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Om uppteckning av folkmål.
Anvisningar ock råd
av J. A. LUNDELL.

Folkmålet, allmogemålet är det av riksspråket, litteraturens
ock förvaltningens språk, relativt oberoende, relativt naturvuxna
talet; sålunda icke någon »förvridning» av riksspråket, som
okunnigt folk, även bland de s. k. bildade, ibland förmenar.
Folkmålet förhåller sig till litteraturspråket eller riksspråket,
ungefär som den vilt växande skogen eller ängen med sina träd
ock örter förhåller sig till det planterade ock vårdade skogsreviret, parken eller trädgården. Riksspråket är uppkommet på
det sätt, att det naturvuxna folkmålet i en bygd, där litteratur
ock bildning i övrigt kondenserat sig, eller där centralregeringen
tagit säte, av litteratur ock regering upptagits som dess uttrycksmedel, fått vård ock regel ock efterhand blivit norm för
de bildades tal ock skrift, så långt litteratur ock förvaltning
genom personer ock skrift sträckt sitt inflytande. Först vid
nyare tidens början, sålunda på 1500-talet, fick i Europas olika
länder centralregeringen sådan makt ock sådant inflytande, att
den kunde, i förening med litteraturen, värka normerande över
större områden, över hela riket. Ännu vid medlet av 1800-talet
ock än mer under 1700-talet var det vanligt, att de »bildade» i ett
landskap talade ett språk, som stod mycket närmare det lokala
folkmålet än huvudstadens riksspråk. En lektor i Linköping, till
börden östgöte, talade t. ex. på -e: »vi ska läse», begagnade tjockt
k, kanske t. o. m. bst. sing. boka, bst. plur. hästa, flekkera, 0. 8. v.,
samt brukade provinsens ordförråd.
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Även i vår tid är ett fullkomligt homogent »riksspråk» en
utopi: ett visst samband finnes alltjämt emellan riksspråket
i ett landskap ock dess folkmål. En västmanländing eller en
dalkarl, även bland de bildade, vare sig han talar i riksförsamlingen eller från den lärda katedern, känner man igän på
hans e-ljud i ändelser, kanske också på hans »grava» akcent:
förlo'ra, nästter o. s. v.; en östgöte eller västgöte känner man
igän på hans bruk av än tungrots-r, än tungspets-r, växlande
efter en i andra landskap okänd regel; skåningen känner man
igän på hans r-ljud, på hans uttal av å-vokalen o. s. v. I hela
övra Sverige kan man höra »bildat» folk säga, att »han tappa
huve» eller »har tappa huve» o. s. v. Ock det är så i alla länder.
Man hör genast skillnad mellan en sydengelsman (r-ljuden), en
skotte, en amerikan o. s. v.; mellan folk från Moskva ock Petersburg o. s. •v. Det är också alldeles meningslöst — liksom utan
utsikt till framgång — att t. ex. i södra Sveriges lärovärk försöka lära ungdomen att uttala uppsvenskt r-ljud, lika gagnlöst
ock fruktlöst som det t. ex. vore att lära skottar uttala r-ljuden
på sydengelskt vis eller lära ungdomen i Grenoble Pariser-r.

Folkmålet växlar i Sverge ej blott från landskap till landskap, från härad till härad, utan ofta eller oftast från socken
till socken. I allmänhet kunna vi vid studiet av folkmålen
utgå från socknen som den naturliga enheten, som bäraren av
en särskild munart. Invånare i angränsande socknar känna
oftast igän varandra på olikhet i talet: i den andra socknen tala
de på -e, säga nakken ock bakken, säga stau ock gau eller
ståu ock getu, bäin, böin eller boin för ben o. s. v., o. s. v., säga
i Älvdalen mäst aus, i Mora ois 1. öis, i Orsa ais o. s. v. för hus.
Man bör sålunda studera målet eller göra uppteckningar i en
viss socken. Det är emellertid ingalunda ovanligt, att i en
stor eller medelstor socken olika byar tala olika. Älvdalens
socken i Dalarne består av ett 20-tal byar, ock man kan i allmänhet efter talet avgöra, i vilken by en person, som man hör
tala, är hemma. Ju mindre samfärdseln är, ju större är olikheten. Närliggande dalstråk med ringa samfärdsel över skiljande höjdsträckningar ha ofta ganska olika mål. I de stora dalbyarna kring Siljan finnas ofta rätt betydande olikheter mellan
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olika delar av en by. Antikverade skiftesförhållanden vållade,
att bondsonen ofta gifte sig med grannens dotter för att genom
sammanslagning av de små åkerlapparna få drägligare brukningsmöjligheter. Så utbilda sig inom sammanhängande familjekomplexer egenheter, som gå i arv ock växa. Å andra sidan är
det visserligen rätt vanligt, att i södra Sveriges folkrikare provinser, med små socknar utan skiljande obygder, målet i ett par
eller t. o. m. några socknar kan praktiskt sett vara detsamma.
För ett skolat ock vaket öra ter sig mellertid varken ett
sockenmål eller ett bymål som fullständigt likformigt: varje
familj har för den skarpt lyssnande iakttagaren sina egenheter,
t. o. m. varje individ har sitt språk — naturligtvis; ty liksom
individen karakteriseras av sin längd ock kroppsbyggnad i övrigt,
sina anletsdrag, sitt lynne o. s. v., så har han eller hon naturligtvis också sitt eget språk. Ock detta förändras efter hand, liksom människan i övrigt. Olika generationers språk är olika, språket
olika hos föräldrar ock barn. Allt detta är emellertid en sak för
sig, en sak av stort vetenskapligt intresse med hänsyn till uppfattningen av språklivet, att den skolade iakttagaren överallt observerar skillnader. Rent språkligt-so c ialt, ined hänsyn till språket
som m eddel el s e m ed el, är språket inom en grupp att anse
som enhetligt, när de individuella språken äro så lika, varandra,
att man i det dagliga livet inom gruppen ej uppmärksammar
olikheter i talet — vilket just betyder, att dess medlemmar
praktiskt-socialt sett tala samma språk ock att detta i bästa
mening fyller sin uppgift som meddelelsemedel. Detta betyder
nämligen, att de samtalande i talet blott fästa sig vid innehållet,
vid meningen.

Samtliga indoeuropeiska språk, fr. o. m. hindustani, bengaliska o. s. v. i Indien t. o. na. isländska ock Amerikas engelska, sålunda även största delen av Europas språk (icke turkiska,
ungerska, finska, lapska, icke häller baskiska), ha ett gemensamt
ursprung, äro ursprungligen munarter av samma språk, vilkas inbördes olikheter under loppet av årtusenden vuxit därhän, att dessa
munarter nu för de talande te sig som fullkomligt skilda språk: en
svensk förstår (utan särskilt studium) icke mera av hindustani,
ryska, grekiska eller franska än av kinesiska, arabiska eller
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finska. För resten förstår en skåning inom Sverge Moramål
eller Kalixmål lika litet, som han förstår finska eller kinesiska.
En Rättviksbo förstår ibland »inte ett ord», när Morabor (från
grannsocknen) tala med varandra. Det indoeuropeiska urspråket
har efterhand skilt sig i munarter, som gått allt mera i sär. Till
en början ha de munarter, som talades av svenskarnas, italienarnas ock persernas förfäder, ej varit mera olika varandra, än
munarterna i två angränsande socknar nu äro. Alla -romanska
språk, d. v. s. franska, spanska, portugisiska, italienska, rätoromanska ock rumäniska, gå tillbaka till en enda sådan munart.
Likaså ha samtliga germanska språk, d. v. s. skandinaviska,
tyska ock engelska språk ock munarter, sitt ursprung i en urgermansk munart, som i begynnelsen blott obetydligt skilde sig
från urslavisk, urgrekisk, uriransk o. s. v. munart. Ännu vid
tiden för Kristi födelse talade de nuvarande svenskarnas, norrmännens ock danskarnas förfäder, samt goter, vandaler, burgunder ock longobarder munarter, som ej skilde sig från varandra
mer, än nuvarande munarter i två angränsande socknar kunna
Huru ur ett språk olika munarter ock språk uppstå? Här
med värka många olika faktorer. Hinduers ock skandinavers
liksom övriga indoeuropeiska folks förfäder ha ursprungligen,
medan de ännu talade samma språk, bott inom ett vida mindre
område, möjligen i trakterna mellan Veichsel ock Dnieper,
mellan Karpaterna ock Östersjön. När de härifrån efterhand
spridde sig i alla riktningar ock intogo länder, som förut voro
upptagna av andra folk, som talade helt andra språk, ock dessa
»infödingar» lärde sig de i fråga om kultur eller energi överlägsna, men sannolikt fåtaligare invandrarnes språk, behöll()
de från sitt språk vissa uttalsvanor ock inre språkformer. Att
skillnaden mellan t. ex. franska, spanska, portugisiska, rumäniska
ock italienska delvis beror på inflytande från de språk, som
talades i Gallien, på den Iberiska halvön ock kring nedre Donau,
lider knappt något tvivel. På Balkanhalvön ha nygrekiska,
bulgariska, rumäniska ock albanesiska, långt sedan de blivit
skilda språk, alla skaffat sig ett nytt futurum med jälp av värbet
vilja (liksom engelska), sannolikt beroende på invärkan från där
talade tidigare språk. Eller invandrare övertogo infödingarnas
språk ock införde i detta sina uttalsvanor ock sin fraseologi.
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När t. ex. i västra Makedonien folk, som förut talat latin, lärde
sig slaviskt språk, fasthöllo de vid de latinska akcentueringslagarna, d. v. s. de lade fortfarande tonvikten i alla ord på
tredje stavelsen från slutet (den munart av slaviskt språk, som
de tillegnade sig, hade redan förlorat vokallängd, ock näst sista
stavelsens vokal var sålunda kort).
En annan orsak till språkförändring ock dialektsplittring
är generationernas växling i förening med större eller mindre
samfärdsel. Barnen övertaga sitt språk från närmast föregående
generation, närmast från föräldrarna (mäst från modern) ock
deras tjänare (barnpigor). Men barnen övertaga aldrig absolut
exakt de äldres språk: stora avvikelser korrigeras snart, men
smärre, som ej störa, stå kvar. Dessa barn växa upp, deras
språk skiljer sig obetydligt, men alltid något från föräldrarnas.
De få i sin ordning barn, vilkas språk åter skilja sig från den
föregående generationens. Så kan det naturligtvis hända, ock
händer i regel, att om man jämför två av ett längre tidsskede
skilda generationers språk, olikheterna te sig ganska betydande,
så t. ex. mellan det språk vi finna i medeltidens landskapslagar
ock 1900-talets svenska.
Språket är till en viss grad underkastat mode- ock smaknycker. Ett nytt sätt att uttala t. ex. r slår an, utbreder sig
över ett allt större område, som t. ex. skorrande r, som i Sverige
utbreder sig allt längre norrut, i Tyskland utbreder sig från
städerna över kringliggande landsbygder, i Paris ock stora delar
av norra Frankrike utträngt det rullande tungspets-r, som ännu
i början av 1600-talet var enrådande.
Inom ett område med livlig inbördes samfärdsel utbreder
sig en språklig nyhet lätt; så begränsad som tidigare samfärdseln var mellan de olika floddalarna i Norrland över skiljande
höjder ock skogar, under det samfärdseln längs floddalen var
relativt lätt, förstår man, hurusom i Norrland munarterna i en
ock samma floddal vanligen stå varandra relativt nära, medan
skillnaderna mellan två olika floddalar äro relativt stora. Inom
topografiskt starkt söndersplittrade områden, sådana som t. ex.
Sverige, Norge, Tyskland, Italien, Indien, ha vi en massa sinsemellan mycket olika munarter (en Kalixbo ock en skåning
förstå ej ett ord av varandras språk, t. o. m. en ångermanländing förstår knappt en Kalixbo). Däremot äro de ungerska
HURU UR ETT SPRÅK OLIKA MUNARTER UPPSTÅ.
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munarterna, de ryska (d. v. s. de storryska i mellersta ock norra
Ryssland) så lika varandra, att skillnaden mellan två munarter,
från områdets motsatta yttergränser, skilda av hundratals mil,
äro mindre än mellan Leksand ock Mora.
Förändringar inom språket ock dialektsplittring gå olika
fort under olika tidsskeden. De nuvarande skandinaviska munarterna synas i sina huvuddrag härstamma från unionstiden.
Genomgripande förändringar synas tidigare ha ägt rum under
vikingatiden. Den stora splittringen inom de germanska språken
som ett helt står åter i sammanhang med de stora folkvandringarna. I våra dagar bevittna vi tvärtom en nivellering.

