
sno (en snodd) eller ett snbra (snöre). Vidare kunna här
nämnas ännu ett par slag av harvar: nålhetry (rullharv) ock
bckrahary (fjäderharv).
Plogen drages vanligtvis av två dragare i dritlinar (draglinor), fästa i var sin svietia/ (svängel). Dessa svänglar äro i
sin tur fästade i var sin ända av stöymbri (storsvängeln), vilken
hakas i plogen. Harven drages vanligen av en dragare, ock
då i skålckar (skaklor), fästa i en sorts svängel. Hela draginrättningen kallas at.
Mim (åkervälten) är en grov cylindrisk stock, som rullas
fram över åkern för att göra denna jämn. Den drages av en
dragare i två skaklor, fästa medelst daa (dubbar) i var sin
ända av åkervälten.
hövamaj'in (rovsåningsmaskinen) har två bitna (bultar, åkervältar), en framtilk ock en baktill, på vilka den rullar fram.
Den bakre är försedd med två skövbr (skovlar), som skrapa av
möjligen vidhängande mylla. Rovfröna slås i med /#9b. (lock)
försedda tbdar (lådor), i vilka roterande bksta (borstar) finnes
anbragta, som mata ned fröna i en &at (tratt) i varje lådas
framsida. Trattarna ha långa hålsa (halsar), genom vilka fröna
rulla ned till jorden. Rovsåningsmaskinen drages av en dragare
i skaklor ock styres av en person i styren'.

4. ..åkerbruket.
Man har i åkerbruket allmänt infört s. k. serb•ala5c_5n (cirkulation), mäst snseiri(r) (säxårig), men även någon gång Mri(r)

1) Jag har så pass utförligt beskrivit rovsåningsmaskinen, därför
att denna i vanliga fall är hemgjord ock namnen på dess jämförelsevis
få smådelar därför allmänt kända ock använda. En del andra maskiner
(sånings-, skörda-, slåttermaskiner) har jag i det följande endast helt
flyktigt omnämnt, emedan de äro fabriksgjorda ock en hel del namn
på deras smådelar väl just därför ej kända av allmänheten ock ej äga
något egentligt intresse för denna uppsats, enär de få, som känna dem,
tillägnat sig denna kunskap ur priskuranter, bruksanvisningar o. d.
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(sjuårig). Med »cirkulation» menas den regelbundna växlingen
mellan de olika produkter, som man låter en åker lemna olika
år. Så har man t. ex. ena året råg, andra året blir samma
fält på grund av det klöverfrö, som sås i rågbrodden på våren,
k4varvål (klövervall), fåcsuacsvål (förstaårsvall), tredje året likaså
klövervall, åndrpatsvål (andraårsvall), som på hösten upplöjes
ock nästa år, d. v. s. fjärde året, besås med havre, fåmte året
likaså med havre, som då säges vara sådd i &tarvielta; sjätte
året ligger åkern i triea (träda), emedan den då anses ha
blivit ictsåyan (utsugen), Utjcblatar (utmagrad) ock behöver
vila sig ock gödas. Året därpå börjar man åter med råg, ock
en likadan period, som den förra, börjar igän. På sista tiden
har det blivit rätt vanligt att göda ock beså den åker, som
i annat fall skulle blivit träda, med bkåna uta vqar
håvra
(blandning av vicker ock havre), som vanligen kallas rätt ock
slätt H4ari (vickern).
Den sjuåriga cirkulationen skiljer sig från den säxåriga
därigenom, att man antingen har trbyksvål (tredjeårsvall) eller
tre år havre efter varandra.
Yårarbetet.
Så snart ta n (tjälen) gått ur marken ock jorden blivit
litet uppvärmd av solen, börjar man, som det heter, jara van,
(göra våren, vårarbetet).
a) Havresådden.
Det för havren bestämda åkerfältet ligger redan sedan förra
hösten upplöjt, ock man har således att hårva (harva) ock sa
(så). Till sieahåvra (sädeshavre) har man utsett den bästa havre,
man hade från förra året. Ehuru man numera ser en såmajin
(såningsmaskin) dyka upp här ock var, är det dock ännu det
ojämförligt vanligaste, att man sår for hån (för hand), hånsgir
(handsår). Såningsmannen ställer ut havresäckarna vid &an,
(änden) på varje land, kastar sr?th,ma (såremmen) över ena axeln
ock fäster däri liksåva (halvskäppan) framför sig ock går så
stycke upp ock stycke ned ock sår. När detta är gjort, harvas åkern ånyo, sa bilas-Wr (säden billharvas ned), ock
därefter Uttar (jämnar) man åkern med båltan (åkervälten).
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Om en tid börjar brådp steka itp (brodden sticka upp),
sea e iTkeiman (säden är uppkommen).
b) Rotfruktssådden.
Man skall nu så rotfruktsfröna. De hölfröktar (rotfrukter),
som användas, äro i synnerhet kövar (rovor), men även mOhatar
(morötter). Man har då vid rovsådden att harva den redan
hösten förut plöjda åkern, sedan pta (plöja) den ännu en gång,
därefter jåjla (göda), vartill vanligen användes påsa,001 eller
hand.
‘,94.2n00/ (artificiella gödningsämnen), vilken utsås för drilas
Sedan skall gödningen harvas ned. Därefter skall åkern
(drillas), d. v. s. man plöjer eller Arökar (krokar) med en fårapHy (fårplog), vilken liknar den vanliga plogen, men har två
fjölar, en på varje sida, så att man får pmal (kammar) med
fåror emellan. Sedan gäller det att sa kövara (så roverna, rovfröna). Detta gjordes förr för hand ock gick oftast så till, att
man hällde frot (fröna) i en betel (butelj), satte fingret för buteljmynningen ock lemnade endast så stor öppning, att ett lagom
kvantum frö kunde rinna ut, när man springande begav sig
fåra upp ock fåra ned. Numera sår man allmänt med rovsåningsmaskin, vilken besår två kammar i sänder.
Morotsfröna sås något senare, men vanligen på samma sätt
ock med samma maskin som rovorna.
c) Potatissättningen.
På våren, tidigt eller sent allt efter omständigheterna, skall
man ju också seeta bet tara (sätta potatisen). Antingen har
man härtill utvalt ett stycke jord i atarvc'elta (se s. 44), eller
också har man ett särskilt jordstycke, på vars ena hälft
man växelvis vartannat år sätter potatis, vartannat år sår råg.
Denna råg kallas beteetahåpn (potatisrågen). Sedan jorden blivit
I) Ordet borde ju i enlighet med dess form i andra betydelser,

tikvalcam (tuppkam), katt (kam) att lånta (kamma) sig med, egentligen heta kant, pl. hitta; men jag har ej i ifrågavarande bet. hört
denna form, väl beroende på att dess betydelse här är för ung. Det
är ju ingenting som hindrar, att uttalet ketn:b även här av någon skulle
kunna användas, men jag har, som sagt, ej hört, det
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pHi_dar (plöjd) ock heirvatar (harvad), gödslas den. yh,sla (gödseln) lägges i högar: yksalh4,0, vilka sedan spridas omkring;
det kallas spre(a) j4,sal (sprida gödsel). När detta är gjort,
plöjer en person på vanligt sätt, under det att efter honom
följa andra, som med ett lämpligt mellanrum lägga i varannan
fåra seetabetcPar (sättpotatis).
Någon tid härefter, sedan potaterna.grot (grott) ock kdika
(stjälkarna) redan börjat sticka upp, tsleethårvar (slättharvar)
man åkern, dels för att förstöra bgriest, låtar& (ogräset), dels
för att luckra upp jorden ock få sönder kökka (jordklimparna).
Det ogräs, som mäst plägar förekomma ock mäst besvärar potatisåkern, men även andra åkrar med sina långa jordstammar, är
b.va (kvickrot, Triticum repens).
Efter vårarbetet följer en för lantbrukaren jämförelsevis
ledig tid, ock för hans sysselsättningar under denna kommer
jag längre fram att redogöra, under det att jag nu genast övergår till att skildra bärgning ock skörd ock höstarbete, såsom
mycket mera intimt sammanhängande med det förut skildrade
ock mera hörande till det egentliga åkerbruket.
Hö- ock klöverbärgning.
Några vg•ar (veckor) efter mbsitniar (midsommar) börjar
bårpna (bärgningen), man ta...tg (tar till) kkgvar ock hg.
klrgvan (klövern) slås nu vanligen med ,slåt?mafin (slåttermaskin). hg.t (höet) däremot, som mäst växer på håkma (holmar)
ock tki(r) (tuvig) mark, plägar man ,9/(2 (slå) med lisa (lie).
Liens skarpa kant heter ceg (ägg), den motsatta kanten liabetkan
(liebaken). Lien är fästad i 6rvat (orvet), ett skaft av trä, försett med två krokiga handtag: liab•netga (lieknaggar). Vinkeln mellan
orvet ock lieklingan kallas lri_tt,ncet (låret, knäet), ock det gäller
vid användandet att loga kitt ve Htican (lägga låret vid marken)
för att inte sätta klan i marb• (udden i marken) eller jarliåga
(jordhugga) ock akta sig för att stenhöga (stenhugga), ty utan
dessa försiktighetsmått, ock tråkigt nog även trots dem, visar
lien alltid benägenhet för att ,signa (bli slö). Detta kan väl för
en stund avjälpas genom att striglia (stryka) lien med liastga .
(liestickan), så vida man ej är tvungen att britna (bryna) den med
.§ckna (bryne) eller t. o. m. tsitpa (slipa) eller dreta (draga) den
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på ,sbpastM (slipstenen). Brynet samt vatten att doppa detta
i medtagas alltid ut till åkern, det sistnämnda eller båda två i
en bögka (bunke) eller något annat pla (kärl). Slipstenen är
en rund sandsten, som vanligen drages för hand: draa JO.pastM (dra slipstenen), i en vev (vev). Under den sättes vatten:
ii.parectv,t (slipvattnet) i ett kärl, vanligen av trä: jlipahö, för
att hålla stenen fuktig. Ställningen till slipstenen kallas apamr (slipmärr).
Den som slår med lien, kallas 1.3tart eller tsibtab•dg (slåtterkarlen). Allt efter lieklingans längd ock efter slåtterkarlens
vana ock styrka tar denne »stora» ock »små» skahr (skåror).
Tecken till att slåtterkarlen är ovan vid sitt arbete är, om han
går parinageig (käringgång), som det kallas, om han går så,
att han alltjämt har den ena foten främst ock endast flyttar fram
den andra till den förras häl.
När klövern ce &hickan (är avtagen), brukar den några dagar
få ligga pa skåk (på skår), d. v. s. ligga så som den föll för
maskinen eller lien, för att WO (torka). Sedan börjas steeblya
(stäckningen), när man får stnatårb.. Man ger sig då oftast
ut man ur huse, såväl manfata (männen) som b•anfeikta (kvinnorna), när dåga ce d (daggen är avtorkad), ock börjar stäckningsarbetet. Männen äro försedda med gitvar (tjugor) av trä
eller numera oftast med två- eller tratönta (-hornade) gåfla
(gafflar) av järn med långa träskaft. Kvinnorna, som ha håkaya
(räfsningen) på sin lott, äro försedda med 11,k9r (räfsor), helt
ock hållet av trä, såväl sb.ciftat (skaftet) som håvat (huvudet) ock
tina (tinnarna). Arbetet tillgår så, att man sprietar (sprättar)
tillsammans skårorna i strckga (strängar) ock hickar (räfsar)
håkat intill strängarna. När detta är gjort, är klövern str&gatar
(strängar), legar pa stilev (ligger på sträng), ock det gäller då
att börja stee0 (stacka), d. v. s. samla hop klövern i ståka,
(stackar). Det brukar göras av en eller två man, under det att
en tredje person följer efter ock räfsar mellan stackarna ock
apar (toppar) dem.
På större klöverfält är det ju vanligast, att man numera
räfsar med hiestahiva (hästräfsa).
Höet har man, på grund av att det är åtskilligt tunnare än
klövern, genast efter slåttern eller under densamma samlat hop
i brkslar, motsvarande klöversträngarna, emedan det vid tork-

48

LJUNGGREN, ÅKERBRUK OCK BOSKAPSSKÖTSEL I LASKE-VEDUM.

!ljugen skulle blåsa bort. Det stäckes sedan på samma sätt
som klövern.
När klövern ock höet sedan stått i stackar en tid, har man
att ora-in (köra in). Förr i världen ock kanske ännu i något
enstaka fall gick detta till på följande vis. Man hade redan
vid stäckningen lagt under stackarna trädgrenar, s. k. iy,blar.
Vid inkörseln använde man sedan två rep: lihjpat (hörepet),
som 'man kastar över stacken ock binder i ab" tsibantika, en
stång som stickes under stacken, samt Minan, ett rep med
vilket man 'ökar (gjordar), d. v. s. snurrar kring stacken. Sedan
tog man tag i aban ock klara, satte axeln emot stacken ock
vältade upp den i vagnen, som man lagt på sidan bredvid.
Detta kallades att vievka. En person stod på andra sidan
vagnen ock drog i yökiyan. Man tog endast en stack åt gången
på vagnen, den s. k. htivavevn. Det var en vagn med Hivar
(håvor), som sidogrindarna kallas, uppstödda medels h&vasthtara,
som voro trädda på julaxeln utanför julet ock hindrades från att
falla av densamma genom var sin s. k. lioiastqw. Då vagnen
sedan vältats upp, körde man fram till pftabäkani, som gatan
bredvid ladugården kallades, ock där vältade man ur lasset för
att sedan liva-in det i ladan medelst tjugor.
Numera köres klövern ock höet allmänt in på 1ic'e7jyt 2 (höskrindor), på vilka man tar flera stackar. Vid körsel med häck
är det oftast två personer som lesar-i eller hcevar-poi (lastar i),
en som lisar (lastar), d. v. s. står uppe i lasset ock tar emot
ock lägger kika (tagen) rätt. Den klöver eller det hö, 13om
alltid spilles eller blir kvar efter pålastandet av varje stack,
brukar man ofta låta ligga till det sista lasset, då man &tarAeckar (räfsar efter) ock samlar med sig eetarhaat. När man
kör med ett klöver- eller hölass över fåror o. d., är det säkrast,
att någon går vid sidan ock stur (styr), så att lasset inte
vcbltar (stjälper). När man sen kommer fram, skall en lcesa-år
eller hceva-år (lasta ur), under det att andra tar-tinöt (ta emot),
hcevar-in, tror (trampa) i ladan för att få in så mycket som
möjligt, ock lavar ihfsara (stoppa in vid takkanterna) för samma
ändamål.
Av 5eft, se s. 72.
Se vidare under 6, s. 59.
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Om klövern eller höet ej har hunnit torka före inkörseln,
krienar (bränner) fodret sedan i ladan, som det kallas, om det
förmultnar under värmeutveckling.

Råg- ock veteskörden.
Någon tid efter klöver- ock höbärgningen vidtager 5,44a
(skörden), hkr- (råg-) ock vUajWcia (veteskörden).
Man har under sommarens lopp med intresse följt utvecklingen, sett huru säden gat a ecks (gått i ax), huru den Abgt
(rukit), som det kallas, när frömjölet ryker över fältet, gruvat
sig för att litsa (råglosta, Bromus secalinus) ock sydra (höskallra, Rhinanthus cristagalli) kommit in bland säden, ock för
_att det blivit mjitclråjar (mjöldrygor) i axen, samt slutligen sett,
huru säden blivit -mivan (mogen) att ta-te (ta till).
Ehuru man på många ställen skaffat sig Maniajin (skördemaskin), är det dock vanligast, att man tar av säden med lie,
att man m&jar (mäjar) den. Varje anies2ara (mäjare) har efter
sig en eller två itptakasar (upptagerskor), vilka tar-ap (taga
ngur säden, -d. v. s. samla den ock bilaga. (binda) den i
(små
kärvar). Om säden har lakt sceb• (lagt sig), kallas
914w
resp. leekdavdat ock man får då vid mäjVega,
leeAdankr,
.den
d. v. s. följa de vindlingar, som rågen
fi4ja
l&a,dara,
.ningen
eller vetet har behagat lägga sig i. Strån, sem lien ej tagit
av ock vilka sedan stå upp bland stliban (stubben) ock jilna
(egentl. 'se sig omkring med uppsträckt huvud'), kallas fånar.
Sedan säden blivit avtagen, skall man sota-icp (sätta upp)
den, tråva den, d. v. s. sätta upp den i tråva (travar), d. v. s.
parvis i rad. På en hiltråva (heltrave) gå 20 par kärvar. Man
brukar dock sätta upp i håt7-ava (halvtravar, 10 par). Sedan
säden stått i travar eller stått i stu3- (i stukor), som det också
kallas, några dar, hkbur man den, om man befarar rägn. Man
samlar då samman säden i »rökar», vanligen en hel trave i
varje hea (sädesstack).
Efter ännu några dar köres säden in på häck till sädesladan. Man brukar på logen, som kärvarna skola passera för
att komma till de å ömse sidor om densamma belägna ladorna,
isAsa dem, d. v. s. slå varje kärve mot en håstah,f4 ('rystehäck',
4-123244

Sv. landsm. 1913.
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en liggande grind), så att en del säd fäller ur på loggolvet,
dels för att ej alltför mycket säd skall drika (falla ur) i ladan,
dels ock kanske främst för att man skall få sipasck (säd till
sådden). I ladan läggas kärvarna så, att stubben vUar (vetter)
ut åt väggarna, för att skydda axen mot hbtar (råttor) ock fokt
(fukt).
liavreskörden.
Ungefär en halv månad efter rågskörden börjar man med
havren. Havren har under sommarens lopp gati isp (gått i
risp) ock slutligen ginat (gulnat). Dels ruäjar man havren ock
binder den i »nek» så som rågen, dels slår man den ock stäcker
den som klövern. Båda sätten användas omväxlande inom socknen. Man tar naturligtvis även havren omväxlande med lie,
slåtter- eller skördemaskin.

Potatisupptagningen.
En tid efter sedan potatisen kom upp om våren, 3,röka
(krokade) man den eller ,sub-pe't (körde på) den med 3T6ican 1
(kroken) eller firapköyan (fårplogen), samma redskap som användes vid »drillandet» av jorden vid rovsådden. När potatisen
bkionar (blommar), kan man vänta potater under stant (ståndet),
ock man letar då vid behov, utan att taga upp hela ståndet,
fram de största potaterna. Detta kallas att ,jvla (gälla, kastrera)
potaterna.
Långt fram på höstsidan, vanligen i slutet av september,
skola potaterna tas-itv (tagas upp). Detta arbete utföres vanligen av kvinnor, betcbtdyptakasar (potatisupptagerskor), som
krypa på knä fåra upp ock fåra ned ock hetk:a (hacka) upp
potaterna, varje stånd, med betdtalietka (potatishacka), skilja de
mindre ock sämre, sm&- eller svbiabetcktara (små-, svinpotatis)
från de större ock lägga dem i var sina prya (korgar). Sedan
köras potaterna hem för att förvaras i ,see/an (källaren) eller
1 ) betcbtabwikan (potatiskroken) av den gamla typen, d. v. s. med
vändfjölar av trä, användes ej numera i socknen, varför ordet rok, när
det användes, är detsamma som fbrapköpn.
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kanske oftare i betcbtagrdtva (potatisgraven), en övertäckt jordhåla. För en sådan bör man välja plats på ett torrt ställe, ty
bli potaterna utsatta för alltför mycket fukt, så itåtnar (ruttna)
de. De potater, som ej gå åt under vinterns lopp, utan bli
liggande till framåt vårsidan, bruka gro (gro), d. v. s. långa
gröct (groddar) växa fram ur ija (potatisögonen), ock då får
man gröcc (grodda) potatisen, d. v. s. plocka bort groddarna.
Om potaterna vuxit i alltför torr jord, bli de lätt sidorna,
d. v. s. få ojämn yta, skinnet blir angripet av ett slags svamp.
De häl ock gångar i potaterna, som de bruka få, om de
blivit angripna av mask, kallas bitsa (busar).

Roy- ock morotskörden.
Rovorna ock morötterna, som under sommarens lopp måst
Oms (gallras) ock hcsensas (ränsas) från ogräs — lirnbna
(spärgel, Spergula arvensis) är det vanligaste ogräset — skola
slutligen plockas upp ock köras samman till en stiba (stibbe), en
lång jordgrav, som täckes med halm ock torvor.

Råg- ock vetesådden, höstplöjningen.
På hösten har man att så råg ock vete, göra hifstpHeya
(höstplöjningen). För terminologien vid sådd, plöjning ock gödning är förut redogjort i sammanhang med vårarbetet.

5. Uppsättning av gärdesgårdar.
Gärdesgårdar förekomma inom socknen rätt sparsamt, de vanligaste bestå av på varandra lagda stenar, sQmiira (stenmurar)
eller stbnycksgak (stengärdsgård). Att sätta upp en iciMak kallas
att Ma. Det material, som man använder vid uppsättande av
gärdsgårdar av trä, är: ståvra, pålar som slås ned parvis i
marken, med några meters mellanrum mellan paren, Ra, det
gemensamma namnet för de par (»skiden», trästänger, oftast
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kluvna), som man binder mellan staverparen, samt hågka (hankar),
vanligen av en: naluigka, vilka användas att binda fast stängerna med. Där det behöves en öppning i gärdesgården, får
man göra ett le (led) eller ena grin (en grind). Man avslutar
då gärdsgården med en lestidpa (ledstolpe) på ömse sidor om
öppningen ock fäster medelst gångjärn fast grinden vid den ena
av dessa; i den andra sättes ena siga (en sinka), i vilken man
medelst en Arok (krok) stänger grinden, b•rokar-p4, så vida den
ej hålles stängd medelst kkiga (klinka) eller en hank trädd
över grindstolpen ock lniciman (ledhammaren), som grindens
sidostycke kallas. I stället för grind använder man ofta ena
lamp, en träställning av vidstående utseende
, som står
på två träklotsar, s. k. låmpafbtar.

6. Nyodling.
Under sommaren företages ibland nyodling. Man hackar
då med fira/läka eller vålhaka (flå- eller vallhacka) upp den
översta delen, ytan, av den mark, som skall odlas, ock gräver
eller hackar med jifiphaka (djuphacka) upp "Mar o. d. Med ena
håkam:ita menas en kvadrat med 10 fånas (famnars) sida på
den mark, som skall fkåhakas. Att hacka upp en hackeruta
på dagen anses som ett mycket stift (styvt) olaksvcirp (dagsvärke). haat, d. v. s. upphackade rötter, Joy (ljung), jötårvar
(jordtorvor) o. d. lägges sedan i högar, håkahhja (hackehögar),
vilka sedan antändas ock på grund av de överst lagda jordtorvorna brcbnar (brinna) sakta ock uppsända höga rökpelare,
så att man på långt håll kan se, hur det hig.ar (ryker) ifrån
kanan (hackelden). Jag minns att, då jag som barn såg rökpelarna stiga över träden långt borta, jag alltid ville ha dem
att härröra från en stor dta (vådeld), men jag upplystes alltid:
cedir, peyk, di ear bara håka (du är dum, pojk, de elda
bara »hacke»).
När högarna sedan förbränts, strör man ut ås/Ja (askan),
bereder marken ock sår oftast råg, som då kallas håkdkity;
någon gång sår man kon (korn).
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7. Stenarbete.
Det händer ju ofta, att lantmannen under sommaren får
sysselsätta sig med sMnarbda (stenarbete), stbnsprc'ery (stensprängning) o. d. för att göra trädan eller nyodlad mark fri
från sten. Att spränga sten kallas gemenligen att fitta (skjuta),
ock man »skjuter» dels med 3.9-ut (krut), dels med dunamit
(dynamit). När man berar huk (borrar hål), använder man ber
(borr) ock ,sleega (slägga). När hålet är djupt nog, häller man
sprängämnet däri, sticker ned en stubintra (stubintråd) ock
tåpar (stoppar) i hålet, fåldr (fyller) det med något tet (torrt)
ämne, t. ex. san (sand) eller kresatar kya,stgn (krossad tegelsten), ock så »skjuter» man, d. v. s. man tcenar-pd (tänder på)
stubintråden ock tar till bens för att på behörigt avstånd, där
man är väl skyddad för flygande fårvar (skärvor), se, när sket
gr (skottet går). Sedan närmar man sig för att se, hur sket
jeb• (skottet gick).
Man brukar ju ofta fä gräva omkring en sten, som skall
sprängas, ock det gäller därför att, sedan sprängningen är gjord,
få upp ock undan bitarna av den söndersprängda stenen. Man
griper då, så vida man ej anser sig kunna taga en sten lötlAnas
(med bara händerna), till Astdiga (järnspettet) ock tar antingen
bråtåk (brott-tag), då det gäller att ha ett gott bret (brott)
att bricta (bryta) eller beena (bända) emot, eller också icpteck
(upptag). Vid brott-tag tjänstgör järnspettet som tvåarmad,
vid upptag som en enarmad hävstång. Lyckas man inte ens
med spettet, tar man mata, en lång, smal, stark stock, som
användes så som spettet, men på grund av sin längd har bättre
värkan; ock man tar då brott-tag ock vckyar (väger) eller t. o. m.
har (hystar) upp stenen, som det litet överordigt heter. När
man sen fått upp den på jämn mark ock vill förflytta den,
kan detta ske på många sätt. Dels kan man låta den &ht
(åka) fram på 9eevkiya (runda käppar), som man lagt under
den; dels kan man drila (drilla) fram den eller åsa fram den,
som det heter, om man flyttar den ena ändan först ock den
andra sen. Eller också kan man kälta (rulla) fram den eller
jie (slå) den, som det heter, om man vältar en stor, kantig sten,
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så att den får en annan sida upp. Eller också kan man ju
använda häst ock köra bort den på stbncspa (stensläpa), ett
slags primitivt körredskap.
Sedan har man att bra (bära) ock pka (plocka) smdaMn
(småsten) från åkern ock fylla hålan, där den bortsprängda
stenen legat.

8. Dikesgrävning.
Under sommaren har man att gråva (44a (gräva diken).
Vanligast är, att man har öppna diken; men man har numera
på många gårdar inom socknen lagt tck1jyt2a (täckdiken), tieb•nytt (täckdikat). Ett stort täckdike, t. -ex. under en väg, heter
tricma (trumma). Ett riktigt stort dike, som t. ex. leder vattnet
från någon 94.sa (mosse) ut till en bäck, heter fköcliAa, eller
kan t. o. m. få det ståtliga namnet anål (kanal), under det
att ett riktigt litet anspråkslöst dike, som mera närmar sig en
fåra ock t. ex. leder vattnet tvärs över en vändteg ut till ett
större dike, får nöja sig med det betydligt simplare namnet

peta.
Vid dikesgrävning använder man spip (spade). Det gäller
att hoga-n& (hugga ned) tits3'ar (småträd) ock vb2ar (vidjor)
ock sta (skotta) i bottnen eller, som det också heter, båtna
(bottna) ock laga, att man får lutning på diket, så att där blir
gott slit), (»sug»), så att vattnet hOnar (rinner).

9. Lövhuggning.
Om sommaren hugger man också någon gång löv till fåren,
vilket kallas att b-våsta lov (kvista löv). Man använder vid
kvistningen en lOvb•niv (lövkniv), ock kvistarna, som man hugger
ned, hälst från biutar (björkar) ock grar (alar), binder man
samman i pårva (kärvar). Sedan låter man kärvarna torka för
att fram på vintern använda dem som foder åt fåren.
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10. Linodling ock linberedning.
Jag har ej ansett mig böra upptaga linodlingen under avdelningen 4, utan sparat den tils nu, dels därför att det ej
står på bondens årliga program att odla lin, utan detta göres
någon gång vid behov, dels därför att själva odlingen ej har
för denna uppsats något större intresse; detta är desto mera
förknippat med beredningen, vid vilken man begagnar sig av
en särdeles rik dialektisk terminologi.
Någon gång, som sagt, besår bonden en bit av en åker
med hårfr4 eller linifrhi (linfrö). När Amt (linet) skördas,
rycker man upp den med rot, vilket kallas att ithsta loir (rysta
lin). Sedan skall linet hApas (repas) på ena h4rakkpa (en linrepa), ett redskap av trä med järntaggar i som en kam, genom
vilket man drager linet, för att 7Jn4ka, som fröhusen kallas,
skola falla av. Därefter läggas stjälkarna ut på en fuktig plats
för att rblas (rötas, ruttna), man får då själva bastdelarna kvar,
-vilka skola torkas. Detta göres över en djup grav: bråtakika,
<i vilken man eldar). Kring denna håla bruka en mängd personer vara församlade, som bråtar (bråka) linet, d. v. s. med
ett redskap, som kallas bråta, slå sönder stjälkarna för att få
bort j&vara, den träaktiga delen i stjälkarna. Sedan detta är
gjort ock sedan linet ännu ett tag torkats, kNftar man det,
d. v. s. bråkar det omigän, varefter det yeAtas, d. v. s. bearbetas
'med en jntaAniv, en stor träkniv, allt med samma syfte att
få bastdelarna så fria som möjligt från träpartiklarna. Slutligen
itiekkar man linet, vilket består i att draga det genom ena
.ett träredskap försett med en mängd grova järntaggar, för att
man skall fä bbitnara (blånorna) för sig ock t4.yat (taglet, det
.egentliga linet) för sig.

11. Tröskning ock rengöring av säden.
Framåt vintersidan har lantmannen för sig den ej minst
viktiga av sina förrättningar: tråsAina (tröskningen). Förr i värl1) Att ordet liryfrb användes, beror väl på att det så pass ofta
förekommer i tryck, skrivning ock tal: linfrögröt, linfröextrakt o. d.
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den trash- (tröskade) man med priodl (slaga), vilket kalladesatt _preklatrhsb.a. Slagan bestod av hemvan (handvalen), den.
käpp man höll i, ock ,s/å/vån (slagvalen), den käpp som piskade
säden, båda sammanbundna med en läderrem: Hma. Det runda
trähuvud, som utgjorde ändan på handvalen ock slagvalen, där
de voro förenade genom läderremmen, kallades preqlab•nciv ock
tjänade naturligtvis till att förhindra läderremmen att åka av.
På den tiden hände det ofta, att man trask-åta (tröskade otta),
d. v. s. började tröskningen vid 3-4-tiden på morgonen. Vid
tröskning med slaga bredde man ut på, loggolvet ena bkhta,
ett lager säd, ock sedan tröskade man, om man var två eller
flera tråsOra, i takt (takt). Att tröska åt andra för en vissprocent av den tröskade säden kallades att spantrhsh-a. Logarna
voro på grund av golvens olika beskaffenhet tåga (tunga) eller
leda (lätta) att tröska på, ock det har berättats mig, att man
förr i världen ibland spände ståltrådar under loggolvet för att
få klang i logen. En sådan loge kallades en spaalå.
Numera är det lyx att bestå sig med en strängad loge, ty
slagan hänger oftast endast som ett minne i ett av logens hörn.
Man tröskar nämligen numera allmänt med tråsb•avårt (tröskvärk). Detta består av två huvuddelar: vancIrlya (vandringen),
den utanför ladugården, oftast i ett särskilt, med ladugården
sammanhängande skjul: vancyzysfat (vandringsskjulet) befintliga delen, samt ston (stolen), som står på logen. Några få ha
en lbgana (liggande) vandning, som är till största delen gjuten:
men de flästa av dem, som äga tröskvärk, ha skona (stående>
vandring, som till största delen är av trä ock vanligen hemgjord eller gjord av socknens smed.
Den stående vandringen består av följande huvuddelar:
Asteikan (julstocken), en grov stock, som står rätt upp mellan
en nnder dess nedre ända lagd sten, över vilken den roterar på
en s. k. våncyzysctitba, en sprint av järn, ock sciksa (saxen),
bildad av två från ladugårdsväggen utgående stockar, sammanfogade i kors. Julstocken är nedtill försedd med en draybion(dragbom), i vilken värket drages, ock uppbär i sin övre ända
van4rivspåt (vandringsjulet), ett horisontalt liggande stort kuggjul, vars köga (kuggar) gripa in i kuggarna på ett mindre jul,.
drvat, som i sin tur sitter på neiht (nålen) eller ppacsteir
(koppelstången). Det är en lång stång, vanligen av av järn,.