De skandinaviska folkmålen bilda ett sammanhängande helt,
inom vilket i stort sett olikheten mellan två munarter står
i proportion till det geografiska avståndet mellan dem, utan
skarpt uppdragna gränslinjer; men de äro väl skilda från eljest
närmast besläktade lågtyska mål, så att det i fråga ont enskilda
munarter på gränsen (i Slesvig) aldrig kan råda någon tvekan,
om den är skandinavisk eller tysk (under det t. ex. mellan
franska ock italienska, mellan serbiska ock bulgariska finnas
bvergångsmål, så beskaffade att det beror på tycke ock smak,
om man för dem till ena eller andra sidan). Efter graden av
inbördes frändskap ordna sig de skandinaviska folkmålen i
grupper. Så bilda de sydskandinaviska målen i Danmark
ock södra Sverige upptill en gräns, som går något norr om Kalmar,
något söder om Jönköping ock något söder om Varbärg. Dessa
sydsvenska ock danska mål sakna tjockt k, ha i allmänhet tungrots-r ock behålla -n i best, sing. fem. ock plur. neutr. (boken,
taken). De västskandinaviska (västnorska) målen, väster om
ock göra i uttal ock
Langfjeldene, sakna ävenledes tjockt
ordböjning ingen skillnad mellan tvåstaviga ord med urspr.
kort ock lång rotstavelse, behandla alltså lika ord som bita
ock tala, stake ock vante, hästar ock dagar, medan dylika
ord i östra ock norra Norge, i norra Sverge (samt Finnland)
behandlas olika. Dessa nordskandinaviska mål ha (med få
undantag) tjockt 1. Var gränsen skall dragas mellan nordskandinaviska ock c en tr als k an din avisk a (mellansvenska) mål
— genom Helsingland ock Dalarne eller längre söderut — kan
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bero på vilken vikt man tillmäter den ena eller andra gruppen
av skiljemärken. De mellansvenska inålen kunna också delas
i två grupper, svea- ock götamål, av vilka den förra sluter
sig till nordskandinaviska ock den senare till sydskandinaviska
munarter. Alla dessa mål mellansvenska mål ha »tjockt» k,
tungspets-r ock former sådana som boka, taka. Gottlands
folkmål intager av gammalt en särställning. Som man ser, ha
dessa dialektgrupper ingenting gemensamt med den politiska
indelningen, vare sig äldre eller samtida. De gå kanske delvis
tillbaka till mycket gamla stamskillnader.
Inom de stora grupperna kan man urskilja mindre sådana
Inom södra Sverge skilja sig Småland (huvudsakligen Möre,
Värend ock de tre »bona») ock Bleking från Skåne ock Halland;
i Skåne skiljer sig skogsbygdens mål från slättbygdens i riktning sydost-nordväst. Ålvsborgsmålets sydligaste härader (Mark
ock Kind i Västergötland) ävensom Bohusläns folkmål likna i
vissa avseenden var på sitt sätt de sydsvenska. Inom Östergötland skiljer man mellan a- mål, ä-mål ock e-mål. e-målet
(inf. taie, pl. bäste) sträcker sig söderut nästan ned till Kalmar.
Öster- ock Västergötland bruka tungspets- ock tungrots-r efter
en gemensam regel. Södertörn ock Roslagen skilja sig i viktiga avseenden från inlandet. Jämtländska ock Härjedalska
mål komma nära mittemot på andra sidan fjällryggen liggande
norska. Siljanssocknarnas ock Kalixsocknarnas mål äro för övriga
svenskar obegripliga, lika obegripliga som t. ex. Hardangermål
eller Färöiska.

Vad är syftet med studiet av våra folkmål?
Syftet är i första hand ett rent v ete n skapligt: en så vitt
möjligt allsidig ock fullständig kännedom om vårt folk. Vi
vilja veta allt, vad vetas kan, om oss själva, om vårt folk, sådant
det nu är, liksom vi vilja ha så fullständig kunskap som möjligt
om vårt folks framfarna öden, d. v. s. om vår historia i dess
' olika sidor; ock vi vilja veta om vårt folks nuvarande tillstånd
ock framfarna öden allt, vad vetas kan, likaväl som vi vilja
lära känna vårt lands geologiska byggnad, dess ytbildning, dess
klimat, dess djur- ock växtvärld o. s. v. Det ligger svenska
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män ock kvinnor närmast att vilja lära känna si tt eget folk
ock sitt eget land, ehuru visserligen en riktig uppfattning av
oss ock vårt ej kan vinnas utan jämförelse med andra folk ock
länder, utan studiet av det inre ock yttre sammanhanget mellan
Sveriges land ock folk, Sveriges kultur med andra länder, folk
ock kulturer.
I språket avspeglar sig folkets hela yttre ock inre liv, dess
yttre levnadsförhållanden liksom dess sätt att tänka, vilja, känna.
Bakom ordet måste vi naturligtvis gå till den föreställning, den
sak o. s. v., som ordet åsyftar. Men vi kunna icke lära känna,
huru människan förhåller sig till saken, utan att lära oss, huru
hon i sitt inre ock yttre språk — vilka i regel följas åt —
fattar detta inre ock yttre liv ock sammanhanget i detta.
Så till vida är studiet av olika folkklassers ock olika landsändars språk en nödvändig förutsättning för ett fullare ömsesidigt förstående. Särskilt är det uppenbart, att styrelsens ock
förvaltningens män (ock kvinnor), liksom överhuvud den s. k.
överklassen, icke kunna förstå allmogens, de breda lagrens liv,
tankegång ock intressen, utan att förstå deras språk.
I vårt språk gömma sig stora partier av vårt folks historia,
språkstudiet öppnar för oss kunskap om äldre skeden av denna
historia, till vilka inga skrivna urkunder nå. Vårt folks ock vår
folkstams älsta historia måste byggas dels på studiet av de
fasta minnesmärken ock de värktyg ock redskap, våra förfäder lemnat efter sig, dels på de minnen av äldre kulturutveckling ock folksammanhang, som avsatt spår i språket. Men
svenskt språk är ej blott vad som finnes i litteraturen nu ock
fordom, utan även hela mängden av olika munarter från Gottland ock Runö till Skåne ock Bornholm.
, Särskilt viktiga äro folkmålen för ortnamnsforskningen: ett
namns värkliga, äkta form finnes icke alltid i jordeboken eller
på kartan, utan säkrare i medeltidshandlingar ock i folkmålet.
I ortnamnen åter äro bevarade minnen från bebyggelse- ock
odlingshistorien, som öppna vida vyer över vårt folks framfarna öden.
Bredvid det praktiskt-sociala gagn, som kännedom om
folkspråket kan giva — ock mer än en gång givit — kommer
den praktiskt-estetiska vinst, som vårt skriftspråk kan ha genom
att ur folkmålen upptaga uttryck ock vändningar till sitt rik-
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tande. Den sista tidens provinciellt färgade litteratur — från
Pelle Molin i norr till Ola Hansson ock WralAr i söder, Fröding
ock Bondeson i väster — en litterär riktning på livets konkreta
former i en viss landsända, en riktning som i flera olika länder
karakteriserar slutet av 1800- ock början av 1900-talen ock
innebär en ny landvinning för litteraturen, måste låna sina
färger även från den provinciella munarten. Språket är en
mycket karakteristisk sida av folkets liv, ock med studiet av
folkets tungomål följer hela färgskalan av folklig humor, av
träffande uttryck ock vändningar, en fraseologiskt nyanserande,
plastisk rikedom, som vi icke ha råd att låta glömmas.'

Provinciella olikheter framträda redan i vår medeltidslitteraturs språk, i lagar ock diplom ock annat. Men utpräglat folkmål av väsentligen samma art som de nu levande känna vi
först från 1600-talet i runinskrifter på dalmål ock i Prytz' skolkomedier (bl. a. utpräglat dalmål i hans »Gustav I»), något senare i bröllopsvärser ock andra tillfällighetsdikter. I vetenskapligt syfte gjorde bibliotekarien Enberg uppteckningar om dalmål
i slutet av 1600-talet, E. Benzelius planerade en samling av folkmålens ordförråd, långt senare realiserad i Ihres lilla dialektlexikon (1766). Vår första tryckta dialektavhandling, Näsmans
om dalmålet, ävensom Sven Ullgrunds knapphändiga översikt
ock Sven Hofs mästervärk om Västgötamålet datera sig även
från 1700-talet. På 1800-talet kunna vi skilja mellan tre olika
skeden:' 1) HyWn-Cavallii, KalUs, Wahlströms disputationer —
små notissamlingar, utan någon vidare beröring .med Rasks,
Bopps ock Grimms vetenskap. Av samma enkla beskaffenhet
ock lika magra äro senare avhandlingar av Wiberg, Colliander,
Wersander, Cimmerdahl, ock upplysningarna om folkmålet i
några topografiska arbeten; något innehållsrikare äro Arborelins' tidigare avhandlingar om dalmål samt Rääfs ock Hofbergs ordlistor. Ett mycket nyttigt arbete, vittnande om stort
vetenskapligt intresse, järnflit ock även en viss språklig
takt är Rietz' stora dialektlexikon. 2) En ny tid, med ofta
god känning •av den historiska språkvetenskapen beteckna avhandlingarna från Säv e s tid: av Möller, Linder, Bodorff, Gadd,
Belfrage, Upmark, Djurklou, Landgren, Sidenbladh, Unander,

14

LUNDELL, OM UPPTECKNING AV FOLKMIL.

Widroark — om vi följa Sveriges naturliga sträckning från söder
till norr (ock i detta sammanhang lemna Finnland ur räkningen).
3) Det tredje skedet, samtiden, inledes med Lefflers översikt av
de svenska folk målens konsonantljud ock dansken Jessens studier över Jämtlands- ock Härjedalsmål. Till detta skede höra
en hel serie av omfattande ock grundliga, delvis på vetenskapens
höjdpunkt stående beskrivningar över enstaka mål, som nedan
anföras.
På 1870- ock 1880-talen värkade i Uppsala ock Lund landsmålsföreningarna. Studenter av ett landskap slöto sig tillsammans, arbetade en afton i veckan eller varannan vecka med
uppteckning av ord hörande till hemortens folkmål, som många
av dem tidigare talat ock kanske ännu kunde tala, uppläsning
av sagor ock sägner, ordspråk, ordstäv o. s. v. på folkmål. På.
uppdrag av landsmålsföreningarna uppgjorde dåvarande fil. kand.
J. A. Lundell det landsmålsalfabet, som sedan kommit till allmän användning i Sverige ock Finnland, ock på uppdrag av dem
började den tidskrift, landsmålstidskriften, som från ock med
1878 utgivits (fr. o. m. 1879 med statsunderstöd) ock i vilken
sedan den tiden de flästa arbeten rörande svenska folkmål sett
dagen (jämte en ansenlig mängd sägner, sagor, visor, melodier
ock andra bidrag till svensk folkkunskap).
Från ock med början av 1890-talet har i flera landskap
värkställts en topografisk undersökning av folkmålen, med syfte
bl. a. att vinna en på deras i talet mäst framträdande drag baserad
översikt, som skulle kunna på kartan återgivas. I Uppland,
Västergötland ock Värmland är denna topografiskt-dialektologi ska undersökning genomförd, i Södermanland. ock Östergötland (Linköpings stift) är mycket eller det mästa undangjort.

För dem, som vilja göra uppteckningar inom ett visst landskap kan det vara nyttigt — men icke nödvändigt — att
känna till de viktigare skrifter, som behandla samma landskaps
mål. De förtecknas här -- som sagt de viktigare':
1) En förteckning över den svenska dialektlitteraturen intill år 1871
finnes i Lefelers avhandling om Konsonantljuden, Ups. 1872. Under
tiden 1850-1908 utkomna arbeten förtecknas i Lundells under tryckning varande bibliografi.
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Skåne (med Bornholm):
Södra Luggudemålets ljudlära, af N. OLSENI. SV. landsm. VI. 4,
1887. [Ottarp—Hesslunda.]
Teckningar och toner ur skånska allmogens lif, utg. af Skånska
landsmålsföreningen. Lund 1889.
Åsbomålets ljudlära, af G. BILLING. SV. landsm. X. 2, 1890.
[Kvidinge.]
De senaste årens undersökningar af Skånska bygdemål [av] A.
KOCK, i list. tskr. f. Skåneland 1904.
Bornholmsk ordbog, af J. C. S. ESPERSEN [med Bornholmsk
sprogloere af VILH. THOMSEN 0. LUDV. WimmER]. Kbh. 1908.
Halland:
Ordbok öfver halländska landskaps-målet af P. MÖLLER. Lund
1858.
Halländska sagor, af AUG. BONDESON. Lund 1880.
Södra Hallands folkmål [ljudlära], av E. WIGFORSS, i Sv. landsm.
1913—
Bleking:
Muntra folklifsbilder från ö. Blekings strandbygd och skärgård,
af K. NILSSON. Karlskr. 1879. Ny samling 1888.
Gamla abeteket, af K. NiLssoN. Karlskr. 1886.
Ord och talesätt från sydöstra Blekings strandbygd och skärgård. Af K. NnssoN. Karlskr. 1890.
Folkmålet i Listers härad, av J. SWENNING, under tryckning i
Sv. landsm.
Småland:
Om allmogemålet i S. Möre härad, af N. LINDER. Ups. 1867.
Om allmogemålet i Östr
a
härad, af J. A. GADD. Karlskr. 1871.
[Alsheda—Skirö—Karlstorp.]
Svenske minder fra Tjust. Af F. L. GRUNDTVIG. Kbh. 1882.
[Dalhem.]
Sagor från kmådalen [Tveta sockens mål], af E. SvENstN.
Sv. landsm. II. 7, 1882.
Folkminnen från Kläckebärga ock Dörby, av H[ILDA LUNDELL]
ock E. [ZETTERQuisT] i Sv. landsm. IX. 1, 1889—.
Ordspråk, ordstäv ock talesätt från nordöstra Småland, av E.
SVENStN. SV. landsm. 1904. [Tveta s:n.]
Sägner ock historier på Aspelandsmål, av G. E. WEIS. Sv. landsm.
1906. [Lönnebärga.]
Folksägner från Tveta ock Mo härader, av B. KARLGREN. SV.
landsm. B. 2, 1908. [Månsarp ock Angerdshestra.]
I handskrift föreligga ordsamlingar av två Lagergrenar,
HyltCn-Cavallius, N. Linder ock J. Jonsson.
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Öland:
Folkspråket på Öland, af J. N. BODORFF. Sth. 1875, [Böda—
Pärsnäs.]
Östergötland:

Ydre-målet, af L,, F. RÄÄF. Örebro 1859.
Allmogens liv i Odeshögs socken, av P. SMEDBERG, under tryckning i Sv. landsm.
Västergötland:
Dialectus vestrogothica [av S. Hov], Sth. 1772.
Om verbet i vestgötamålet. Af Å. G. L. BELFRAGE. Lund 1871.
Gåtor från Fredsbärgs ock Hofva församlingar, af P. A. SANDRN.
Sv. landsm. VII. 4, 1887.
Allmogelif i Vestergötland. Utg. genom K. 0. TELLANDER. Sth.
1891.
Allmogelifvet i en västgötasocken under 1800-talet. Af 0. W.
SUNDÉN. Sth. 1903. [Solbärga i Redvägs här.]
Studier över västgötamålets 1- ock r-ljud, av S. LANDTMANSON.
Sv. landsm. B. I, 1905.
Studier över utvecklingen av fsv. ö ock ii i starktonig ställning
inom västgötadialekterna. Av J. SANDSTRÖM. Sv. landsm.
B. 6, 1910-12.
Ordlista över Holsljungamålet av P. LEANDER. Gbg 1910.
Ord ock uttryck för åkerbruk ock boskapsskötsel i Laske-Vedums
socken, av RAGNAR LJUNGGREN. Sv. landsm. 1913.
Bohuslän:

Ordbok öfver allmogemålet i Sörbygden af N. F. NILåN. Gbg.
1879.
Bohuslänska folkmålsdikter, samlade av F. Busex. Sv. landsm.
XIII. 7, 1894.
Skeemålets ljudlära, af K. H. LINDBERG. Gbg. 1906.
Värmland:

Fryksdalsmålets ljudlära, af A. NOREEN. Ups. 1877.
Ordbok öfver Frykdalsmålet samt en ordlista från Värmlands
älfdal, af A. NOREEN. Ups. 1878. — Tillägg af J. MAGNUSSON. Sv. landsm. II. 2, 1880.
Dalbymålets ljud- ock böjningslära, af A. NOREEN. Sv. landsm.
I. 3, 1879.
Sagor och äfventyr berättade på svenska landsmål af G. DJURKLOU. Sth. 1883. [Värmlandsmål s. 195-244.]
Värmländska ordspråk, ordstäv ock talesätt, av E. H. LIND.
landsm. XI. 2, 1896. [Fernebo ock Fryksände s:ar.]
Värmländska bärgslagsmålets ljudlära. Av G. KALLSTENIUS.
Sv. landsm. XXI. 1, 1902.
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Värmländska bärgslagsmålets formlära, av G. EALLSTENIUS. Sv.
landsm. 1907.
Fryksdalsmål, av E. G. SAHLSTRÖM, under tryckning i Sv. landsm.
[Fryksände.]
Närike:
Ur Nerikes folkspråk och folklif. Af G. DJURKLO- U. Örebro
1860.
Sagor och äfventyr berättade på svenska landsmål, af G. DJURKLOU. Sth. 1883. [Närikesmål s. 1-193.]
Askersmålets ljudlära, av M. BORGSTRÖM. Sv. landsm. B. 11,
1913-14.
Närkesmål från Lillkyrka ock Vinö, av 1:1. CELANDER, under
tryckning i Sv. landsm.
Södermanland:
Upplysningar om folkspråket i Södertörn, af G. UPMARK. , Sth.
1869. [Sorunda.]
Grundlinjer till undersökningen av Södermanlands folkmål, av
T. ERICSSON. Sv. landsm. B. 8, 1913-14.
Omfattande täxter ock ordsamlingar av smeden G. Ericsson
finnas i handskr.
Uppland:
Upplysningar om Vätömålet i Roslagen, af A. SCHAGERSTRÖM.
Sv. landsm. II. 4, 1882.
Ordlista öfver Vätömålet i Roslagen, af A. SCHAGERSTRÖM. Sv.
landsm. X. 1, 1889.
Sägner från Roslagen, av A. VIBÄRG. Sv. Fornm.-för. tidskr.
7:e b., 1889. [Valö.]
Alundamålets formlära, av G. BERGMAN. Sv. landsm. XII. 6, 1893.
Skuttungemålets akcentuering. Av K. P. LEFFLEB,. Sv. landsm.
XVIII. 2, 1898.
Skuttunge- ock Björklingemål. Av E. GRIP. Sv. landsm. XVIII. 3,
1899.
Skuttungemålets ljudlära. Av E. GRIP. Sv. landsm. XVIII. 6,
1901.
Ljud- ock formlära för Fasternamålet i Roslagen, av G. A. TESELIUS. Sv. landsm. XVIII. 5, 1902-03.
Språket [i Uppland], af 0. v. FRIESEN, B. HESSELMAN och
E. KRUUSE. Uppl. II, Upps. 1908. [De lefvande folkmålen
s. 537-552.]
Ordbok över Upplandsmålen är under arbete (av B. Hesselman).

Helsingland:
Uppränning till grammatik för Delsbomålet [af L. LANDGREN].
2 uppl. Hudiksvall 1870.
2-123244. Sv. landsm. 1914.
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Ordbok öfver allmogeord i Helsingland [af FR. WENNBERG].
Hudiksvall 1873.
Från Delsbo. Av ANNA HJELMSTRÖM. SV. landsm. XI. 4. 1896.
Bärgsjömål, av E. 0. NORDLINDER. SV. landsm. 1909.
Ord ock uttryck inom kustfisket i Helsingland. Av S. HEDBLOM.
SV. landsm. 1913.
Dalarna:

Dalmålet, af A. NoRmt. 1. Inledning till dalmålet. II. Ordlista öfver dalmålet i Ofvansiljans fögderi. Sv. landsm.
IV. 1-2. 1881-82.
Oremålets ställning inom dalmålet, av J. BOfiTHIUS. SV. landsm.
1907.
Alvdalsmålet. Ordböjning ock syntax, av L. LEVANDER. SV.
landsm. IV. 3. 1909.
Orsa-mål, av A. BJÖRK. SV. landsm. 1910.
Bjursåsmålets ordförråd, av A. MAGNEVILL. SV. landsm. B. 10, 1913.
Ordbok över Lima-Transtrandsinålet, av R. STURZEN-BECKER,
•
under tryckning i Sv. landsm.
Jämtland ock Härjedalen:

Notitser om dialecter i Herjedal og Jemtland. Af E. JESSEN, i
[no.] Hist. tidskr. 1872.
Landsmålsalfabet för Jämtland och Härjedalen, af H. WESTIN.
SV. landsm. XV. 3, 1897.
Lidmål. Av K. H. WALTMAN. .5v. landsm. XIII. 1, 1894.
Ovikens bygdemål, av K. L. OSTERBERG. Lund 1914. [Ljudlära.]
I handskrift finnas ordbok ock grammatik för Hammerdalsmålet av H. Westin samt fortsättning å Waltmans Växter. I
handskr. finnes en ordbok över Alvros- ock Linsellsmålen av
J. Nordlander.
Ångermanland: o

Allmogemålet i norra Ångermanland. Af K. SIDENBLADH. Upps.
1867. [Anundsjö.]
Ångermanländska bidrag till de svenska allmogemålens ljudlära,
af C. J. BLOMBERG. Hernös. 1877. [Multrå.]
I handskr. finnes en ordbok över Multråmålet av J. Nordlander.
Västerbotten ock Norrbotten:
Allmogemålet i södre delen af Vesterbottens län. Af F. UNANDER.
Upps. 1857. [Nordmaling ock Umeå.]
Språkhist. studier öfver Degerforsmålets ljudlära. Af P. ÅSTRÖM.
SV. landsm. VI. 6, 1888.
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Burträskmålets grammatik 1. Af J. V. LINDGREN. Sv. landsm.
XII. 1, 1890.
Degerforsmålets formlära, av P. ÅSTRÖM. Sv. landsm. XIII. 2,
1893.
Gottland:
Fårömålets ljudlära, af A. NOREEN. Sv. landsm. 1. 8, 1879.
Laumålets kvantitet ock aksent. Af M. KLINTBERG. Sv. landsm.
VIA, 1885.
Bidrag till en nygutnisk ordbok av 0. V. WENNERSTEN. A—J.
Upps. 1902-99.
En gotländsk ordbok på grundval av bröderna P. A. ock
C. Säves samlingar av G. Danell är under tryckning. Rika
samlingar rör. dottlandsmålet (närmast Lau) har M. Klintberg.
Om samtliga svenska (och andra skand.) mål:
KIETZ, Svenskt dialekt-lexikon. Lund 1867.
LEFFLER, Om konsonantljuden i de svenska allmogemålen 1.
Ups. 1872,
LUNDELL, Det svenska landsmålsalfabetet. Sv. landsm. I. 2, 1879.
LUNDELL, Om de svenska folkmålens frändskaper ock etnologiska
betydelse. Antropol. sekt. tidskr. I: 5. Sth. 1880.
BECKMAN, Om uppkomsten ock utvecklingen av sekundära nasalvokaler i några skand. dialekter. Sv. landsm. XIII. 3, 1893.
HESSELMAN, Sveamålen och de svenska dialekternas indelning.
Upps. 1905.
SWENNING, Utvecklingen av samnord. cei i sydsvenska mål. Sv.
landsm. B. 4, 1909-10.
KARLGREN, Om gränsen mellan syd- ock mellansvenska mål inom
Mo ock Tveta härader. Sv. landsm. 1909.
LUNDELL, Om gränsen mellan syd- ock centralskandinaviska
mål I. Sv. landsm. 1911.
Korta redogörelser för olika landskaps mål finnas i Nord.
Familjebok samt i Ahlenius-Kempe-Sjögrens »Sverige» (Dalarne,
Gästrikland, Helsingland, Jämtland, Härjedalen, Värmland av
II. GEIJER; Gottland av B. HESSELMAN ; Västergötland ock Dalsland S. LAMPA), 1912—.
Täxter från flera olika mål i Sv. landsm. I. 11 (1880),
II. 9 (1883), III. 2 (1881—
) samt i »Proben schwedischer
sprache und mundart» I, von H. W. POLLAK i Sitz.-ber. d. Akad.
d. Wiss. Phil.-hist. cl. 170: 2, Wien 1913.
Periodiskt huvudorgan är tidskriften Svenska landsmål
1878 if. (numera kr. 5,25 för årg.).
Viktigare arbeten
om estsvenska mål av VENDELL (lenömålet), DANELL (Nukkömålet) ock A. KARLGREN (Gam al-Svenskby) — alla i Sv.
landsm.; ordbok av FREUDENTIIAL 0. VENDELL 1887;

20

LUNDELL, OM UPPTECKNING AV FOLKMÅL.

om finnIändska mål av FREUDENTAHL (nyländska, Närpes, Vörå);
VENDELL (Finnby, Pedersöre-Purmo); HAGFORS (Gamla Karleby), KARSTEN (Kökar), THUHMAN (Pargas) — dessa tre i
Sv. landsm.
Översikt över samtliga östsvenska dialekter av HULTMAN (1894),
Ordbok av VENDELL (1904-07).
Om norska mål:
grammatik ock ordbok av AASEN (med tillägg av Ross);
ljudlära av J. STORM (i Norvegia); Ross, Norske bygdemål
1—XVII (bygdevis, med talrika språkprov, i Brist. Vid.-selsk.
Skr.); monografier av VIDSTEEN (västno.), LARSEN (Selbu, Solot.),
REITAN (Aden, i S. Trondhjem), IVERSEN (Senjen); — »Oversigt
av de norske bygdemål» av A. B. LARSEN, 1898; AASEN, Prover
af landsmaalet i Norge, 2 udg. 1899. — Tidskrifter: Norvegia
(1884-1908), Maal og minne (1909— ).
Fmröiska: Fxresk anthologi ved Hammershaimb I—II,
1891 (gramm., täxter ock ordbok), Fxroske folkesagn og Eeventyr, ved JAKOBSEN, 1898-1901.
Om danska mål
på öarna: Sprogarten på Sejero (Sjx1land) av THORSEN (1894);
jutska av VARMING (1862); nordjutska av THORSEN (Hvejsel,
'Vejle amt) ock JENSEN (Borglum, Hjorring amt); sydjutska av
LYNGBY (Braderup, 'Fonder amt); utförliga täxter av GRONBORG
ock KVOLSGAARD ; huvudarbetet är FEILBERGS monumentala »Ordbog over jyake almuesmål» (1886— ). Kartografisk frBmställning av V. BENNIKE ock M. KRISTENSEN, 1898-1912; Oversikt
av M. KRISTENSEN i »Nydansk», 1906. — Tidskrift: Dania
1890-1903.

Hur undersökningen går till.
De gamla folkmålen försvinna eller utjämnas under inflytande av folkskolan, tidningsläsning ock nyare kommunikationer
med därav beroende resor ock flyttningar; först närmast omkring städerna ock i tätare befolkade trakter med starkare
inflytande från moderna kulturströmningar. I södra Sverge ha
personer födda på 1850-1870-talen av föräldrar från 18201840-talen åtminstone i sin ungdom talat äkta folkmål. Den
ungdom åter, som räknar sina år blott från 1900-talet, känner
föga till av gammalt skick i språk eller seder: I mellersta ock
norra Sverge ock även annorstädes i mera undangömda bygder
lever det gamla längre kvar.
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Avsikten med folkmålsundersökningarna är att vinna så
fullständig kunskap som möjligt om våra folkmål, innan
de försvinna.
Som de minsta språkliga enheterna kunna vi i allmänhet betrakta socknarna: varje socken har sålunda sitt eget språk,
ock varje sockenspråk borde undersökas för sig. I södra Sverge
kunna 2-3 angränsande socknar ha — praktiskt sett — samma
språk, d. v. s. invånarna, de talande, som meddela sig med varandra, märka inga skillnader. I norra Sverge, t. ex. i Dalarne,
Jämtland, Norrbotten, skilja sig ofta byarna inom samma socken
i mycket från varandra, ock undersökningen måste gå by för by.
Undersökningen avser
språkbyggnaden, grammatiken, d. v. s. uttal, ordböjning,
ordbildning ock syntax;
ordförrådet, de särskilda orden i deras uttal, böjning, betydelse ock användning.
En åskådlig (konkret) bild av språket ge endast täxter,
som återgiva värkligt tal, så noggrant som tillgängliga tekniska jälpmedel medgiva.
Som resultat av undersökningarna tänker man sig bl. a.
språkkartor för landskap eller för hela Sverge (eller
för hela det skandinaviska språkområdet), på vilka den lokala
(topografiska) utbredningen av olika språkföreteelser angives.
Kartorna kunna utföras antingen som gruppkartor, därå målen
efter större eller mindre släktskap, d. v. s. ett antal viktigare
skiljemärken, ordnas i större ock mindre grupper (som t. ex. å
Westins karta över Östersunds län ock den 2:a kartan hos Ross);
eller som specialkartor, t. ex. över förekomsten av »tjockt» k,
best. sing. boka- boki- boken, kräsen ock andra bärnamn
o. s. v. Sådana äro Kruuses karta över Uppland, Ericssons över
Södermanland, Ross' 1:a karta; med annat arrangemang BennikeKristensens atlas över danska folkmål, Fischers atlas över de
schwabiska dialekterna, de Wenkerska språkkartorna i Tyskland.
Den statistisk-topografiska framställning; som ett kartvärk ger, kan ges även i bokform, på det sätt att redogörelse
lemnas för vad varje språkljud (eller annan företeelse) i folkmålet
motsvararas av i litteratur- eller fornspråk. Man kan också — med
större fördel — utgå från fornspråket, fornsvenska eller urnordiska, ock redogöra för hur t. ex. varje urnordiskt språkljud,
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böjningsschema o. s. v. (under olika förhållanden) utvecklat sig i
nuvarande folkmål — sålunda lemna en historisk redogörelse. En
sådan kan åter vara blott registrerande eller undersöka företeelsernas fysiologiska ock psykologiska förlopp, deras beroende av
folkomfiyttningar, administrativa förhållanden o. s. v. ock därmed
söka motsvara vetenskapens högsta fordringar, som innebära motivering ock kronologi. Sådana omfattande framställningar för
större områden äro t. ex. HULTMANS av de östsvenska dialekterna, WIGFORSS' för södra Halland, SWENNINGS för Listers härad
i Blekinge. Enstaka företeelsers utbredning ock historia inom
större områden behandla t. ex. BECKMAN (nasalvokaler), SWENNING
(dift. ai i sydsv. mål).
C. en ordbok över Sveriges (eller bättre alla skandinaviska)
folkmål. En blivande ordbok över Sveriges folkmål blir säkerligen flere gånger större än Rietz' ordbok. Det torde emellertid
dröja ganska länge, innan en ny sådan generalordbok kan
komma till stånd. Den uppgift, som närmast föreligger, är att
åstadkomma ordböcker för särskilda landskap. Den bästa
provinsordbok som f. n. finnes från skandinaviskt område, är
Feilbergs över Jutlandsmålen.
Den vetenskapliga, statistiska eller historiska, bearbetningen av det insamlade materialet är en sak för sig. Det
är vetenskapsmannens sak, ock han reder sig nog min jälp
förutan. Här gäller det närmast insamling, uppteckning.
Men uppteckningen skall göras så, att vetenskapen får ett för
densamma dugligt material, bär sålunda göras på ett visst
sätt, under vetenskaplig ledning.

I. Allmänna regler.
Den första fordran, som måste ställas på uppteckningarna som
primärmaterial för vetenskap, är att de skola vara absolut pålitliga. De få icke återge som faktum vad man tror eller tycker eller
hört andra omtala, utan blott vad man själv iakttagit, d. v. s.
hört ock sett. Upptecknas något efter vad andra tro sig ha
iakttagit, skall man angiva, från vem man fått uppgiften — även
sådana anteckningar kunna naturligtvis vara av gagn, som anledning till ytterligare undersökning, bekräftande eller mot-
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sägande vad man annars vet. Den som insamlar vetenskapligt
primärmaterial, måste ha så mycket av vetenskaplig begåvning
ock vetenskapligt intresse, att han förstår vetenskapens absoluta
krav på precision, på den yttersta noggrannhet även i sådant,
som annars kunde synas likgiltigt, på den yttersta noggrannhet
i alla enskildheter, huru obetydliga de än kunna synas.
Vetenskapen kräver ett nyktert värklighetssinne. Vetenskapsmannen med Guds nåde, den som söker ock går nya vägar,
behöver visserligen därjämte fantasi eller kombinationsförmåga.
Upptecknaren behöver framför allt värklighetssinne ock vetenskapligt samvete.
Den som skall uppteckna språk, d. v. s. hur folk talar,
måste naturligtvis ha god hörsel. Musikalisk begåvning är
nödvändig för akcentstudier, men icke annars nödvändig.
En viss språklig-grammatisk bildning är naturligtvis behövlig. Upptecknaren måste förstå, vad som menas med kort
ock långt språkljud, med tonhöjd (musikalisk akcent) ock ljudstyrka (exspiratorisk akcent), singularis ock pluralis, infinitiv
o. s. v. — detta redan för att kunna förstå instruktionen, d. v. s.
den handledning som gives för uppteckningen. Den språkliga bildning, våra högre lärovärk ger, är tyvärr ganska bristfällig,
ock det finns nog många som avlagt studentexamen utan att veta,
vad kvantitet eller akcent är, ock utan att ha mycket begrepp om
vad språk i det hela är häller. Å andra sidan kan god folkskolebildning jämte naturlig begåvning räcka väl till för att
göra utmärkta uppteckningar, ock även den som saknar allt
begrepp om grammatik, kan under lämplig ledning göra högst
värdefulla uppteckningar.
I Uppsala ges vanligen i slutet av varje vårtermin en instruktionskurs för studenter, som under sommaren ämna syssla
med dialektuppteckningar. En väsentlig del av kursen upptager
inlärandet av landsmålsalfabetet. I övrigt ger kursen ungefär vad som innehålles i denna handledning.