TRÖSKNING OCK RENGÖRING AV SAGEN.

57

som går in till »stolen», där den uppbär ett kuggjul, det s. k.
5itnay4t (stjärnjulet).
Detta står i förbindelse med ett mindre kuggjul, som
driver trema (trumma), vilken snurrar runt kring en åk,sal (gal)
(axel). Trumman är av järnplåt ock försedd med ,s14yar (slagor)
ock steft (stift). Stiften, taggar av järn, saknas på en del värk,
letghaZrmsvetrb• (långhalmsvärk), med vilka man tröskar, om man
vill ha halmen till taktäckning o. d. De värk, som äro försedda med stift, stbftvetrb., trasa nämligen alldeles sönder halmen.
Säden matas i tröskvärket på måtabåt (matebordet), de urtröskade kornen falla under ock bakom värket, under det att
halmen kommer fram på drsaböt.
Då tröskvärk först började användas på orten ock innan
man använde vandring, drog man det för hand i på stolen anbragta 'vevar. Ett sådant värk kallades dråvcirb• (dragvärk).
Nu har man under de sista åren börjat driva tröskvärket med
fotogenmotor. Som det endast finnes ett par sådana inom socknen, få dessa gå till låns i bglda (bygden) från den ene till den
andre, ock eftersom »motor» är ett nytt ord för Vedumsbon, visar
man alltid litet osäkerhet vid benämningen av pjäsen ock söker
hälst undgå att nämna den vid namn genom att kalla den de
dara vcirb•at (det där värket) el. dyl., så vida man ej rent av
kallar den den dara muntlk eller itljavcirb•at, vilket sista namn
man naturligtvis giver den, därför att den drives med itlya
(fotogen).
Vid tröskningen gäller det att inte vara dgtht fOrtatar
(dåligt folkad), vilket betyder att ha för litet manskap, ty det
bör gå fort undan. Flera personer måste samla fram kärvar
till måtan (mataren), som måtar (matar) värket, andra måste
samla upp den framdråsande halmen, ock om det är råg eller
vete som tröskas, då man får high*m (långhalm), binda denna
i pårva (kärvar).
Tröskningen är ett tröttsamt arbete, ock därför behöver man,
sedan man tröskat en stund, vg.a (vila), då man också samlar
upp den tröskade säden. Tiden mellan två vilostunder kallas
ett pust.
Har säden blivit skämd, mitgkat (möglat) i ladan, uppstår
vid tröskningen ett mycket besvärande mögeldam: mitfaclönia.
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Säden, i den form man fick den ur tröskvärket, d. v. s.
bemängd med ågnar (agnar), ax ock halm, kallas dråsa. Denna
får man sedan /Anta (hänta, skaka) i ett 'Antagen (rissel).
Därefter skall den kistas (kastas) eller bkeektas på kåstamajin
eller blekta (kastmaskin). Det är två lika gängse namn på
samma maskin. Maskinen kallas även hårpa, i synnerhet när
det är frågan om vålahårpa (tillvärkas i Valla). Ock man kan
då även tala om att hårpa säden.
Förr i världen, ock kanske ännu någon enstaka gång,
kastade man säden för hand med ena kåstaskcivak (kasteskovel).
Det gick så till, att man öppnade ena 140 (en lucka) eller en
/cern i ladugårdsväggen vid logens ena ända, slungade sedan
säden från den andra mot luftdraget, till följd av vilket den
tyngsta säden föll längst fram, den lättaste därnäst, ock agnarna
närmast.
När man kastat säden, mO• eller intar (mäter) man den
med halvskäppa, så att man sedan kan skrytä för sina grannar,
att man hade så ock så många tånar (tunnor). För att det skall
bli get mak (gott mål, mått), tar man ofta saka (råge) på måttet.
Säden bringar man sedan vanligen upp på vin (vinden i
boningshuset), där den ej får stå i säckar, emedan den då skulle
(37.4a (unkna), utan slås ut i seeabipa (sädbingar) för att torka
ock ha friskare luft.
När man sen behöver måka (mala), h4gar (öser) man med
skåta (skoffa) i sie& (säckar). Säckarna skall man sedan
knuta-får (knyta för) med sima (simmar, snoddar). Det bör
göras väl, så att det inte går, som det gick för den bonden,
som vid hemkomsten från kvarnen fann sig föranlåten att ge
sin hustru en skrapa, för att hon h•nuat-f4r sea sa dt, cena
ja for te kvha, sa ja fek Anuta-My var vatt scek5 veenar
pa vtan (knutit för säckarna så dåligt, innan jag for till kvarnen, så jag fick knyta om varenda säck sju gånger på vägen).

12. Åkdon.
En van (vagn) består av fråniva (framvagn) ock båkvdtg
(bakvagn), förenade genom lagyckfta. - yi:ika (julen), som gå pi,
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abla (itfla, axlar), bestå av nctv (nav), g•ar (julekrar), fttk (följ),
julets periferi, omgiven av jitkitivan (julringen).
•
De olika slag av fordon, man använder, äro:
max4tan (medbotten), en lådliknande vagn med löstagbara
sidor: mOrinara (medgrindarna). Kortsidorna kallas ståma
(stammar), frålnstecm (framstam) ock bggstecm, (bakstam). »Medbotten» användes vid gödselkörning ock dylikt;
hcean (höskrindan), som användes vid inkörsel av klöver,
hö ock säd, har höga grinar (grindar) till sidor;
vågkåryan (vagnkorgen), som användes vid lättare körslor,
när man åker till böa (boden) eller staiön (stationen). Till den
hör vanligen ett åtkabrcA (åkbräde, säte), gjort av tre bräder i
som lägges tvärs över vagnen.
form av ett tillplattat z
Vid körsel av timmer o. d. använder man fram- ock bakvagnen utan någon vagnkorg el. dyl. Man brukar då på vardera vagnen ha en s. k. Uabågk, ett trästycke lika långt som
bredden mellan julen, ock i vardera ändan av detta trä står
rätt upp en nikstaka, en stake av trä.
Utan sammanblandning eller förvandling med de förut nämnda
åkdonen är den putsade högtidsvagnen, akavetgan (åkvagnen),
som numera allmänt är till finnandes bland den välsituerade
bondens vagnuppsättning. Den kallas även någon gång §arb.avc4 (kyrkvagn), emedan den oftast användes vid resan till ock
från kyrkan, eller ficseravc4 (fjädervagn), emedan den är försedd
med fjeera (fjädrar), så att den fj&rar (fjädrar). Den är försedd med två säten, friimsckt (framsätet) ock bast (baksätet),
vilka äro försedda med påtar eller dånar (dynor). När man stiger
upp i en »åkvagn», tror (trampar) man på ett fötrå ock spänner,
när man kommit upp ock satt sig, fötsekkan (fotsacken) över
benen.
'har (ika,scikar, kärror), i vilka man åker efter häst, äro
numera nästan helt ock hållet bortlagda inom socknen; men
man använder naturligtvis dritylhar (dragkärror) ock skin,sechar
(skjutkärror), vilka sistnämnda man »var (skjuter) framför sig.
Om vintern, när det är fara (före), använder man §edta
(kälkar) i stället för vagnar. En kälke består av två mar
(medar), uppböjda framtill ock där förenade med en träslå, det
s. k. neesatrdt (nästrät). Baktill uppgå två krökta stolpar, kallade
fjcbtara, till betgkan, det trästycke som förenar dem.
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Två sådana kälkar, en fram- ock en bakkälke, sätter man
sedan allt efter behov under »medbotten», »häcken» eller vagnkorgen i 'stället för fram- ock bakvagn.
När man fitsar (skjutsar) eller åker pet gOlust (för roskull>
om vintern, använder man sArina, en släde med två långa medar,
vanligen ett säte ock hantp (hundsvott) baktill — eller trghbpa,
en liten, mycket enkel släde med en låda på, över vilken den
åkande sitter grensle.
.
Har det fallit för mYeket snö, får man spta (skotta) eller
köra med snifpktiy (snöplog). Blir föret för mycket slitet, blir
det ditkpar (sänkningar) i vägen, ock valetyat (väglaget) blir
dåligt.
Vagnar ock slädar dragas, om man kör tv&Us (med två,
hästar), i draglinor, ock hästarna ha då mellan sig spånsteiga(tistelstången), ock om man kör emb4s, (b4), med en häst, i
skaklor.
•

13. Seldon.
Till safadönara (seldonen) höra: Ksal (beta, betsel) ock biytrcb (bogträn), lagda på sa.apåtar (seldynor). Draglinorna eller
skaklorna äro fästade i seketra (selåran), i vilken sitter en skapi. Selåran sitter fästad i en järnring: gtrathirn, ock från
denna går ena, itparh4i (en uppbärrem) till deeAal; på den sitter
teem-)kåstat, de ringar genom vilka tömmarna: tiftna (teerna>
gå. Vidare hör till seldonen hiendycika, en gjord som går under
hästens buk närmst frambenen, bakom denna bittika (bukgjorden). Från däckeln till milnpan (svansen) går hitmpasthbt,
en läderrem som är spänd under svansen.
Är hästen sehtbrittan (selbruten) eller brcendar (bränd), som
det kallas, om den genom bogtränas friktion uppkomna värmen
bränt bort håret under bogträna ock förorsakat hästen sår, kan
man i stället för bogträn använda ena britsta (en »brösta»), det
är en bred rem, som går framom hästens bringa.
När man skall ut ock åka, skall man be,sla (betsla) ock
sea-pei hästen, lägga på honom s47/ (selen) ock spcena-Pra.
(spänna för). Åker man efter två hästar, kör man med på,thm
(partöm) eller Aksthm (korstöm). När man kommer hem från
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resan, skall man spena-ifrå (spänna ifrån), sea-4 (sela av).
taga på hästen grima (grimma) ock binda honom med grima4ciftat (grimskaftet) i krubban.
Att få se en sala (sadel) i användning inom socknen hör
till de ytterliga sällsyntheterna, enär man, då man någon enda
gång mr (rider), rider endast kortare sträckor, till vattning, hem
från betet o. d., ock då ej använder sadel, utan i bästa fall
kastar ett hiestatc'ep (hästtäcke) på hästryggen.

14. Husdjuren ock deras skötsel.
De inom socknen förekommande husdjuren äro hästar, nötkreatur, får, svin, höns, gäss, ankor samt hundar ock katter.

Hästarna.
itissa (oxar) finnas ej i socknen, endast hästar användas som
'dragare.
Den Upp (oskurne, okastrerade) hästen kallas hinsA (hingst),
ilen kastrerade hest (häst), honan mar (mab märr, sto), ungen
fig6ga (fölunge); sedan den blivit något äldre, 1/2-1 år, kallas
.den, allt efter som den är av mask. eller fem. kön, fika (fåle)
eller fia. En ettårig öghckst (unghäst) kallas en bteiriya (ettåring), en tvåårig en tvdt&rtna o. S. V.
Som lockrop användes till hästen hkan, till stoet hka, till
-fölungen filan.
Uttrycket för stoets brunst är: mcira ce heestagån (är hästgalen), för dess dräktighet: mcira cv dree fti(r) (är dräktig), ce
ncv fik (är med föl).
När måra har åtkeit, War (War, fölar) hån. Föder hon
innan dess, säges hon kasta (kasta), ock det framfödda, redan
vid födseln döda fostret, kallas en ilckiva. När stoet fölat,
säges det ha fi_dröp (ha fölunge), vilken i motsats mot kalven
har den fördelen att få peiva (dia) sin mor, som då säges je di
<giva di).
När hästen Aniegar (gnäggar) sakta, säges han giimra.
Med avseende på färg kan hästen vara brånar (brun), grep.
(grå), vftar (vit), gY,Åkar (gul), svår (svart), någon gång br-
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katar (brokig). ckpkakdstatar (äppelkastad) säges han vara, om
han — vilken färg han för övrigt har, dock vanligast grå —
har runda fläckar av något mörkare färg på kroppen, i synnerhet på länderna. En häst kan vara bastar (bläsig), d. v. s. ha
ena bkeesa, en vit strimma i pannan, jaantar (stjärnig), d. v. s.
ha ena fåna (stjärna), en vit fläck i pannan, snbpatar, om han
har en trekantig vit fläck på nosen.
Hästens vanligaste sjukdomar äro AvårAa (kvarka) ock hev
(kolik).
Fel på hästen äro: om han är lubrifåta'tar (björnfotad), d. v. s.
om karleden, tåleden, ligger alltför horisontalt; om han kötar,
som han säges göra, då den däremot står alltför vertikalt.
Hästen säges j'ha, om han, då han springer, slår utåt med
fötterna. Förmår ban ej hålla frambenen raka, utan kröker
knäna, säges han vara bökUntar (bockbent). Ett bland de största
felen på en häst är ju, om han är Aritbabitara (krubbitare).
När hästen är något år gammal, skall den fåras (skäras,
kastreras) av jianari (djurläkaren). Kastreras den sent, vid
några års ålder, säges den bli en hkåvhinsb• (klapphingst).
När hästen är ett par år gammal, skall den teernas (tämjas),
yras-in (köras in), så att den blir vtavcindar (vägvan) ock
kan användas som dragare. Då får man söka lära den tärmerna: hzima, som betyder »höger», ht, som betyder »vänster»
ock pro», som betyder »stopp». Vidare får man vara aktsam,
att den ej får ,Rna (skena) ock får ,Rnavåna (skenvana), ock
man får för övrigt laga, att den ej får några ödkdar (odygder),
som t. ex. att spickna (sparka) ock tsie (slå). Om den vill steeg?ra
sceb• (stegra sig) ock gå Hadvs (baklänges), säges den vara
istecdt(r) (istadig); om den b•retma-csceb• (kråmar sig) ock ser
morsk ut, säges den vara keitar (kåt).
Innan hästen användes som dragare, bör den skos (skos),
förses med hckskö (hästskor). En oskodd häst säges gå bårfetan (barfota). På grund av att hornämnet i hoven växer,
måste hästen ungefär en gång i månaden skos om. Det kallas
att sko &Utan (sko hästen). En gammal häst, van att bli skodd,
lyfter själv upp foteD, om man säger: fe-föt (giv fot). En
person brukar hola-iip (hålla upp hoven), under det att en
1)

r är bilabialt.
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annan skor. Denne sistnämnde jämnar först, sedan han medelst
en höfteig (hovtång) tagit av hästskon, hovens undersida med
ett vårkyan (värkjärn). Detta kallas att vara (värka). Han
får väl akta sig, att han inte skär hästen i 3r.4ka (kråkan),
den lilla trampdynan under foten. Sedan fästes skon dit igän
medelst soy (sem, söm), som med en håntar (hammare) slås
igenom hovens ytterkant ock neas (nitas) på dess översida. Om
vintern när marken är fricsan (frusen) ock heikar (hal) ock
Idean (halkan) skulle kunna komma hästen att Jleenta (slinta),
slår man i stället för söm brå da (broddar) i hästskon, man
brådar hästen.
Hästen har sin bostad i stalan (stallet), där varje häst har
sitt spelt (sin spilta). Den föras (fodras) ur ena krifba (en
krubba) med havre ock håkalsa (hackelse), d. v. s. i håkalsamafin
(hackelsemaskin) eller §årpista (skärkista) sönderhackad halm.
Klövern ock höet läggas, åtminstone i välordnade stallar, i en
förahk (foderhäck) ovanför krubban, varifrån hästen får repa
till sig fodret genom spdeara (spjälorna). Ofta ger man hästen
foder under natten: nkför (nattfoder). Hästen våtnas (vattnas)
vanligen vid brun (brunnen), där man vcejar-icp (väger upp)
vdtan (vatten) med ena brånstd9 (en brunnstång) eller bricnveikt
i ett ?enar (ämbar) eller en te (hink). Den käpp, som är
trädd tvärs över ämbarets mynning ock i vilken man bär, kallas
yekp. Man slår vattnet i en ash6 (vattenho) eller köa (ho), ur
vilken hästen dricker. Hästen är mycket noga med att vattnet
är rent, varför han knappt kan förmås att dricka annat än
bricnsvcitan (brunnsvatten) eller Olavatan (källvatten). Är brunnen
eller phia (källans) ett stycke bort från ladugården, eller då
hästarna äro på bete, får man lea & våtna (leda bort ock vattna)
eller laa a våtna (rida).
Rengöringen i stallet, på stålgiarvat (stallgolvet) ock RIA,
golvet där hästen står, kallas att måka (mocka). Man använder
härvid måkaskcivaZ• (mockeskovel), gr4A• (grep) ock kast (kvast).
Hästens spillning kallas hiestai401.
Hästen bör ofta hbklas (ryktas), man använder då skråpa
(skrapa) ock bksta (borste). Det vita mjäll, som ryktas av hästen,
kallas sto.
Om sommaren får hästen gå på beta (bete). Den antingen
pras (tjudras) i ena 9i,talina (el. pi,t_ralina 'tjuderlina'), som fästes
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i grimman eller ibland kring hästens fot, då med en järnring,
kallad k,Hva (klave), ock i marken med en ,94rapeiN (tjuderpåle); eller också får han gå lös, då han dock ibland är kåpaludatar (hopphällad), d. v. s. har framfötterna förenade 'ned
en lceyA (länk), kallad hela, för att han ej skall springa sin
väg eller hoppa över stängslet.
Nötkreaturen.
Av n6ta (nöten), Aritara (kreaturen), kallas: den okastrerade
hanen pur (tjur), den kastrerade &ksa (oxe), honan ko (ko),
ungen t cdrv (kalv), pitrb'edm (tjurkalv) eller b.viph, (kvigkalv)
allt efter olika kön. När kalvarna blivit något äldre, kallas de
ögnht (ungnöt), varav den unga honan kallas b•vba (kviga),
allt till dess hon kalvat.
Som lockrop användes till kon: kosa eller såta, till kalven
kan eller köZan. Om man vill ha en ko att flytta sig undan,
säger man: 5id2a dcep
Uttrycket för kons brunst är: köna ve l lipa (kon vill löpa),
vd te Sr (vill till tjur). Har hon sedan blivit betäckt, tat tid,
som det heter, blir hon kiultr (kalvdiger), itcdrva(r) (ikalvig) eller
Unr mce ON (blir med kalv). Några månader innan hon kalvar,
slutar hon upp att mjölka, sinialckli, blir såntar. Kalvar hon
i fåt?" (förtid), när hon bara är hetkeigan (halvgången) eller något
mera, säges hon kåsta, ock det döda fostret kallas här som hos
stoet en »illdöinge». När hon Mrvat (kalvat), avgör man, om
man skall lega-p4 (lägga på, uppföda) spiebYikvan (spädkalven),
eller om den skall slaktas.
Blir hon ett år ej betäckt, säges hon ga 01, vara ena gblkci.
Läte: kreaturen Mar (råma).
Med avseende på färgen kan en ko vara brökatar (brokig)
eller HUar (enfärgad), Hat hor (enfärgat röd, brun), lé svatar
(enfärgat svart) o. s. v., yg9n9tar (jälmig), d. v. s. vara vit i
huvudet, speetzr (småfläckig).
Kreaturen vistas i feet'Ast (fähuset). De stå där i var sin
kis (bis), i vilken de äro fästade med kNva (klave), en järnring om halsen, ock ban (band, järnlänkar). De fodras på
Inixtabot (matebordet), dit lägger man fodret från fo_ragd2an (fodergången), med klöver, halm o. dyl., varförutom de också ibland
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få Aråftför (kraftfoder), bestående av rovor, havrainjiar (havremjöl), kb (kli) ock Nr2k4,kar (foderkakor). Av klöver, hö o. dyl.
brukar man ge kreaturen var sin vandal (våndel, ett väl hopvirad fång) åt gången. Det, som kreaturen ej äta upp av vad
de fått, utan rata: iagttal, kallas bhc'et (»orätet»).
När kreaturen fått nog, skjuter man en grin (grind) framför
öppningarna till »matebordet», så att de ej kunna få in huvudet
i öppningen, utan få lägga sig ock dråpja (idissla).
Den del av fähusgolvet, där kreaturen stå, kallas tida;
golvet bakom den kallas flriaan; mellan dem plägar man ha en
ing.akabna (en mockeränna), där nåtaiksla (nötgödseln), ditya
(dyngan), kreaturens spillning, faller. Rengöringen på golvet
har samma namn som motsvarande arbete i stallet ock utföres
med lika benämnda redskap. Sedan man gjort rent, skor (strör)
man under kreaturen med bus (boss) eller tårvstrh (torvströ).
Om sommaren ock hösten få kreaturen gå på bete, antingen
tjudrade eller lösa. I det förra fallet är linan fäst kring hornen
eller i ena jåsgrima (järngrimma), ock kreaturen få, när de
,e?t-a (ätit av), fas (flyttas) ett dubbelt, helt eller halvt
me& (tjudermål = linans längd) eller mindre alltefter betets beskaffenhet.
Har man många kreatur ock är betet dåligt, få de gå lösa.
En våt2a043A2 (vallpojk) får taga valhån (vallhunden) med sig
ock ga våla (gå vall). När kreaturen skola gå istå (istad, ut
på betet), ropar vallpojken i valj ock så följer man drevan,
den väg kreaturen drivas till ock från betet, tils man kommer
fram dit, ock där gäller det för vallpojken att se efter, så att
ingen av hans underlydande går på förbjudna marker; då får
han mota-åm (mota om, driva tillbaka) eller locka på vallhunden ock ropa: steb•-an, steb•-na bara! (»stick» honom eller
hänne bara). Då har -denne laåiis tjänare att utföra sin härres
befallning, den nämligen att sceta-c{ear (sätta efter, jaga) kreaRietz översätter ordet med 'ur-äta', vilken översättning dock ej
torde kunna godtagas på grund av h-ljudet (ej r). Troligare är väl,
att ordet är en bildning av rata.
Ordet klra (egentl. = herde) förekommer väl på orten, men för
det första betyder det ingalunda detsamma som 'vallpojke', utan en
pojke i allmänhet, ock för det andra är ordet, av allt att dämma, ett
låneord från något annat härad.
5-123244 Sv. landem. 1913.
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turet ock yela (skälla), tils det befinner sig på tillåten mark
igän. Då ropar vallpojken långt ock utdraget: halt! (halt) med
ljudlig stämma.
När aftonen nalkas, i stYragkerniva eller miksina (skymningen), ropar vallpojken Mina! åt sin jord, ock när han med
denna befinner sig på g4ta (gatan) framför ladugården, ropar
han i bas! Då ha kreaturen att intaga sina respektive platser i
fähuset.
Vedums socken är trots sitt namn' alls inte skogrik, varför
man, om man någon gång får höra talas om ena bjeklakö (en
skällko), dock aldrig där få se någon av det skälet, att man ej
har några större skogar att släppa kreaturen i, där skällan
skulle behövas för att hålla reda på dem. hkya (hagar) användas mycket sparsamt; men har man en hage, dit man släpper
kreaturen, är den inte vidlyftigare, än att man kan hålla reda
på alla kreaturen utan att lyssna efter, var skällan hörs.
Tre gånger om dagen mjåkAas (mjölkas) korna: morgon,
middag ock kväll. Middagsmjölkningen, som företages huvudsakligen med kor, som nyss kalvat, kallas att myelita m4_la
(mjölka middag). Mjölken, som erhålles vid de olika mjölkningstiderna, kallas mbrdinjOta (morgonmjölken), mMasmjena (middagsmjölken) ock bvielmjgta (kvällmjölken). När en ko mjölkas
efter att ha kalvat första gången, måste man mjölka stift (kraftigt), så att hon lär sig att je-n& (giva ner mjölken) ock inte
blir hed•mickar (hårdmjölkad)2. Den mjölk, man får strax efter
sedan kon kalvat, kallas kelinjelit (råmjölk), av den gör man
paiitaketka (pannkaka), yarvaddois (krukost) eller itstar (ystar)
tdomOtsåst (råmjölksost). Om man skitmar (skummar) mjölken
alltför väl, så att ingen grbc.la (grädde) blir kvar, säges den vara
blMtpinter (blåpinad). Om sommaren blir mjölken, om den får
stå, först bbisår (blåsur), ock sedan den lbpnat (löpnat), blir den
sur (sur). Oskummad mjölk kallas nitinjat (nymjölk), skummad skinijytn (skummjölk).
Bondens huvudsakligaste inkomst är de pängar, han får
för den mjölk, han säljer till majart (mäjeriet), m,)Rtli,kvidan
Se Ad. Noreen, Spridda studier, 2 saml., s. 85.
Vikten av huru mjölkningen sker lät mig en bonde förstå med
den kanske väl mycket • sammanträngda satsen: de kan bh, kNia ,pg
ut a
mjblitasar (det kan bli rediga kor av goda mjölkerskor).

HUSDJUREN : NÖTKREATUREN, FÅREN.

67

(mjölklikviden). Till mäjeriet sänder han nämligen nästan all
sin mjölk, hälld i mpnafirdsAa (mjölkkylaren). I stället för
den. sålda mjölken tar han hem separ4tarnijOr7J (separerad mjölk).

Något borde väl nämnas om häst- ock nötkreatursnamnen.
Som bekant brukar man ju ge hästarna ock nötkreaturen namn.
Som ko- ock stonamn finner man nästan alla upptänkliga kvinnonamn: &star (Ester), hilma (Hilma), isa (Rosa), såra (Sara),
måh (Malin), svea (Svea), ock som tjur- ock hästnamn: tor (Tor),
klon (Björn), frcej (Frej), plottras (Pontus) o. s. v. Vilka av
dessa som äro mäst använda ock vilka som mäst givas åt hästar
eller åt nötkreatur, tillkommer en särskild statistik att utröna,
som jag dock ej haft tid att utföra.
Namn, som ange någon färgegendomlighet el. dyl., leva
ju ännu kvar, fastän de, enligt vad jag tyckt mig finna beträffande sådana namn på nötkreaturen, äro i utdöende. Som
häst- ock stonamn äro de mycket vanliga, men urvalet är mycket
ringa. Sådana namn äro häst- ock stonamnen: gr&la, gretla
(Grålle, -a, av grå), briotta, brranta (Brunte -a, av brun) svåtan,
svetta (Svarten, -a, av svart), bkiesan,Wesa (Bläsen, -a, av bläsig),
snbpa (Snoppa, av snbpatar, se s. 62). Konamn av samma
bildningstyp äro ,la (Rålla, av röd), bröka (Broka, av brokig),
spieta (Spätta, av spättig, se s. 64), jåkma (Jälma, av jåkmatar,
se s. 64). Några liknande tjurnamn förekomma, mig veterligt,
ej inom socknen.
Fåren.
Hanen kallas vc.'?ra (vädur) eller båga (bagge), honan so
(tacka), ungen låntöp (lam). Den unga tackan, innan hon
första gången fått lam, kallas ena aktar. Som ett gemensamt
namn för dem alla användes vanligen 4:ara, även feira (fåren).
Som lockrop använder man: Alan.
När tackan är betäckt, säges den vara låmdt(r) (lamdiger)
eller vara mce lem (med lam); uttrycket för födelseakten är senlåntar (får lam).
Läte: fåret brcear.
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Fårens u/, som man kkOpar (klipper) med itlsaks (ullsax),
kallas, om den är grov ock strid, fögar ul, om den är fin ock
krusig, tåsh•ar (tysk) u/.
Fåren få vistas i fåra,c'etan (fårkätten), en liten särskild
inhägnad, som plägar inrymmas i &huset.
Om sommaren få fåren gå på bete: feiraUta (fårbete); oftast
få de gå ock Anåva (gnaga), där det finnes litet att äta, där
hästarna eller nötkreaturen gått före dem.
Fårens spillning kallas fårapalar (fårpärlor).

Svinen.
Det är nu för tiden särdeles vinstgivande ock därför mycket
allmänt att fa up svin (föda upp svin) till försäljning.
Den okastrerade hanen kallas öna (orne) eller fårgålt (fargalt), den kastrerade galt (galt) eller gres (gris), honan so eller
såga (sugga). Ungarna kallas speegHsar (spädgrisar); den unga
honan, innan hon fått »småttingar» första gången, kallas Jillta
(gylta), ock hännes första avkomma, hännes första 4e1 (kull),
kallas JOltagHsar. Som gemensamt namn användes svina (svinen)
eller grksara (grisarna).
Som lockrop användes nån, ock vill man mota undan ett
svin, säger man: hus!
Uttrycket för suggans brunst är: såna vel heena. Sedan
hon blivit betäckt, är hon grbsti(r) (grisdiger), tils hon grhar
(grisar, får smågrisar).
Att kastrera spädgrisarna kallas att i&la dem.
Läte: svinen sbykar (skrika).
Svinen få hålla till 1 svinastia (svinstian), som — så vida
man ej har särskilt svinås (svinhus) — brukar inrymmas i
ladugården. Deras mat, bestående av sol, en blandning av vatten
ock mjöl, skith (skulor) ock våtla (vassle), serveras dem i svinahån (svinhon).
Svinen äro som bekant inga renliga djur, utan traska omkring ock höta (böka) i sin spillning: svinajOla (svingödseln);
men de äro noga med att ha en renlig ock snygg liggplats,
som de bruka tillreda i det boss, man kastar till dem.
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Hönsen.
Hanen heter tav, (tupp), honan 72,4na (höna), ungarna sj ialskiva (kycklingar), ticiarålgrana (tuppkyckling) eller Ona§61sktya
(hönkyckling) allt efter olika kön. Gemensamt namn på samtär Ithnsa (hönsen).
Som lockrop på hönsen användes: titparal
Hönan varpar (värper), 1ce2ar ceg (lägger ägg); de bestå av
st alt (skal), vita (vita) ock gira (I. b?Pitma, gula). Vill man ha
kycklingar, får man lcega ena Una (lägga en höna), ena lbgahhna (en ligghöna), ock så ldrckb.ar (kläcker) denna efter en tid
fram kycklingar ur äggen, så vida tuppen gjort, vad honom tillkommer; han är som bekant till endast för att ee/s4a.
Med avseende på lätet säges tuppen dt_ka (gala), hönan
kiakka eller sb•retka; sb.repa, då hon lagt ägg, idröka, då hon
vill ligga på ägg.
Tuppen ock även hönan — fastän mindre utvecklad — ha
ju kam (kam) i huvudet samt byelar (bjällror), de under näbbet
hängande röda, köttiga delarna. Hönorna värpa inte, förrän
de äro 4ict z kdtman (röda i kammen), vilket de inte äro, så
länge de äro kycklingar.
Hönsen bruka, så vida man ej har ett särskilt Unsås (hönshus), få ha sitt tillhåll i fähuset. Där sitta de på vid taket uppsatta pinnar: hbnsapina (hönspinnar) eller på ett slags spjälgolv:
hånsastg'. Äggen skola de lägga i eegan,On (äggredet).
De matas med sel (en blandning av vatten ock mjöl), grin
(gryn), o. dyl.
Gäss.
Gäss så väl som ankor äro mycket sällsynta inom socknen,
varför om dem inte är mycket att säga.
Hanen kallas gasa, honan gas, ungarna Jåslya (gässlingar).
Gemensamt namn är yes (gäss). Läte: gässen kalskar.
Ankor.
Hanen kallas inkabåna (ankbonde), honan itgka (anka),
ungarna itgköya (ankungar).
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Hundar ock katter.
Hunden kallas kin, hyndan hiAnda, hundvalpen vcdp. En
betäckt hynda säges vara viekpastinar, ock hyndan säges veekpa.
Katten kallas bytt., honan pta, ungen bitt62a . Läte: jilmar
(jamar). Under brunsttiden, som vanligen ipfaller i mars, sägas
katterna niksa, ock när kattorna få ungar, sägas de peetla.

Kroppsdelar ock organ hos djuren.
hitip (huvud); hos svinen (kanske endast efter slaktningen)
hgs.
nos (nos) ; hos nötkreaturen mich
(mule) eller &my; hos svinen
tr4na (tryne).
nceb (näbb).
tan (tand).
töva (tunga).
ja (öga, ögon). g1&/dar
(glosögd) säges en häst vara,
om hans ögon ha ljus iris.
kra (öra, öron). mim kat (musörat) säges ett djur vara, som
har små, uppstående öron,
,s1Wrat (slokörat), om det har
hängande, slokande öron.
hg (horn). Kvicken inuti hornet
kallas alp/. En ko eller tjur,
som saknar horn, säges vara
h•b.altar (kullig).

hals (hals).
striltpa (strupe); mOstritpa (matstrupe), vrciestritpa (luftstrupe). Struphuvudet kallas
strnpaAnåta el. möalgsa.
briya (bringa) i synnerhet hos
hästar; men vid slakt talar
man om bringan även hos
andra fyrbenta djur.
nog (rygg).
bel, (bog).
magka (manke).
len (länd).
ben (ben), frånibM (framben),
b4k5én (bakben). De hornknölar, som finnas på insidan
av hästens extremiteter ock
som på veterinärspråk heta
kastanjerna, kallas halvt humoristiskt sams gy a (skams
ögon)'.

1) Detta namn är hämtat ur en sägen, som förtäljer, att vår härre,
när han skapade hästen, fick besök av skam, som var nog oförsynt
att föreslå skaparen, att han skulle ge hästen ögon på benen, sa an
ser, var an tror (så han ser, var han trampar). Skam feb• inta set
pei (fick inte sin vilja igenom); men det ser ut, som om vår härre
ändock funderat på saken, för hästen fick ändå märken på benen, där
skam ville att ögonen skulle sitta.
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M (fot). Med fietlzga menas hu- man (man); stånman (ståndman), kortklippt, upprättståden på benen nedåt fötterna
ende man.
till.
bon (borst), det glesa hår, varhov (hov).
med svinets svd. (svål) är beldr,?4va (klöv).
klädd. Man kan även tala
tas (tass) hos hundar ock katter.
om
att en hund isar bkstar,
kh, (klo), ta (tå).
när den blir ond.
keg (lägg), underbenet ock foten.
fjcpr (fjäder) kroppsbetäckninhas (has).
gen hos fjäderfäna.
kalAn (karleden?), tåleden på en
vigapckna(vingpännor)på fjäderhäst.
fänas viga (vingar).
Nib. (buk).
cligkakan kallas den breda remsa imcda (1. innic'eta, innanmäte) är
namnet på inälvorna i gemen.
fläsk, som man vid svinslakt
Bland dem märkas:
plägar skära ifrån ända från
halsen ned åt buken på svinet. löga (lungan) ock
jåtat (järtat);
»var (juver) med
spbta (spenar) eller oftare peva tårma (tarmarna) med t4ntarma
(tunntarmarna, småtarmarna),
(spenar).
Utan(eg.bottnen,grovtarmen),
s4a (ljumske).
eenatarman (ändtarmen).
har (hår) i allm.; lts! (släkt med
kan 'luden') är beteckning måyan (magen); har hos idlsslarna fyra avdelningar: mima
på kortare hår; särskilt mär(våmben), kånogsht'Ava (nätkes Otal.
magen), kpat (löpmagen)pcil:
14 (ull).
tan (bladmagen).
tayak (tagel), det långa strida
håret på hästens hals ock mmjcit (mellangärdet).
svans ock även vid hans mdta (mjälten).
fötter: hövjc'e2 (hovskägg) nicgan (njuren).
galt (gallblåsan).
samt på kons svans.
Vidare kan ju böra nämnas, att ister heter istar, talg taky,
kött ot, fläsk fes.

15.

Ladugarden.

Ladugården är en för åkerbruket ock boskapsskötseln alltför betydande sak, för att den icke här skulle kräva litet mera
betraktande, än vad som blivit den förunnad i det föregående,

72

LJUNGGREN, ÅKERBRUK OCK BOSKAPSSKÖTSEL I LASKE-VEDUM.

i sammanhang med hästen ock nötkreaturen. Jag ämnar ej
giva mig in på de många tärmer, som användas av byggmästarna vid ett ladugårdsbygge, enär detta väl skulle föra för
långt bort från ämnet, utan jag vill endast anföra namnen
på de viktigaste sakerna, vilket naturligtvis endast blir en ringa
del av allt, vad bonden skulle kunna lära oss om sin ladugård,
men som jag hoppas dock den del, som ligger ämnet för denna
uppsats närmast.
kan (ladugården) bör innehålla stall, fähus, lo (loge) ock
kar (lador).
Ladugården är vanligen helt ock hållet byggd av tre (trä).
Någon gång händer det, att man har fähus ock stall av sten
eller tegelsten. Vid bygge med enbart trä bruka fähus ock
stall vara byggda av timar (timmer), vara timrata (timrade),
ladorna med stickpa (stolpar), mellan vilka brckföras (brädfodras) eller läggas s. k. pftar (skiftor), horisontalt liggande,
korta brcer (bräder), som man vid behov kan plocka ned. En
så uppförd ladugård, byggd med »skiftor», kallas en pftaktgai.
ock ett lag av »skiftor» mellan två stolpar kallas ett Pftalay.
Vid byggandet av en ladugård plägar man först på stbrifåtan
(stenfoten) lägga ut ett lager med stockar, på vilka stolpar,
timring o. dyl. sedan skola vila. Dessa stockar kallas shla
(synar). I gamla ladugårdar har man en grov stolpe, som går
inuti ladugården från marken till hhgban (ryggåsen) kallad
måsga (mittstolpen); mot den gå snett ställda bjälkar upp för
att tjäna som stöd. Dessa kallas trånaböka. Detta sätt att
hålla ladugården uppe onödiggöres numera av de
modernare konstruerade saksara, ett slags takstolar som utgöras av två i vinkel ställda bjälkar,
över vilken vinkel går en horisontalt lagd bjälke
för att giva det hela stöd, det s. k. hamarbuint (kammarbandet).
Loggolvet utgöres av tjocka plankor, 16plagk. Logens lång- .
sidor, som bestå av bräder, kallas 16bak7ja (logbalkai), ock dess
kortsidor, d. v. s. den bit av ladugårdens långvägg — enär
logen sträcker sig över ladugårdens hela bredd — som ligger
under Mera (logdörrarna), kallas 16krusta.
Fähus ock stall äro, som sagt, oftast timrade, ock timmerväggarna måste vara mbsata (mossade), d. v. s. tätade med
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mos (mossa), för att det skall bli varmt för djuren. I innertaket har man byeelita (bjälkar), uppburna av stolpar ock topjlay (underslag, bärlinor). Över bjälkarna ligga sedan bräder.
Loftet över fähus ock stall kallas Ana, ock därpå förvarar man
vanligen klöver ock hö.
I fähuset ock stallet ock även i svinstian får man lov att
ha fOnstar (fönster), så att djuren ha ljust, ock dåra (dörrar),
stålekr (stalldörr), feeusclår (fähusdörr), svinusetbr (svinhusdörr),
meacibr (mockedörr), genom vilken sistnämnda man kastar ut
gödseln i den utanför liggande Malstån (gödselstaden). Dörrarna
hållas stängda med klinka eller medelst en vr4, ett litet kring
en spik vridbart trästycke, så vida man ej har ordentliga las
(lås) med OM (nyckel).
Ladorna äro bestämda var ock en för sitt ändamål, som
namnen ange: kiffleta (rågladan), kiwraleta (havreladan), håmfala (foderladan) o. s. v. Från logen till
ida
fähuset plägar man ibland lemna en gång öppen i den eller
de mellanliggande ladorna: .7vagagan (givgången), för att man
genom den skall kunna bära foder till fähuset från de på andra
sidan logen liggande ladorna.
I ladugården plägar ofta inredas ena våeb6 (vagnbod), eller
kanske ännu oftare har man fordonen i ett sn541r (snedskjul,
ett skjul med endast åt ena sidan sluttande tak), byggt samman
med ladugårdens gavel. Detta skjul kallas då vitgyg (vagnskjul).
Som taktäckningsämne till ladugårdarna använder man
nästan uteslutande halm. Innan man ter (täcker), får man
slå upp spha (sparrar) ungefär en aln från varandra, som gå
från ryggåsen till pifsa (takkanten), ock däröver lägga smalare
stänger, intar, som ligga horisontalt ock tätare. Som stöd
för taket liar man dessutom en under sparrarna mitt emellan
ryggåsen ock takkanten horisontalt liggande lUis (ledås) på
var ock en av takets båda sidor.
Vid håNntc'eblya (täckningen med halm) börjar man nere
vid takkanten, där binder man fast Ofsaldtka, små kärvar av
halm, för att giva takkanten fasthet. Sedan täcker man ock
binder halmen vid »läkterna», vanligen med vbjar (vidjor) eller
statiti (ståltråd), tils man kommer upp till ryggåsen. Där har
man att mOna, d. v. s. lägga på mon, den lösa halm, som lägges
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överst på åsen ock som hålles fast genom därpå sedan lagd
pgastaka (pollstockar, takryttare?), några alnar långa sparrar,
som parvis hängas grensle över ryggåsen med någon alns avstånd mellan varje par.
Vid simsara, varmed menas takkanterna vid gitvka (gavlarna), sätter man upp vinjir, breda bräder, som löpa utefter
taket för att skydda detsamma. I den vinkel, dessa bräder
bilda vid ryggåsen, plågade man förr i världen sätta upp ett
grant utskuret bräde, som slutade i en spets. Detta kallades

ena syitaskHt.

ORDLISTA.
I den följande ordlistan äro de i uppsatsen förekommande
dialektorden upptagna alfabetiskt efter följande bokstavsordning:
a, a, b, d, q, e, a, f, g (g, y), h, i, y, k (1j), 1, 4 , m, n, y (y),

o, p, r, h, s, cs, t, t, 9, 5, u u, v, a, e, e, 0.
'
Ehuru det varit mera konsekvent
att låta de olika g-, k-

ock g-ljuden invärka på ordningen, så att man satt alla g-ljud
före g-ljuden ock alla Adjud före le-ljuden o. s. v., har jag dock
ej gjort detta, emedan jag tror, att detta endast vållat besvär
vid läsningen, utan jag har låtit dessa ljud stå om varandra,
under det att ordets ordning i listan bestämts av nästföljande
bokstav.
Vid varje ord står angiven den sida i uppsatsen, där ordet
förekommer, för att man, om förklaring på ordet ej finnes utsatt, skall kunna gå till den ifrågavarande sidan för att få en
översättning.
Vid substantiven, betecknade med s., är genus utsatt ock
betecknat med in. (maskulinum), f. (femininum) ock n. (neutrum),
ock följande former äro upptagna i följande ordning: sing. obest.,
sing. best., plur. obest., plur. best. form. Vid värben, betecknade med tr. v. (transitivt värb) eller intr. v. (intransitivt värb),
äro upptagna följande former i följande ordning: infinitiv, imperfektum ind. supinum. Under adjektiven, betecknade adj.,
äro upptagna följande former: maskulinum, neutrum sing. obest.
form ock plur. obest. form.
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.agust stbragån, August i Store- båra tr. v., bar Wat bära 54.
bara s. n., bcirjat bara bcirja bärg
gården 41.
åkar s. m., etkan, åkra åkra åker 41.
bårity s. f., båritya bärgning 46.
41.
,aks s. n., akst aks aksa ax 49. ben s. n., bent ben bena ben 70.
åk,sal s. m., åksal åkaa åksla bkal s. n., bkalt V2a1 bkla betsel 42, 60.
(jul)axel 59.
ijj s. m., gra 4kar kara al 54. bijla tr. v., b& la bklat betsla 60.
itgka s. f., ågka ågkar ågkara kta s. n., NÅ bete 63.
betdl s. m., betcg bet elar betdlara
anka 69.
-ågkaböna s. m. (se bona) ank- butelj 45.
betcbta s. f., betckta betrktar betbonde 69.
ågkoga s. m., -ögon -öga -6ga tara potatis 45.
betcbtogretv s. f., -gråva -gretvar
ankunge 69.
itgnar s. f. pl., itgnara agnar 58. -gretvara potatisgrav 51.
ahandåtar s. m., ahandigan, arren- betcbtaltetka s. f., -Itetka -hdtkar
-h,cikara potatishacka 50.
dator 40.
betcktab•rok s. m. (se byok) pota4sa tr. v., åsa isat asa 53.
s. m., 4tal jla Ayla axel tiskrok 50.
behttamkr s. in. (se hrt_ty) »potatis(skuldra) 59.
råg» 45.
s. f. (se iwtåkasa)
betcktauptåkasa
-vål(an)
-våla
s.
m.,
-åndraksvål
potatisupptagerska
50.
andraårsvall
44.
-våla
bilNia
v.,
bi,la
bilat,
bila-n&
aska
52.
itsbyt
itsb.a s. f.,
harva 44.
båga s. tu., bågan båga båga bagge bilhårv s. f. (se harv) bilharv 42.
bin_a tr. v., ban biitant binda 49.
67.
by&la s. f., bieela bj&br byeelara
ben)
bakben
70.
hål,gUn s. n. (se
bjällra 69.
båka s. m., båkan 46.
s. f. (se ko) skällko 66.
bycklakö
bakstam
12tkståe s. m. (se skon)
bjeata
s.
m., by ?ekb•an by&kb'a
59.
bjälke 73.
bjearlia
baksdta s. n., -sckpt -sc'eta -söta
km
nom.
Björn 67.
baksäte 59.
adj., -fötat -Ntata
bytfötatar
Mtkvd9 s. m. (se vag) bakvagn 58.
björnfotad
62.
b4lcetjas adv. baklänges 62.
bke Wat bliva 66.
intr.
v.,
bag* s. m., bågkan bågka bågka b1p1
bkittna bkåntat
intr.
v.,
blritma
bank 59.
bårfetan adj., -fåt -fåta barfotad blomma 50.
bkitn.ta s. m., blrånian äggula 69.
62.
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bbina s. m., ?Walan bkånar birand- brihnta nom. Brunte 67.
ra blandning 44.
bri.tsta s. f., britsta bråstar bråsbkhar s. f. pl., bldnara blånor 55. tara brösta 60.
bkicpintar adj., -pint -pinta blå- britta tr. v., brut bricat bryta 53.
pinad 66.
bråkara s. in., bråkar bråkara
b7t&,9,Ur adj. (se sko-) blåsur 66. bråkara brukare 40.
bketastar adj., breast bkepasta brun s. in., brun bra bra
bläsig 62.
brunn 63.
bkcseb•ta s. f., bkeebla bkeeblar brånstdi2 s. f., -staga -stc'elyar
bkeeb•tara 58.
-stc'erra brunnstång 63.
WeAta tr. v., bkeeb•ta bkeeb•tat 58. brånsvåtan s. n. (se vatan) brunnsbkesa s. f., bk<tsa bitsar bkep- vatten 63.
sara bläs 62.
brånveikt s. f. (se vakt) 63.
Vrepsa nom. Bläs'a 67.
bred s. m., brödan brodd 45.
bkepsan nom. Bläsen 67.
bröda tr. v., bröda brådat brodda
blöta s. f.,bNta bit if tar bit .tara 56. 63.
bc) s. f., bda kar kara bod 59. bröda s. in., brödan bröda bröda
s. in. , byn bOar bdjara bog brodd 63.
70.
bret s. n., bret bret bröta brott 53_
böztrck s. n., -trctt -tr ck -trckna bretåk s. n. (se tak) brott-tag 53.
bogträ 60.
brta s. f., breta bröiar bretara
bökbntar adj., -Unt -Unta bock- bråka 55.
bent 62.
brbta tr. v., bröta bretat bråka 55.
band s. m., bOn b6nar b492,ara brötalnika s. f., -hidra -hrikar -hå-bonde 40.
kara 55.
bögka s. in., bögkan bögka böka bra s. n., brepat brer el. brefar
bunke 47.
brdra el. bre_eara bräda 72.
brbjla s. f., brksla brkslar brks- br(pfåra tr. v., -föra -fårat brädlara 47.
fodra 72.
brina s. f., briva brivar brivara brepAa intr. v.,breebla brceAt bräka
bringa 76.
67.
bröka nom. Broka 67.
breena intr. v., breenda' brent
brökatar adj., brökat brökata bro- brinna 49.
kig 61.
brchla intr. v bran bri_cant brinna
britna tr. v., brUnta el. bråna 52.
brånat bryna 46.
br,indar adj.,brent breenda brän d
bra:mar adj., brunt britna brun 60.
61.
be• s. tu., bean bea bea buk
bricnta nom. Brunta 67.
71.
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-kittar -linara
dKalina s. f.,
draglina 43.
drha s. f. (se paa) dragkärra
59.
dr4vår3- s. m. (se varb) dragvärk 53.
drev s. n., dravat 56.
drev s. m., dravan 65.
dra tr. v., drik drikt 45,
drasa s. m., drasan dråse 58.
dreefti(r) adj., pl. dreftta dräktig 61.
drev s. m., drdvan dreva dreva
dräng 40.
drbpjet intr. v., drkpia dr4jat
idissla 65.
driasa intr. v., dråsta drost drösa
50.
drsabök s. in., -böt -bök -böka
drösebord 57.
dina s. f., diLtna «oxar d4nara •
dyna 59.
dunamft s. m., dunarnitan dynamit 53.
dikva s. f., duva dynga 65.
didg s. ni., Man ditba dith 43.
ditkpa s. f., ditkpa dizkpar ditkdåksvetrba s. n., -värbat -vara para 60.
dag s. f., daga dagg 47.
-vetrba dagsvärke 52.
dgt.lbåk s. m., -båkan -4,!tka -kka daka(r) adj., &falt &Aha dålig
57.
71.
dar
s. f., dara dra &fra dörr 73.
dåls,afår grannen 40.
denddra
pron., dcenddra &segra
darldmör grannhustrun 40.
den där 57.
diddra
s. i uttr. ye ch 61.
deeb•al
s.
in., dal dc/la dietla
diba s. f., diat dg.a dg.a dike
do.
54.
1r4a tr. v., dro. dr49t draga 46.
drigybice s. in., -bitutan -bituta bés adv. 60.
eb. s. f., .ea bar _bara 59.
-bituta dragbom 56.

bicWr s. f., -Åka -ar 91tara
bukgjord 60.
bitsa s. ni., b4s2n htsa bigsa 51.
bult s. m., bitlten Utta bitna
åkervält 44.
bitlta tr. v., bulta bitltat 44.
buk s. ni., buu, bgra bftka; harva
get...30„te bgn, 42.
bus s. n., bast boss 65.
bau s. n., bant bau, beiva band 64.
bas s. ni., beisan bi.esar bcsara
bås 65.
bar s. n., bat bar bara borr 53.
bra tr. v., bara barat borra 53.
btsi,sta s. m., bkstan bksta bfksta
borste 43, 63.
Utan s. ni., bEitan bbtna bbtna
botten 71.
bbtna tr. v., .be3t9ia båtnat bottna
54.
bena intr. v., beenda beent bända
53.
bokd s. f., b4da bygd 57.
bog s. f., bra Urtar bårbara
björk 54.
bon s. n., pl. kstar borst 71.
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/e/,1 adv. enfärgat 64.
Utar adj., Ut 7gUta enfärgad
64.
n'tUs adv. 64.
Otahånk s. m., -hdgkan -kånka
-hdgka 52.
«Arga s. m., t(ltriyan btdriya
btårtya ettåring 61.
hmli(r): var 1)alt varenda 58.
fann s. m., fann fåna fåna
famn 52.
far s. m. far 39.
fårgdat s. m. (se galt) fargalt 57.
fästa tr. v., fasta fåstat få lagfart på 40.
fara intr. v., fQr /got fara 58.
Mar adj., fe f feta fet 41.
fira räkn. fyra 40.
fygnIkl s. in., Agan
fjärdedel 39.
fiet.kty s. in., f)etkiyan fjYktga
tia fjärding 39.
f94.kinsbåna s. m. (se borta) fjärdingsbonde 40.
fibtanda s. in., -dam -dkla -daa
fjortondel 40.
fnek s. f., ffilka fjYkor fjYkara
fjöl 42.
fjcpr s. f., f y.tra fiepra fyra
fjäder 59, 71.
fyra intr. v., fjepra f.)rat fjädra
59.
fAraliårv s. f. (se harv) fjäderharv 43.
fAravd s. n. (se vas) fjädervagn 59.
yerja s. m., fjeerjan fjierja
ja 41.

fAta s. m., fyletan f,Y.e.tar fie§tora 59.
fköd2a s. n. (se cl'AM floddike 31.
fkbo s. m., Non fkba ina 65.
fkethetka s. f., -hdica -kåkar -Utkora 52.
fkcest s. n., fkc'esAat fläsk 72.
fkbta tr. v., Nto flot flytta 65.
föalda s. f. (se Uta) foderlada 73.
fok,t s. f., fökta fukt 50.
fara tr. v., fara fi)rat fodra 63.
föragei s. m., -gdyan -grina -piga
fodergång 64.
fe)rahcbh• s. m. (se lyeb) foderhäck 64.
Nraktika s. f., -käka -kåkar -kkara foderkaka
foderkaka- 65.
fo.t s. m., fOtan Mor Mara fot 71.
fbtreS s. 1:1" fötråt fbtr4 fåtråna 59.
fötsdtk s. m., -sdl,can -sdka -seika
fotsack 59.
frbtmUn s. n. (se ben) framben 70.
frbrtyök s. f., -Oka framgjord 39.
fråmståm s. In. (se stam) framstam 59.
frhns&to s. n., -stat -sta -sta
framsäte 59.
fråmvdn, s. m. (se vas) framvagn 58.
fr4sa intr. v., frys frYast frysa 61.
frcej nom. Frej 67.
frej s. n., frgt frö 45.
fyk s. (f. fika /War fitkara?) 59.
fyk s. n. föl; mara re me fYk 61.
ff.tka intr. v., fYka Skat föla 61,
fitkia s. f., fitkja fitkjar fitkjara
61.
fitba tr. v., fitda (el. Ma) fyt
(el. Ni) följa 49.
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192tk62a s. m., -örn -6r -cir föl- gdfal s. m., gcifal gåf la gitf la
gaffel 47.
unge 61.
gal s. n., galt gallblåsa 72.
fet tr. v., fek fat få 59.
fr s. n., fig fr tära får 67. gålra tr. v., galra gålrat gallra
faralAta s. n. (se Nta) fårbete 68. 51.
farapcila s. f., -påla -pålar -på- galt s. m., gåltan, gålta gålta
galt 68.
lara 68.
giga s. f.,g4ta gettar gettaragata 66.
fara9(kta s. m., -§c'etan -§c'eta
-Ma glosögd
gköskdar adj.,
fårkätte 68.
falckn(a) s. n., fbl.cknt fakn(a) 70.
Olust: pa Olust för roskull 60,
fblcbna 41.
faka intr. v., fra fakat föla 61. o(r) adj., got. Oa god 41.
1.9 8. 111» , fin Ska fika fåle 61. gr4va fr. v., gråvda gråvat gräva
fåkbutar adj., faktat falltata »fol- 54.
gravftatar adj., -rat -rata gravekad» 57.
/gr s. f., fara farar farara fåra 41. rad 40.
grbela s. m., grklan grädde 66.
far prep. (for kin) för 44.
45,
50.
pk4r)
cy
s.
m.
(se
gres s. m., gHsan grhar grksara
farapkci„
-vål(an)
-våla
gris 68.
s.
m.,
Asigksvål
förstaårsvall
44.
intr. v., grksa grksat grisa.
grksa
-våla
förtid
64.
68.
fiti 8.( fiti)
-dact -daa gr4aak s. f., gr49ka grktakar grbpfckmtada s. m.,
fämtedel 39.
kara grep 63.
.4s
feetisa
fägrbsti(r) adj., grbstxt grbstza grisfes s. n., Wkst f(sp
diger 68.
hus 64.
fieu,sd'år s. f. (se der) fäbusdörr 73. grima s. f., grima grimar grimarafka tr. v., focla fot; foa-'4p föda 68. grimma 61.
Ma tr. v., Plcla folt fylla 53. grimaskåft s. n. (se skaft) grimskaft 61.
ffflan s. m. best. form 61.
ffinstar s. n., fgnstat fhnstar fhns- grin s. f., grina grinar grinara
grind 52, 65.
tara fönster 73.
gro intr. v., gröda grot gro 46
fira s. n., fif_at före 59.
foketvaandkl s. m., -dl(an) -daa 51.
grba tr. v., grba grbat 51.
-da 42-endel 40.
gre2a s. m., gran grba
g4N intr. v., gitqa (el. ok) Opt grodd 51.
gala 69.
grida nom. Grålla 67.
s. m., gdvag gåvka gåvka greda nom. Grålle 67.
gr(r) adj., grat graa grå 61.
gavel 74.
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ga s. m., gan Oka Olm ägg- has s. m., kisa håsar håsara has
gula 69.
71.
g1,7_t4ar adj., gktt g41ia gul 61. håvraiåka s. n. (se 3(za) havregina intr. v., gina ginat gulna gärde 41.
50.
håvralda s. f. (se låa) havrelada
getmra intr. v., gåmra gåmrat 61. 73.
gåpara nom, pl. best. f. 40.
håvramyg s. n., -mpit havrege_t intr. v., jeb• gett gå 53; get g61. mjöl 65.
64; get i dtks 49; get i hisp 50. håvra s. m., håvan (Myra håvra)
gak s. m., gan gaka galf-ct gård 39. havre 41.
gitkb,6 s. m., -b6n -bhiaar
hals s. m., hcilsan hålsa hålsa
granne 40.
hals 70.
geimin s. n., ;Fint -Fin -Fina halt; utdraget: halt 66.
gångjärn 43.
hkgeigan adj., -OM • gdigna
gga s. f., gdsa yes ydsa gås 69. halvgången 64.
gasa s. m., grftsan gasa gasa gåse håkmtdtty s. m., -tck.tina halm69.
täckning 74.
gol.: get gf51 64.
lietkvarpa s. f., hithårpa håkvdrggle,6 s. f. (se k(2) 64.
par hålrvdrpara 41.
hdkvar adj., hat håkva halv 39.
kap s. m., hayan ha haya håniar s. m., hånz.an håra håmra
hage 66.
hammare 63.
håka tr. v., håka håkat hacka 52. hitmarbdin s. n. (se barj) hammarha/A s. m., -e(an) -da -da 52. band 73.
hitka s. n., hakat 52.
håna tr. v., håna hånat 40.
hålsaht s. m., -49an -4,9ct
hån- asb6na s. ni: (se bana) 40.
52.
hcirgal• s. m. (se gak) härrgård
4åkalsa s. in., håkalsm, hackelse 40.
63.
hårpa s. f., hårpa hårpar hårhåkalsamayLn s. m., -ntafin
para 58.
Anar -mafinara hackelsema- hårpa tr. v., hårpa hårpat 58.
skin 63.
harv s. f., hcirva hårvar hårvara
håkahijta s. m., -Ma -Mar -- harv 42.
tara 52.
harva tr. v., hårva hårvat harva
hitkanky s. m. (se htty) 52.
44, 46.
hakmåtar adj., -mikt -måta hård- heiho s. m., håran haha haha el.
mjölkad 66.
håha o. s. v. härre 40.
hak s. m., hdtgkan hågka Itågka hcihan s. m. bst. f. härren (patron)
hank 52.
40.
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s. f., hks.åva hå,923ar hå- han s. f., Una /Andar hdndara
hand 44.
Mra halvskäppa 44.
håtktva s. m., håeravan håt4 va hus& tr. v. (se sa) handså 44.kinft4k s. n. (se tak) handtag 42.
hettsi,,civa halvtrave 49.
kandar s. ni., hanvån handaPa
hear adj., helt kla kel 39.
hanvecht handval 56.
tråva)heltrave
49.
s.
m.
(se
heltrava
s. m., hag kka hN•a 65. hr s. n., heit .har hdra hår 71.
hbman s. n., lainant Urnan hb- hava s. f., kiva kivar hdtvara 48.
hdivastht s. f., -stita -sthtar -8t4ntana hemman 39.
tara 48.
hbniansfil(an)
hbmansctel s. m.,
.•
hem14~4,
s. m. (Se vas) 48.
hbmanserda hbmanscrela
hela tr. v., /tålda helt hälla 62.
mansdel 39.
hbknia s. ni., håkman 1zc5Z-nza hrUrna 66.
rna holme 46.
hilma nom. pr. Hilma 67.
hå
-Knata
hinsÅ s. ni., hinspn Mnsa hins4 a .pahcklatar
64.
hingst 61.
Utsy 61.
hit 62.
,
ha s. m., höan ha köa ho 63. hficsan 61.
höftd2 s. f., -Mr -tc'evar -t&v,ara heegatbrpan 40.
/Ab' s. m., han hee4a heeb-a höhovtång 63.
höga tr. v., /tog hågat hugga 54. skrinda 59.
hQn s. n., högt hön hcha horn 70. heekhc s. f., heega hietZ•ar hkhöv(a) s. m., hövan höva höva Z-ara 55.
heekka tr. v., heekZ.a.heekNtt häckhov 71.
hödieg s. n., -yept hovskägg 71. la (lin o. d.) 55.
hånda s. f., hitnda hitndar han- heela s. f., heela 'delar heelara häll
64.
dara hynda 70. httpate s. m., huvatem hypo- &kytta tr. v., heenta heentat 58.
lickntasal s. n., -salt
-sala
tek(slån) 40.
kåsa tr. v kåsa Utsett hysta 53. rissel 58.
/ud- s. n., lint h1t h4ka hål 53. heesk6 s. m., -skön -k(r) -skåra
- hästsko sg.
klinta 62.
hun s. ni., han hån(d)a hån(d)a h-est S. in., ldestan heesta heesta
hund 70.
häst 61.
håva s. n., håvat håva håva hu- heestagOn adj., -gaat • -gana 61.
vud 70.
heestayAsal s. f. (se jecsal) hästgödsel 63.
has 68.
hakar adj., hat kika hal 63. - heestakiva s. f. (se om) hästräfsa
hgta s. m., hddtan halka 63.
47. 6-123244. Sv. landarm. 1913.