Var ock en vet, att förhållandet mellan ljud ock bokstav i
vår vanliga skrift är tämligen oregelbundet. Vi skriva köpa
ock uttala icke något k i början av ordet. Huru skulle man
nu bära sig åt, om man ville uttrycka, att detta ord i ett mål
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värkligen uttalas med k-ljud? Vi skriva sjunga, men uttala icke
s + j; huru skall man bära sig åt, om man vill återgiva ett sådant
uttal av detta ock dylika ord, däri värkligen höras särskilda ett
s-ljud ock ett j-ljud? Ock huru skall man beteckna, att i ett
visst mål sjunga icke uttalas som i högsvenska med »äng»ljud, som i vanlig skrift tecknas med ng (eller med n i t. ex.
tänka, eller med g i t. ex. rägn), utan med tydligt g-ljud efter
äng-ljudet?
För att våra uppteckningar skola kunna rätt tolkas ock
bliva nyttiga för vetenskapliga syften, kräves — så vida vi
hålla oss till det vanliga latinska alfabetet -att var ock en av de vanliga bokstäverna användes blott
i en betydelse, ock att läsaren vet, i vilken betydelse vi använda varje tecken.
Men om vi sålunda ena oss om att t. ex. använda k blott
som tecken för det ljud, som hörs i slutet av bok, ock s blott
i den betydelse, bokstaven har i se, således icke för att i
förbindelse med j eller k eller kj återgiva »sje»-ljud (som i
sjunga, skära, skjorta), då måste vi skaffa oss an dra tecken
för de språkljud, som i svenskt riksspråk höras i början av
köpa ock sjunga (skära, skjorta). De språkljud, för vilka sålunda redan riksspråket skulle behöva nya tecken — som vi
naturligtvis kunde använda även vid uppteckning av folkmål —
vore de som finnas i orden
köpa, tjuta, som vi t. ex.
kunde beteckna med å
sju, skära, skjorta (division, geni o. s. v.)
»
»
svänga, tänka, rägn
Vi behöva tecken för åtminstone två ö-ljud. Ock för att ej förvillas av litteraturspråkets stavning (bo, bonde — son, lova)
är det bäst att teckna vokalen i bo, bonde med o.
Men köpa, tjuta uttalas i riksspråk, sålunda även av de
bildade, olika i olika landsdelar. Gäller det folkmål, måste vi
ha olika tecken för t. ex. västgötens, värrnländingens ock småländingens olika »tje»-ljud (y, g-, ja). Likaså måste vi ha olika
tecken för åtminstone färn olika »sje»-ljud (f, 5, p, s, s). Vi
måste skaffa oss utväg att i skrift skilja emellan Värendsbons
ock uppländingens r-ljud (h, ock r), mellan Värenclsboars ock
Markboars olika sätt att uttala rt, rd, rs, ra (vt: t o. S. V.).
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4) Slutligen finnas i folkmål en hel mängd språkljud, som
för riksspråket äro främmande, t. ex. västgötens ock småländingens vokal i sova, look; Viby- ock Göteborgs- i ock y;
Värendsbons w-ljud i wete, hawe (hage); ångermanländingens r
korp, karta 0. 5. V.
De sålunda för dialektuppteckningar nödvändiga »bokstäverna» återfinnas i det svenska landsmålsalfabetet, som varit i
bruk alltsedan 1870-talet ock visat sig för sitt ändamål användbart.
Det innehåller 150 olika bokstäver för skilda språkljud samt ett
antal andra tecken, som behövas för ett noggrant återgivande
av uttalet (funktionstecken, t. ex. n,
kombinationer, t. ex.
k', du, d.; tecken för kvantitet: t, a, v o. s. v., ock akcent
å, å, å, å o. dyl.). Det bör emellertid påpekas — ock det är
mycket viktigt att behålla detta i minnet — att även landsmålsalfabetet blott återger viktigare ock lätt bestämbara nyanser,
eller rättare: att en ock samma bokstav i landsmålsalfabetet
måste återgiva flera olika, varandra närstående skiftningar; ock det är rätt vanligt, att upptecknare av folkmål anse sig behöva flera tecken. I allmänhet räcker dock landsmålsalfabetet till.
Landsmålsalfabetets alla bokstäver (ock motsvarande språkljud) behöver endast den ha reda på, som sysslar med alla
eller många olika folkmål från olika delar av landet. Den
som blott arbetar inom ett landskap eller en del av ett landskap, behöver i allmänhet blott ett mindre antal, kanske ett
fyrtiotal olika tecken. Svårigheten är naturligtvis till en början
att för ett visst mål få klart för sig, vilka ljud som i detta
mål finnas ock behöva tecken. En instruktionskurs som blott
rör ett enda landskap, kan i huvudsak inskränka sig till redogörelse för de språkljud, som veterligen eller sannolikt förekomma inom landskapet.
När man vid en dialektuppteckning stöter på en ljudskiftning, för vilken man icke tycker sig finna tecken i landsmålsalfabetet, skall man icke genast tro sig ha upptäckt ett förut
okänt-språkljud. Varje bokstav i landsmålsalfabetet betecknar ju,
som sagt, en grupp av mer eller mindre olika nyanser (skulle man
ha olika tecken för varje ljudnyans, som ett känsligt öra kan urskilja, behövde Man några hundra, kanske tusentals bokstäver).
»Upptäckten» kan bero på att man i sitt hörselminne med ett
visst tecken förbinder en nyans relativt avlägsen från den senast
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iakttagna, ock man tror, att tecknet endast kan återge denna
nyans (man har då tillskrivit bokstaven i fråga en för trång
betydelse). Innan man fastslår sin uppfattning av ett visst iakttaget språkljud i förhållande till landsmålsalfabetets teckenförråd, bör man klarlägga för sig det måls ljudsystem i det
hela, som man sysslar med. Sådana nyanser, som i målet
hällas bestämt skilda, måste naturligtvis ha olika tecken; men
man torde oftast finna, att alfabetet erbjuder användbara tecken
för sådana bestämt skilda ljudvalörer.
Innan man hunnit fixera sin uppfattning av ett visst språkljud, nödgas man ibland begagna provisoriska beteckningar,
vare sig en bokstav ur landsmålsalfabetet eller ett för tillfället
improviserat, självgjort tecken, möjligen ett tecken ur landsmålsalfabetet med något bimärke. Man bör då i sina anteckningar
så noga som möjligt angiva, vad man menar med tecknet i
fråga, söka beskriva tungans ock läpparnas ställning o. s. v.,
jämföra det med andra ljud, med vokal eller kons. i ett annat
ord o. s. v. Ändrar man under uppteckningarnas lopp sin uppfattning av ett visst ljud ock tar ett annat • tecken, bör till undvikande av missförstånd en anteckning därom göras. Man kan
t. ex. ha uppfattat en viss vokal som a, men sedan funnit att
den ligger närmare ce, varför man sedan skriver ce — därom
bör då en upplysning lemnas.
Landsmålsalfabetet har ingen skillnad mellan »stora» ock
»små» bokstäver; det tryckes alltid med kursiv (lutande) stil,
ock de särskilda bokstäverna ha i skrift ungefär samma form
som i tryck (kursiv). Vill man i manuskript särskilt utmärka
ord, som äro återgivna med landsmålsalfabet, understrykas de
med blåpänna. Sådan understrykning behöves naturligtvis icke,
när en täxt i sin helhet återgives i landsmålsalfabet eller annars
när blott landsmålsalfabetet användes. Vill man i en täxt angiva, att ett visst ord icke är noga skrivet med landsmålsalfabet,
eller att i ett ord ett visst språkljud ej är säkert, understryker
man ordet eller bokstaven med rödpänna.
Ett huvudsyfte med landsmålsalfabetet är, att samma språkljud från olika delar av landet skall tecknas på samma sätt.
Om vi ha uppteckningar från tio olika landskap ock ett par
tusen socknar ock varje upptecknare skreve på sitt sätt, så att
vi för samma språkljud hade kanske ett hundratal olika &eken
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ock varje tecken ett hundratal ofta vitt skilda betydelser, då
vore det naturligtvis ytterst svårt att se det sammanhang i
målens utveckling ock utbredning, som värkligen finns. Landsmålsalfabetet nödgar att redan vid själva uppteckningen göra
sig reda för de hörda språkljudens egentliga natur.
En kortfattad redogörelse för landsmålsalfabetet gives i
Lundells »Grundlinjer i praktisk fonetik», 3 uppl. Sth. 1911
(pris 1 kr.). Det är emellertid svårt eller omöjligt att blott efter
beskrivning säkert uppfatta språkljud, ock för att kunna riktigt
använda landsmålsalfabetet behöver man muntlig undervisning.
Det är numera så många personer i olika delar av landet, som
kunna landsmålsalfabetet (mer eller mindre säkert), att det i
regeln låter sig göra för vem som hälst att få muntlig undervisning i dess bruk. Vid sådan undervisning kunna ovannämda »grundlinjer» tjäna som ledtråd.
Vida noggrannare än med bokstavsskrift återgives folkmålet
genom fonograf eller grammofon. Språkprov från ett stort
antal svenska folkmål (isynnerhet många skånska) äro tagna
med grammofon av dr W. Pollak ock förvaras i Wien-akademiens »fonogramarkiv». Det är emellertid för vem som hälst
rätt svårt att i grammofontratten tala fullt naturligt sitt vanliga språk; ock vida svårare är det att få en allmogeman att
tala i tratten. Omöjligt är det naturligtvis också att med
grammofon följa ett vanligt samtal ute på åkern eller kring
kvällsbrasan. Så värdefull än grammofonen i vissa avseenden
är, även för dialektforskyingen, har den dock för vårt syfte
blott en tämligen inskränkt användning. — Om bruket av stenografi talas nedan (under avd. 4).
Den som ej tilltror sig att med säkerhet använda lands'
målsalfabetet, kan begagna grov beteckning. Därmed förstås,
att man huvudsakligen inskränker sig till det vanliga alfabetets
tecken, men använder dem konsekvent, varje tecken blott i en
betydelse (med en viss omfattning).
Man skriver sålunda k blott för att återgiva k-ljud ock
betecknar »tje»-ljud (av olika slag) med å. Man betecknar »sje»ljud (alla sje-ljud utan åtskillnad) med f; ock äng-ljud med B.
Skriver alltså t. ex. åöpa, fåra, forta, svägga, tägka, rägn.
Till undvikande av osäkerhet är bäst att teckna vokalen i bo,
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tog med o (emedan o är tvetydigt). För e, q ock x har man
då ingen användning. Till detta grova alfabet kan man allt
efter behov ock omständigheter lägga flera eller färre tecken ur
landsmålsalfabetet (t. ex. w, a).

Den som själv praktiskt behärskar ett folkmål, kan naturligtvis redogöra för sitt eget språk. Man måste mellertid, för
att värkligen kunna ett mål, själv tala det eller under längre
tid ha talat det, vara uppfostrad bland folket, med dess sysselsättningar, bostad, föda o. s. v. Det räcker icke att som präst,
skollärare eller länsman ha levat än så länge på orten ock ha
umgåtts med folket. Då kan man något, men tror sig kunna
mer, än man värkligen kan. Man tror, att ett ord eller ett
talesätt låter så eller så, men man vet det endast, om man nyss
hört det av en person, som värkligen kan språket. Åtskilligt
av vad som publicerats på folkmål, mäst i underhållande ,syfte,
är skrivet av personer, som trott sig kunna språket, men icke
ha någon aning om vetenskapens krav på absolut riktighet.
Mycket eller det mästa av denna litteratur är för vetenskapliga
syften mer eller mindre värdelöst.
Viktigast är naturligtvis i fråga om ett visst mål att uppteckna dess ä,lsta, ännu levande form. Som källor eller hemulspersoner uppsöker man därför hälst äldre personer i socknen;
ju äldre ju bättre, blott de i övrigt ha nödiga egenskaper. I
fråga om den grammatiska uppteckningen (typordlistan) gäller
som regel, att för hela listan anlitas samma person som källa.
I fråga om ordförrådet måste flere källor anlitas. Innan man
bötjar uppteckningen, bör man i fråga om källpersonen ha
nödiga personalier. Har han eller hon flyttat in från annan
ort, vare sig som barn (över 5 år) eller som vuxen, duger han
eller hon ej som pålitlig källa för sockenmålet. Den som flackat
vida omkring, har utan tvivel tagit intryck av andra mål ock
duger icke. Man bör ha en person, som levat hela sitt liv
inom socknen. Källpersonen får icke vara svagt begåvad å
huvudets vägnar, icke vara alltför trögtänkt eller ha alltför
långt efter orden; bör vara känd som hederlig ock pålitlig.
Kommer man som främling till socknen, gäller det först
att få fatt i någon eller några personer, som värkligen represen-
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tera ortens språkskick. Har man funnit lämplig person börjar
man att »bekanta» sig med honom eller hänne. Det går vanligen ej att genast börja med sitt egentliga ärende. Till en mors
järta kommer man snarast genom att bli god vän med barnen.
Samtalet börjar gärna med årsväxt ock väderlek, om hälsan
eller något dylikt. Ibland kan kaffekoppen, ett glas öl eller en
pris snus tjänstgöra som inledning. Bo hos dem, ät med dem,
gör er förtrogen med deras lynnen ock intressen! Det kräver
en viss medfödd läggning att kunna umgås enkelt ock naturligt
med alla sorters folk. Det duger inte att vara för ivrig, pina inte
ut folk med frågor! Börja inte genast att anteckna — det kan
väcka misstro ock undran. Naturligtvis skall man beta la den
tid man tager en hemulsperson i anspråk, d. v. s. med lämplig
dags- eller timpänning. Efterhand söker man klargöra, så vitt
ske kan, varför man vill skriva upp, hur det ock det heter, hur det
talas i socknen. Allmogemän kunna nog själva tycka, att det är
roligt höra, att de i en socken säga så ock i en annan så. En
har kanske sett, bur geologer gå ock gräva ock borra ock.
knacka på stenar; en annan, att det varit härrar ock mätt ock
ritat av kyrkan o. s. v. Ock så vill man förstås ha reda på
språket också — ock gamla seder ock bruk vill man ha fatt i,
liksom gamla möbler ock gamla kärl. Man kan anknyta till
befintliga kunskaper på olika områden o. s. v.
Med mera begåvade personer kan man under arbetet komma
så långt, att de ganska väl fatta undersökningens syfte ock
metod, ock man kan i sådana få mer eller mindre självständigt
arbetande medjälpare. Vanligen får man genom frågor skaffa
sig de upplysningar, som man behöver. I så fall gälla som
kardinalregler:
att icke ge sådana frågor, som kunna besvaras med ja
eller nej;
att så vitt möjligt ställa frågorna så, att den tillfrågade
icke kan veta, vad man egentligen vill ha reda på;
e) att ständigt vara på sin vakt mot missuppfattningar i
fråga om form, betydelse, konstruktion, ock att vid minsta
tvivel i något avseende fråga om eller på annat sätt kontrollera
sin uppfattning.
Iakttager man icke dess regler, kan man lätt få oriktiga,
vilseledande svar.
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Kommer man till en alldeles främmande munart, bör man
i fråga om vare sig uttalet eller annat ej låta bestämma sig av
de första intrycken. Man kan först småningom stadga sin uppfattning.

II. Typordslistan.
Den ordlista, som hittils blivit använd för de flästa landskap, »Typord för undersökning av de svenska folkmålen», innehåller i ett häfte på 136 oktavsidor omkring tusen ord. Orden
äro så valda, att om man vet, huru dessa ord ock ordformer
lyda i ett visst mål, man i huvuddrag känner målets uttal ock
ordböjning, d. v. s. de för målens gruppering viktigaste sidorna,
av grammatiken. Orden äro grupperade under 402 paragrafer,
med flera ord under varje nummer. Ordlistan är tryckt på
skrivpapper, ock till höger om varje ord är plats tom att där
skriva in, huru detta ord eller denna ordform lyder i målet,
d. v. s.- uttalas av hemulspersonen. Hela listan skall fyllas
med en enda persons mål, ock på ordlistans första sida skola
upplysningar lemnas om denna person.
Det kan hända, att ett eller annat av listans ord ej finns
i det mål, man undersöker — i så fall söker man finna andra
ord, som svara på den fråga, som paragrafen avser att belysa.
Ordlistan är avsedd för hela Sverige. För varje särskilt
landskap eller annan större landsdel skulle vissa paragrafer
kunna strykas. En sakkunnig vet möjligen, att samtliga mål inom
ett visst större område i ett avseende ej förete några olikheter Så
ha t. ex. de paragrafer, som röra p, t, k efter vokal, betydelse endast för vissa landskap i S. Sverige (Skåne, Halland, Bohuslän)
(litpe—läbe . o. 8. v.). Sådana strykningar kan emellertid endast en värkligt sakkunnig person göra, d. v. s. den som är
förtrogen med ortens mål i det hela.
Nedtill på sidorna är plats att skriva till andra ord, som
tilldragit sig upptecknarens intresse; eller för anmärkningar om
huru andra personer uttala ordet eller formen i fråga eller om
olikheter i olika byar av socknen.
I allmänhet behöva vi en lista ifylld för varje socken.
1 sydligare landskap (Skåne, Västergötland, Östergötland) kan
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man möjligen nöja sig med varannan socken. I norra Sverige,
fr. o. m. Dalarna, där socknarna äro vidsträckta ock samfärdseln
mellan olika delar av socknen svag, behöva kanske flera listor
(delvis) fyllas för samma socken.
Den som intresserar sig för vissa speciella frågor (som
historiskt kunna vara av stor betydelse), behöver veta, hur alla
ord av ett visst slag lyda i målet. Bredvid Uppsala-listan
(Lundens lista) får man då ha supplementlistor, som man själv
eller någon intresserad sakkunnig gjort upp.