.hksylpa
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hiestatc'ep s. n., -tt -tc'ep -tna itina intr. v., j anm janzatjama 70.
hästtäcke 61.
jedta v., ja åkat 51.
hckva tr. v., heevda he.evat; hceva
s. ii., j at .1.4ka jaka gärde 41.
-in, liceva-pd, lieva-r 48.
åyrima s. f. (se gråna) järnho s. n., het 46.
grimma 65.
hena s. f., håna henar henara 'ara tr. v., Åka jot göra; 'ara
höna 69.
vdn 44.
henapcikkiga s. m. (se
iya) 244.0 s. m., jdgj ititsgaka
hönskyckling 69.
jdestaka gärdsgård 51.
hons s. pl., hånsa höns 69.
s. m., jettsityan j?taiya jk9hensapina s. m.,
-pina -pina liva gässling 69.
hönspinne 69.
ikstd9 S. f, Otsiår A9M;99r
hånsaste s. n., -stat -st/ja jetncepra järnspett 53.
-stea 69.
Jetta s.
åtat jåta 'åta järta 71.
hånsås s. n., hinistist hirnsås hons- je tr. v., gg jet giva; je-ner, je
sa 69.
IV, je clf 62, 66.
hr s. m., hoft lin 55.
'byar s. f. 67.
1eran4a s. f., -håpa -frApa -Itkpara fevag42 s. m., -g(yan -g4a -piga
linrepa 55.
73.
herfrå s. n. (se fr .) linfrö 55. jbant...pa la nom. Johan på LihenAp s. n., -hApat
-iy,pa hö- den 41.
rep 48.
jahcinas i gronamå Johannes i
hes s. m., hesan håsa hesa 70.
Grönemad 40.
hestighpy s. f., -pktaya höst- jc2k s. f., jOka jord 41.
plöjning 51.
Oka tr. v., ja j4kat 48.
Oalåt s. m., -låtan -låta -låta
M•etkvz(r) adj., y/kvm dräktig 64. jordlott 40.
s. m., åh:lågan ildhiya yökhoga intr. v. (se hoga) 46.
ildhiva 60.
JeYrtYa s. m.,»J/1PN Ygrina
s. f., Pta 42.
kiv a 48.
tina prep. mot 48.
jog s. m., Ovan ljung 52.
inickta s. n., iincbt innanmäte 71. jöebdtka s. m., -båkan -båka -båka
s. ni., ivAan iectiga hink 63. ljungbacke 41.
innickta s. n.,ininckt innanmäte 71. jötårva s. m., jötårva jokårvar
itttepny s. f., intqntyaintq•niyar jotårvara jordtorva 52.
inteb:ninara inteckning 40.
lnara s. m., ikk4col, jitleara
istådi(r) adj., istådit istådia ista- Mckb•ara djurläkare 62.
dig 62.
Pta' s. m., )14t »Yra »Yra (vagns)istar s. n., istat ister 72.
jul 58.
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s. in., -i2an -hiva jul- bytkv s. m„ 4a.van ANT ab.åkva
kalv 64.
ring 59.
intr. v., 4akva bickvat kalva
52.
halc
,a)
»phåka s. f. (se
64.
,
.
94s4a
jicsb•a s. m., jåsAan
,Iyåkvadåns s. tu., -dansan 66.
ljumske 71.
s. m. Aciman Oma b•ålna
s. m. Aståkan Ast6ika
kam 45.
jictståka julstock 56.
»var s. n. Mat »var ji'Avara b•andl s. m., Aandlan 4an4lar
Aanålara kanal 54.
juver 71.
bytt s. m., 4c4an ! åar Aåtara
jblrma nom. Jälma 67.
jOrmatar adj„ jgrmat yOrmata katt 70.
3.åta s. f., b'åta 4åtar ptara katta
»jälmig» 64.
»fela tr. v., »'elda (vit kastrera 50, 70.
Ot.62a s. m., -an -6ga -år
68.
kattunge 70.
ice. (se g4s) 69.
s. f., ihlta ihltar jhltara kkkehinsA s. m. (se hins4) klapphingst 62.
gylta 68.
kkåva s. m., kffivan kkha kNva .
jbltagHs s. m. (se gres) 68.
klave 64.
34,sal s. f., jjaa gödsel 46.
Asalk s. m., -kan -ka -ka kz s. n., Ned kli 65.
Ptiea s. f., kkiybyt knear kkiygödselhög 46.
ibjalstå s. m., -stån -stc'er -stdra 4ara klinka 52.
kkc) s. f., lar6a
gödselstad 73.
kHra klo 71.
kla tr. v., jk/a 0,51at gödsla kköka intr. v., laröka kkölcat 69.
kireeka tr. v., kkeekta larYekt 69.
45.
kkhfta tr. v., leNfta Rifftat 55.
kålara intr. v., kaka Ical_ckat klava v., ldr hptak?ropt klippa 68.
kIva s. m., /ekvan kkkva Ickbva
kackla 69.
s. m., Ic4Un kål& lcaUra kröv 71.
karled 71.
lefrijvar s. m., kkikarl, klöver 46.
kasta tr. v., kicsta kastat 64.
loqvarvål s. ni., -vålan -våla -våla
kåstamafin s. m., -mayin mayinar klövervall 44.
mafinara kastmaskin 58.
Anåva intr. v., bytilvda knavat
gnaga 68.
kåstaskövak s. f., -skira -skkar -sk,åerara kastskovel 58. knval,r S. n., tyn4.3at An4ak kn4s,Aetcli(r) adj., kålzt kåta kalv- ka 55.
Anta tr. v., b.ntzt Anat knyta 58.
diger 64.
s. n., yialt el. 4ålat Ola b•neega intr. v., b.neega bweegat
gnägga 61.
Adla kärl 47.

84

LJUNGGREN, ÅKERBRUK OCK BOSKAPSSKÖTSEL I LASKE-VEDUM.

Avbsta tr. v., t vbsta b-vbstat kvista
pitcp s. f., Ancpt knä 46.
kp. s. f., hdna P Ona ko 64.
54.
köp s. m., kögan kög,a köga tvya, s. f., tvba tvar vbara
kugge 56.
kviga 64.
WO- s. m., kö/san kölska kölght AviAgy s. m. (se kca,v) kvig46.
kalv 64,
kbn s. m. bst. f., pl. kölara 64. tvc'elmybkt s. f. (se In)el(t) kvällk(29/ s. n., kont korn 52.
mjölk 66.
kisa s. f. bst. f., pl. k6,5aret 64. ked-a s. m., Mag logdPa kgdyt blast
köpn s. ni. bst. f. 64.
46.
kta intr. v kt)ta kotat 62.
kant s. m., Honan /dova kebna
Aråftfcjr s. n., -fot kraftfoder 65. kam 45, 69.
'ritar s. pl., tritara kreatur 64. Mona tr. v., Hona kdonat kamma
trok s. m., rOkan troka trbka 45.
52.
lodar adj., pl. bita kåt 62.
Åri?ka tr. v tröka trökat; troka paltar adj., halt kåalta kullig
-lad 52.
(ko) 70.
,prOchary s. f. (se harv) krokharv
s. m., Agan tåla tåla kull 68.
42.
tånonshi'tva s. f., -htjva nätmagen
tryt s. n., trut krut 53.
, 72.
tritlgt s. f., tritba tritbar tridgra 3•().ra,st&g 8. f., PPAsiår AbPa63.
jtckyar Aåpa,sickyara koppeltritbabitara s. m., -bitan -bitara stång 56.
-bitara krubbitare 62.
tårja s. m., tårpn krya krya
.
trcika s. f., tråka trdtkar trdtkara korg 50.
kråka 63.
teksthnt s. m. (se tom) korstöm 60.
treinta sago ret. v., tretntet trdonat
kråma sig 62.
Ula s. f., 14a Mar kara lada 72.
trkatar adj., byeigat Arblsytta låge& s. ni. (se gq.d.) ladugård 72.
krossad 53.
lam') s. f., kimpa 52.
kålta tr. v., /data kitltat rulla 53. letinpafot s. m. (se ft2t) 52.
s. f., kåta kittlar kitgra 56. lan s. n., lant lav lciva land 41.
typ/ s. f., Avdna tvetnar tveinara Wijiva s. f.,
-Ilvdr -fivara
kvarn 58.
landskiva 42.
tvårta s. f., tvårta kvarka 62. le s. n., let l l4 led 52.
tvdia s. n., b•vg.an
vgyt le s. m., len kar kara led 43.
kvickrot 46.
lea tr. v.. lbcla let leda 63.
tvfé7j s. n., -fåktat -fi?fit kabeunk s. m. (se bank) 59.
-fOrta kvinnfolk 47.
lega tr. v., i lbgat ligga 43.
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kighcarmsvåre s. n. (se vare)
långhalmsvärk 57.
lcigfc'efta s. f., -5,54eta -§dftar
tara 58.
letr s. n., l4t lår 46.
14s s. ni., teism kisa kisa lås 73.
/02 s. f., lfja 71.
bida s. f., le:da Ndar Wara 1åda43.
lan adj., lat lbria luden 71.
kjea lock 43.
/Ms s. m., keisan kc'esar kcksara /e24 s. n., leat
lem s. n., vara mce lem lam 67.
ledås 74.
liabåk s: m., -14kan -beika -baka lama intr. v.,14malbmat få lam 67.
lånich(r) adj., lånidtt leondta lam46.
liaenag s. in., -enagan -enaga diger 71.
14m6ga s. m., -6gan -6ga -6ga
-erlagt 46.
liasUea s. f., -sUect -sMear -ste.ea- lam 67.
14pna intr. v., kna kliat löpna
ra liesticka 46.
lp s. m., W,jan lip lila lie 46. 66.
lceg s. in., l&gan Vega Vega lägg 71.
limbc'ena s. f., limbc'ena 51.
limfrå s. n., limfråt linfrö 55. icega tr. v., 14a lakt lägga; lcega
-p4 uppföda 46, 69.
/9. s. in., lon lem la loge 71.
ktkda s. f., lchda hedar lendara
16brusta s. n., 1612rustat 73.
/6buk s. m., 16bakean löhnkea 49.
lcselclaitity s. ni. (se hu) 49.
lölgarea logbalk 73.
löder s. f. (se dQr) logdörr 72. leqdadta s. n., -vi3at 49.
löga s. f., /öga lögar lögara lunga lceet s. f., inta leeetar lieetara,
koll. lceet 74.
71.
hem s. in., lcbman teerna lisma 58.
löplagka s. f., löplagka
kar löplagkara logplanka, koll. lcen s. f., lc'ena lienar ldnara
länd 70.
löplagk 73.
ogräs
46.
lceye
s. in., ldyean leeyea lievea
s.
m.,
lotari
iot
länk
64.
adv.
med
bara
händer
lötlyenas
lisa tr. v., liesta lcest lasta; lcbsa
lgea s. f., la lgeartgeara luc- -gr, lcesa-f 48.
lcbtar adj., icet Veta lätt 56.
ka 58.
s.
f.,
-sUea -sUear la s. f. lycka 41.
14nastea
-sMeara 48.
10eara nom. pr. Lyckorna 41.
Ughåkm s. in., -hakman långhalm låpa intr. v., lhpta lopt 64.
1.0a s. n., låpat löpmage 72.
57.

Ugana adj., kgana lbgana lbgana
liggande 56.
lhgahåna s. f. (se håna) ligghöna
69.
khcimar s. ni. (se hamar) 52.
krmala s. f., -måla lerrnylla
42.
kstakpa s. m. (se stickpa) ledstolpe
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144sa s. f. råglosta 49.
ma s. f., n4a mipor måliara
ltn; s. n., lbat lqv låva löv 54.
märr, sto 61.
14vAniv s. m., -Anivan -B•niva me s. f., me2a inar mbra med 59.
-4niva lövkniv 54.
inTeb4(an) s. m., -Utan -b4tna
-b4tna medbotten 59.
rna s. f., ma måar måara mad mMasm,yebt s. f. (se tnjed,A) mid41.
dagsmjölk 66.
inkra s. m., inåyan måya måya mOrin s. f. (se grin) 59.
mage 72.
melt s. f., mata mjälte 72.
måyar adj., måyat måyra mager mbaik s. f., m&s,ga 73.
41.
inbOniar s. m., mbyinjam inåSinra
må/z, nom. pr. Malin 67.
mb..5dmra midsommar 46.
mgra tr. v., måla mån mala 58.
s. f., myiteiya mydman s. f., måna månar månara lrkyar -a mjöldryga 49.
man 71.
m,yekb• s. f., nii6kAa mjölk 66.
mågka s. m., inkan ntågka injarlia tr. v., mygita injbeat
mågka manke 70.
mjölka 66.
map intr. v., må,sat mksat 70. myedrAafkåsAa s. f., -fkåsAa -fasmkstaka s. m., månakan mkståka Ar -fkås4ara tran sportfl a ska 67.
måna/ca 59.
mynasa s. f., ~sa m,ygnamåta tr. v., måta matat mata 57. sar m,9å1tkanra mjölkerska 66.
måtara s. m., måtan, måtara må- mieditkgyid s. m. mjölklikvid 67.
tara 57.
inöaUsa S. f., möaUsa strupm4t9bå?' s. n., -båt -bU. -bra huvud 70.
matebord 57, 64.
möyan adj., möyat »avta, mogen
'nåbar s. f. (se j0) matjord 42. 49.
måtstrinaa s. m. (se stritiaa) mat- mön.ata. s. f., inå_nata möhatar mdstrupe 70.
kaka morot 45.
metn/WA s. n., -finat
möta tr. v., möta mötat mota;
manfolk 47.
mota-dm 65.
måntåk s. n., måntåt måntåk wicyalåT a s . f., inicyalöina mömåntedra mantal 39.
geldam 57.
månta,sbåna s. m. (se bona) man- mega intr. v., inikgka midgHt
talsbonde 40.
mögla 57.
mar s. f., Måra mårar mårara
s. m., »dovt midra mid.a
märr, sto 61.
mule 70.
marb• s. f., måra (inårAar mår- miMratar el. mi,G9 fitar adj., -&at
pra) mark; sota ecl.an i mårk
el. -fa -p:rata el. -dta musörad
39, 46.
70.
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~tån, s. m. egentl. montör 57. nos s. f., nösa (flåsar nösara) nos.
Som pl. användes hällre pl.
MO' S. u., mat mål, mått 58.
mdtka tr. v., måta mat mäta; jag till n?esa: nesa,. nesara 70.
nitnuatb- s. f. (se myoZ-,k) nymak 58.
mO3.a intr. v., mbAa meat mocka mjölk 66.
nitna s. m., ninan flina måna
63.
9n43adbr s. f. (se dor) mockedörr njure 72.
nab• s. f., ne'd(a nr nabra nål
73.
56.
-hckna
-henar
s.
f.,
mYfahiena
s. n., nebbat nceb ndba näbb
neh
mockeränna
65.
-nieflara
70.
-sbyhka
-*ear
s.
f.,
121 e9SOVAr
neeragaj4an nom. 40.
-sb-övNra mockeskovel 63.
neesatre s. n., -trdt -tre -trena 59.
morgonme)
mbrampåkb s. f. (se
nålsZra (el. Kåpa)
neal s. m.,
mjölk 66.
nyckel 73.
nåkka
(flåtila)
mos s. n., mest mossa 73.
not
no:t
n4ta nöt 64.
s.
n.,
not
tätad
måsatar adj., måsat måsata
nötgöds.
f.
(se
'bel)
nOtajksal
med mossa 73.
sel
65.
må.sa s. m., mbs» 'näsa Inka
Otal s. n. (se lo) 71.
mosse 54.
ynee2a tr. v., meoa mat mäja 49.
Inklara s. ni., iee2an, meoara ödåld s. f., 0.c161,da öch4,clar ödkdara odygd 62.
meoara mäjare 49.
meelamietka s. n., -jett mellan- bgrcks s. n., 4gr&st(4grc'es?).gresa)
ogräs 46.
gärde 72.
flukta tr. v., frdeta met mäta 58. öna s. m., önan öna öna orne 66.
ön,a intr. v., a öva unkna 58.
mon s. m., mon 74,
måna tr. v., måna månat 74. ?hest s. m. (se hest) unghäst 61.
nii s. f., 9nksiva skymning 66. ögna s. n. (se not) ungnöt 64.
pta tr. v., öheta önetat rata
65.
nav s. n., nåvat ndva nav 59.
nåsan s. m. bst. f., pl. nåsara 68. )heta s. n., eyAt (se föreg.) 65.
adj., '0,9b•Ot bsbta oskuren
flåtfcir s. n., -fcji nattfoder 63.
61.
nk tr. v., nk nat nita 63.
neb- s. f., nea ntgar n(2,Aara kärve öta s. f. otta i uttr. trask ?ta 56.
49.
MO tr. v., KoAct 1,tctt binda i pm s. f. (se tom) partöm 60.
palt s. m., pciltan bladmage 72.
kärvar 49.
ni(3)anda s. m., -da(an) -dda patrön s. m., patrön patrOnar
patröflara patron 40.
-dHa niondel 39.
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peta s. f., peta pes4tar, 4pa tr. v., 1,pa k,pat repa 55.
pesåtara 52.
/bev s. kolik 62.
pNy s. m., pirdyan, pNya plPkya hia intr. v., he tt rida 61.
plog 42.
asp s. risp; ges i hisp 50.
P7r42',90/. s•
-Ant -Ån Ana /åra s. f., /hiva hivar hivara räfsa47.
plogjärn 42.
hasa nom. pr. Rosa 67.
pki)33.r4ig s. m., -Aråpan plog- höta intr. v., höta hötat 68.
kropp 42.
(hötfrökt) s. f., pl. -fröktar -frapffils,a tr. v., phika pk&kat plocka tara rotfrukt 45.
54.
höra s. f., h,öva hövar Ye2vara rova
pkåla tr. v.,pkåldap1t00 plöja 45, . 45.
46.
hövamajin 5., m.,
-mafinar
pr() (bilabialt r) 62.
-mafinara rovsåni ngsmas ki n 45.
preoal s. m.,prepialpr&Ilapriega hiibyt intr. v., h./kk ;Mat ryka 49.
slaga 56.
huf s. m., hkran hkra hkra råg 49.
preeklabluip s. m., -39te2an -Ancipa hiiyetkar s. m. (se ökar) rågåker 41.
-puipa 56.
/bitvarg s. n. (se) edra) råggärde 41.
preeklatrifsb.a tr. v. (se tråga) 56. hetzlaa s. f. (se låa) råglada 73.
preestaböna s. m. (se böna) präst- kity$44 s. f.,
rågskörd 49.
bonde 40.
hålheirv s. f. (se harv) rullharv 43.
pust s. n., p4stat pust påsta 57. hunip s. m., h,timpan hiimpa hilmpa
pta s. f., p4ta pigar p4t2ra rump, svans, stjärt 60.
puta, dyna 59.
hitnipaståAa s. m., -stirpt -ståp
piontus nom. pr. Pontus 67.
-stia -60.
pol s. m., pfgan 74.
Agdy s. m., Agdtpn ketgdga &pgaSteik 5. m., -steikan -steika gdtp,a rågång 39.
-steika 74.
Aka s. m., /b&lean (Åka h .ega)
påpa tr. v., pt329a pgtpat dia 61. råge 58.
2o4pa s. m., pb.ran pbpa viva /ANON.s. n. (se ny Orb) råmjölk 66.
spene 71.
hgimieesåst s. m., -östan -östa
p f)sayhts?l s. f. (se ykal) artif. -östa råmjölksost 66.
gödningsämne 45.
hena nom. pr. Rölla 67.
håla s. f., Åka hbtar tara 50.
44k s. n., haat 47.
htkna intr. v., ina hbtnat ruttna
h4ka tr. v., /baka ,h4kat räfsa 47. 51.
s. f., mIktna räfsning 47. /Ana intr. v., 'Anda Ment 68.
iat s. n. bst. f., pl. tara 47. ,hcbna s. n., heeant heena heena 73.
hMt(r) adj.,
dit rh/za redig h,c'enaiök s. f., 90,3ra -Akar -jökara

66.

60.
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heensa, tr. v., hcsensa heen,sat ränsa skab7t s. f., skålska skWar
4ra skakel 43.
51.
sAct
s. n., saft(at) gcift gcifta
rygg
70.
,jan
hAqa
!tåga
Agg s. m.,
skaft
47.
ryggås
-san
-sa
-isa
h4geis s. in.,
s.
f. höskallra 49.
sydra
73.
gal sh.ak el. m. sOkar
s.
n.,
gak
49.
hea tr. v., hea heat
gara skal 69.
el.
49.
sb•aka
med s. m., lik!b•an hea hea
åja) skams ögon 70.
(se
gams
,ba
hbbla tr. v., hg.ta hglat rykta 63.
-sb•rq•ar
f.,
s.
gatagrq.
h,bga intr. v., han hant rinna 54.
74.
-gHb•ara
hA2(r) adj., hot 4a röd 64.
håsta tr. v., Akta host rista 55. sko tr. v., skada skot sko 62.
sky s. ra., skyan skya skya
hbstahckk• s. in. (se hcek) 49.
h@ta tr. v. (1Qta hVat?)- röta 55. skog 41.
hilta intr. v., .ta 'Mat böla 64. skOyak s. f., skövka skörZrar skenkara skovel 43.
saks s. f., secksa såksar såksara grilpa s. f., gr4pa gr4par gr4para skrapa 63.
sax 56, 73.
såla s. m., sålan sala sia sadel 61. grib.a intr. v., grgA sr/jat skrika
68.
såra nom. pr. Sara 67.
grina s. f., grina grinar gråse tr. v., sa set se 71.
sdra tr. v., sdra sN.at sela; sera nara skrinda 60.
gr?,epa intr. v., greepta grcept 69.
seka-ei. 61.
sg•abridan adj., -briftat briitna sb.r&ka intr. v., gralsa grekkat 69.
skidfri(r) adj.. -frit -fria skuldfri
selbruten 60.
sdraclånar s. f., pl. sUudönara 60. 40.
sdrapina s. m., -pin -pina -pina s1c4ka s. n., skipt skijkar skåkara
kulor 68.
60.
sNaphita s. f. (se piga) seldyna skinna tr. v., skitma skåmat skumma 66.
60.
sa s. in., san Myt M.ci sele 60. skitmon s. f. (se mon) skummjölk 66.
sdreira s. f., sdreira 60.
separåtarmiOrb• s. f. (se miekb.) skitrm(r) adj., skitrvzt skånna
skorvig 51.
separatormjölk 67.
segalajån s. m. cirkulation 43. skåp,sciLta s. f. (se §å/la) skjutkärra 59.
Sinld s. m., siman sima sima 58.
sons s. in., simsan simsar sim- ska7r s. f., skeika sktfarar sketkara
skåra 47.
sara 74.
siea s. f., siea siear sieara sht s. n., got sta spta skott 53.
sbVa tr. v., sta stat skotta 60.
sinka 52.
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smelifta nom. pr. Smedlyckan 41. spegr69 s. m. (se gres) spädgris
snuftbetetar s. f. pl. (se beteta)p. 68.
småsten s. m. koll. småsten el. spepkv s. m. (se 4ah) spädpl. småsti2na smaskna små- kalv 64.
stenar 54.
speena tr. v speenda spentspänna;
sno s. n., -Att -§tY• -5ra sned- spen,a-f6ra, 494 61.
skjul 73.
spceta nom. pr. Spätta 67.
snipan nom. pr. Snipen 40.
spet2(r) adj., speeht speetta 64.
snö s. f., snOna snöar snöara stat s. m., stålsan ståta ståta
snodd 43.
stack 47.
snbtaa nom. pr. Snoppa 67.
stgara s. ni., stötan stötara sUisnbpatar adj., snbpat snöTata 62. tara statare 40.
sOpköy s. m. (se pky) snöplog stdvar s. m., skyn ståvra ståvra
60.
51.
snifia s. n., snirat snbra slika stal s. m., stal(an) ståla stöda
snöre 43.
stall 63.
SQ s. f., sona sugga 68.
stalcifjr s. f. (se der) stalldörr 73.
säga s. f., söga sögar sögara stötkitkv s. n., -Orvat -gickv
sugga 68.
stallgolv 63.
sob•aglånly s. f., -gHtnyna skym- stan?, s. m., stchnan stöttna stöpa
ning 66.
stam 59.
spöa s. m., spilan spöa spöa spa- stag& s. m., station 59.
de 54.
steft s. n., ste(at) ste stqta
spånstå2 s. f., -steiya -steyar stift 57.
-skevra tistelstång 60.
stöftvårt s. n. (se vart) stifttröskspantrhsta tr. v. (se tråsta) 56. värk 57.
spöop s. m., spölign speta spövia stöta v., stat stökat sticka; step
sparre 74.
rp 45, imp. st-an! stöt-na !
8290910, s. m. (se lö) 56.
65.
spat s. n., spelt spelt spakt stönjbåka s. m., -båkan -båta -båka
spilta 63.
stenbacke 41.
spyeka s. m., spyean, gneka spjct- stönik s. m., stöntki stölm'ira
ka spjäle 63.
stönika stenmur 51.
spykna tr. v., spjenda spicent stbarb,dta s. n., -arböt stenarbete
sparka 62.
53.
spri2a tr. v., spröda spret sprida skyl& s. m., -fötan -föta -föta
stenfot 72.
spreta tr. v., spreta spret sprätta stön,h6ga tr. v., -h42 -h6gat stenhugga 46.
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stbnyatsggr s. m. (se ycksgeik) sten- steegka .94 refl. v st&gh stiegkat stegra sig 62.
gärdsgård 51.
tr. v:, stesAta stceb.t stacka
stenstegyt
-sprc'elyzya
stånsprchtin s. f.,
7
.
4sprängning 53.
s. f., -,91,ctpa -,915tpar stnatbrA s. m., -t6r4an stäcktorka 47.
-slckpara stensläpa 54.
stiba s. ni., stiban stiba stil2a st@ s. n., stråt 63.
Mia tr. v siAnta sunt signa (scek)
»stibbe» 51.
sina 64..
stivar adj., stift stiva styv 52.
stek s. m., stQ, steM stO.Zra stol såntar adj., pl. sitnta• sinad (om
ko) 64.
56.
stöffl2ckyal s. m. (se sv-'el) stor- si:jr(ar) adj., sigt «fra sur (mjölk)
66.
svängel 43.
strea tr. v., strak strizkat stryka sikta s. f. 64.
s. n., si/gyat 54.
46.
striwahlojta s. f., -4niaa -Aniaar smita nom. pr. Svarta 67.
syltan nom. pr. Svarten 67.
-bnutara struphuvud 70.
strigpa s. ni., strigpan strtkpastriffia svettar adj., svat nåta svart 61.
svatinikla s. f., -mikla svartmylla
strupe 70.
strcep s. m., strdyan streevastrega 42.
svea nom. pr. Svea 67.
sträng 47.
strknatar adj., streeoat strchiata svpa s. n., smitt svg.n svfna svin
68.
strängad 47.
stubintra s. m., -tran -treia -traa svinabet ,cttar s. f. pl. (se hetta)
svinpotater 50.
stubintråd 53.
-ha -hcja
stim-a tr. v., (pres. stur) stila svinahcj s. m.,
svinho 68.
stut styra 48.
stitra s. n., stitat sticra stizra svhiaytal s. f. (se .941) svingödsel 68.
styre 43.
stub s. ni., stiiban (sädes)stubb 49. svDiastia s. f., -stia -stiar -stfara
stiikpa s. ni., stiaqoaw stitkpa stizk- svinstia 68.
svbms s. n., svinåst svins
pa stolpe 72.
.sa svinhus 68.
ståstdiana
stam
adj.,
staana
svbiusctby s. f. (se der) svin husende 56.
stan s. n., stant stan skina stånd dörr 73.
svek s. m., svetn, svål (svinets
50.
hud) 71.
ståndstrinman s. f. (se nian)
s. ni., sveeyal sveeiila sv&vela
sveepal
man 71.
svängel
43:
st&tM s. m., stdithå. ståltråd 74.
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sa tr. v., såda sat 44.
tslåya s. f., tsikra tsligyar akrara
.se'ttnaj in s. m., -mafin -mafinar slaga 57.
-ntafinara såningsmaskin 44. tsits;tivåk s. m., -vag -vddra ,vecka
satt s. m., san sand 53.
slagval 56.
sarticg• s. f. (se jc)k) sandjord 42. ,slipa tr. v., Jlipa jbpat slipa
s&3d,m s. f., -46na -4,0yar itåndra 46.
44.
,s8paltå s. m., -hån -håa -håa 47.
so/ s. n., 80 68.
,s1Apamcir s. f. (se mar) 47.
se s. f., stba (seear seeara) säd 44. ts12paståt s. m., -sUn -stima -sMna
seeabipa s. m., -ban -bipa -bi2a slipsten 47.
sädesbinge 58.
J12pavettan s. n. (se v(tan) 47.
seahetvra s. ra: (se håvra) sädess. in., tsjöan tslea.ct ,sli2a 48.
havre 44.
,s1e2anak s. f., -na?Pa (-na% -naka)
-,seease s. f. (se sT) säd att så 48.
med 50.
,s1e2lehratar el. ,sNkhtar adj., -hrat
SCEM s. n., .s(bnidt sent stbma söm
el. -ht -hrata el. -dta slokörad
63.
70.
sce4 s. in., stbtan seebyt seebyt säck 1r s. m., jitin, 70.
58.
,s/(2 tr. v., ,s1Q bt.tat slå 46.
sc'eb•standa s. m., -ddan -dda -dda afåtara s. m., ,siessitan jibtftra ts1416-del 40.
tara 47.
seeAseirt(r) adj., säxårig 43.
,sifit?mafin, s. m., -mafin -maji-,
sena s. f., seena seenar seenara nar -mafinara slåttermaskin 46.
bryne 46.
lega s. f., aega 4eegar ,sleegara
seta tr. v., såta sat sätta 45.
slägga 53.
scktabeteeta s. L (se beteta) sätt- tslienta intr. v., jleenta,slcent slinta
potatis 46.
63.
seetadd s. m., -dan -dda -dda ,sieetluirv s. f. (se harv) 43.
sjättedel 39.
,sleetharva tr. v. (se hårva) 46.
seetty s. m., seettyan seettya seettya ts/Ona intr. v., ,sihna ,slefflat slöna,
»sjätting» 39.
bli slö 46.
seettysböna s. m. (se böna) »sjättingsbonde» 40.
ta tr. v tp.(y) tat taga; ta-z,
s. m., son sitar shara tacka, ta-K, ta-tmåt 46, 49.
får 67.
t4ya4. s. n., tc:tyat tagel 71.
søt s. f., shia shla sida 72.
tak s. n., tåkat kik tetka tak 48.
shlan s. m. bst., pl. sOlara el. tarm s. m., teirman tårma tårma
shlya 67.
tarm 71.
som s. n., s4mat som shma söm 63. tak) s. m., tdkjan talg 72.
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tan s. f., t(inct tdnar tiara tand frånta s. f., trUma trionar trimara
trumma 54, 57.
tåva tr. v., tåva tåvat; tapa-1 trått tr. v., trbda tret trampa 48.
trkheva s. f., trkhepa trahbpar
stoppa 48.
tas s. m., tdsan tåsa tåsa tass 71. trblhepara 60.
trre, s. n., trcet trä 70.
prep. till 46.
tkvAstn s. m., -Sen -sena -Sena trea s. n., trieat trMa tr?ea träde
44.
tegelsten 53.
treetandel s. ni., -del(an) -dela
s. n., ticlat 63.
-dekan) -dela -dela trättondel 40.
ti(Aandel
trkfsba tr. v., trasb: trUsb-at trös-dela tiondel 39.
ka 56.
timar S. ni., timat timmer 72.
timratar adj., timrat timrata tim- trhsbara s. ni., tråsb-ag tråst)ara
trifsb•ara tröskare 56.
rad 72.
Mia s. m., tian (tinan) tina tina 74. trirsb-avårA s. n. (se vaj) trösktör s. f., tbv tar tögara tunga värk 56.
tråshly s. f., trbsbeya tröskning
70.
55.
tung
56.
togt
tör
adj.,
tögar
s. f., pl. bst. f. tifpara 69.
Hava
Tor
67.
kr nom. pr.
adj., tust titspa tysk (ull)
ttlsb.ar
trånabökan
-böka
s.
ni.,
trånabök
-böka 73.
Hymn tuvig 46.
trat s. ni., tråtan tråta tråta tratt tifve(r) adj.,
tåpan
tifpa
tåpa tupp
s.
m.,
tav
43.
sätta
i
tråva
tråvat
tråva tr. v.,
Hiva/okt s. ni. (se kam) tupptrave 49.
kam 45.
tråvan
tråva
tråva
tråva s. ni.,
s. ni. (se ‹,söenia)tupp.
titv96/shva
trave 49.
kyckling
69.
trtrUlty s. m., trMenan trMiya
tåsbu
tifsbar tåsb-ara
s.
f.,
tagdzya 39.
småträd,
buske
54.
trWinsUna s. 1:13. (se böna) 40.
tvcirjan
42.
tvary
s.
m.,
traf,6gtar adj., -högt -höta tre-högt
-håva tvåadj.,
tvethöntar
hornad 47.
trivadel s. m., -dekan) -dela -dela hornad 47.
tvåfanna s. In., tvddirgyan tvaarina
tredjedel 39.
trbyeksvål s. ni., -vålan -våla -våla tvriya tvååring 61.
tvirb(5.8 adv. 60. .
tredjeårsvall 44.
tricna s. n., trtYnat (triont) tana tet s. f., kåta tc-knar trknara tå 71.
Ibltadel s. ni., -dekan) -dela -dela
tråna tryne 70.
tolftedel 39:
trum s. ni., triiman mule 70.

94

LJUNGGREN, ÅKERBRUK OCK BOSKAPSSKÖTSEL 1 LASKE-VEDUM.

teltapaätbåna s. m. (se Utta) 40. pöl_ck iya s. m., pökkiyan påg lya
teltapcik s. ni., tåltapettan -petta pc313:1riya
,
kyckling 69.
-påta 40.
jdlna s. f., 'folk« piplinar
tåpa tr. v., thva tepat toppa 47. ,,s4elinara tjuderlina 63.
terya tr. v., tra ten-tat torka 47.
s. m., ?skat pigra piAra tjur 64.
terb-abecron nom. pr. Torkebär- pigra tr. v., yi,cra pigrat tjudra 63.
crarn 40.
ram«. s. n., -mit
r-mdtka 65.
tertal nom. pr. Torkel 40.
pktralina s. f., -lina -linar -linara
tbrpara s. m., tårpan terpara tjuderlina 63.
terpara torpare 40.
pi,crapeika s. m., -peim -. pika -pika
tervstrc) s. n., -strfit torvströ 65. tjuderpåle 64.
khar adj., tet tewl,a torr 53.
prbyih s. m. (se Actkv) tjurkalv
teeb'a tr. v., t-eeh•ta tce4t täcka 74. 64.
teebcti4a tr. v.,
-dat täckva s. f.,piAva ;var pigvara tjuga

dika 54.

47.

tc'ebyti4a s. n. (se cli4a) täckdike 54. peelara s. m., pcelan pcklara pcelara
källare 50.
tcgra s. m., teon tjäle 44.
kem s. m., tc'eman tcema Venia §c'eirb.d s. m., peeean pcna peekka

töm 60.

kälke 59.

teerna tr. v., kemela tamt tämja 62. ,eetia intr. v., yeetla 'idka 70.
teemkåst s. n., -lccistat -hist -kåsta yievkina s. m., pc'eviravan pc'evkiya
pievkiya 53.
tömkast 60.
pol s. f., phta Mar phtera källa 63.
teena tr. v., teencla 4-ene tcena
Mavcitan (se vcitan) källvatten 63.
tända 53.
tom s. m., t4man thma thma töm pipa tr. v., ybpta mot köpa 40.
pbpejejal s. f. (sepo l) »köpgödsel»,
60.
temkast s. n., -kåstat -kcista -ketsta artif. gödningsämne 45.
Ora tr. v., p47ra ygt köra; pora
tömkast 60.
t4r_ta s. f., tåria thilar thtlara tunna
pora-141 48.
y4rb•avag s. m. (se vag) kyrketiMtårM s. m. (se tarm) tunn- vagn 59.
tarm 71.
pøi s. n., og kött 72.
y4rtyag42 s. rn. käringgång 47. fana intr. v., fåna Pnat 49.
pårva s. m., ,sårvan pårva pårva fåna s. f., fåna fånar janara 49.
kärve 57.
pantar adj., pant fåanta stjärnig
ya4a s. f., pålta påtgr petitara kärra (häst) 62.
093.a s. m., pan el. Ottan (fåna)
pep s. iii., yaloan 63.
fåna rågång 39.
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fånastart s. m., -st6t -stima -sUna yerp s. ni., Ickdri el. Fevn fieria
5cse4a rågång, gräns 39.
gränssten 39.
s. f., finp Yoiar fåttara yetadd s. ni., -dl(an) -daa -dkla
sjättedel 39.
stjärna 62.
årppYr s. n. (se jtck) stjärnjul 57. yetty s. ni., yetiyan yettya yetiya
feira tr. v., skar sh•Ot skära 62. »sjätting» 39.
fir,sista s. f., -§ista listar listara f&ttysbånd s. in. (se böna) »sjättingsbonde» 40.
skärkista 63.
s. f. pl., y_evara 55.
ypvar
yirva
firvar
Yirvara
fårva s. f.,
pci
s.
f.,. Mia skörd 49.
skärva 53.
s. m.. -mayin -mafinar
ficlamafin
skift
Yfta
yftar
fåftara
fett s. f.,
skördemaskin 49.
-mafinara
72.
-bcikali-beika-beika
jbftabaka s. m.,
ut s. f., åla ull 68.
48.
72.
itisciks s. f. (se saks) 68.
-leva
jbftalety s. n., -letfat
feftaletgak s. m. (se Wigak) 72. itsta v., itsta ust ysta 66.
,Rna intr. v., 5Uta fent skena 62. itta adv. ute 39.
fhavetna s. ni., ,RnavOn sken- 4tgei intr. v. (se ga) utgå 61.
ittmår4 s. f. (se mar) utmark
vana 62.
39.
intr. v ftva ,Rvat 62.
s. f., fia !Mr Rara, koll. 09 51. ictsan adj., -sitcyat -sikrna utsugen 44.
56gar adj., pl. jöga 68.
kty'elatar adj., pl. -§cdata utmagräkn. sju 40.
fladd s. m., -da(ar) -dtja -daa rad 44.
sjundedel 39.
s. f., itlja olja, fotogen
54a tr. v., »sa fiisat skjutsa 60.
»va tr. v., skuv skiwat skjuta, 57.
UljevdtrA s. n. (se valt) 57.
»skjuva» 59.
54ta tr. v., sknt skitat skjuta 53. itnaaely s. fl., ålla jletcrat icnajlay
-eirza 7-årig itnabletcya underslag, bärlina
ri(r) adj.,
73.
(cirkulation) 43.
UparnAm s. f., -hts,ma -hajar -15.4z,afitba dwk 64.
ra uppbärrem 60.
&Va tr. v., yebla jntat 55.
yeb•tabliiv s. ni., -4nivan -4niva åpkeiman Upkeimat ewkeimna pret.
part. av kama-Up 45.
-4niva 55.
yela intr. v., yelda jett skälla 66. kota s. ni. (se tak) upptag 53.
eyteckasa s. f., iwt4kasa ävtakaffgar adj., ffelt yela 41.
j&riastat s. m., -sUn -ståta -sUna . sar Uptåkas?ra upptagerska
49.
gränssten 39.
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vete s. m., velem veeynar veeynara vålla s. m., viitlan vassle 68.
vagn 58.
vVa s. f., viva vajar vb2ara vidja
viten') s. f.,
(-bår -bra) 74.
vagnbod 73.
vi/ja s. f.,
12ta9 v.b.ara
lie24eria s. m., -prim -44rja
vecka 46.
ja vagnskorg 59.
vi,hr s. in., vean vicker 44.
våg5td. s. n., -fzit
vayi intr. v., vara vNytt vila 57.
vagnsskjul 74.
t,eta54.4 s. f. .(se 04) 49.
va/ i uttr. i-val 65.
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En gosses märkvärdiga upplevelser.
En berättelse om djävulsanfäktelser ock trolldom
i Dalarne under 1890-talet
upptecknad av
HERMAN GEIJER.

Kan han förklara, varför Jag har fått lida så mycket?
Det är flera som jag har frågat om det, men ingen har
kunnat förklara det tydligt för mig. De säga ju det, läsarne,
att det är till straff för mina synder. Ock jag medger, att jag
är en syndare. Så att om så är, att Gud ska straffa synden med
lidande, så medger jag, att han har haft rätt att slå ned mig.
Men varför har han valt bara mig att slå ned? Jag ser inte,
att han slår ned andra, som är likadana syndare som jag ock
kanske värre, många av dem. Kan han förklara det?
Nej.
Jag kan inte förklara det för mig själv häller. Här
sitter jag som en krympling ock ser andra gå friska ock färdiga,
ock de ha det bra, ock går uppåt med affärerna, så allting lyckas
för dem, ock vet inte av motgång, ock kan vara stora syndare,
som har gjort mycket värre synder, än vad jag har kunnat gjort.
Om vi vore anklagade för mänsklig domstol, så skulle vi bli
dömda till lika straff för lika brott. Ska jag tro då, att Gud
har dömt oss så olika, att jag har blivit dömd så strängt, att
han skulle nedslå mig ock bryta sönder mig, ock jag skulle
fängslas ock piskas, men de skulle gå alldeles fria? Om det
vore Gud som dömt oss, så skulle han väl ha dömt åtminstone
lika rättvist som en mänsklig dommare, ock inte mycket sämre.
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Så jag kasserar alldeles det svaret, att det är ett straff. Utan
det är på något annat vis det ska förklaras, om han ska försöka
förklara det. Skulle jag tro, att det vore Guds dom, så hade
jag fordrat, att han hade dömt andra också.
Jag språkade med en fru här på vilohemmet, som har varit
hit till mig några gånger. Hon har varit mycket snäll mot mig
ock vill mig väl, men när hon språkar med mig i religiöst
avseende, så kan jag inte komma riktigt sams med hänne. Jag
kan inte omvända mig, som hon tycker jag borde göra. Ock
inte vill jag häller.
Ock vet han, vad hon sa? Hon Sa, att troligtvis har jag
blivit till en varnagel för folket, tyckte hon. Att dem skulle bli
rädde för synden, när dem såg mig, troligtvis. Jag sitter här så
ful ock krokig...
Men vad är det för förklaring? "Jag behöver inte gå här
som en varnagel för folket, tyckte jag. Ock inte ta de någon
varning av mig häller. Varenda lördagsafton gå de förbi mig,
när de gå till dansbanan. Aldrig har någon vänt om, för att
han sitt mig, ock inte är dem rädde häller för att si mig. De
bruka gå in till mig på vägen ock språka om hur livat de ska
ha. Ock förr, när jag var yngre, brukade de säga: »Kom med,
Hans!» sa de, »vi ska bjuda dig, vi ska ha livat», sa de. Ock
jag följde dem ock spelade för dem, för jag tyckte det var
livat, jag med. Så jag kunde hetsa upp dem till synd med det
jag spelade, värre än de var upphetsade förut. För det är synd
i dansen. Jag har känt det. Det är högmod. Kullor är högmodiga
för att de är fina ock för att karlar vill ha dem, ock karlar är
högmodiga att de får kullor.
Ar det högmod som är sYnden i dansen? Inte är det
av högmod lell som alla gå på dansbanan.
Inte till att börja med kanske. Men det blir högmod, si.
Det är omöjligt annat. Om de kunde dansa oskyldigt som barner,
men si det kan de inte. Ock så sir han, hur det går: hur de
göra den ena kullan efter den andra på siten1 ock överge hänne
ock neka till det. De tänka inte på hänne ett dugg, att de
skulle gifta sig med hänne, utan börja med en ny. Ock hon,
lik tokug, tycker. det är bra, att hon kan dra karlen till-sig.
1) havande
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Därför har jag känt en tocken svida, när jag har spelat för
dem på dans. Det har känts, som om jag hade gjort någon
stor orättvisa, så nu har jag slutat upp med det för längesen.
Men är det inte märkvärdigt: om jag sitter här i min lilla
stuga ock spelar på fiolen danser, som jag spelade förr, då känner
jag ingen svida. Ock gör ingenting, om det är karlar ock kullor
inne, som hör på. Jag spelar lika fritt. Jag tycker det är livat,
ock de tycka det med. Ock jag tror inte, att han vill, den rätta
anden, andemakten, att en ska vara långtrådug jämt.
Men på dans går jag aldrig mer. Jag har gjort som ett
löfte för mig själv att sluta upp med det, ock det löftet har jag
hållit. Sista gången jag var ute, var på en dans här i byn, i
gården som vi ser där. De voro så livade, ock jag var livad,
men kände den där svidan, när jag spelade för dem, stora ock
små. Det var små kullor med, som jag såg voro så upphetsade,
så jag tänkte det var synd att spela för dem ock hetsa upp dem.
Jag ville sluta, men »spela mer Hans!» sa de. »Spela mer, du
ska få pängar», sa de. Ock jag fick pängar undan för undan,
ock spelade, mer ock mer, ock var fäjen, jag förtjänte så mieki.
Så jag satt kvar, men inte lång stund inte, utan gick hem sedan,
ock då var klockan ett på natten, ock månljust. Då tyckte jag,
att jag hade någon omkring mig, men kunde inte se någon,
fast det var alldeles månljust. Ock jag hade en känsla inom
mig, att jag hade, gjort någon stor synd, inte bättre än om jag
hade mördat ,en person, ock jag sved, så jag sved, ock blev mer
ock mer rädd, så jag sprang hem. När jag lagt mig, kunde
jag inte somna, fast jag var så trött, utan låg i vånda ock tänkte
på att jag gjort något mycket galet, ock blev värre ock värre.
Då sa jag med tankarna: »Om je ka,nu söva nu, sö sa je aldrig
gå på dans mer.» Ock som jag tänkt det, så somnade jag som
ett barn. Jag gjorde det som heligt inom mig själv.
Men jag kom lite på sidan. Jag går tillbaka till det jag
frågade, om han kan förklara, varför jag har fått lida så mycket,
ock andra har gått fria. Härrn åt den frun, jag talade om nyss,
jag har talat med honom med, ock han sa, det var alldeles för
djuptänkande, sa han, så det skulle jag lemna ock inte tänka
på, int assint. Men det var ett klent svar, tyckte jag, av en
som ska vara predikant ock förklara Guds- vilja för folket. Utan
just det han inte begriper, det ska han inte lemna, utan tänka
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på så mycket han kan, tycker jag. Så är det med jordiskt
arbete, att är det något han inte förstår, så måste han pröva
ock pröva, hur han ska göra, om han vill ställa sig, så han kan
komma nå framåt. Annars kommer han inte ur fläcken. Så
tror jag det är i det andliga också. Tycker han inte, jag har rätt?
— Jo.
Kan han förklara det för mig han clå, som är studerad?
Jag antar, han är högt studerad. Kan han förklara det för
mig? Oh?
Nej.
Inte han häller. Men det är roligt ändå att resonnera
med en, som är lika dum som en själv.
Det är mycket jag har erfarit, som är svårt att förklara,
märkvärdigt, så jag tror han ska inte finna just många, som kan
tala om så mycket för honom. Det är saker som går över mitt
förstånd, ock jag tvivlar, om någon kan förstå det fullkomligt.
Jag har Mitt huvud för mig, så jag är inte som de andra, som
han kan se. Utan jag har försökt att fundera ut själv, hur det
kan förhålla sig, ock somt tycker jag att jag förstår, men då
mycket mer så är det fördolt för mig, ock kanske inte ingen
ann ell kan förstå det. Folket här är så dumma, så dem är
det inte värt att tala med. Men jag har fått smak till att tala
med honom. Ock så vet jag, han är av B:s släkte. Jag har
gått ock läst för B. Jag försökte ock skulle tala om det med
B., då jag var så ensam om det, men det var omöjligt. Det
var, som om han inte hade. hört mig.
Vad var det ni ville tala med honom om?
När jag var i strid ock i trolleri, som jag har varit i
mycket. Jag liknar, det är som att vara i strid. Då i strid
så kan generalen ock högre befäl sitta bakom ock styra med
telefoner ock med bud, som de skickar. Men kommer aldrig
fram i första linjen. Ock likaså stordelen av folket, så kommer
de aldrig fram så långt, att de få se fienden, om de också, nån
del av dem, kan komma i någon skottväxling med fienden, men
det är på långt håll. Men om jag liknar nu, att han vore en
officer ock jag en soldat, så kunde vi bli framkommenderade;
eller en korpral — för korpraler blir mycket framkommenderade
dem också. Då vet man inte, varför man blir framkommenderad
eller vart det bär, förr, än man kan vara, liknar jag då, i den

EN GOSSES MÄRKVÄRDIGA UPPLEVELSER.

103

allra hetaste striden, där det är frågan om någon enda ska
komma ifrån med livet. Ock den som blir frälst till livet, så
kan han ha en kula i kroppen här ock ett bajonettsting där,
ock full av märken att han varit i striden, så det sitter kvar
för livstiden.
Men då religiöst folk, vad ha de erfarit? Sitta på sina
bänkar ock höra på sina predikanter, matpredikanter, som,1
kommer efter landsvägen med fina kläder ock käppar, som de
sprätter ock spatserar med, ock kanske närapå storm på huvudet
också. Vad är det för erfarenhet att sitta ock höra på tocker?
Ock predikanten själv, som ska lära de andra, vad har han att
lära dem? Han kanske står ock läser upp litet ur en bok, som
han lägger ut fram ock tillbaka, men han har ingenting att tala
om själv, något som han har på järtat, så att han är tvungen
att låta det komma fram. Att läsa i en bok om kriget, inte är
det detsamma som att ha varit där själv. Han har kanske aldrig.
varit i en andlig strid, så att han har aldrig sett fienden ock
inte stritt med honom på långt håll häller. Men jag har sett
honom.
Ock när de be till Gud, så gnälla de som barn, som ska
tigga åt sig nånting. Jag hörde i G. en gång, då jag var bjuden
dit ock de hade bönemöte, en fröken, som uppträdde ock bad.
»Kääära Gud», let hon, »kääära Gud» ock drog ut ä så långt ock
brett, ock hal vgret liksom, med händerna för ansiktet så här,
ock sa detsamma så många gånger, så jag bara satt ock väntade,
att det skulle bli slut på bön. Ock jag kunde se på folket
omkring mig, att de också väntade, att det skulle bli tyst.
Jag brukar inte gå på böner. Går jag någonstans, så är
det nån enda gång till kyrkan. Jag håller inte med prästerna
häller. Det är mycket de säga, som inte jag tror på. Men det
är bättre att gå i kyrkan än på bönhuset. Prästerna gå då an
höra på. De åbäka sig inte. Ock vem det än är som predikar,
så är det alltid två saker som jag tycker är bra i kyrkan: Det
ena är, att det står ingen kollektbössa vid ingången ock någon,
som ser så väl efter, hur mycket jag lägger dit. Att man sen
ska lägga en slant i håven, när de kommer ock bär ikring den,
det tycker jag är inte mer än 'rättvist. Ock så det andra, som
jag tycker är bra, så är det det, att när jag sitter i bänken i
kyrkan, så har jag en känsla inom mig, att vi äro alla lika,
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så att jag försvinner bland de andra ock ingen bryr sig om,
att jag sitter där. Men går jag i bönhuset, så äro de där hela
byn, ock alla känna mig ock tänka: vad ska du här? Allihop
då så är de omvända, ock bara jag är inte omvänd. Då tänka
de: att du inte kan omvända dig! Det har jag en känning av,
ock därför sätter jag mig längst ned vid dörren. Men sitta de
inte ock snegla ock titta bort åt mig hela tiden, de andra som
är frälsta!
Därför trivs jag inte i lag med religiöst folk. Men där det
är skojigt sällskap, där trivs jag. Utan jag hatar religiöst folk,
kan jag säga. Inte hatar dem på det viset, att jag är sinnug
på dem för något ont, som de gjort mig. Långt därifrån, många
av dem ha varit snälla mot mig, kanske alldeles för snälla. Det
erkänner jag visst. Men jag hatar religiöst folk på det viset,
att jag har studerat dem, ock jag har befunnit, att de inte äro
så heliga, som de titulera sig själva för. Han har studerat
vetenskaper, men jag har studerat människor. Jag är en liten
lärgosse av pastor B., jag också. De sa det om honom, att han kände
folk, så att han visste med sig, hur folk hade det. Jag minns,
när jag satt på skolbänken för honom. Det var inte gott för
mig, jag satt långt fram nära under hans ögon, ock han såg
allting, 'ock han mindes var enda en, hur han hade sig. ,Ock
så har jag fått sett mycket religiöst folk, hur de ha betett sig,
ock jag har ögon jag med, som ser mer, än de tro kanske. Så
nog har jag lärt känna religiöst folk, hur de är.
Ock religiöst folk har inga goda tankar om mig de häller.
Han har nog hört dem säga om mig, att jag är mindre vetande.
Jag undrar inte på att de säga det, för det går över mänskligt
förstånd, det som jag har erfarit. Ock kanske om jag berättar
det för honom alltsammans, så börjar han att hålla mig för
mindre vetande, han med, fast jag ser ju, att han har begripit
mig ganska bra hittils, mycket bättre än folket här.
Jag har fel här, på vänstra sidan, ovanför rnjärmenl, fast
inte det gör ont nu. Om jag tar hit med handen, så känns det
inte nå olika mot om jag tar på högra sidan. Bara att jag kan
ha en känsla inom mig, att det är något som fattas här. Den
känslan har jag mycket. Men ibland kan det sätta i ock göra
1)

höfteu
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ont, så jag vet inte, var jag ska göra av mig ini stugan. Jag
kan inte sitta eller stå, utan jag måste krypa ihop på golvet,
ock söker, om jag kan få fatt i en stol eller nå annat att hålla
fast mig vid. Ock jag måste skrika efter jälp, fast jag är ju
ensam i stugan ock ingen kan höra mig ock komma ock jälpa
mig. Ock det har jag fått av en trollkäring.
Jag har fått stryk si. Som om han skulle köra in knytnäven
här, det hårdaste han orkade, så slog hon mig. Två slängar.
Ock efter det fick jag värk i sidan. Det var början det si. Det
är många år sen, jag minns inte bestämt hur många, men det
ska visst vara omkring fämton år sen. Jag är fyrtifyra år nu,
ock jag tror, jag var tjugunio år då.
Jag bodde hemma hos mina föräldrar då i gården öst i byn,
där min syster ock svåger bor än. Det var vid den tiden, då,
vi satte upp nystugan. Hon var inte färdig, men det var så
pass, att vi krupit in i ett rum där. Där bodde min syster ock
svåger, ock jag var i samma rum med min skomakarvärkstad
ock min säng, samma säng som jag har nu ock som han ser
där. I den sängen låg jag, när jag fick stryk. Men mina föräldrar
bodde kvar ute i fjuskammaren 1, där vi bott allihop förut, innan
vi satte upp nystugan.
Det var om vintern, två veckor efter jul, så det var alldeles
mörkt om kvällen, när jag la mig. Innan jag släckte lampan,
såg jag på klockan, ock då var hon nio. Det var jag som la
mig sist. Anna, min syster, hade lagt sig lite förut, ock innan
hon la sig, stängde hon dörrarna. Det var två lästa dörrar ock
remingtonlås i den innersta, liksom jag har nu. Jag hade suttit
uppe på kvällen ock arbetat, ock kände mig alldeles frisk. Men
jag hade inte hunnit mer än lägga mig, så blev jag fängslad,
så jag kunde inte röra en lem. Ock då stod trollkäringen
inne på golvet, bredvid sängen, fast jag kunde inte se hännb,
för det var mörkt som i en säck, sen jag hade släckt lampan.
Men hon började språka med mig, ock då kände jag igän hänne
på rösten, att det var en käring från grannbyn utmed sjön.
Det var bara några få ord hon sa, men dem riktigt ropade hon
med elak röst, ock med det hon, hade ropat dem, så var jag
fängslad. Så slog hon mig med knytnäven här, över mjärmen,
1) en kamniare i lagårn
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körde in knytnäven i sidan med övernaturlig kraft, så jag kände
alla knogarna ini sidan. Ock som hon slagit, så skrek hon,
såsom om det varit i hänne själv det gjorde ont ock inte i mig.
Det skriket var alldeles bestämt som när man sticker en gris.
Det stod ett illskrik i hela stugan. Det skulle ha hörts ned till
sjön, men min syster ock min svåger, som lågo i samma runa,
de hörde ingenting, utan sovo. Strax efteråt hörde jag en skata
hacka på fönstret ock skratta. Han vet: skator skratta på två
vis. Det är som ingenting, när man är på lite avstånd ifrån
dem. Men kom närma boet bara, så får han höra! Just så
skrattade den skatan, alldeles riktigt skarpa läten. Så ropade
käringen samma ord igän, ock ögonblickligen fick jag en till
släng, lik den första, ock så satte hon i med samma skrik igän.
Ock gick så kringt' alltsammans, så jag kan inte med ord beskriva,
hur kringt hon körde knytnäven i sidan. Men sen, när skatan
skrattat några gånger till, så försvann alltsammans, ock jag var
lös ock ledig ock hade kunnat stiga upp, om jag velat. Hastigt
blev jag fängslad, ock hastigt blev jag fri.
Jag minns alltsammans så väl, så det går aldrig ur min
skalle. Jag minns, hur jag låg. Jag låg inte vidoppen 2, utan
lite mer på vänster sida, men ändå kom hon åt att slå mig där.
Var det inte märkvärdigt, säg! Ock kom in genom två lästa
dörrar, ock hördes inte ett knäck! Om morgon var dörrarna
lästa ock inget spår, att någon brutit upp dem. Min syster
ock svåger hörde inte, hur hon skrek häller. Jag frågade
honom på morgon — inte hänne — »har du hört nå märkvärdigt i natt?» sa jag. »Nej», svarade han, han hade sovit hela
natten.
Men inte minst • märkvärdigt var de ord, som hon ropade
åt mig, innan hon slog mig, vardera gången, två gånger samma
ord. Det var ord som var hemlig, som jag ensam visste ock
kunde förstå. Hade en annan hört dem, inte hade det varit något
märkvärdigt i de orden. Men för mig hade de en betydelse,
för de syftade på något, som jag ensam visste ock inte hade
talat om för en enda käft. Men hon visste dem hon. Jag kan
inte berätta än, vad det var1 för ord. Jag måste berätta mycket
mer först, om han ska förstå mig.
i) fort

2) rakt på rygg
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Har jag inte rätt, att det var någonting märkvärdigt? Inte
hade hon kunnat komma genom lästa dörrar, om inte hon var
trollkäring.
— Men om det var en synvilla bara? Det var kanske en
sjukdom, som började som en förlamning. Sen kändes de häftigaste smärtor i sidan, liknande hugg eller knytnävslag. När
ni kände något liknande ett knytnävslag, strax tillskrev ni det
en värklig knytnäve ock en värklig människa, som står shel ock
hållen för er inre syn. I dödsångest hör ni era hemligaste
tankar utropade. Det är era egna tankar, men de ha liksom
lånat röst av någon, som är er ovän. Rösten känner ni igän,
tycker ni, ock har med detsamma hela käringen framför er.
— Jag såg ingen syn. Det var mörkt som i en säck, sen
jag släckt lampan. Bara rösten hörde jag, ock det var värkligt.
Jag har träffat den käringen sen ock språkat med hänne. Ock
då har hon tagit på sig, att det var hon, ock varför hon har
gjort det, har jag också fått veta.
Jag hade ett ärende till kakelugnsmakaren i samma by,
där käringen bodde, hon bodde till ock med i samma gård, fast
inte i samma stuga. Vi höll ju på att bygga, ock det var därför
jag hade ärende till honom. Men då skulle jag först till kyrkan.
Det var ett skopar, som skulle till arrendatorns i prostgården.
Jag tog min segelbåt ock seglade först till kyrkan ock sen till
kakelugnsmakaren. Då när jag kom in hos honom, satt käringen
inne hos honom, ock jag satte mig brevid hänne på träsoffan.
Då hade jag ju tillfälle att fråga hänne då. Men först sa hon,
när hon hörde, att jag kom från kyllian: »A du vin i o läst?»
Det betyder på vårt mål: »har du varit ock tagit ut lysning?»
På den tiden hade jag en fästmö, fast det blev slut, så jag
svarade då först, att den personen fick de ta, så mycket de ville,
för mig. Sen så frågade jag hänne:
»Varför har du gjort mig så ont? Har jag gjort dig nå
galet, att du ska göra mig illa? Okka sull du .så .21a me o
begaBn vistjepels? Je vill a reda på okka de va far orsak
att du sull dita me o .21a me om nattestid o inom läste darrer.
Okka sull du så tröll me, Äga-mor?»'
1) Varför skulle du så slå mig ock begagna vidskepelse? Jag vill ha
reda på vad det var för orsak, att du skulle ditåt mig ock slå mig om
nattetid ock inom lästa dörrar. Varför skulle du så trolla mig?
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»E du int riktig 'ell?»1 sa hon. Hon skulle neka först
naturligtvis ock låtsa, som jag var mindre vetande. Ock trätte
på mig ock var elak.
»Varför är du elak på mig?» sa jag.
»I stjilldi vass far vävön,» 2 let hon.
»Inte har jag skyllt dig för någonting,» sa jag, »ock om
mina föräldrar ha skyllt dig för något, så är det något som inte
jag vet. Ska jag lida då för mina föräldrar? Men då ska jag
lida, så länge Gud vill», tyckte jag.
Ock jag bjöd hänne, att vi skulle vara förlikte. »Om du
vill, så ska jag hålla det, som om ingenting hade varit emellan
oss», sa jag. Men hon ville inte. »Je bi aldrig gkad på de, sö
länjö je löv»», svarade hon.
Den väven, som hon talade om, det var en bomullsväv, som
min mor hade vävt ock lagt ut för att blekas, men då blev han
stulen. Den fanns en morgon sönderklippt ock borttaget bästa
delen, ock den andra delen fanns hoprullad i gräset. För det
var två delar, men satt ihop. En del var ren bomull, lika i
inslaget som i ränningen, men en del så var han vävd med
togarn 4 i inslaget, fast ränningen var bomull. Den delen, som
var ren bomull, så vart han stulen. Då kanhända kan de ha
misstänkt denna käringen för stölden, ock hade den grunden,
att en liten flicka hade sett hänne sent på kvällen komma uppför vägen från sjön, ock bar saxen under armen, alldeles precis
som hon var utgången för att stjäla. »Ä e mobroramoras
väv, du får int ta vävön»», sa kullan åt käringen. Men hon
tog saxen ock klippte ock rullade ihop delarna, ock tog den del
hon ville under armen ock gick tillbaka. Ock kullan tycktes
känna igän käringen.
Mor min hon reste bort ock sökte en gammal kockelgubbe,
som hette 011e, som kunde skaffa igän tjyvgods. Ock han lovade,
att han skulle försöka jälpa hänne. Men det vore bäst, om hon
kunde namnge någon, som hon hade misstanke på, så vore det
mer säkert, tyckte han. Ock inte vet jag, om hon kan ha
År du inte riktig häller?
Ni skyllde oss för väven.
Jag blir inte god på dig, så länge jag lever.
Spunnet av avfall av lin.
3) Det är min morbrors hustrus väv, du får inte ta väven.
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namngivit den käringen. Det talade hon inte om, när hon kom
hem. Då hade gubben givit hänne med sig någon smörja, som han
ställt till inne i sin kammare ensam. Ock det skulle hon bränna
inne i bakugnen om natten, vid tolvtiden, ock så skulle hon
kasta ut något genom dörren ock därvid tänka några vissa ord,
som han hade lärt hänne. Men hon fick inte tala med någon
människa.
Ja väven kom tillbaka. Det gick, som gubben sagt. »Jag
tror nog, att du ska få igän väven», hade han sagt. »Ock i alla
fall ska den som har väven, inte vara god att behålla honom»,
mente han. Ock så gick det. Väven blev hittad en morgon
vid bryggan. Där låg han i en buske, men var så förstörd av
rägn, så det gick bara att göra några dåliga handdukar av honom.
Det var inte bara jag som visste, vad hon var för käring.
Rännes egen son sa, att mor hans var en som trollade. Han
sa det en kväll, när han kom in till mina föräldrar ock hade
lite brännvin i kroppen, men inte så mycket så han var full
inte, långt därifrån. Bara så han var lite frispråkig. Han hade
varit dräng hos mina föräldrar förut, ock nu var han här i byn
ock tröske te spanns' i Lissollas, ock hade väl blivit bjuden på
lite. Då när han satt inne hos mina föräldrar då, så talade
han om sin mor, att han visste, hon trollade. Ock hon hade
trollat hans egen käring med, let han, ock hon visste själv, att
hon var ute för gambelkäringen. Men hon strök hon. Hon fick
någon egendomlig sjukdom, så att hon svällde upp, tror jag;
men jag vet inte riktigt, hur det var. Tänk, att hon ville göra
sin egen son så ont! Det var sin sonhustru hon trollade ijäl
den gången.
Men fast hon tog det på sig, när jåg frågade hänne hos
kakelugnsmakaren, som jag berättade nyss, att det var hon som
slagit mig, vad hade jag för bevis mot hänne? Det var inget
vittne inne, som hörde det. Hade jag stämt hänne, så hade hon
nekat naturligtvis, ock ingen hade trott mig. Ock om jag hade
strukit den gången, när jag fick stryk av hänne, om jag hade
legat död i min säng på morgonen, ock de hade skickat efter
doktorn, ja -- »gossen har fått slag» hade han sagt, troligtvis,
ock ingen hade vetat något annat. Ingen käft hade funnits
1) Jälpte till med tröskningen mot betalning i Spannmål.
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som kunnat säga någonting emot, utan jag hade varit död då
genom vetenskap ock trolleri.
Men nu blev jag frälst från hännes trolleri, ock det blev hon
själv som strök för mig i stället. Inte långt efter blev hon sjuk
i handen, pulsen svullnade upp, ock blev värk ock fanns ingen bot.
Då, när hon blev så hårt sjuk, så fraktade de hänne upp i kapellsocknen. Hon hade en dotter, som var gift där, ock till hänne
körde de med gambelkäringen, för att hon skulle få vård, men hon
dog hos hänne ock blev väl antagligen begraven där också. Ock
jag har en stark tro, att det var i samma hand hon fick ont,
som hon slagit mig med. Jag frågade hännes sonhustru --inte den som blev ijältrollad, utan hon hade en annan också —
vilken hand hon fick ont i, frågade jag, ock fick veta, att det
var i den högra. Ock troligtvis var det högra handen hon brukade,
när hon slog mig.
Det lär vara så, när de ställa ut trolleri, att det ska alltid
en stryka. Men om det är tid då, så kan de ställa trolleriet
på en annan i stället, så att han stryker, men den första går fri.
De kan ställa trolleriet på ett djur också, så att det stryker
i stället för människan. De berättade i min barndom om en
gubbe, som kände, att det var trolleri utställt på honom, ock
han kringade sig' ut i stallet ock fick i mun på hästen ock
försökte bryta upp mun. Han tänkte: om hästen skulle stryka
i stället. Men det var för sent. Han föll själv död på stallgolvet,
men hästen blev vid liv.
Han skulle tro, de vore vänner, tocker satans tjänare, som
ställa med trolleri. Men det är mycket de ställa trolleri på
varandra. Ock då har den ene en känsla, när den andra gör
det, ock likaså känner han, om han blir nämnd, blir namngiven
för något ont, som han gjort. Därför har jag funderat, om hon
kände det, trollkäringen, om hon kanske blev angiven för
kockelgubben för stölden av väven. Kanske också, när gubben
ställde till den smörjan ini kammarn, som han gav mor min,
för att hon skulle bränna upp den i bakugnen om natten, kanske
har han då skrivit käringens namn på nånting, som han blandat
oppi. Då kan käringen ha känt det, ock fattat hat till oss, för
att vi angåvo hänne, ock till gubben, för att han tvingade hänne
1)