III. Ordförrådet
upptecknas på sedes-lappar; d. v. s. man viker ett vanligt skrivpappersark så, att man därav får 16 lappar (halv oktav). Papperet bör hälst vara linjerat (på vanligt sätt), ock man skriver
hälst från långsida till långsida (d. v. s. lappen skall »stå»).
Man lemnar två rader överst tomma (där skall sedan uppslagsformen skrivas). På varje lapp blott ett ord! Man kan sedan
ordna (gruppera) lapparna (orden) för olika ändamål, hur man
vill. Tag gott papper till ordlapparna (normal nr 2 eller 3).
Som »uppslagsord» — efter vilket lapparna ock sedan orden
i den eventuella ordboken ordnas — använder man hälst samma
ord i riksspråkets form (sålunda icke ett annat ord, som i
riksspråket blott har samma betydelse). Finnes ordet — som
naturligtvis ofta är fallet — icke i rspr., så »konstruerar» man
en riksspråksform, d. v. s. man tar som uppslagsord folkmålets
ord i den form, det efter »ljudlagarna» skulle ha, om det funnes
i riksspråk. Så är t. ex. Älvdalsmålets kypn = rspr. lögn,
samma måls rena skulle i rspr. heta *rödna (konstruerad form
utmärkes med stjärna). Att konstruera den värkligt motsvarande
formen kan ibland vara mycket svårt ock förutsätter ej sällan
grundliga språkhistoriska kunskaper. I avvaktan på senare omarbetning kan man provisoriskt använda en närliggande riksspråksform, t. ex. rodna för Älvdalens nyssnämnda rena.
Man skriver även på baksidan av lapparna, om så behöves.
Räcker icke en lapp till, så låter man två hänga tillsammans.
Är det mera att säga om ett ord, är bäst taga flera lappar,'
som numreras. Illustrationer (teckningar ock fotografier) fästas

32

LUNDELL, OM UPPTECKNING AV FOLKMIL.

fast med gummi, så vitt formatet det medgiver, eller förvaras
särskilt (med nödiga hänvisningar).
Man kan göra sina anteckningar först i en annotationsbok
ock därefter överföra dessa på. lappar. Detta vållar mellertid
extra arbete, ock man kan naturligtvis skriva direkt på lapparna (med god blyerts eller hälst med bläck). Arbetar man med
en person inomhus, är saken enkel. Vill man ha lappar med
sig i fickan, är bäst förvara dem i en liten portfölj (av samma
storlek som lapparna). Man sticker den skrivna lappen underst
ock har alltid en oskriven till hands överst.
Lapparna kan man skära till själv, eller man låter en bokbindare skära till ett helt eller halvt ris i sänder.
På varje lapp skall antecknas socknen, där uppteckningen
är gjord, årtal eller datum ock uPptdcknarens namn eller märke.
Det är bäst att göra denna anteckning med en kautschukstämpel,
som tryckes på nedtill på första sidan till vänster.
Idealet vore att få hela ordförrådet upptecknat. I alla
händelser gör man vid mera omfattande uppteckningar ingen
skillnad mellan vanliga ock sällsynta ord, upptecknar sålunda
även de ord, som målet har gemensamma med andra mål ock
med litteraturspråket. Endast så får man något begrepp om
målets tillgångar som ett helt, ett inventarium över folkets hela.
materiella ock andliga liv. Har man blott kortare tid till sitt
förfogande, får man nöja sig med att företrädesvis uppteckna
sådana ord, som man ej förut känner eller som ur en eller annan
synpunkt erbjuda särskilt intresse, för kända ord anteckna nya
betydelser ock konstruktioner. Somliga föreställa sig, att allmogemålen skulle vara synnerligen ordfattiga. Man har t. ex.
velat påstå, att en engelsk jordbruksarbetare skulle kunna stanna
vid 500 ord. Detta är ett misstag. Allmogens ordförråd är
tvärtom ganska rikhaltigt. Man kan vara tämligen säker på
att inom ett härad finna 10,000-15,000 ord.
Allmogemålet har naturligtvis från litteraturspråket upptagit ord för föreställningar eller begrepp, som eljest äro för
folket främmande. En gubbe eller gumma av gamla stammen
kan rätt flitigt använda ord ock talesätt från katekes, bibel ock
psalmbok. Man kan vara tveksam om huruvida sådana ord
böra upptecknas. Det är åtminstone ingen svårare synd att
låta bli dem för att i stället få så många som möjligt av
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målets egentliga ord på papperet. Säges ett ord blott i en
citerad fras ur psalmbok eller bibel, hör det i alla händelser icke
till målets ordförråd.

För att samla ord kan man gå till väga på flera olika sätt.
Man upptecknar ord, som man tillfälligtvis hör under
samtal.
Man tar för sig en ordlista över riksspråket eller något
folkmål ock söker genom att leda samtalet i vissa riktningar
ock genom lämpligt avpassade frågor få veta, huru ordlistans
ord ock uttryck återgivas i målet, med samma ord (i olika uttal) eller med helt andra ord. Det blir sålunda ett slags översättning från riksspråket eller det andra mål, som ordlistan
representerar, till det mål, som man undersöker. Man kan sklunda utgå för riksspråket från Sv. Akademiens, Lundells eller
Jeurlings ordlista, för sydsvenska mål ha till jälp Feilberg,
Linder, Nilön, Noreen-Magnusson eller andra; vid uppteckningar
i Norrland kunna med fördel användas Aasens ock Ross' norska
ordböcker eller Vendells östsvenska ordbok. Under samtalets
lopp råkar man ofta in på helt andra frågor. Det är då bäst
att följa med, uppteckna så många ord man hinner, ock först
när samtalet hotar att stanna av eller komma in på alltför ofruktbara områden, går man tillbaka till sin ordlista.
Man kan också gå m on o grafiskt till väga, uppteckna
ord efter arbetsområden eller efter andra sak liga synpunkter.
Så ha t. ex. Sundén, Smedberg ock Ljunggren upptecknat ord
hörande till jordbruk ock boskapsskötsel, Hedblom ord hörande
till fiske, Chambert ord hörande till möbelsnickeri. Man kan
bit för bit genomgå åkerbruksredskap, seldon, kvarn, smedja
o. s. v. Man kan uppteckna namn på växter ock djur, sjukdomar, kroppsdelar, kläder, bohag o. s. v. En sådan monografiskt-saklig behandling bör vara saklig även i den mening,
att vid uppteckning av ordet ock dess betydelse redogöres för
därmed förbundna föreställningar ock handlingar, så att man
för det behandlade området på samma gång får en redogörelse
för arbetsteknik, seder ock bruk, till ämnet hörande folktro ock
sägner. Några grundlinjer för monografisk uppteckning bifogas
3-123244.

Sv. landsm. 1914.
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här sist. Sådana uppteckningar bli alltså på samma gång
sakstudium ock ordstudium: för att få alla ord med ock för att
riktigt fatta deras betydelse, måste man grundligt sätta sig in
i själva ämnet.
En mängd namn på värktyg eller andra föremål, liksom
värb för tillhörande handlingar, kunna icke översättas, ock även
en vidlyftig beskrivning ger ingen säker föreställning om saken.
Man tillgriper då människans andra språk, bilden, avtecknar
— om också i enkla, föga konstnärliga drag — eller fotograferar föremålet eller vissa moment i arbetet. Man kan också
nödgas tillgripa kartutkast, planritningar, sektioner — huvudsaken är att med vilka medel som hälst förklara ordet i dess
betydelse ock dess sakliga sammanhang med andra ord. En
utförlig ordbok över ett mål blir på detta sätt en encyklopedi
eller »fråga mig om allting» för det område ock den folkgrupp,
ordboken representerar.
Samlaren skall icke — som man förr brukade göra —
skriva till ord ur andra språk, som han tycker likna de ord,
han upptecknar. Genom sådana tillsatser gör han ingen någon
tjänst eller någon glädje. Jämförelser med andra språk ock
dialekter kan en kammarlärd vetenskapsman göra vida lättare
ock säkrare än upptecknaren. Kan en hänvisning meddelas
eller en jämförelse, som den skolade forskaren kanske ej skulle
falla på, bör man naturligtvis göra det. Men i allmänhet är
det bara onödigt arbete, som leder uppmärksamheten från det
»ena nödvändiga» — räddningsarbetet.

På ordlappen skriver man
ordet längst till vänster på tredje raden. Därefter kommer
på samma rad, om så behöves med fortsättning på följande, upplysning om genus (m. f. n., om det är ett substantiv)
ock böjning;
på ny rad, med fortsättning å följande rader: betydelsen,
med uppgift om konstruktion (prepositioner);
på ny rad, talesätt (fraser), i vilka ordet förekommer.
Har ett ord flera olika betydelser, är det bäst att för valje
betydelse skriva en särskild lapp. Vid varje betydelse fogas därtill
hörande konstruktioner ock fraser.
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För substantiv angives i fråga om böjning best. formen
ock pluralform (t. ex. bok, '-a, War -kra f.); '
för vär b: imperf., sup. ock ptc. pret. pass., t. ex. bana ban
bana bantt;
för adjektiv neutr. sing., plur. samt komp. ock superl.,
t. ex. vt -t -a, -ara -ast.
Man kan spara sig besväret att alltid angiva detta, om
man ställer upp ett skema för den »regelbundna» böjningen i
målet ock vid det särskilda ordet anger blott så mycket som
behövs för att veta, till vilket skema det hör. Är ordet »oregelbundet», får man • ange flera former, d. v. s. så många att läsaren
med ledning av de lemnade uppgifterna kan fullständigt böja
ordet. Angives för ett subst. ingen plur.-form, bör därmed
menas, att den icke brukas eller är okänd.
Ju flera äkta, för ordets bruk ock betydelse upplysande
talesätt (fraser) som anföras, ju bättre. Sådana talesätt
få naturligtvis ej sättas ihop på fri hand (så vida man ej själv
är hemulsperson, d. v. s. är uppfostrad i ock med målet). Man
skriver icke ned en fras, därför att man tror eller är »övertygad», att den heter så — här är fråga om vetande ock icke
om tro. Man antecknar blott vad man själv hört ock vad man
nyss hört — annars kan minnet svika. Ock man antecknar
icke som visst vad en person, som icke värkligen kan målet,
tror eller är övertygad om att det heter.
Ett särskilt intresse erbjuda ortnamnen, sådana de lyda
i allmogemun. F. n. pågår med anslag av riksdagen ock landsting en omfattande undersökning av Sverges ortnamn. Ortnamnen lemna i förbindelse med fornsakerna viktiga upplysningar
rörande landets äldre ock älsta bebyggelse ock innehålla ord,
som annars gått förlorade. För namnens tolkning — som ofta
erbjuder stora svårigheter — behöver man veta, dels huru de
i äldre tider skrivits, dels huru de av allmogen i orten uttalas.
Det är nämligen så, att skriftformerna under tidernas lopp underkastats godtyckliga, nyckfulla förändringar (genom präster,
häradsskrivare o. s. v.). Folkets uttal, som muntligen fortplantats
från släkte till släkte, har ofta trognare bevarat den ursprungliga
formen, än det nu vanliga skrivsättet i jordeböcker, på kartor
o. s. v. gjort. Det är därför synnerligen önskvärt, att det gamla
uttalet av ortnamnen, så som de lyda i folkets mun, snarast
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möjligt upptecknas. Samtidigt böra — när det kan vara till
ledning vid tolkningen — upplysningar lemnas om ortens belägenhet ock vad folket har att om den förtälja.
Med ortnamn förstås såväl naturnamn, d. v. s. namn på
floder ock sjöar, bärg ock backar, öar, skär o. s. v., som kulturnamn, d. v. s. namn på socknar, byar, gårdar, åkrar ock
ängar. Den som lemnar en fullständig ock pålitlig förteckning
över en sockens ortnamn, sådana de på orten uttalas (skrivna
med landsmålsalfabetet), gör vetenskapen en betydande tjänst.
En besläktad uppgift är att uppteckna de i vardagslag
brukade namnen på personer, vilka ju i regel icke äro desamma som stå i dopboken eller mantalslängden. Dessa vardagsnamn äro ganska belysande för folklynne ock folkliv (se
Lundell i Sv. Landsm. IX. i; Feilberg i Dania III).

IV. Med täxter
förstå vi sammanhängande språkprov, så vitt möjligt noggrant
återgivande värkligt tal. Från rent språklig synpunkt kunde
det ju vara alldeles likgiltigt, varom de handla. Bättre är
emellertid att välja täxter så, att de även genom sitt innehåll
bli belysande för folklivet.
Idealet vore att rent mekaniskt, så som sker med grammofon, återgiva värkligt förda samtal. Det låter sig mellertid icke
göra på teknikens nuvarande ståndpunkt. Man kan icke utan
vidare i en tratt uppsamla vad två eller flera personer säga;
ock man kan ej ha den tunga grammofonen med sig överallt,
i skogen vid milan, eller på åkern vid en rast, på logen eller
vid majstången. Komma vi därhän, att vi kunna ta upp orden
utan att på något sätt besvära de talande (hälst utan att de märka
det), liksom man nu kan med en kamera knäppa en situation
— då blir det en annan sak. F. n. kan man i grammofonen
endast fä särskilt preparerade prov.
Är upptecknaren skicklig stenograf, kan han stenografiskt
ta orden — får sålunda ord ock konstruktioner absolut riktiga.
Men han hinner naturligtvis icke (ock stenografiens tecken räcka
ej häller till) att noggrant återgiva uttalet. Täxten får alltså
senare bearbetas i fonetiskt avseende med jälp av en person,
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som kan språket ock är tillräckligt intelligent för sådant arbete,
hälst naturligtvis med jälp av sagesmannen själv.
Den som icke är stenograf, förfar i regel så, att han under
samtalet eller berättelsen eller skildringen, eller vad det nu är,
med vanlig skrift antecknar så mycket som möjligt av ord
ock konstruktioner, utan att besvära den eller de talande. Lämpar
det sig icke att under själva samtalet göra nödiga anteckningar, måste man göra sådana snarast möjligt efteråt. Så snart
som möjligt måste man sedan också fullständigt skriva ut täxten
(orden). Man kan skriva de första anteckningarna med så stora
mellanrum mellan raderna, att man kan fylla i utan att behöva
skriva om alltsammans. Den fonetiska bearbetningen kan göras
senare, när som hälst, men bör naturligtvis göras även den så
fort som möjligt.
Det är för övrigt*, som nedan påpekas, visst icke nödvändigt,
att alla täxter skola utföras i landsmålsalfabetets exaktare ljudbeteckning, som kräver mycken tid, vilken möjligen kunde användas på viktigare saker.
Några ämnen, som — från innehållets synpunkt — särskilt
äro lämpliga föremål för täxter, skola här påpekas:
Skildringar av arbete ock materiella kulturföremål.
Man kan t. ex. låta vederbörande redogöra för huru ett boningshus eller en ladugård är byggd eller inrättad; redogöra för
ortens klädedräkt eller för maten som brukas; redogöra för sådd,
skörd, slåtter, för linets behandling fr. o. m. sådden t. o. m.
garnet; för livet på fäbodvallen; för fiske; för råvaror, redskap,
arbete ock produkter inom ett visst yrke.
Redogörelse lemnas för seder ock bruk vid bröllop oek
begravningar, hur det går till på marknader, hur det går till
vid julen, vid midsommar o. s. v.'
Man upptecknar allmogens föreställningar ock sägner om
sjörå, näcken, skogsnyva, om tomtar, dvärgar, spökhistorier,
om frimurare; vad som förtäljes om gamla gårdar, kyrkor, sjöar,
bärg, om krig i forna dagar o. s. v.; vad som berättas om folk
från andra orter, om turkar ock andra främmande folkslag;
om sjukdomar hos människor ock djur ock deras bot; om varjehanda naturföreteelser, om åskan, rägn ock torka, väderleksmärken o. s. v. (folkets tro ock vetande).
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Ett särskilt rikhaltigt, outtömligt kapitel (som naturligtvis hör under historien) är levnadsteckningen: vad Nk vet ock
tror om en viss person, hur han levat ock vad han gjort eller
icke gjort. En person kan ju också själv tala om sina öden,
hur han eller hon haft det här eller där, i beröring med olika
Människor.
Sagor ock äventyr (folkdiktning). Sådana, ävensom
legender, djurfabler o. dyl., motsvara i folklivet (så som det förr
levdes, med forntids ock medeltids arv) vad som inom den moderna litteraturen kallas roman,. novell, skiss. Sagan (äventyret,
fabeln o. s. v.) uppfattas icke som värklighet. Sägnen däremot
är sann, är vetande (på primitiv, traditionell ståndpunkt) —
detta är skillnaden mellan saga ock sägen.
Man upptecknar ordspråk ock ordstäv, okväden ock
skällsord, liknelser ock bildliga talesätt, som man hör.
Det är språkgods, som står på gränsen mellan dikt ock vetande.
Närmare saklig redogörelse för de olika sidor av folkkunskap som här berörts, finnes på olika håll. Här må hänvisas
till Lundells uppsats om »Skandinavisk folkkunskap» i Sv.
landsm. 1910.
Så vida dylika täxter skola ha språkligt värde, måste de
återgiva värkligt folkspråk. En stor del hittils publicerade
täxter äro snarare otympliga överflyttningar från litteraturspråket
än värkligt folkmål, d. v. s. upptecknare eller författare ha
varit för mycket beroende av sin skolvisdom eller av andrarangs svensk lektyr. Denna brist yttrar sig framför allt i ofolklig
syntax ock ofolklig tankegång i det hela. Som goda täxter
kunna betecknas de som publicerats i landsmålstidskriften av
H. & E. (b. IX), Svensen, Waltman, Grip.
Framställningen kan ha formen av föredrag eller av samtal,
i vilket flera eller färre personer deltaga. I själva värket håller
väl sällan en allmogeman eller allmogekvinna ett längre föredrag
för upptecknaren, utan att han själv frågar allt emellanåt om ett
ock annat ock sålunda söker leda samtalet åt det håll han vill,
påminner om den eller den sidan av ämnet, som talaren glömmer
bort. Det är bäst att i uppteckningen ta med de frågor, man
gör, ock de upplysningar ock jämförelser, man möjligen själv
gör under samtalet. Endast så kommer det hela att värka fullt
naturligt ock okonstlat.
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Med hänsyn till den språkliga sidan kunna sådana uppteckningar ur folklivet, som ovan omtalas, ges i väsentligen tre
olika former (jag förbigår här grammofonplattan):
Uppteckning i landsmålsalfabet (som de nyss nämnda
uppteckningarna av II. & E., Waltman, Grip). En sådan täxt
ger alla de upplysningar, som en täxt kan ge; tjänstgör — så
vitt nuvarande tekniska jälpmedel tillåta — som avbildning av
talspråket i uttal ock böjning, ordval ock fraseologi. Den bild,
man så får, är visserligen ej lika exakt som fotografien; men
den motsvarar åtminstone den utpräglat realistiske målarens tavla.
Uppteckning på folkmål i grov skrift, d. v. s. i huvudsak med inskränkning till det teckenförråd, som det vanliga
latinska alfabetet äger. En sådan uppteckning kan vara alldeles exakt i fråga om ordval, böjning, syntax ock fraseologi,
men återger blott i mycket grova drag uttalet. En sådan uppteckning kan jämföras med målarens skiss eller med Döderhultarens yxskulptur, kan poetiskt-konstnärligt ha en överdådig
värkan; men ger naturligtvis för vetenskapen mindre än den noggrannare uppteckningen i landsmålsalfabetet. Den som »kan»
målet, kan mellertid med ledning av sådan täxt återgiva folkmålet alldeles exakt. Ex. på sådan uppteckning finnas i Sv.
landsm. 11. 9 ock III. 2, ock i samma tidskrift av SvenOn,
Iljelmström, Nordlinder o. a. Förträffliga täxter i grov beteckning finnas också av Djurklou, Bondeson, Eva Wigström o. a.
Man kan ha målets ord ock fraseologi, men överflytta
orden i uttal ock böjning till riksspråk. Ord som icke förekomma i riksspråket, böra då i regel skrivas i den form, de
skulle ha, om de tillhörde riksspråket (litteraturspråket). Det
kräves stundom rätt grundliga språkhistoriska kunskaper för
att sålunda överföra dialektord till riksspråksform. För övrigt
kunna på detta sätt innehåll ock form komma i strid med varandra på ett sätt, som är estetiskt föga tilltalande.
Täxter skrivas (renskrivas) på kvartblad, som fås, när ett
skrivark vikes i fyra delar. Det är bäst att ha på vanligt sätt
linjerat papper, i vilket fall mun skriver från kortsida till kortsida. Det är bra att på högra sidan ha en med röd linje
avgränsad marginal på 4-5 cm. bredd. Upptill i mag inalen skriver man meddelarens namn, ålder, hemort (by, socken,
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län) ock, om man så hava kan, andra personalier. Nedtill på första sidan skriver man sitt eget (upptecknarens) namn
samt datum ock årtal. Man kan skriva på båda sidor av papperet. Är täxten för lång för att rymmas å båda sidor av ett
kvartblad, låter man två sidor hänga ihop i ryggen (till vänster);
kräves ändå mer utrymme, sticker man in lägg ock fäster ihop
läggen i ryggen, så att det hela blir som ett häfte.
Skriv aldrig olika saker på samma blad!
Mindre täxter, o_rdspråk o. dyl., varom talas ovan under 6,
skrivas på »ordlappar», d. v. s. likadana lappar som man använder för ordsamlingen.

Grundlinjer för monografisk uppteckning
som exempel avtryckta efter Uppsala landsmålsföreningars samlingar.
•

A. Djuren i folkets tro ock diktning.
1:o) Djurens namn ock tillnamn (ex. bjån ock nalle,
varg ock gråben, rägnfogeln ock pjuta, väggsmen ock dödsuret);
brukliga namn på hane, hona ock yngel (ex. grävil som namn
endast på hanen, grävilsugga, grävilgrisar ungarna); lockock skrämselord (ex. käne, käne! lockord åt gässen, hut åt
hunden o. s. v.); uttryck för parning ock läten (risa om
hund ock katt, orrens läte hukker, ekorrens smakk o. s. v.).
2:0) »liärm», ljudlika härmningar av djurens läten (ex.
ntjea 011, mjäl 011, dä ä för värmt säger katten, då han fått
alltför varm mat; bläsandens läte tyder man med: vi ro, vi ro;
svalans kvitter: syster, syster, Marja fyllte mäg för selversaksa
o selkesnyste, män jä vet int, omm dä ii sannt äll int o. s. v.).
3:o) Ordspråk ock talesätt om djuren, liknelser ock jämförelser (ex. sura, sa räven om rönnbären; kråkan säger om
våren, då hon kommer utsvulten: gullknappen för dynglorten,
om hösten, då hon är fet ock mätt: tri öre för korngyln; medan
lusen kunde tala, sade hon: koka mig i lut, så är jag sju dagar
sjuk, men badsturöken ock nageltrånget är det 'värsta jag vet).
4:o) Gåtor (ex. som kritan vit ock som kolet svart, kan
inte tala, men väl skratt).
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5:o) Djuren i lekarna (ex. katt ock råtta, hök ock duva;
lek med nyckelpigan: man sätter hänne på fingret ock säger:
jungfru Marie nykkelpige, je mäg lite gull, äljes skö jäg sätt
de i'n brinnande ugn; liknande med gräshoppan: tjöre-, tjöreloppe, je mäg lite tjöre etc.).
6:0) Djurfabler — från »den tiden, då kräkena talade»
(ex. räven ock björnen, orren ock tuppen, anden ock snå:ppan).
7:0) Sägner om djuren (ex. hur haren fått kluven läpp;
katten ock räven; grodan som prinsessa).
8:0) Varjehanda föreställningar om orsaken till djurens
namn ock skapnad (svalan kallas så, emedan hon flög över
Kristi, »Elugsva/arens» kors); om deras levnadssätt (ex. svalans
vistelse på sjöbottnen vintertid); om förvandlingar (ex. katt
till häxa, människa till varg eller björn, djävulen till svart
hund eller katt, gök till hök, snösparv till gråsparv); huru man
kan göra sig av med vissa obehagliga djur (ex. bränna
ormar, leisa bort vägglusen); om faran av att döda vissa djur
(ex. svalan, igelkotten, bien, näbbmusen m. fl.) m. m.
9:o) Varsel, som vissa djur giva om väderlek, årsväxt,
dödsfall, olyckshändelser (ex. snösparven bådar vinter, ekorren
eller fjällemlar i mängd svagår, uggleskrik dödsfall), samt vissa
djurs betydelse i drömmarna.
10:0) Djuren i folkmedicinen (ex. rävlunga mot blåssjukan; harmage mot »livsjukan», d. v. s. diarré; grodben såsom
älskogsmedel; löss mot gulsot; bäverns ock själens huvud mot
vättar ock sjörå; en död skata ovan stalldörren mot ofredande
makter o. s. v.). Märk särskilt husdjurens sjukdomar ock
boten därför!
11:0) Djuren i jakten ock fisket (ex. gammal vidskeplig
tro på förtrollade björnar, storgalten, älgar, storbrien; på tjädrar
som endast kunnat skjutas med silverkula, samt på bortgjord _
fisk); jakt- ock fiskeuttryck, egendomliga fångstsätt m. m.
Naturligtvis kunna för ett ock samma djur endast sällan
alla dessa rubriker ifyllas. Ett visst djur förekommer t. ex.
icke i någon gåta; för ett annat finns' kanske ej något »härm»
o. s. v. Vad djuren i jakten ock fisket angår, finnes naturligtvis oftast ingenting att anmärka om sådana, som ej äro föremål
för fångst.
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Det är ingalunda nödvändigt, att uppteckningarna ordnas
efter ovan angivna synpunkter, ehuru det visserligen i hög
grad underlättar det slutliga redaktionsarbetet, om i alla uppteckningarna en viss ordning iakttages. Det vore i så fall
lämpligast att sammanföra på ett ställe allt vad som finns om
ett visst djur: med tanken på detta genomgår man de särskilda
rubrikerna ock antecknar därvid, vad man i varje ifrågavarande
hänseende vet om djuret. Är om djuret i fråga ingenting för
en rubrik känt, så förbigås den siffran.