skyndade sig
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att bära tillbaka väven. Det var inte långt efter, så strök
gubben, ock det antar jag var kanske den käringen som
ställde ut ont på honom. Ock dädämte då var hon elak på
oss, ock därför kom hon ock gav mig stryk, så det var fråga
om jag skulle ha strukit med också. Men jag gjorde bakslag,
eller rättare sagt: han som jälpte mig, gjorde bakslag, så hon
fick stryka själv i stället för mig. Ock mina föräldrar vart
också döda, inte långt efteråt. Min mor dog på 98 ock min far
på 99. Det var efter det käringen var död, men de begynte
ock blev sjuka något år förut. Ock det var kanske käringen
som gjorde det också, för att hon var så elak på oss.
Men jag tycker, det är besynnerligt med dem, som kan
trolla. När de ha den makten, skulle de inte kunna göra vad
de ville då ock slippa leva i fattigdom ock nöd? Flpn kunde
ju gå genom lästa dörrar, varför gick hon inte in, där det fanns
pängar då, ock tog så mycket hon ville ha? Utan hon var fattig.
Därför har jag tänkt, att de kan inte ha den makten jämt, så
de kunde göra vad de ville av sig själva, utan det är satans
makt, ock bara när han inger dem, vad de ska göra, så kan
de. Men annars kan de inte mer än andra människor.
När hon slog mig, så var det satan som ingav hänne det.
Hon var bara hans redskap, som han brukade till att slå mig
med. Men att Gud, som de säga är allsmäktig, tillstädjer satan
att göra, det han vill! Det ser ut, att satan har haft det att
fordra av Gud, att han skulle få ge mig stryk genom käringen,
innan jag fick komma ur trolleri, som jag har varit i så mycket.
Så de hade väl bestämt det sig emellan, Gud ock satan, i sitt
hemliga rådslag.
Sen den gången, då jag träffade hänne hos kakelugnsmakarn, såg jag hänne bara två gånger, käringen. Ena gången
var det i nystugan, som vi höll på ock bygga. Det var en kväll,
då jag ock en annan pojke höll till ini ett rum där ock sköt
till måls mot väggen med en gammal dålig pistol, som jag
hade. Då blev jag så förskräckt, för det var en kula som
studsade mot väggen ock gick tillbaka in i andra väggen, ock
hade så när tagit åt mitt bröst. Jag talar nu inte om det, för
att jag tror att det var trolleri, utan det kunde nog vara naturligt.
Pistolen var dålig, ock kulan studsade mot en gammal, torr,
hård stock. Men jag vart så rädd, då kulan gick så nära mig.
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Ock innan jag riktigt han komma till mig igän, så steg den
käringen in. Hon hälsade inte, som en riktig människa skulle
ha gjort, utan hon sa bara »Dem bigga o bigga sturö usör I»,
ock sa det med elak röst. Inte nå mer sa hon. »Gud kan taga,
ock han kan giva», svarade jag. Jag kom inte ihåg något
annat att säga. Så gick hon.
Sen såg jag hänne en gång till. Då mötte jag hänne på
vägen mellan grannbyn ock här. Hon hälsade inte, ock inte jag.
Vi gick förbi varandra, som om vi hade mött ingen.

Jag är alldeles säker, att jag skulle ha strukit, den gången
jag fick stryk, om jag inte hade haft ett skarpt vapen emot
satan, så att jag kunde stå emot. Hade jag inte varit i strid
med satan förut ock blivit frälst ur den striden, som var mycket
värre, än det jag nu talat om, så att jag blivit starkare, eller
härdad som de säga — inte hade jag kommit levande därifrån
häller. För det gällde mitt liv, när hon slog mig. Men nu hade
satan inte full makt med mig.
Jag menar inte, att jag ensam varit så duktig, att jag kunnat
stå emot honom, utan jag fick jälp. Ock jag har en tro, att
den som jälpte mig var Gud, för det kan inte ha varit någon
annan. Jag var som ett barn, som inte själv begrep faran ock
som stretade emot jälpen. Som, jag liknar, om han vore gift
ock hade en liten flicka ock hon gick på en brant väg ock kom
nära ett ställe, där det är bråddjupt, men hon vet inte själv
faran, men han vet den ock får ögonen på hänne, att hon går
så nära, ja han skyndade ju sig dit ock fick i hänne ock drog
hänne därifrån till ett tryggare ställe, fast hon stretade mot då,
liknande, för han är ju starkare han än en liten flicka, det är
klart det — så, liknar jag, har han, fått ögonen på mig ock
dragit mig därifrån, fast jag stretade emot i det längsta. Hade
jag fått gå för mig själv, ja, jag hade fallit ned. Ock var en
enda väg då, som man kunde komma därifrån, ock den vägen
var mycket brant ock farlig, liknar jag då i fortsättning. Men
just den vägen ville jag inte, utan tyckte, det såg ut som det
1)

De bygga ock bygga stora hus.
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värsta jag visste, så jag gick inte dit av mig själv inte. Men
det var, som om jag hade haft ett rep bundet kring livet ock
någon, som var starkare än jag, drog i repet ock tvingade mig
att gå den vägen, som jag måste gå för att bli frälst.
Men fast jag säger, gtt jag blev frälst, inte menar jag, att
jag är frälst jämt inte. Det var inte säkert. Långt därifrån.
Jag tror, att satan är aldrig långt borta. Men jag blev frälst
då, när det gällde livet ock jag var i den allra yttersta fara.
Ock i en bedrövelse ock vånda, så jag visste inte var jag skulle
göra av mig. Jag var så förskräckt för allt syndigt ock galet
jag gjort, ock jag tyckte, jag kunde inte bättra mig, ock då
var jag rädd, att djävulen skulle ta mig. Jag var riktigt i strid
med honom, ock det var i det allra närmaste att jag hade dukat
under. Det kan inte med ord beskrivas, vilken vånda jag har
varit uti. Det var en lång tid, kanske något år, som jag upplevde
så mycket märkvärdigt ock såg syner, så det kan inte beskrivas,
för det är enastående, åtminstone nu för tiden. Ock vart jag
gick, så hörde jag en röst, som sade: »Om du inte talar om för
människorna, vad du har sett, så stryker du». Men just det var
jag allra mäst rädd för, till att tala om för människor, hur jag
hade det, ock mina hemliga synder. Satan har skarpa vapen
mot människorna, ock där hade han ett av de skarpaste emot
mig. Det var min blygsel. Jag kände en sådan blygsel för
folk, så, jag höll på ock låta mig fördärvas, hällre än jag förmådde
mig till att lyda. Ock inte hade jag gjort det häller, om det
inte hade gått med tving. Jag blev bra skrämd förut, så jag
kan säga, jag sprang dit i skrämsel. Men med det att jag
lydde, så fick jag ett vapen mot satan, så att jag kunde stå
emot sedan.
Si jag har varit fängslad en gång förut, innan jag fick stryk,
ock den gången dog jag, ock dog osalig. Jag kan inte säga,
när det var, men det var då innan vi satt upp nystugan. Vi
bodde i fjuskarnmaren' allesammans, ock jag låg i en träsoffa.
Hon finns kvar än hos min syster ock svåger, den soffan. Det
var om natten det också, men klockan var fyra på morgonen,
ock det var inte mörkt, utan skymt. Då såg jag, det blixtrade
till, ett rött sken, men inte värst starkt, ock med det låg jag
i) en kammare i lagånlen
8-123244. Sv. landsm. 1913.
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fängslad ock kunde inte röra mig. Ock jag såg någonting svart,
som rördes om vartannat, men jag kunde inte få fäste på vad
det var. Jag var så sjuk, så jag kände, att jag skulle till att
dö. Jag förstod, att det inte var långt kvar. Då ropade jag
till min syster — jag såg hänne alldeles tydlig, där hon låg i
sin säng, vidoppenl. »Anna», ropade jag, »Anna, vakna! Jag
dör, ock jag har något att tala om för dig frå järtani, innan
jag dör», ropade jag, allt jag orkade. Men jag orkade inte ropa
så högt, att hon vaknade. Ock också om jag orkat det: jag hade
inte kvar mer än några minuter, men det behövdes timmar att
tala om, det jag hade på järtat. Ja, mitt mål blev svagare ock
svagare, ock till slut orkade jag inte låta något mer än kvida
lite, men plågorna blev svårare ock svårare. Så kändes det,
som om någon skulle ha rivit ut alla inälvorna ur mig. Då
dog jag. Jag kände det så. Ock då tyckte jag, att jag vart
fraktad bort i en stor skog, där jag bara såg träd, stora tallar,
men ingen byggenskap ock ingenting levande såg jag.
Men så kom jag till mig igän, ock då trodde jag först inte
mina ögon, att jag var på samma ställe, låg i träsoffan ock hade
mitt folk ikring mig. För jag mindes, att jag dog. Först
småningom började jag förstå, att jag levde, som förut.
Ock då var jag skrämd. För jag tyckte ju, att jag dog
osalig. Ock jag hade känt dödskvalen, så jag visste, vad de
ville säga. Men fast plågorna var så stora, som jag sa, att det
' kändes, som om någon hade rivit ut inälvorna ur mig, så var
fasan i själen ännu mycket värre.
Ändå stretade jag emot ännu en tid. Jag stretade emot,
tils jag var på det närmaste att stryka med. Det var två veckor
som inte jag sov ock inte kunde äta ock inte kunna sitta stilla
ock arbeta, utan miste allting, sömn ock matlust ock arbetslust,
mer ock mer. Jag sprang för mig själv, utmed sjön, ock vred
händerna ock ojdes2. Men mina föräldrar ock min syster visste
ingenting. Till dem sa jag ingenting, utan gick för mig själv.
Till slut var jag så nedgången, att jag kunde inte annat än
plocka värktygen, när jag satt vid skomakardisken. Jag plockade
dem fram ock tillbaka, men det var omöjligt att samla tankarna
så pass, att jag kunde göra någonting på ett skopar. Jag blev
1) på rygg

2)

bojade, skrek
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bara värre ock värre, så jag kände, att jag höll på att stryka
med. Jag visste, att jag var på det yttersta, ock nu var det
inte långt igän.
Då måste jag lyda. En natt, när jag låg vaken, kom det
för mig: gör du det inte nu, är det för sent. Men någonstans
måste jag vara, om jag skulle göra det. Jag kunde inte gå
omkring i gårdarna ock tala om det. Ock inte fick jag häller.
Utan det skulle vara svårare.
När det vart dagen, så tänkte jag först gå till syster åt
min svåger, ock be att få vara hos hänne. Hon var religiös,
ock jag måste gå till religiöst folk, tänkte jag. När det blev
eftermiddag, gav jag mig i väg, men hann inte längre än till
sista gården här i byn, så orkade jag inte gå längre, utan måste
stanna, ock vända om hem. Då tänkte jag försöka hos bror åt
min svåger, här i byn. Då möter jag honom på vägen. Ock
han var också religiös. »Käre», sa jag till honom, »får jag tala
med dig några ord? Jag har något på järtat, som jag måste
tala om för folket. Får jag inte det, så dör jag. Käre, får jag
vara hos dig, så jag kan göra det?» sa jag. Men vet ni, hur
han gjorde mot mig? Han stannade ock såg på mig, men sa
ingenting ock gick baklänges ifrån mig, som om han hade varit
rädd, att jag haft en farlig smitta eller någonting annat farligt
med mig.
Så gick jag hem, ock la mig ock vilade mig. Men jag
måste ut ock försöka med någon annan. Jag gick först på
handelsboden ock skulle handla nånting obetydligt. Då var han,
som bor i gården vi ser där, inne på boden före mig. Jag
dröjde på boden, tils han gick, så att jag kunde tala med honom
ensam på vägen. »Käre far», sa jag, ock var i den högsta bedrövelse, så att jag nästan halvgret, »käre far, får jag vara när
dig, så jag kan få tala om någonting för folket, som jag har
på järtat. Får jag inte det, så dör jag.» Men han svarade nej.
Han hade inte något rum, let han. Ock då är det hos honom
de är måst, alla predikanter, som kommer ock vill uppträda.
Aldrig har han nekat en sådan.
Där stod jag på vägen ock visste inte, till vem jag skulle
gå. Vem jag går till, så blir det samma svar, tänkte jag. Ock
jag blygdes för folket, jag blygdes för gubben, att jag frågat
honom, ock för bror till min svåger, att jag frågat honom.
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Så gick jag hem ock la mig, men låg vaken ock tänkte,
att nu vet jag ingen råd, tänkte jag. Så låg jag halva natten.
Då kom det för mig i tankarna, att jag gjorde en klagan för
Gud ock klagade på folket: nu har jag flytt till människor ock
inte fått jälp. Om han ville jälpa mig? tänkte jag. Tyst för
mig själv, bara med tankarna. Ock så snart jag gjort det, så
var det som att vända ett blad. Nu ville jag, ock jag riktigt
låg ock väntade på att det skulle bli morgon. Så tror jag det
är,. när man ber Gud frå djupet, frå järtani.
Då när jag steg upp, var det sådan skillnad som på natt
ock dag mot när jag steg upp förut. Jag ska gå till Gans-011e,
tänkte jag, ock gruvade mig inte längre, utan det var en lust
att gå dit. Ock honom hade jag inte kommit att tänka på
förut. Men medan jag var på väg, sökte satan hindra mig två
gånger. Han ville stänga vägen för mig. Han har makt att
inge tankar, ock han ingav mig den tanken, att jag skulle vända
om, så jag gick så tungt, så jag har aldrig gått en så tung
väg. Ock han kom emot mig i kroppslig gestalt, så jag såg
honom. I två olika gestalter. Första gången som ett djur. Det
var som en skata, som satt på gärdsgården ock skrattade åt mig.
Det var ingen naturlig skata. En sådan skulle ha flugit, men
denna satt kvar, tils jag kom alldeles nära. Då flög hon. Andra
gången var han i gestalt av en människa. Jag säger inte, vilken
människa det var, som han tagit gestalt av. Men han kom
emot mig mig på landsvägen, ock fick i båda mina händer ock
ville vrida mig tillbaka. »Kom ock följ mig!» sa han. Men
Gud har också en makt att inge tankar, ock han ingav mig,
att jag skulle fram. Jag hade en känsla, att kommer jag inte
nu fram, så kommer jag aldrig. Ock Gud var där på vägen,
han också, fast jag inte såg honom, ock han jälpte mig ock
banade väg åt mig förbi satan, så att satan försvann ur mina
ögon.
Ingenting har jag känt så svårt som att gå den vägen. Inte
när jag dog en gång, var det så svårt. Men jag har en stark
tro, att när människan går igenom något riktigt svårt, ock när
hon tycker, att hon är övergiven av allafl människor, då är hon
på en rätt väg. Ock tvärtom: om det går lätt ock utan motstånd
för hänne, då har hon skäl att vara rädd för fara. Då kanske
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satan allra hälst sitter bredvid ock skrattar åt hänne, fast hon
inte ser honom.
När jag kom in i Gansgården, såg jag 011e sitta i köket i
lag med de andra. »Nå Gans-far», sa jag, »får jag tala några
ord vid dig ensam?» — »Du får då visst det», sa han ock följde
mig in i kammarn. Då sa jag till honom, som till de andra,
att jag hade något på järtani, som jag kände att jag måste tala
om för folket, om jag inte skulle stryka med. Ock jag var så
förbi, sa jag, ock hade bett andra ock inte fått. Får jag inte
hos dig, så ser jag ingen råd, sa jag. Ock vet ni, vad han
svarade? »Inte ska du gå ock bära något på järtani, som inte
du får tala om», sa han. »Nog får du vara här», let han. Ock
det var, som en stor tyngd skulle ha lyftats från mitt bröst, ock
jag gick så lätt hem, som jag inte hade varit på aldrig så länge.
Ock det ordnades alltsammans genast. De skickade ut bud,
att det skulle bli bön i Gans, ock tiden var utsatt till klockan
sju på kvällen. När jag kom dit, var det alldeles fullt med
folk, som jag måste stiga fram ock tala för då. Det var ingen
lätt sak för mig att tala där inte. Ingen bok hade jag med
mig att läsa upp några värsar ur eller nånting. Utan jag fick
bara tala själv. De sjöng° en psalmvärs först, ock en när det
var slut. Men om det hade legat tio biblar framför mig ock
jag hade läst upp dem alla, så hade det inte jälpt mig, utan
jag hade strukit. Jag fick stå där ock säga, att jag var den
störste syndare, så att de skulle akta sig för att leva, som de
sett att jag gjorde. Ock jag fick tala om syner, som jag hade
haft. Ock fick instruera ungdomen, minns jag att jag fick
göra, att de inte skulle vara mot sina föräldrar, som jag hade
varit emot mina. Allting som jag blygdes för fick jag stå där
ock säga för folket. Det var inte hedersamt för mig, det inte.
Det var inte som en bön, när jag stod ock predikade, utan
det var mer som en syndabekännelse. En sådan bön har det
inte varit maken till här på bra många år, ock kanske inte
aldrig 'ell.
Men tänk, att så snart jag sagt vad jag skulle säga, så
var min mun stängd. Jag kunde inte säga nå mer. Men jag
kände mig fri. Jag gick hem, ock kunde sova ock äta ock
arbeta, ock allting var så lätt. Jag var som pånyttfödd, som
de bruka säga. Allt som förföljt mig, kände jag inte av mer,
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int' assint. Annat än jag hade då en blygsel, att jag uppträtt
för folket, ock visste, vad de tänkte om mig, att de höll mig
för mindre vetande. Men det var ett intet mot den glädje, jag
kände. Det var som jag fått den största glädje, att jag kunde
sova ock äta ock arbeta ock var fri.
Se det var lösen. Satan han visste lösen. Därför skulle
han hindra mig att slippa fram, för han visste, att då fick jag
ett vapen mot honom. Ock jag hade inte sluppit fram häller,
om jag hade varit ensam på vägen. Lika omöjligt som att ta
sig fram ensam på en gata i en stor stad, om det är en stor
folksamling som stänger. Men liksom polisen då kan bana väg,
så banade han väg för mig, anden som följde mig.
Var det inte underligt, att det skulle vara lösen? Jag, som
aldrig haft nån smak för religiöst avseende, så skulle jag uppträda
ock predika på en bön. Jag hatar religiöst folk, som jag har
sagt förut, men jag skulle fram för dem lell. Med tving. Det
var inte, som när en predikant uppträder. Det är inte att stå
ock skämmas, det inte. Predikanten han vill uppträda, men
jag ville inte. Ock predikanten säger det, som han vill säga.
Men jag fick stå ock säga för folket det jag inte ville tala om.
Ock jag hade inte sagt det till mitt folk' en gång.
Det är en lätt sak att stå ock tala om, hur det står i bibeln,
att Kristus har lidit för oss. Det är ingen skandal. Men tala
om, vad tokugt han har gjort själv! Det gör ingen predikant.
Något sånt ord kommer aldrig ur hans käft. Men om andras
synder kan han nog tala, så det räcker till.
Satan förvillar synen, att människan ser bara andras fel.
Men när hon kan få blicka på sig själv ock titta lite grundeligare
på sitt eget än på andras, då blir det helt annorlunda. Jag
tror, att om det värkliga skulle uppenbaras för människans ögon,
då skulle det bli en stor förändring i många delar.
Vad tyckte folket om det ni sa? Förstod de, varför ni
uppträdde?
Inte! Om det här går över hans förstånd, så att han
inte förstår fullkomligt allt jag talar om, så kan han tänka sig
bondkäringar då, som är många gånger dummare än han.
Inte så mycket som så förstod de!
1) mina anhöriga
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Var det ingen som förstod något?
Jo det var det. Det var flera som sade åt mig: »Nog
är det något märkvärdigt du har varit i, Hans».

Minns han jag sade, att det var några ord, som var hemlig,
som käringen ropade åt mig, när jag fick stryk? Det var de
orden: »Har du något mer att tala om för Anna?» skrek hon
med den allra elakaste röst, ock så drev hon till med knytnäven
här, där jag har fel. Ock slog, det hårdaste hon kunde, med
sin trolldomsmakt, så det var på det närmaste att jag hade
strukit med. Ock så illskrek hon, som jag sa, så att det hade
kunnat höras ut till sjön. Ock så på nytt hörde jag samma
ord, med hännes röst, ock fick en till släng, lika hård som den
förra, ock så kom samma illskrik. igän.
Si det var hännes mening, att jag skulle dö. Ock jag hade
dött också, alldeles säkert, om inte jag hade dött förut, den
förra gången jag låg fängslad, då jag dog osalig. Men då blev
jag frälsad från satan. Ock det var genom det, att jag lydde
den rösten, som befallde mig, att jag skulle tala om för människorna, det jag hade sett. Det var lösen. Med det hade jag
fått ett vapen mot satan. Sen hade han inte full makt över
mig, att göra det han ville. Annars — hon hade trollat ijäl
mig, säkert. Nu kände hon, att jag hade ett vapen mot satan,
ock det var mot hänne också. Därför skrek hon. Ock när hon
sa de orden: »Har du något mer att tala om för Anna?» hördes
rösten som skarp ock elak,, för att jag hade kommit på rätta
lösen, så att jag skulle kunna gå fri. Det hördes som hån ock
ilska, att jag hade sagt något om djävulens värk. ock hans
tjänares.
Men var det inte märkvärdigt, att hon visste, att jag hade
ropat till min syster den gången, då jag dog. Det hade jag
inte sagt på bön, ock inte för någon. Därför tror jag, att. hon
var inte långt borta den gängen häller. Hon var nog där, i
närheten, osynlig, ock hörde.
Talade ni nånsin om det här för er syster?
Tok, nej.
Varför inte det?
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Min syster trodde inte på något sådant. »Du inbillar dig
så mycket», brukade hon säga. »Inbillningar» kallade hon det.
Hon har alltid varit snäll mot mig ock velat mig väl, men hon
skulle inte ha trott mig, om jag hade sagt något sådant till
hän ne.
Men det var efter det ni uppträtt ock predikat i Gans
som det här hände?
Ja, men inte långt efter. Det var som slutet på trolleriet.

Men ikring samma tid hände det mig en stor olycka, så
det kändes, som om jag inte skulle kunna leva längre. Ock
jag tror, käringen hade sin hand med där också. Jag miste
någonting, som jag inte velat mista för mitt liv, mycket värre
än när jag förlorade segelbåten, som jag berättade för honom
att cyklonen kastade upp på stranden, så det låg bara spillror
kvar. Men fast hon ville göra mig det illaste hon kunde, så
hade hon ingen makt att fördärva mig på den vägen häller.
Han ser, jag lever än, ock kanhända har jag levat mycket bättre,
än jag skulle ha gjort, om jag hade fått det, som jag då ville.
Vad var det ni ville då, ock vad var det ni förlorade?
Det har jag inte tänkt säga mera om. Jag har redan
sagt nog.
Var det...
Ja det var då, som jag redan har sagt, att jag hade en
fästmö, som det vart slut med.
När jag har talat om så mycket, kan jag gärna tala om
det med. Jag tänkte mycket på det på den tiden, om jag skulle
gifta mig. Jag såg ju mina omständigheter. Att jag var felaktig"
ock fattig, ock inte kunde förtjäna så mycket på skomakeri.
Då började mina föräldrar bli gamla, ock det skulle bli vår
skyldighet då att försörja dem. För min syster var det ingen
nöd. Hon var gift, ock hänues karl hade gården ock var murare
till, så han förtjänte pängar. Men jag förtjänte bara så mycket,
så att jag kunde reda mig själv, men hur skulle jag bära mig
åt, när det blev min skyldighet att försörja mina föräldrar,
1) vanför
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hälften mot min syster? Arbeta mer på skomakeriet kunde jag
inte. Någon gård kunde jag inte ha, därför att jag var felaktig,
ock inte annat yrke häller, som man hade kunnat förtjäna mera på.
Då tänkte jag: om jag kunde gifta mig med en flicka, som hade
litet, så att vi kunde slå ihop ock det bleve mera på det viset.
Så började jag fria till B. Hon hade gården här, som hon skulle
få ärva, ock hon hade varit borta många är på arbete ock lagt
ihop pängar. Hon var tiver 40 år då, ock jag var 29. Någon
ung förstod jag att jag inte kunde få, ock inte ville jag ha
häller. Men B. ville jag ha. OCk hon var inte omöjlig, hon
häller, fast hon dröjde länge med att bestämma sig. Men när
hon hade kommit hem från Stöckholm den hösten, så gick hon
till mig, en av de första dagarna, ock bjöd ut sig, att nu fick
jag hänne. Om jag ville än, så skulle ,jag gå dit nästa kväll.
Ock jag gick dit var kväll, kring klockan 7-tiden gick jag, ock satt
ock språkade med hänne ock med gubben, ock jag frågade
honom, om han gillade det, att jag tänkte på B. Det var ju
rätt gjort? Ock han gillade det bra, let han. Men ändå vart
det aldrig riktigt klart. Hon hade någon brevväxling med någon
i Stockholm, ock jag såg på vykorten, som hon fick från honom,
att hon skrev tätt till honom, men inte hade talat om, att hon
börjat hålla ihop med mig nu. Då fordrade jag av hänne, att
hon skulle göra slut med den, som var i Stockholm, eller också
skulle det bli slut med mig. Men hon bara sköt upp ock sköt
upp, ock skulle prata bort det med mig. Så hon plågade mig
ock tröttade ut mig med sina löften, som hon aldrig uppfyllde,
ock gjorde mig mer ock mer svartsjuk. Så en kväll, när jag
varit in hos målarn, så frågade målarn mig, när jag skulle gå:
»Vart tänker du gå?» frågade han. Jag svarade, som jag tänkte.
»Akta dig för hänne», sa han då, »det är värsta pukal som finns.
Du får hälsa hänne, att jag har sagt det. Jag är inte rädd för det.»
Men jag brydde mig inte om det något ändå, jag, till att börja
med. Jag skrattade åt det för mig själv, när jag gick till B.,
ock tänkte inte säga något om det. Men så snart hon fick se
mig, frågade hon: »Var kommer du ifrån?» Jag ville inte säga,
utan talte om någonting annat. »Nej jag ser på dig, att du
varit hos någon ock talat illa om mig», sa hon. »Du har varit
1) hora
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hos målarn, jag förstår det», sa hon. Då började vi gräla. Jag
kallade hänne puka ock annat styggt, ock hon hånade mig för
det jag predikat i Gans. Det slutade med, att jag sa, jag ville
inte längre ha något med hänne att skaffa, ock gick hem. Men
när jag kom in på gården hemma, var det, som om någonting
skulle ha nappat i mig ock snurrat mig runt om. Det kom tvärt
för mig, att jag gjort galet. Jag såg, att jag hade kastat bort
den, som jag ville ha, så jag ångrade, så jag ångrade på vad
jag gjort, ock efter några dar gick jag dit igän, ock sa, att jag
ville, det skulle vara som osagt, allt jag hade sagt, ock vi skulle
börja på nytt. Ock så blev det, jag började gå där igän, men
det vart inte bra, ock jag bara tänkte på om jag skulle kunna
ha hänne. Men det blev omöjligt, jag såg det, ock till sist måste
jag gå dit ock göra slut med hänne igän, så att jag aldrig
hade något att skaffa med hänne sedan. Ock det var andra
dagen, sedan jag hade fått stryk av käringen, som jag gick dit
ock sa det. Så jag tror, det hängde ihop på något vis.

Ock si, det var något annat märkvärdigt också, den gången
då jag dog. Samma natt så var bror åt min svåger till
Boda, till Marisgubben. Det var en kockelgubbe det också,
liksom 011e jag talat om nyss. Han hade lånat vår häst, bror
åt min svåger, när han skulle fara till Marisgubben. Det var
för något ont han sökte honom. Ock låg hos honom om natten,
som de brukade göra. Men jag har en tro, att Marisgubben
också var invecklad i det, att jag blev fängslad, fast det är en
fasligt liten gnistra bevis jag har emot honom.
Samma natt var det som jag dog. Därför har jag tänkt:
kanske ställde Marisgubben det onda ifrån den, som sökte honom,
ock på mig? Så att jag skulle stryka i stället. Men jag blev
räddad. Genom ett undervärk blev jag räddad, ock Marisgubben
dog i stället, inte långt efteråt. Det onda gick tillbaka på honom
själv. Han hade inte tillräcklig makt att ställa det på mig.
Bäst han gick på egorna, så stöp han. Det lär gå så mycket,
när de gå åt för något ont, som är ställt på dem.
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Jag har sett andar. Det finns ju två, en god ock en ond.
Jag har sett båda. När jag såg den onde, det har jag redan
talat om. Det var på vägen här i byn, den gången jag skulle
gå upp i Gansgården.
Men på bön fick jag tala om, att jag hade sett Gud i en
syn. Två gånger hade jag sett honom. Det tror jag var för
att man måste se sin anförare, liksom man måste se sin fiende.
Det var en tid förut, innan jag blev fängslad första gången, det
var om sommarn, för jag låg ute i ett foderhus, i en väggfast
säng, då jag hade en syn, att jag såg Gud. Då såg jag honom
uppe i molnen ock var själv där, låg på knä på ett moln.
Jag tyckte inte, det var något märkvärdigt, som jag fäste mig
vid, att molnet bar mig. Jag låg på knä ock bad Gud om
förlåtelse för mina synder. Jag hade en känsla, att jag var
inför domstol, inför den högsta domstol i andemakten, ock att
om jag inte finge förlåtelse, så skulle jag störtas ned på jorden.
Det kändes som någonting djupt ock farligt bakom mig. Då
såg jag Gud framför mig i ett moln, som en bröstbild, bra stor,
ock syntes långt ner på bröstet, men inte på benen. Dem hade
han i molnstutarne, som var inunder honom. Det var ljust runt
omkring ock genomskinligt. Men vitt utomkring honom var det
moln, som var blå. Liksom på en fin soldag, då det blir åskmoln
ock molnen är mörka på den sidan, som inte ljuset kan skjuta
på. Han var som man kan se honom på bilder, men inga strålar
ikring, utan han var så ljus, att han var själv lampa. Han
syntes ljusklädd ock hade långt, fint, vitt skägg, inte knöllrugt.
Ock jag stod i ock bad så enträget, att han skulle förlåta mig,
för jag var så rädd för djupet bakom mig. Jag kan inte säga,
hur jag stod i. Jag har aldrig varit så enträgen. Men han
let inte något på lång, lång tid. »Förlåt me, je a briti»,1 bad
jag. Till slut svarade han: »Je förlåt de.» Han sa det inte på
civilt mål. Han sa inte: »Jag förlåter dig», utan han sa det
på mitt mål: »Je förlåt de», tyckte han. Ock när jag vaknade,
var jag alldeles het ock svettig, så den ena svettdroppen tog den
andra, för jag hade stått i så ivrigt.
Ock jag tror, att om jag inte hade haft den synen, så hade
jag inte gått igenom sedan. För jag fick mod genom den synen.
1)

Förlåt mig, jag har brutit.
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Sen hade jag en syn till, då jag låg i samma säng i foderhuset. Då såg jag honom inte uppe i molnen ock var inte själv
i molnen, utan jag låg i sängen, ock han syntes som i en slöja
eller sky uppe under taket. Den gången gav han mig en befallning, med sträng röst: »Om du kan bli försonad med din fader,
ska du få bli salig», sa han. Ock talte civilt mål då. Ock det
var; som honomes befallning gick genom hele kroppen, ungefär
som en bävan. Så jag hade en känning inom mig, att det var
ingen vanlig person. Han gav mig den befallningen då, ock
sen försvann han, ock då var det, som om jag hade sett något
ljust, som försvann långsamt. Jag kände igän honom, när jag
såg honom, att det var samma ande, allmakten, som jag var
bekant med förr. Jag var alldeles vaken, så det var ingen dröm.
Den befallningen, jag fick då, det var som en bra bratt
backe det också, som jag skulle tvingas uppför. Min far ock
jag hade varit okontanta en tid, bra nog länge, för något smått...
jag vet inte, om jag vill säga något mer om det nu. Men han
vet, hur det brukar gå: om en är orättvis emot en annan till
att begynna med, så dröjer det inte länge, förr än den andre är
orättvis mot honom tillbaka. Om han är elak på honom si ock
säger något elakt ord till honom, så kan han inte, utan han
säger mer, än han kunde ha rätt till, så han blir orättvis, han
med. Ock så hade jag gjort. Det var något jag tyckte att
min far var orättvis mot mig i, ock då hade jag blivit elak på
honom ock sagt något, som inte jag skulle säga. Men från den
dan, då jag hörde rösten: »Om du kan bli försonad med din
fader, så ska du få bli salig», ifrån den dagen försökte jag att
göra honom till lags i så mycket som möjligt. Ock ändå hade
jag aldrig velat honom nå ont, långt därifrån, jag hade aldrig
slagit honom ock inte grälat på honom häller, utan jag ville
honom väl, ock om det kom någon till mig, så att jag bjöd på
kaffe eller nånting, så brukade jag alltid gå ut i fjuskammarn
till honom, ock ville, att han med • skulle få smaka. Men det
var, som jag inte ändå kunde samleva med honom riktigt, för
jag tyckte, han hade orättvisa emot mig. Men det ser ut, som
inte barn ha rätt att sätta sig upp emot sina föräldrar.
När jag fick den befallningen då, det var påkostandes. Men
satan hade det till att fordra. Jag var i skuld si. Han visste,
vad som var det värsta för mig. Tocka andar så veta de det.
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Hade det varit något som varit värre, så hade jag blivit kommenderad till det. Jag kom så långt ändå, att innan min far
dog, skrev jag på en griffeltavla, om han ville förlåta mig. Då
var han alldeles döv, så vi måste skriva allt vi ville säga honom.
Jag tog på mig då, att jag hade orätt. Ock det var, som en
tung sten togs från mig då. Var det inte märkvärdigt? Ock
allt det måste jag stå ock tala om i predikan, som jag gjorde
i Gans, fast inte jag hade talat om det för mitt folk 'ell.
Men det, när jag skulle uppträda där, det var en ändå värre
fordran, som satan hade på mig.

Varför skulle så Gud skapa satan?
Det var en som svarade, att Gud hade inte skapat satan.
Utan satan var en ängel, som var evig han med. Ock den
ängeln hade fallit, ock Gud ock han hade stritt, ock då rådde
Gud.
De säga, att satan är bunden. Jag vet inte. Men när jag
bar blivit fängslad, nog var han nämriaa' då.
Jag resonnerade med en predikant om satan. Men tänk,
det var som predikanten hade vortit rädd för mig. Han gick.
Men i dörren vände han sig mot mig ock sa: »Andersson måste
omvända sig.»
Skulle jag omvända mig, jag skulle pröva ock bli lik läsarne
då. Jag skulle bli mer angelägen om det då än om något annat.
Nu är jag mäst angelägen om att kunna betala läderskulder.
Ock är det en läsare, jag är skyldig hos, nog är han också
mäst angelägen då, att jag ska betala.
»Strik katta ivir riddjen son! 0 e sö mjuk o böt. Men
pröva 43, kip litö ti rumpa, sö får du si, okka dä e far e jur.
Just son e läsarar.»2
Jag säger rent ut: jag vill inte komma till himlen, om jag
ska träffa läsarne där. Jag vill inte vara på samma ställe som
011e. Får jag inte ha det, som jag har det då?
nära
Stryk katten över ryggen så här! Hon är så mjuk ock len.
Men försök ock nyp litet i svansen, så får du se, vad det är för djur.
Just så äro läsarna.
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Läsarne äro inte trygga för satan, om de också tror det.
Han är nära alla. Men de, som äro måst i kraft att strida mot
honom, kunna bli fördolda för folket, liksom skjutna bakom
en klippa.
Som: jag är enkel. Men har varit i strid med satan, som
inte de ha varit, ock inte förstår, vad det är, häller. Men för
att jag blev frälst då, inte säger jag, att jag är frälst nu. Det
är inte säkert. Ock inte tror jag, att jag är fri honom. Men
att han är elak på mig, si, ock det på det högsta. Men när
satan är elak på mig, så är det klart, att jag inte är honomes
vän. Jag står på en plats, som inte han vill att jag ska stå
på. Jag tar en liknelse. Om han har råkat ihop med anarkister
i utlandet ock fått, titta in i deras stämplingar, men de ha inte
rått på honom, utan han är för sig själv, ock är inte med dem,
då är de elaka på honom, för att han har sett deras snaror. Så
är satan ock hans tjänare elaka på mig, för att jag har sett
dem. Det är, som om jag visste något, som var farligt för satan.
Men vad kan det vara för fara för honom, när ingen tror mig?
Men kanske det kan vara en fara för honom, som inte jag vet.
Ock jag kunde komma i en sådan strid igän, ock ingen vet,
hur det då kan gå. Men jag är mindre rädd för det. För jag
tycks vara bekant nu med allmakten, som har jälpt mig, när
jag kommit i alltför stor nöd ock egendomlighet. Han fick
ögonen på mig, då när jag var i fara, så han känner mig. Ock
om han såge mig i nöd om igän, eller om han såge mig komma
ock gå in genom hans port, så skulle han säga: »Jaså, det är
du, Hans. Dig känner jag.» Men om det då komme en annan,
kanske han inte kände igän honom. Det kunde vara många det,
som inte han kändes vid.
Ock fastän jag har varit i något så svårt, att jag vet ingen
som har varit i något så svårt, så ville jag inte byta, om jag
finge. Jag har inte haft det så svårt för fattigdom. Många
har det mycket sämre än jag. Jämför jag som jag äter med
hur mina föräldrar åto, så äter jag riktigt gott. Det går ingen
nöd på mig, fast inte har jag råd till mycket inte, då jag inte
förtjänar mer än 1 krona eller 1,75 om dagen. Jag får inte gå
in på Turisthotellet många gånger inte ock säga: det ock det
vill jag ha. Då vore det snart slut på den här stugan. Fast jag
kan gå på hotellet nån gång jag också, hälst om nån bjuder mig.
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Ock inte har jag lidit så, mycket av sjukdom häller, att
inte mänga har det mycket värre än jag. Men jag har lidit
med själen, mycket värre än med kroppen. Som jag berättade
för honom, när jag dog, att det var den allra starkaste plåga i
kroppen, som om de skulle ha rivit ur mig inälvorna. Ock
ändå var själens plågor mycket större.
Men jag ville inte byta bort det jag har gått igenom mot
någonting annat. Om det komme nån, som vore mycket rik,
ock la upp en bra hög med pängar på bordet ock sa: »Du får
ta den här högen, Hans, om jag får byta med dig», skulle han
Säga — men jag skulle inte ta det. Ock om nån kunde säga:
»Du ska få bli frisk ock färdig, du ska slippa gå som en krympling, bara jag får byta med dig» — ja om han ville byta med
det lilla jag äger: den här stugan ock skogbiten uppe vid
fäbodarna, ja då bytte jag genast; men om han sa: »jag vill
byta till mig det du har erfarit» — ja då bytte jag inte.

Jag har inte berättat än, att jag blev tvungen att uppträda
en gång till sedan. Det var på godtemplarhuset. Jag kom i
lite mer trolleri sett, men det var bara lite, mot det jag hade
varit i förut.
Det var en gammal käring, som var mycket anlitad till att
bota folk. Jag tror, hon var från Hälsingland. Mycket gammal
ock krokig ock stygg. Hon var kallad till en by här i fjärdingen till någon sjuk där. Då på vägen var hon in till min
far också, han låg sjuk då. Men när hon kom in; inte brydde hon
sig om min far något, utan hon kom bort till mig ock satte
sig ock språka, fast inte hon var kallad till mig. Då sa hon
en hemlighet, som jag hade bara för mig själv, som inte jag
talat om varken i bön eller för någon särskild person. Men
jag kan inte minnas nu, vad det var för hemlighet. Men kunde
jag annat än bli förvånad i gumman? Det var nog ena som
kunde med trollkonster det också, ock jag var dum som ett
barn. Ock så sa hon: »Om jag får ta tre bloddroppar av dig
ock ställa till en dryck åt dig, så ska du bli morskare», let hon.
Jag var dum ock lät hänne göra. Då stack hon mig med en
nål i lillfingret, men jag minns inte på vilken hand, ock klämde
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fram tre bloddroppar, som hon' tog upp i en kaffekopp. Ock
så gick hon ut. Hon hade en korg med sina saker i, ock den
stod utanför stugan. Där blandade hon ihop något dricka, som
inte jag vet vad det innehöll. Det var vitt till färgen som ett
vatten, men det var inte brännvin. Det smakade inte så starkt.
Innan jag drack det, dansade hon kaffekoppen tre gånger omkring mitt huvud, men åt vilket håll vet jag inte, ock för var
gång läste hon en vårs, som började: »inunder "en sten». Det
övriga var latin för mig. Ock så skulle jag dricka en kopp
kaffe i lag med hänne, ock det gjorde jag. Men strax vart
jag så sjuk, så jag kastade mig ner i träsoffan, samma soffa som
jag dog i. Ock den ena svettdroppen tog den andra, ock jag
trodde, jag höll på ock skulle dö igän. Men så kom det något
annat i skallen: att jag skulle tala om det. Så ställde en kusin
till mig om, att jag fick komma på godtemplarhuset en dag,
då det var en sammankomst där. Sen var jag fri.

Jag har haft flera syner, som inte jag talat om för honom
än, men som jag fick tala om på bön.
Jag fick tala om, när sängen gungade. Det var, medan
jag låg i foderhuset det också, ock var samma säng som jag
låg i, då jag såg Gud. Jag hade varit till station på afton
vid tågtiden. Ock kände mig så egendomlig, så jag kan inte
berätta det. Modfälld, ingen lust. Det var som backen brände
mig, vart jag gick, när jag gick hem för att lägga mig i det
där foderhuset. På natten låg jag vaken ock hörde, att det
körde på vägen, det kom norrifrån. Ock hördes så väl, att det
var fyra jul, ock körde fort, så det var någon skjuts åt något
härrskap. Men det var nog ingen mänsklig skjuts, utan jag
tror, det var satan, som var ute åkte om natten. Mittför där
jag ligger så stannade skjutsen. Ock ögonblickligen hör jag
något, som liknade om en stor fogel slog ned på taket. Det
krossade i spånen som om han hade slagit i klorna ock krossat
spånen. Ock i samma ögonblick kom sängen i gungande ställning, ock var en väggfast säng. Gungade långt utåt golvet, så
att jag höll på ock skulle falla ut, ock jag vart så rädd. »Käre
Gud, jälp mig!» sa jag, ock fick tag i långsidan på sängen.
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Med det stannade sängen, ock allt var tyst ock stilla. Var det
inte märkvärdigt? Men inte var jag fängslad inte:
Jag minns en märkvärdig dröm också: när jag var i den
lina trädgården. Men det var en dröm, ingen syn.
Jag drömde, att jag satt i en schäs ock åkte. Det var
vid sommartid, ock vägkanterna voro gröna. Vägen var så fin
ock jämn, som han kan vara; ock hästen travade så fint. Ensam
var jag i schäsen, ock jag vet inte, vart jag skulle köra, så det
var, som jag var ute ock åkte bara för att lusta mig. Ock
oskapligt fint ock vackert landskap var det, där, jag for. När
jag åkt ett stycke, så försvann det där, ock jag såg i stället en
avgrund på vänstra sidan om vägen. Jag kom närmare ock
närmare avgrunden, ock snart var jag så nära, att jag såg inte
marken till vänster om mig, utan jag såg bara ned i avgrunden.
Neri där tyckte jag att jag säg ett tjockt vatten, syraktigt, så,
jag föreställde mig, att med detsamma man kom i där, så smälte
man opp som i någon stark syra. Jag var så rädd, att jag
kunde inte röra mig, jag höll inte i tömmarne häller, utan bara
satt där, ock hästen sprang på med rask fart. Så kom jag så
nära, att kärrjulet var alldeles ute i kanten av vägen, ock det
minsta felsteg så hade jag varit förlorad. Inte kunde jag styra
på nå vis häller, utan det kom bara an på hästen, om han var
så säker ock stadig, att han kunde hålla schäsen uppe. Han
springer på han bara, rakt ock jämt. Så hiljdade han sig
ett ögonblick, ock jag tänkte, nu bär det av när som hälst; men
så rycker han i ock tar sats uppför en liten backe, ock då var
jag på en likadan väg som förut. Jag mindes inte längre, vilken
fasa jag varit i. Sen var det en sväng på vägen, ock i närheten såg jag det stod en Nispeskarl, som jag körde förbi.
Inte sa han någonting åt mig, ock inte sa jag någonting åt
honom. Ett tu tre var han försvunnen, ock jag var på ett annat
ställe. Jag stod vid en port till en fin trädgård, ock där gick
jag in. Jag kom på en allé, där det var stora fina träd på
vardera sidan, riktigt lurviga' träd, ock små vita blommor nedsållade på marken, ock en fin sandgång, som man skulle gå
på. Jag måste stanna ock titta, ock då hade jag en känsla,
att här fick inte jag vara. Det var för fint. Men hur det var,
1) lummiga
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gick jag fram ett stycke. Då hade jag långt framöver att se.
Ock mitt framför mig såg jag mitt för gången ett runt bord.
Vid det bordet satt en flicka, ovanligt fin flicka, en överskönhet.
Hon stödde huvudet i armarne ock såg ned i en bok, som hon hade
framför sig på bordet. Ja, jag gick fram ännu, men jag
väntade bara, hon skulle säga: »Du ska gå ut, du får inte vara
här». Men då sa hon i stället: »Det var bra du kom.» Hon
såg inte upp, så jag såg hänne inte i ansiktet. Men hon tog
pännskaftet, som stod framför hänne på bordet, ock skrev någonting i boken. Det var helt kort hon skrev, nästan bara som
hon ritat ett märke. När hon sa så: »Det var bra du kora»,
ser det inte ut då, att hon hade reda på min fara, som jag nyss
hade varit i, då jag hade avgrunden bredvid mig?
Men den andra karlen, Nispeskarlen, som jag talade om
att jag körde förbi, han kom inte fram till trädgården. Ock
han dog, kort efter det jag hade haft den drömmen.
Jag har en stark tro, att den drömmen hade en betydelse.
Ock den fina trädgården, det tror jag var andevärlden, ock
boken tror jag var andeboken. Men vem flickan var, vet jag
inte. Jag vet inte häller, om det var mitt namn hon skrev i
boken, eller kanske hon gjorde bara ett märke, som hon kunde
känna igän, att hon hade tagit mot mig. Men innan han kommer
så långt, att han får den jälp, som jag har fått, så tror jag, att
han måste vara inskriven i den boken.
Men den snälla hästen, som räddade mig förbi avgrunden,
när jag satt i fasa ock inte kunde röra mig, det tror jag
var Gud.

Det var mycket mer också, som inte jag minns så väl.
Ock vanliga drömmar har jag mycket, men dem fäster jag mig
inte vid.
Det var en dröm jag hade under den där tiden, som jag
undrade på om han skulle betyda något. Jag funderade: kanske
det var detsamma, det jag såg i drömmen, som de ha kallat
Blåkulla. Men när inte jag minns riktigt, hur jag drömde!
Jag kommer bara ihåg, att jag blev fraktad borti ett landskap,
som sluttade mot en bäck. Det var inte nån stor bäck inte.
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Nere vid den bäcken var det så vådligt fullt av kvinnfolk. Det
gick någon karlsperson där också ibland dem. Om det var
satan, som inspekterade sina fruntimmer? Men jag minns inte
vidare, fast drömmen var mycket mer.
Jag vet inte, om det var den gången eller var det en ann
gång som satan talade med mig i drömmen ock talade om, vad
jag skulle genomgå för att bli frälst för honom. Inte något
vidlyftigt inte, det var bara kort han resonnerade med mig, men
han uppenbarade det jag skulle igenom, i korthet.
Men det var inte värt, han lägger det på minnet, när inte
jag minns, så att jag kan berätta fullt ock gillt.

Har ni hört talas om det varit någon annan här i er
tid, som varit ute för satan?
Jag tycks minnas, för längesen, berättade de, att det
var någon, jag tror det var i Backa, som var så svårt ansatt
av satan, att de måste ta dit pastor B. för att läsa bort honom.
Då stod satan så strängt i rummet, när kaplanen öppnade dörren
ock skulle gå in, att det var, som det hade tagit honom för bröstet,
ock han drev ett par steg tillbaka. »Åh, åh !» sa kaplanen så
där lite kort, som han brukade. Men han fick ut satan lell.
Hur gjorde han då?
Jag minns inte riktigt. Det är så längesen jag hörde,
det. Jag tror, det var i min barndom. Men de ha då berättat
nånting om att om prästen sticker hål på fönsterbläcket, så
skall han kunna tvinga satan till att göra sig så liten, att han
far ut genom det hålet. Ock då ska satan jämra sig ock gnälla
alldeles ogrundeligt. Men jag minns inte, om det var den gången.

Minns han, hur jag sa, när jag började, att jag var rädd, han
skulle hålla mig för mindre vetande, han också, om jag talade
om alltsammans för honom? Säg nu uppriktigt: håller han
mig för mindre vetande? Men han ser väl, att jag berättar med
sammanhang ock att jag minns, ock att det ena stämmer med
andra, som jag berättar.
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— Nej, var inte rädd, att jag håller med dem, som kallade
er mindre vetande. Snarast tror jag, att ni vet litet mer än dem.
— Men han har väl hört, att de kalla mig mindre vetande?
Ock fritänkare kalla de mig, läsarne. Men det är jag inte. Vore
jag det, jag skulle inte tro då, att det funnes någon Gud ock
inte någon satan 'ell. Men det tror jag. Fast inte föreställer
jag mig, att Gud är sådan, som de säga, när de berömma honom
ock prima ut honom på sina bönemöten, att han är så god —
allgod kalla de honom. Det tror jag inte. Men det står i
bibeln, att han är förskräckligt vred. 'Ä. tror jag. Men han
är god ändå, det är han. Men varför han är så sträng mot
somliga, ock inte mot andra, det går över mitt förstånd. Han
kan vara både sträng ock god emot samma person också, som
emot mig. Men varför har han valt ut mig till att visa så
mycket både stränghet ock godhet på? Minns han, jag frågade
i början, om han kunde förklara, varför jag fått lida så mycket?
Det var en som försökte förklara det så för mig, att jag fått
mitt lidande här i tiden, men de andra skulle få sitt efteråt i
evigheten. Men vore inte det orättvist mot de andra? Om de
skulle få lida evigt i stället för det jag fått lida denna korta
tid jag lever. Så det tror jag inte häller är rätt förklarat.
Gud har jälpt mig framför andra, syns det. Det finns
många tusen, som är , mycket mer elända än jag, som inte ha fått
den jälpen. Det är, som om han fått ögonen på mig, när jag
var i fara för satan, öck i strid. Han har inte fått ögonen på
andra, som inte varit i sådan strid. Så det är någonting märkvärdigt som jag har varit i.
Men då säger folk, att det är bara dumma inbillningar.
Det har hänt, när jag berättat det för någon, att han har
skrattat mig mitt i ansiktet, redan medan han suttit inne här.
Ock när han gått ut genom dörren, så har jag haft en sådan
svida, att jag har berättat det för honom. För mig är det
alldeles för allvarsamt att skrattas åt; det är heligt, om jag
säger så.
Jag har vantrivts att tala om det för folk, så jag har slutat
upp med det. Jag har tänkt: jag ska inte bråka i det mera,
ock sen har jag mått mycket bättre ock har ingen svida. På
flere år har jag inte talat om det något vidare än något litet,
någon gång. Men jag har fått smak för att tala med honom,
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ock så har jag trott, att han förstår mig lite mer än folket
här. Så mycket, som jag nu har talat om för honom, så mycket
har jag inte talat om för mina närmaste en gång.
Jag har tänkt flere gånger: om man hade allt det här uppskrivet i en bok ock hopsatt med ordning, så skulle det bli
som den märkvärdigaste roman. För det hänger ihop, det ena
med det andra, ock det är spännande. Jag har läst flere romaner, som ha varit sämre. Tror han inte, folk skulle vilja
läsa det, om det vore i en bok?
Jo, det kanske de ville.
Jag antar, kanske Aftonbladet skulle vilja betala mig
bra nog för att få sätta in det som en följetong. Men det få
de inte. Ock om han också sa åt mig: »Du ska få en bra
summa, hundra kronor, flera hundra kronor, om jag får skriva
upp det ock sätta in det i tidningen», så sa jag nej. Det är
för heligt. Jag ville inte ha det till något folknöje. Det är
så heligt, så det kan inte betalas med pängar. Det är alldeles i andevärlden si. Ock då är det inte för allmänheten.
Det är så märkvärdigt, det jag har upplevat, så det är
alldeles enastående. Fast allmänheten inte förstår det, det har
jag sett nog prov på. Ock han kan inte förstå det fullkomligt
han häller, om han vill försöka förklara det som en naturlig
sjukdom. Jag säger ingenting om att han försöker förklara
det som en naturlig sjukdom på sig själv, när han hade maran. Jag tycker, det är roligt att höra, det han berättar om
maran, ock jag ser, han förstår mig mycket bättre, för det han
själv har haft maran, än den kan förstå, som ingenting har
känt. Men han ska inte försöka med någon tocken förklaring
på det, som jag har erfarit. Ock det säger jag, att om han
tror, att det är någonting i min själ bara, mina stränga» tankar,
eller någonting i närvom, då är han på fel väg. Utan det har
varit värklighet. Det kan jag ge mitt huvud i pant på. Ock
om de skulle pröva att tvinga mig att säga nånting annat, så
sa jag det inte. Om de hotade mig, att jag skulle skjutas, om
jag inte toge tillbaka, så sa jag: skjut!
Men tror han inte: om det hade varit för ett par hundra
år sen, då folket var mindre upplyst, som de kallar det, om
i) intensiva
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jag hade levat då ock hade talat om det jag har sett, tror han
inte, att då hade det varit flera som kunde ha vortit straffade
för trolleri? Ock kanske jag blivit bränd själv också?
Det kan nog hända.
Men vad tror han? Om jag träffade någon riktigt höglärd person, som vore mer upplyst än allmänheten — ock jag
har läst i tidningarna, att det finns personer nu för tiden, som
studerar hemliga ting ock vill försöka förklara dem — vad
tror han en sån skulle säga? Skulle han tycka, det vore något
märkvärdigt, så han skulle sätta något värde på det?
Jag tror, att en som forskade i hemliga ting skulle
sätta värde på er berättelse. Men han skulle nog inte uppfatta det på samma sätt, som ni gör själv.
Skulle han försöka förklara på samma sätt, som han
har gjort då?
Inte precis det kanske. Det kan finnas flera sätt att ta
det på.
Ja han har förtroende att tala om det för sådana personer, men inte för folket här omkring. Ock om det vore uppskrivet till ett minne för eftervärlden, det hade jag inte häller
något emot. Jag har tänkt på det flere gånger. Men jag kan
inte sammanfatta det själv, för det är så mycket. Jag har
funderat, om jag skulle skriva till nån ock be honom komma
hit, så jag finge tala om det för honom, men jag har inte vetat,
vart jag skulle skriva. Ock jag har tänkt, om det vore skrivet
som en bok, så skulle det skickas på bokbinderi, ock så skulle
det tryckas på pärmen: »En gosses märkvärdiga upplevelser» —
så skulle det heta.
Jag är enkel, men jag har varit med om någonting märkvärdigt. Jag har alltid varit barnsklijin', så jag vet ingen
som varit så barnsklijin som jag. Ock fast jag är krympling,
så är jag skojfri2 ändå, som han ser. Så jag är gärna i lag
med folk ock språkar med dem, ock folk tycker det är livat
att gå hit till mig. Bara om det märkvärdiga, som jag nu
talat om för honom, vill jag inte språka med dem. Men om
jag finge språka med en lärd professor, som kunde förklara det
riktigt gruudeligt för mig — om det finns någon sådan pro1)

barnslig

2) skojfrisk
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fessor, det skulle jag bra gärna vilja. Men jag tror, att den
lärdaste stode bet då lell.

Den gosse, vars berättelse om sina egna märkligaste upplevelser här återgivits, är en nu (1911) fyrtifyraårig man vid
namn Margretas Hans Andersson eller Måkkitös-'Ans, som han
kallas på sitt modersmål. Hans föräldrar voro bondfolk, som
egde ock brukade en Margretas- eller Måkkitösgård i en av de övre
clalsocknarna. I samma by, där han är född, är sonen Hans fortfarande bosatt, fastän han nu flyttat ur fädernegården ock byggt sig
en egen stuga, där han lever ensam ock ogift, livnärande sig med
skomakeri. .Alltifrån barndomen, från säx års ålder, har han varit
utsatt för många ock svåra sjukdomar, för vilka föräldrarna
sökte bot både hos läkare ock hos kloka gubbar. Sjukdomarna,
varibland särskilt talas om »dragsjuka», som skall ha gått epidemiskt i socknen i hans barndom, ha i hög grad förhindrat ock
Orsenat hans utveckling ock naturligtvis också hans skolgång.
Ännu vid trätton års ålder gick han i småskolan i byn. Orsaken var dock ej ensamt den försenade andliga utvecklingen,
utan tillika svårigheten eller omöjligheten för Hans att gå
den omkring tre kilometer långa vägen till folkskolan vid
kyrkan. Dåvarande prosten ålade emellertid med stränghet
föräldrarna att skicka gossen i skolan, »om också MargretasAnders skulle bli tvungen att vara hemma hela vintern ock
skjutsa pojken var dag». Fadern måste likväl, som vanligt,
bege sig bort på vinterarbete, ock det blev den äldre systern
Anna, flerstädes omtalad i denna berättelse, som fick skjutsa
brodern till ock från skolan på en kälke, när han inte kunde
ta sig fram själv över isen på de rännskor (ett slags skridskor),
som fadern tillvärkat.
Vid tolv års ålder hade han blivit krympling. Han skall
vid denna tid ha fått en värk i kroppen i förening med en
böld på halsen, varvid huvudet drogs mer ock mer ned mot bröstet.
Den sålunda inträdda vanskapligheten har bibehållit sig, om än
med tiden något förmildrad. En samtidigt börjande »puckelryggighet» har däremot försvunnit, ock i allmänhet har han
både till utseende ock till hälsa blivit betydligt bättre ock
mer lik annat folk, än vad hans barndom ock ungdom lät
vänta.
Det är dock alltid mycket nog som skiljer honom från
andra, såväl till det yttre som till det inre. Utseendet visar,
såsom ej sällan hos krymplingar, mycket av ett barn, som
stannat i växten. Trots missförhållandet mellan den lilla kroppen
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med den smala, nästan spetsiga bröstkorgen, ock hans långa
lemmar ock stora huvud, gör han likväl ej intryck av frånstötande fulhet, ej häller av ständigt lidande. Mot sitt öde
visar han knappast någon bitterhet. Aven hans sätt att tala om
de människor, av vilka han känt sig orätt ock järtlöst behandlad,
vittnar om ett sinne mindre bittert än de flästas, ock om någon
bitterhet stundom kan framträda — ock hur skulle det vara möjligt annat, än att den stundom gjorde det? — så är själva bitterheten egendomligt mild ock ytterligare mildrad genom hans
böjelse för att med humor betrakta både sig själv ock sin nästa,
en böjelse som dock ej framträder så starkt i denna berättelse
som i hans vardagliga umgängelse.
På flere sätt visar han sig ha, som han s,jälv säger, sitt
huvud tör sig. Gent emot sin omgivning synes han ha levat i
en ganska djupgående andlig isolering. I sin ensamhet har han
genomgått själsstritler, som utan att ha karaktereu av en omvändelse i vanlig, religiös mening, dock inneburit någonting till
sin betydelse för honom motsvarande. För läsarne av olika
slag, baptister, helgeaner o. s. v., som tillsammans utgöra det
vida övervägande flertalet i hans hemby, har likväl skomakarena
tal om sin »frälsning» alltid låtit som hädelse eller galenskap.
Som ett karakteristiskt prov på uppfattningen inom deras kretsar
kan anföras följande skildring av skomakarens uppträdande i
Gansgården, upptecknad efter en äldre kvinna i byn, hörande
till baptisternas sekt: »Den tokskallen fick för sig en gång, att
han skulle predika. Ock tänk, att han gick till Märtfar, en
gammal kristen, ock började språka med honom om att han
var frälst, ock att han hade haft de ock de andliga erfarenheterna, som han ville tala om. Ock Mårtfar tror honom, ock
de ställa till bön, ock skicka kring bud, att Måkkitös-'Ans
skulle predika. Folk blev nyfiket, kan tänka, ock full stugu.
Men inte dugde han att predika. Inte någonting kunde han
säga om sina andliga erfarenheter. Mårtfar fick lov att stiga
fram ock säga några ord, ock så sjöng° de en psalmvärs till
avslutning. Men vi ha det till ordspråk i byn: 'om int ä bir,
som nå Måkkitös-'Ans sull predika'.»
Men om också denna skildring är typisk för mångas uppfattning, är den dock långt ifrån objektiv. Jämförd med skomakarens egen skildring, visar den sig ojämförligt mindre
korrekt ock mer tendentiös. Nämnandet av Mårtfar i stället
för Gansfar är ett minnesfel. Den robust grova framställningen av det psykologiska sammanhanget innebär en vanställning. Slutomdömet: att han ej dugde till att predika, må
väl gälla från berätterskans ståndpunkt; men då hännes berättelse låter påskina, att han knappt kunde få fram ett ord,
så strider den ej blott mot hans egen, utan även mot andra
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närvarandes berättelser. Så berättade en annan gammal kvinna
i byn, även hon »läsare» ock fullt ense med den förstnämnda i
den uppfattningen, att hans uppträdande varit ett fiasko, att han
talat mycket, men det var ingen predikan, utan bara besynnerligheter. Det torde huvudsakligen ha varit saknaden av den art
uppbyggelse, som läsarne äro vana att fordra av ett tal på en
bönsammankomst, som bestämt deras intryck.
Hade skomakarn hört till någon av läsarsekterna, skulle
säkerligen ej häller hans berättelser om trolldom ock om övernaturliga uppenbarelser ha niötts med sådant allmänt tvivel ock
hån, som nu blev fallet. Åtminstone en mycket stor del av
dem, som under åberopande av Guds ord överlägset tala om
skomakarns inbillningar, äro i själva värket ganska förtrogna
med föreställningen om dylika företeelsers möjlighet eller värklighet, ock kunna mottaga historier därom, framställda på ett
för dem lämpat sätt, med mycket allvarliga känslor. Det händer
t. o. m., att de i fall av värklig eller förment fara, övervinnande
sin fruktan för att begå en stor synd, själva ta sin tillflykt till
någon »kockelgubbes» konster. Det är därför ej så mycket
blotta faktum, att skomakarn anser sig ha varit utsatt för trolldom ock säger sig ha upplevat andra övernaturliga tilldragelser,
som är grunden till att han av sina grannar betraktats som
sinnesrubbad, utan grunden torde i väsentlig män få sökas däri,
att han i detta liksom i andra avseenden visar sig i så hög grad
olik dem själva. Hos honom lever det övernaturliga han
erfarit med en styrka ock helhet, som i vår tid värkligen torde
vara sällsynt. Ej häller hör hans utpräglade böjelse för självständig spekulation över gåtfulla förhållanden ock upplevelser
till det vanligK När annat folk erfar något dylikt, brukar det
i allmänhet vara någonting mera enstaka, mindre besynnerligt,
mindre våldsamt, ej så i hela livet ingripande; ock när de tala
därom, är det gärna mindre öppenjärtligt. Numera, sedan »trolldomstiden» med dess exaltation blott är ett minne, som Margretas-Hans visserligen i tysthet betraktar som sitt livs dyrbaraste
minne ock som lösen till sin själs frälsning, men som han ej längre
talar om så som förr, så synes byfolket också ha lagt bort
mycket av det sätt, varpå de förr betraktat honom. De umgås
ock språka med skomakarn som med andra grannar, om också
i umgänget stundom. en viss ömsesidig tillbakadragenhet kan
visa sig.
Som skomakare synes han alltid ha åtnjutit det rnäst oinskränkta förtroende. Hans arbete visar ett starkt utvecklat
sinne för prydlighet. Han sätter en ära i att ej lemna något
annat än fint ock välgjort arbete ifrån sig ock offrar hällre en
alltför lång tid på lagningen av ett gammalt skopar, än han
inskränker sig till det nödtorftigaste grovarbete på dem. »Du
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gör våra gamla skor för fina, Hans», säga hans kunder, »vi näns
icke bruka dem sen».
En parallell till den berättelse, som här meddelats, må på
ännu en punkt anföras. Samma kvinna, efter vilken den s. 117
anförda berättelserna om bönen i Gans upptecknats, yttrade sig
på följande sätt om hans trolldomshistorier: »Det var en tid
då han pratade så mycket om trolldom ock trolldom. Nu lär
han ha lugnat sig, men då påstod han bestämt, att det hade
kommit trollkäringar till honom om nattestid ock lagt sig på
honom, ock vad han pratade allt för tok. Inte var det någon
inte, utan bara att han inbillade sig. Ock i synnerhet var
han elak på en änka i grannbyn. De sade, han hade mött
hänne en gång. Om det var här i byn eller där borta, kan
inte jag säga, men han flög på hänne ock började träta,
det värsta han kunde, ock kallade hänne för trollkäring, ock
påstod, hon hade legat på honom ock hade velat klämma ijäl
honom. Ock spottade hänne i ansiktet ock kallade hänne för
allt styggt ock ville slå hänne — ock han är stark, när han är
elak, fast han är krympling. Så de måste skilja dem åt.»
Olikheterna mellan denna berättelse ock Margretas-Hans
egen framställning av sitt sammanträffande hos kakelugnsmakaren
med trollkäringen skulle väl till en del kunna tänkas förklarade
genom antagandet, att han förtegat en del omständigheter; men å
andra sidan finns bestämd anledning att antaga, att i den senast
anförda berättelsen åtskilligt blivit tillagt, ock vad de direkt
mot varandra stridande uppgifterna angår, har — så vitt jag
kunnat bilda mig ett omdöme härom — hans egen berättelse
avgjort den större trovärdigheten. Så synes det bero på sammanblandning med andra, äldre historier, när berätterskan låter
honom påstå, att denna ock andra trollkäringar uppenbarat
sig för honom såsom incubi. Själv säger sig Margretas-Hans
aldrig ha varit utsatt för någon trollkäring, som uppträtt på sådant sätt, ock erinrar sig endast dunkelt från sin barndom, att
han hört talas om något dylikt. Vidare säger han sig endast
rönt ont av en trollkäring, om han också anser sig ha erfarit,
att även andra, han känner, äro trollkäringar. Andras konster,
som han sett, ha dock varit av för honom själv oskadligt slag.
Som exempel kan anföras följande. En dag kom en av byns
käringar in till honom ock bad att få låna en läst, som hon ville
ta med sig till sin förra hemby. Hon fick lästen ock gick, ock efter
en mycket kort stund — han hade endast hunnit göra en becktråd under tiden — var hon tillbaka igän. Då hade hon varit
i hembyn, ehuru det enligt hans uppfattning var omöjligt att utan
trolleri hinna fram ock tillbaka på så kort tid. Strax innan
hon kommit tillbaka, hade han sett någonting som flugit förbi
fönstret, ock hade hunnit uppfatta en skymt av sockendräkten.
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Det var så högt, att hon inte kunde nå jorden. Men när hon
kom in, kom han ej att tänka på att det var något underligt.
Han språkade mycket med käringen. Först sen hon gått, gick
det upp för honom, att hon var en trollkäring, hon också.
Om således den ovan anförda kvinnans berättelse om sammanträffandet mellan Margretas-Hans ock trollkäringen ej kan anses som ogrumlad sanning, kompletterar den dock på sitt sätt
bilden av vad som kan ha försiggått. Man får kanske häri i viss
mån se en återspegling av den andra partens uppfattning. I alla
händelser ha sinnena varit upprörda hos båda. Under detta gräl
har käringen framslungat orden »Ni skyllde oss för väven»,
vilka ord hännes motpart uppfattat såsom på en gång ett erkännande av trolleriet ock en bekännelse, att motivet därtill
varit hämd för den gamla historien med väven. Dessa ord utgöra, enligt vad Margretas-Hans vid senare framställd fråga
upplyst, den enda, men enligt hans orubbliga åsikt tillräckliga
grunden till det flera gånger upprepade påståendet, att hon
tagit på sig, att hon trollat. En sådan tolkning av orden skulle
möjligen hos en annan kunna synas hårdragen, men är här fullkomligt naturlig ock utan tvivel spontant ock ögonblickligen
framkommen.
Tiden för de berättade tilldragelserna faller, åtminstone
väsentligen, inom 1890-talet. Tydligen ha de sträckt sig över
en vida längre tidrymd än den angivna: »något år». Som fasta
hållpunkter kunna anses dels att »nystugan», som (s. 105) omtalas såsom varande under byggnad, började uppföras 1893, dels
att den som trollkäring omtalade änkan i grannbyn, enligt församlingsboken avled den 3 februari 1897, vid nära 73 års ålder.
Sannolikt inträffade den händelse, som berättaren omtalar med
de orden, att han »fick stryk», kring trättondagstiden 1896, ock
bönen i Gansgården torde ha hållits hösten 1895. »Det var bart
på marken, men fruset.»
Uppteckningen är väsentligen utförd i slutet av augusti ock
början av september 1911. Den kan ej göra anspråk på stenografisk trohet, då den är gjord ur minnet. Den är dock därför
ej gjord på fri hand. Under den tid, sysslandet härmed pågick,
umgicks jag titt ock ofta med Margretas-Hans ock hade därvid
rikligt tillfälle att närmare lära känna honom, hans tänkesätt
ock uttryckssätt, samt att få höra nästan varje detalj av såväl
berättelsen som resonnemangen upprepas mer än en gång. Härunder kunde jag iakttaga, att berättaren visserligen kunde göra
sig skyldig till minnesfel ock motsägelser i fråga om för honom
mindre väsentliga detaljer (däri inberäknat tidsbestämningarna),
men att allt det huvudsakliga varit sig lika, ofta ordagrant lika,
även vid upprepning med flera veckors mellantid.
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Stommen för denna uppteckning har utgjorts av några anteckningar, nedskrivna dagen efter den natt, då jag första
gången hörde Margretas-Hans berätta sina upplevelser. Denna
första gång var tillika den enda då jag hörde honom tala om
det hela i ett sammanhang. Det var vid slutet av en tidigare,
några dagar räckande vistelse i hans hemby, vid mitten av juli
1911, varunder jag flera gånger träffat honom. Jag märkte
genast, att han var livligt intresserad av allt övernaturligt; han
antydde också själv ett par gånger, att. även han visste åtskilligt märkvärdigt att berätta, fast han dock tydligen drog sig
för att tala därom. Vad det var han syftade på hade jag på
förhand ingen vetskap om, ock jag gjorde inga direkta försök
att framlocka det. Sista kvällen vi voro tillsammans, när det
redan var sent ock jag gjorde min av att gå, kom en livligare,
personlig meddelsamhet över honom, ock han ledde själv samtalet
in på det som låg honom om järtat, böljande med den fråga,
som inleder denna uppteckning.
Intrycket av hans berättelse var för mig fängslande. Jag
beslöt att vid första tillfälle återkomma ock söka närmare intränga i hans, vid den första framställningen mera än här, dunkla
ock fragmentariska historia samt att, som han själv ville, uppteckna den »till ett minne».
Vid uppteckningen har jag, inom ramen av vad som under
detta samtal berättades, infogat några episoder samt en mängd
detaljer ock enskilda uttryck, som först vid senare tillfällen
förekommo. Å andra sidan har också åtskilligt uteslutits, givetvis i främsta rummet beroende på syftet att av samtalet endast
bibehålla berättelsen. Hade avsikten blott varit att meddela
folkloristiskt eller patologiskt-psykologiskt material, skulle naturligtvis mycket mer ha uteslutits.
En episod är medtagen, ehuru jag vid dess återgivande
varit hänvisad endast till minnet, nämligen den ss. 120-1'22 berättade. Det är den enda som jag endast en gång hört, ock när
jag hörde den, fick jag ej sammanhanget fullt klart för mig.
Ursprungligen kringgick berättaren detta ämne med antydningar,
sådana som orden om en stor olycka (s. 120). När han slutligen
kom att berätta, vad som låg bakom antydningarna, skedde det
i en utförligare form än den här föreliggande ock under kombination med händelser, som jag endast fragmentariskt behållit
i minnet. Bl. a. talade han om ett eldklot, som dansade över
golvet en natt, då han låg i en främmande gärd, vilket eldklot
uppfattades såsom förebud till något.
Innan episoden ss. 120-122 tillagts, men sedan uppteckningen för övrigt till innehåll ock anordning väsentligen antagit
sin nuvarande gestalt, uppläste jag det hela för berättaren.
Uppläsningen avbröts oupphörligt av invändningar, diskussioner,
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upprepningar ock tillägg. I de allra flästa fall gällde invändningarna endast enskilda uttryck, som han önskade annorlunda.
Naturligtvis ha hans önskningar härutinnan i görligaste mån
uppfyllts. För övrigt godkände han uppteckningen såsom riktigt
återgivande vad han berättat. Mycket skulle ännu återstått att
ändra, om uppteckningen kunnat genomgås med spänd uppmärksamhet för varje enskildhet i uttrycken. En sådan genomgång har dock omöjligen kunnat göras. Att medvetet ock
genomgående granska stiliseringen av sin egen berättelse, det
är ej Margretas-Hans' sak. Vissa särskilt i ögonen fallande enskildheter har han beriktigat, eller åtminstone påpekat att de
borde vara på annat sätt, men omstiliseringen, där en sådan
företagits, har han i allmänhet givit omedvetet, i det den utdragits ur yttranden, som fällts under våra många resonnemang.
Jag vågar också tro, att med avseende på innehållet ingen detalj
skall befinnas oriktigt återgiven, om än kanske stundom mindre
fullständigt, än önskligt varit, samt att, ehuru jag icke kunnat
ord rör ord återge hans berättelse, sådan den kom första gången,
framställningssättet dock skall i det väsentliga kunna anses
vara hans eget. Berättelsens gång är densamma, fastän mycket
nytt inskjutits; ordalagen äro, så vitt möjligt, hans egna, utan
andra avsiktliga friheter, än de som betingats av uppteck ningssättet samt därav att den mellan riksspråk ock dialekt ganska
nyckfullt växlande språkformen här i allmänhet förts närmare
riksspråket.
Om nu också den framställning, som här föreligger, bär
prägel av större genomarbetning, avrundning ock fullständighet
än den ursprungliga, vore det dock oberättigat att därav vilja
sluta sig till att vad Margretas-Hans själv berättat endast utgjort råmaterialet till min berättelse. Det har i värkligheten
varit urbilden, vartill jag sökt att så mycket som möjligt närma
denna framställning. Ju längre hans tankar sysslade med den
tid, varom berättelsen handlar, dess klarare ock fylligare blev
minnet därav; men redan den första, improviserade berättelsen
var i sin art hel ock färdig, ock enligt mitt intryck överlägsen
så väl hans egna senare upprepanden av enskilda partier som
ock detta återgivningsförsök.
När Margretas-Hans själv önskat, att hans berättelse måtte
upptecknas »för eftervärden» ock för dem, som »forska i hemliga
ting», så är detta endast en naturlig konsekvens av hans starkt
kända intryck av ha upplevat något »märkvärdigt». Det är dock
icke ryktbarhet han eftertraktar, ock på samma gång han sagt
»mitt namn skall stå» ock med,givit, att hans berättelse finge
tryckas i en tidskrift, som icke vore för romaner ock som icke
vore spridd i hans ort, så har han uttalat en bestämd önskan
att ej komma i tidningarna. För denna önskan finnas välgrundade
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skäl, däribland det, att om något av detta komme i tidningarna
eller eljes spriddes till folk i hans omgivning, han därmed genast
skulle riskera ett återupplivande av de obehag, som han förut i
rikt mått åsamkat sig genom att berätta det han erfarit. Hans
önskan förtjänar att respekteras, ock upptecknaren vågar
därför härmed framställa en anhållan, att läsaren av denna
berättelse måtte taga största möjliga hänsyn till berättarens
önskan ock intresse, samt att tidningar ej måtte intaga några
som hälst notiser rörande detta, som, om det stannar inom Svenska
landsmål, ej torde tränga avsevärt utom de fackintresserades krets.
Sept. 1911 (maj 1912)
HERMAN GEIJER

131åkullafärder i 19:e århundradet.
Av EMIL HERLENIUS, Falunl.

Till ock med så sent som på 1880-talet började blåkullafärderna att åter låta tala om sig, denna gång i Mora. En flicka
i Garsås, två mil från Mora Strand, hade ofta fått höra av sin
omgivning berättas, att ondskefulla kvinnor, som voro faddrar
vid barndop, kunde utbyta barnet mot en kvast eller ett vedträd
för att sålunda bringa barnet i den Ondes våld. Då hon var
omkring 13 år (hon var född 1870 ock lever än), fick hon klart
för sig, att så hade tillgått vid hännes eget dop, ock hon greps
av ängslan, vilken ock delades av hännes moder (fadern var
död). Hä,nnes förmyndare, som ej delade dessa meningar, beslöt likväl att taga flickan med sig till prosten Borg i Mora för
att av honom få jälp att befria hänne från de vidskepliga föreställningarna. Men hästen, som var stelbent ock spattbruten,
snavade ock föll omkull, innan de båda resenärerna hunnit upp
på landsvägen. Detta ansågs av alla, som trodde på trolldomsväsendet, vara vållat av någon trollpacka, som ville förhindra
färden. Resan fortsattes likväl till prosten trots det avskräckande
förebudet, ock flickan blev av honom tröstad i sin ångest ock
befriad från sina inbillningar. Då skjutsen körde förbi Fu
kvarnställe, iakttogs den av en gammal man, som sedan länge
påstod, att de båda vägfarandena varit omgivna ock åtföljda
»av många». Vilka ock hurudana dessa voro, har han icke
kunnat förmås att yppa.
Några år förut visste två jägare att berätta, att då de en
morgon begåvo sig till skogen, sågo de trollkäringar i björk1) Jfr on uppsats med samma titel i årg. 1912, s. 9 if.
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topparna ock blevo storligen förfärade samt sprungo med hast
till en bebyggd ort.
I Nusnäs by bodde vid samma tid en familj, som allmänt
ansågs syssla med trolldomskonster till sina medmänniskors fördärv. Familjen i fråga blev därför avskydd ock illa liden av
alla ock måste till sist emigrera till Amerika. Andra påstodo
däremot, att egentliga orsaken till utvandringen var, att mannen
misstänktes för mord på sin bror, en ogift ock förmögen bonde.
Ännu in på 1900-talet levde i Ona, som ligger 1/4 mil -från
Mora kyrka, en gammal man, som hade många ock underbara
upplevelser att förtälja rörande trollpackor ock blåkullaresor, m. m.
Det yngre släktet har numera dock inga erfarenheter om
sådana ting, ock de äldre, som ännu äro »troende», ha fördenskull blivit mycket förbehållsamma i sina yttranden, så att det
är synnerligen svårt att förmå dem att berätta något.

En gammal soldats minnen.
Meddelade av SVEN TIINBERG.

Nedanstående anteckningar äro gjorda av soldaten JONAS KULA vid
Skaraborgs regemente i början av 1800-talet. Anteckningarna ägas av
en av hans avkomlingar, bosatt i Ullervads socken, Skaraborgs län, ock
ha av denne ställts till mitt förfogande. De sakna, som man lätt
finner, ingalunda sitt särskilda intresse ock avtryckes därför här i sin
helhet utan några förändringar.

I: fältåget år 1801: mot Ängelsman tu l at för svara Sverges
gränser. År 1804: arbetes kommando på Axvallhe. 2 fältåget
1805 mot Frankerike heller Bonna parten så kallande och det
varade tji år 1807 den förste april, då vi jorde mot stånd med
honom och eldens början skedde i första dagningen och der
varade tills sollens neden gång. Men herran bevarde mig då i
från någon skada, och vi van segel. Och den 6 augusti jorde
vi samma ledes mottstånd med honom. Eldens början skede
kl. 10 på dagen och dett varade tills solens nedergång, men då
blef jag plaserade i i högra benet, men intet till någon stor
skada. 3 fälttåget år 1808 mott storförsten af Norget, då jag
blef fången i Junij månad och det varades till den 25 october,
då jag igenom guds försun gaf mig till at ransonerade 2 mig
ur fången skapet och varade för mig till den 12 December om
afton, då jag fick den nåden af Gud att inträda i bland tjavad3
såcnabo åtter igen. År .1809, då vi jorde gardisjon i Vennersborg, men innan jag jorde någon tienst, så fick jag af lägga
den durbare eden. Sedan stransporterade jag krigs fångar till
sina gränser. År 1811 och 1812: arbetes kommando på Götta
kanal!. 4 fälttåget mot Frankerike heller Bonnaparten år 1813.
1)

'blesserad'

2) D. v. s. 'friköpa'.

10—'123244. Sv. landsmål 1913.

3)

Tiavad.
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Men den 29 september då jorde vi mot stånd med honom och
eldens början skede i första dagningen, men fram emot midags
tiden, då fick jag kuntrision af en fransk kanon kula, så at
iag fall till jorden, tu jag blif örr i hufvuttet, men härr Captin
Snägder vid norra Vasbo Companij fatta mig i armen och hölt
mig til des jag blef ved rättade. Sedan jorde jag min tjenst
till afton. År 1814 intågade vi åt Frankerike nära till Paris
och det var intet men 10 mill der i från. Sedan marsirade vi
åtter tu l Sverget, men under vår himresa, så skulle vi intaga
Norget och det gick ganska väll. Men år 1815 så är höll jag
af ske rör tu jag kunde intet höra kommande ordet för tu jag
är lam till at höra. 2
'kontusion'
Jonas Kula fick avsked 284 1815, såsom det i avskedet uppges,
emedan han »förlorat sin hörsel i Tyskland 1813».

Table des matieres et resumés (1913).
Mots et expressions usites parmi les p6eheurs de Helsingland, par
SVEN HEDBLOM, p. 8-36.
Hangar du påeheur au bord de rean, son bateau, le filet; sur mer,
capture. Comment sont trait6s les harengs pris, barils. Filet pour
prendre les harengs. La peche on eau douce. Divors engins pour
prendre les poissons. Vocabulaire.

Mota et expressions relatifs å la eulture des terres et å Pelevage
du betail dans la par. de Laske-Vedum (prov. de Vestrogothie), par RAGNAR LJUNGGREN, p. 37-98.
Fermes et fermiers. La terre et ses divisions. Outillage. L'agriculture (travaux du printemps: semailles de l'avoine, des tubercules,
plantation des pommes de terre; fenaison, r6colte du seigle, du
froment, de l'avoine, des pommes de terre, des raves et des carottes;
semailles du seigle et du froment; premiers labours). Cl6tures.
D6frichement des terres ineultes. Enlevement des pierres. Fossoyage.
Faire de la ram6e. Culture et traitement du lin. Battage et triage
du b16. Voitures. Harnais. Les animaux domestiques et leur pansement (chevaux, b6tes å cornes, moutons, pores, poules, oies, canards,
chiens, diats; parties du corps et organes des animaux). La vacherie.
Vo cabulaire.

Les epreuves extraordinaires d'un jeune homme, par H. GEIJER,
p. 99-,--142.
Cet article a 6t6 compos6 d'apr6s des notes prises en 1911 sur le
r6eit d'un Dalkårlien, Margretas Hans Andersson, n6 en 1867,
cordonnier de son m6tier. Par ces «6preuves extraordinaires »
M. H. A. a voulu d6signer certaines angoisses morales qu'il a 6prouv'6es pendant plusieurs ann6es, entre 1893 et 1897 environ, et
qui ont 6t6 accompagn6es de visions, dans lesquelles il s'est cmu
soumis å l'empire du d6mon. Pendant ees luttes le diable lui est
apparu deux fois, une fois sons la forme d'une pie, l'autre fois
sous la forme d'une jeune personne. Majs il voyait et entendait
aussi Dien lui-m6me, < ear il faut voir son g6n6ral aussi bien que
son ennemi ». Souvent une voix lui disait: « Si tu ne racontes
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pas aux hommes ce que tu as vu, tu mourras ». Par respect humain, il tarda le plus longtemps possible å obeir å la voix, quoiqu'il
ffit de plus en plus tourmente de desespoir. Enfin, spås s'etre
vu mourir une nuit, se sentant condamne et emporte au milieu
d'une forat noire, il ne put plus resister au commandement de la
voix, et fit rassembler les gens pour une reunion de prieres oå il
parut pour precher. « Un sermon pareil n'a peut-etre jamais ete
prononce; ce ne fut pas un sermon, majs plut8t une confession ».
Son sernion, dans lequel il raconta ses visions, fut accueilli par
une ironi° generale, majs il se sentait sauve, ayant obei å la voix.
Peu de temps apres, pendant la nuit, une sorciere, envoyee par le
diable pour le faire mourir, vint dans sa chambre, en passant par
des portes fermees, et le frappa de deux coups de poing sur la
hanche gauche Estropie dejå auparavaut, il souffrit depuis ce
moment de grandes douleurs, qui lui revenaient de temps en temps
et lui reviennent encore•, mais il se dit heureux d'avoir echappe
å la mort, grace å l'obeissance qu'il avait montree å la voix.
Maintenant le mal retomba sur la sorciere, qui est morte en 1897.
— Dans cette histoire se trouvent comme episodes, enchainees
l'une å l'autre, d'autres visions et sorcelleries.
A la fin de notre recit, M. Geijer å ajoute quelques renseignements sur Margretas Hans Andersson et sur la methode qu'il a
suivie en reproduisant ses recits.

Sabbats et sorei&es au XIXe sikle, par
143-144.

EMIL HERLENIUS,

p.

Une jeune fille de Garsås (en Dalecarlie) croit qu'elle n'a pas ete
baptisee correctement et å cause de celå se croit sujette au pouvoir
du diable. Des chasseurs voient des sorcieres å la cime des bouleaux. Pratiques magiques et sorcieres å Nusnlis et å öns.

Souvenirs d'un vieux soldat, communiquU par
p. 145-146.

SVEN TUNBERG,

Notes manuscrites de Jean Kula, soldat du regiment de Skaraborg,
sur les campagnes auxquelles il a participe en 1801-1815 (centre
Napoleon et en Norvege).

Namnförteckning.
Geijer, Herman, stockh., fil. lic. (Uppe.):
En gosses märkvärdiga upplevelser

s. 99.

Hedblom, Sven, gestr.-hels., fil. kand. (Upps.):
Ord ock uttryck inom kustfisket i Helsingland

»

5.

Herleniu.s, Emil, värml., fil, ock teol. kand. (Upps.), lektor
vid allm. läroverket i Falun:
» 143.
Blåkullafärder i 19:e århundradet
Kula, Jonas, västg., soldat vid Skaraborgs regemente:
» 145.
En gammal soldats minnen
Ljunggren, Ragnar, västg., fil. kand. (Uppe.):
Ord ock uttryck för åkerbruk ock boskapsskötsel i Laske» 37.
Vedums socken
Tu.nberg, Sven, västg. (Uppe.), docent vid Uppsala universitet:
» 145.
med. ED gammal soldats minnen

Innehåll.
Titelblad.
Ord ock uttryck inom kustfisket i Helsingland. Av SVEN HEDBLOM. S. 5-36.
Sjöboden, båten, skötan, på fiske, fångst. Strömmingens behandling,
kärl. Strömmingsnot. Färskfisket. Nätfiske, ryssjor, mjärde, krok.
Ordlista.

Ord ock uttryck för åkerbruk ock boskapsskötsel i Laske-Vedums
socken, Västergötland. Av RAGNAR LJUNGGREN. S. 37-98.
Gårdarna ock deras ägare. Jorden, dess uppdelning o. d. Åkerbruksredskap. Åkerbruket (vårarbetet: havresådden, rotfruktssådden,
potatissättningen; hö- ock klöverbärgning, råg- ock veteskörden,
havreskörden, potatisupptagningen, rov- ock morotskörden; råg- ock
vetesådden, höstplöjningen). Uppsättningen av gärdesgårdar. Nyodling. Stenarbete. Dikesgrävning. Lövhuggning.. Linodling ock
linberedning. Tröskning ock rengöring av säden. Åkdon. Seldon.
Husdjuren ock deras skötsel (hästarna, nötkreaturen, fåren, svinen,
hönsen, gäss, ankor, hundar ock katter; kroppsdelar ock organ hos
djuren). Ladugården. Ordlista.

En gosses märkvärdiga upplevelser. En berättelse om djävulsanfåktelser ock trolldom i Dalarne:under 1890-talet, upptecknad
av HERMAN GEIJER. S. 99-142.
En skomakare tillskriver sin höftsjuka trolldom: han har fått ett
»slag» av en kvinna, som han skulle skyllt för att ha stulit en väv.
Han har varit i strid med satan ock blivit frälst. Talar på bönemöte. Förlorar sin fästmö. Syner (ser Gud under bön).

Blåkullafärder ij 19:e århundradet. Av Eran HERLENIUS. S.
143-144.
En flicka i Garsås har enligt folktron icke blivit riktigt döpt ock
söker jälp hos prosten (1880-talet). Jägare se trollkäringar i björktopparna. Trolldomskonster ock trollpackor i Nusnäs ock Ona.
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En gammal soldats minnen, meddelade av SVEN TUNBERG. S.
145-146.
Jonas Kula, soldat vid Skaraborgs regemente, berättar i efterlemnade
anteckningar om sina fälttåg 1801-1815, deltog bl. a. i tåget
mot Norge ock krigen mot Napoleon.

Table des matkres et resumés s. 147-148.
Namnförteckning, s. 149.
Innehåll, s. 150-151.
Till årg. 1913 höra som bilagor:
Grundlinjer till undersökningen av Södermanlands folkmål, av
TORSTEN ERICSSON. S. 3-226 [h. 121].
Sägner från nordöstra Skåne, upptecknade av PEHR JONSSON.
SV. landsm. B. 9 [h. 122].
Södra Hallands folkmål. Av ERNST WIGFORSS. S. 1-144 [h. 123].

Redaktion: Professor J. A. LUNDELL med biträde av
prof. L. F. LÄFFLER cck prof. AD. NOREEN för Uppsala,
prof. HUGO PIPPING ock prof. 0. F. HULTMAN för Helsingfors,
prof. A. KOCK ock bibliotekarien A. MALM för Lund.

Under år 1913 har tidskriften av allmänna medel haft ett
understöd å 5,000 kr.
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Förslag till tidskriftens bindning.
Av den egentliga tidskriften (utan bilagor) bindas två årgångar tillsammans, sålunda 1904-05, 1906-07 o. s. v.
Av »bihanget» bindas 5 nr tillsammans, sålunda hittils nr
1-5.

Av den äldre serien äro följande band kompletta
till bindning:
1878-81.
h. 1881 ABF, 1882 A, 1883 AB, 1884 C E,
1885 A, 1886 C.
hh. 15, 18, 21, 22, 25, 41.
hh. 23, 28, 32, 33, 35.
hh. 27, 29, 34, 36, 40, 44.
XI: hh. 54, 57, 58.
XIII: hh. 49, 50, 51.
XV: hh. 59, 62, 66, 68.
XVIII: hh. 60, 70, 73, 78, 112, 117.
XX: hh. 80, 82, 89, 94.
Bih. I: 1882 C, 1886 A, 1895 A.
II: hh. 16, 30, 52.
Övriga band äro under arbete ock skola bliva färdiga så fort som möjligt.
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