Exempel på uppteckning.
Haren.

1:o) Namn:
Harpalt (skämts.)
Jösse, Jöns
Back- bärg- mohare, benämHarsten
ningen på grund av olika levHäre (hanen härebukk)
nadssätt.
Jommel (låneord från lapskan)
Läte: mäckrar: Tydes skämtsamt med: Pär, Pär!
3) »Rädd som en hare.» Om haren säges:
»Jöns på rågen
ä int nå hågen [eftertänksam];
när rågen ä mogen,
reser Jöns åt skogen.»
Då haren märkte, att det ej fanns något djur, som var
rätt för honom, men han måste vara rädd för alla, blev han
så ängslig till sinnes, att han sprang till en skögstjärn för att
dränka sig. I det han kom fram till vattnet, var där en
gädda, som stod ock solade sig vid strandbrynet ock som av
harens skutt skrämdes ock sköt ut från stranden. Haren vart
då så glad över att någon ändå blev rädd för honom, att han
började gapskratta, så att överläppen sprack sönder. Därav
kommer det sig, att haren har kluven överläpp än i dag.
»bäraren», ett väsen som tros på vidskeplig
Bjäran
väg kunna frambringas ock som till sin ägare »drager» andras
egendom, i synnerhet mjölk ock smör) förmenas Stundom taga
gestalten av en hare, »mjölkhare».
Haren väntar lik, när han kommer fram till gårdarna.
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10) Urinblåsan av hare botar för dövhet. — Harmagen torkad
stillar diarré.
B. Julens firande
samt alla de plägseder, skrock, sägner o. d., som därmed stå i
samband.
Förberedelser till julen: stadsresa, slakt, brygd, bak,
rengöring inom ock utom hus, tillrustning av ved, gåvor till de
fattige, julkost m. m.
Julafton: »dopparedagen»; »kringgöra» (spinna, nysta);
julhalm ock julgran; julbrasan; julaftonskvälMn: julgåvor till
vänner ock husfolk, »julljus», måltiden (maträtter, dryckesvaror,
rim ock skålar); husandakt; — fodring av boskapen; föda åt
sparvarna.
Förplägning av tomtarna; årsgång ock andra förebud
av olika slag: ljusets förhållande julnatten; seende genom vigselring, vattenglas med äggvita för att se den tillkommande
makens yrke; företeelser vid midnattsstunden (boskapens talande m. m.).
Julottan: de dödas julotta (faran att komma till kyrkan
vid denna tid); ljus i fönstren julmorgonen; lyse ock bloss på
kyrkvägen; bålet vid kyrkan; själva gudstjänsten (barnen medtagas, ljusens förhållande i kyrkan, deras slocknande på altaret
ock annorstädes samt allt dettas betydelse); hemvägen ock
brådskan hem; besök i fähuset efter hemkomsten m. m.
Livet ock sysselsättningen under juldagarna.
Tiden mellan jul ock nyår; skrock: man får ej tröska o. d.
Julkalas ock jullekar, skildrade så utförligt ock noggrant som möjligt med särskilt angivande av tiden, då de
vidtaga ock upphöra.
Naturligtvis anföras i uppteckningen de folkliga uttryck
ock talesätt, som förekomma.
C. Om länder, landskap, orter ock deras
inbyggare.
1. Uttryck ock talesätt, t. ex. spansk = högfärdig; fransosen = venerisk sjukdom; leva som en ryss; norrbagge; dra
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åt Helsingland; Lapp-Stockholm = Lycksele; kroppkaka =
öländing; slå en dalkarl i en o. s. v.
Ordspråk ock ordstäv, t. ex. »vad gör inte tysken för
pängar?» »Sätt en småländing på en stor sten ock ge honom
en get, så föder han sig.» I Östergötland säga ärterna i grytan:
»tocka dej, tocka dej!) i Småland säga de: »här är jag, var är
du?» — När skogsbon kommer till Falköping ock uppköpare
fråga, vad han har att sälja, svarar han: »tvagor ock svepor
ock kvastar, tja, tja, tja», slättbon åter säger: »vete, råg ock
ärter, puh» o. s. v.
Hur man härmar folk från andra orter, t. ex. käffemädäm ens kätt på Kälmäre mälm (om Kalmar); nakken o
bakken o takk vakkert (med samma a som i hake, tala) o. s. v.
Föreställningar ock tänkesätt, t. ex. hundturken äter
kristna; finnar ock lappar trolla; finnar i vädervillan (virvelvinden); ryssarna äta ormar, paddor o. s. v.
Sagor ock sägner, t. ex. om knallar (simma över linlandet, räkna näsorna, komma till kyrka o. s. v.); om slättboar ock göingar; om öländingar; om dalkarlar; om tattare; om
lappar o. s. v.
Ramsor om socknar ock byar, t. ex. Svinsta svin,
Grebbo grin, Askeby stackare, Törnvalla rackare etc.; i Ginkelösa går di o läser, i Vänge har di inget snus etc.; Folkärna
lortar, Grytnäs krokar, Bysockens tokar o. s. v.; Burträska o
snusaska, Nysätrabon o bussaron, Skellefte-bon o rankdon o. s. v.

Gåtor ock visor om invånarna i socknar, landskap
o. s. v.
Vid uppteckningen iakttages följande ordning:
Först kommer vad som rör främmande länder ock
folk: Norge, Danmark, Tyskland, Holland, England, Frankrike,
Spanien, Italien, Österrike, Turkiet, Polen, Ryssland — Amerika,
Afrika (negrer) — judar, sigenare (tattare), lappar ock finnar.
Vad som rör städerna i ett rike, antecknas under riket i fråga.
Sedan kommer itad som rör landskap i Sverige ock
Fin nlan d (i ordning från söder till norr). Innanför varje landskap upptages vad som rör inom landskapet liggande härader,
socknar, städer samt andra landsdelar ock orter.
Till ämnet hörande uttryck, ordspråk, ramsor o. s. v. skrivas
så noga som möjligt efter folkets uttal. Endast sådant meddelas.
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som ni hört bland folket, icke vad ni läst i böcker eller tidningar. Vid uppgifterna lemnas upplysning om i vilkensocken,
i vilket härad eller åtminstone i vilket landskap ni hört det
upptecknade.

D. Namnskick,
folkets sätt att i vardagslag benämna varandra, vardagsnamn
ock öknamn.
1) Som vardagsnamn bruka användas
enkla namn: a) blott dopnamn, t. ex. Kalle, Ludde ;
b) dopnamn ock farsnamn med -son, t. ex. jan pcep (Jon Pärsson); e) tillnamn, t. ex. Hultgren, Eriksson; d) yrkesbeteckning, t. ex. kyrkhärrn, befallningsman, murmästarn.
Nyssnämnda namn bestämmas ytterligare genom:
a) dopnamn eller släktnamn (fars, farfars, farfars-fars; mors,
morfars, mormors etc.), t. ex. Nisses Kalle, Strömgrens Kalle,
Karolinas Palle; b) ortnamn, t. ex. Kalle i Bäcktorpet, Liss
Olov, Murmästarn på Bo; c) yrke, t. ex. Snickare-Kalle.
Anm. Bestämningen står antingen i sammansättning: NissaKallen, Grönkälla-Kalle, eller som genitiv: Nisses Kalle, eller
med preposition: 011e på Mo.
2:0) Som öknamn räknas alla namn, som ej gärna användas
i personers närvaro. Äro av de mäst skiftande former, varför
någon gruppering av dem ej kan givas.
Vid uppteckningen torde man lämpligast förfara så, att man
för varje by tar upp personerna efter gårdar ock stugor, så långt
man känner invånarnes vardags- ock öknamn. Om så ske kan,
är det bäst att använda landsmålsalfabetet, det är dock ej oundgängligt. Vid varje namn angives förklaringen, så vitt den är
känd. Ock därvid bör särskilt angivas, om förklaringen är säker
eller blott förmodan.

Jan Halfvordssons uppteckningar
utgivna av GUNNAR FREUDENTHAL.

Upptecknaren av dessa sägner ock skildringar, Jan Halfvordsson, föddes å Taxån i Dals Eds socken den 18 januari 1819.
Hans fader, Halfvord Olsson, var en på sitt sätt märklig man.
Han ansågs allmänt vara en trollkarl, vilket bland »Värmlands
Dals» halvhedniska befolkning ej innebar något annat, än att
ban troddes äga en hemlighetsfull makt att till eget ock vänners
bästa ock fienders fördärv leda naturföreteelsernas gång ock
människornas vilja. Trollkunnig till sitt gry, utvecklade han
denna egenskap ytterligare vid två besök hos en mäktig trollkarl i de värmländska Finnskogarna. Efter det senare av dessa
besök menar folktron det var som han faktiskt fann en liten
yxa av rent guld, troligen fordom offrad åt någon gudomlighet,
på botten av en uttorkad dam å egendomen Onsön i sin hemsocken. Han sålde yxan till en guldsmed i Fredrikshald ock
ansåg sig då så välbärgad, att han köpte en egendom. Pänningarna för yxan skulle lemnas terminsvis. Emellertid underrättade
köparen honom ett tu tre, att nu vore yxans värde guldet, ock
Halfvord, som ej hade kontrakt eller vittnen, måste gå ifrån
sin nyköpta egendom ock återtaga sitt gamla yrke, som bestod
i att stampa, d. v. s. valka, vadmal. Han bar därav yrkesnamnet »statnparn», ock hans son nämndes under hela sitt liv
»Stampar-Jan».
I bygder, där »vidskepelse» ock »övertro», tack vara prästernas ock framför allt folkskolelärarnes »upplysningsarbete», blivit
utrotade, är en sådan karl som Stampar-Jan omöjlig att finna.
Han var en skald, ej en rimmande efterliknare med en viss
litterär halvbildning såsom ett par kända »bondeskalder», utan
en så ursprunglig ock naiv som någonsin funnits. Men en primitiv skald skildrar blott vad han tror på, ock Jan Halfvordsson
trodde fullt ock fast på hela sagovärlden. Hur matta äro icke
hans små anteckningar mot den fantastiska framställning, han
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kunde giva muntligen! Men han var väl den sista av sitt slag
även i sin avlägsna bygd, ock mot slutet av hans levnad funno
blott hans mer eller mindre tillförlitliga väderspådomar troende
åhörare.
Att skildra denne mans levnad är ej något lätt tilltag. Ty
det stilla livet i de västra gränstrakternas skogsbygder under
mitten av förra århundradet lemnar ej några hållpunkter. Såsom jag minns honom, var han en böjd åldring med spår av en
numera mistad kraft ock en ädelhet i dragen, som ej är alldeles
vanlig bland folk av hans klass. Men de äldre männen visste
att omtala, att han varit en av bygdens starkaste karlar ock
skickligaste jägare. I hans barndom funnos naturligtvis inga
folkskolor i bygden, men hans mor lärde honom läsa, ock att
skriva tog han av sig själv. Märkligt är, att redan då oförmåga
att läsa var mycket sällsynt ock ansågs som en skam. Med
skrivningen var det annorlunda, ock de flästa kunde ej läsa
skrivet.
Någon boksynt man var Stampar-Jan självfallet inte, utan
hans lektyr inskränkte sig till bibeln, almanackan ock måhända bondepraktikan. Det behöver väl knappt sägas, att hans
yrke var kroppsarbetarens. Mäst var han timmerflottare ock
sågare, ock i dessa egenskaper kom han, då medelåldern redan
var liden, till Halland ock slutligen till Mark i Västergötland,
varifrån han återkom såsom den vithårige åldring, utgivaren
lärde känna.
Jag har redan antytt, att Jan Halfvordsson själv trodde på
den mystiska värld, vilken levde i hans sägner. Ock huru
skulle han annat kunna? För hans samtid ock klass var undret
något vida fattbarare än naturföreteelsen. Visste ej de gamle
att tala om underliga äventyr, dem de själva upplevat? Hade
ej Jans fader, den gamle Halfvord, genom trolldom letat sig till
en yxa av guld? Ock vid rundspisens sken i de långa vinterkvällarna glödde fantasin i kapp med eldslågan, ock värkligheten upplöstes till falnande aska. Så blev då sagan barnets
andliga uppfostran, ock mannens lugna liv ock enkla upplevelser
motsade ej barnatron. Jan Halfvordsson var ej något undantag
från sin samtid. Han trodde sig själv kunna trolla, om också
ej i den grad som fadern. Han visste besvärjelser ock kände
signerier över jakt- ock fiskredskap. Han bar nio ormtungor
fästade vid sitt metspö för god fiskelyckas skull. Men han var
som sagt »den siste trollkarlen».
Jan Halfvordssons skrivkunskap var självvunnen ock nödtorftig. Med ortografiens regler var han i det närmaste
okänd, vilket läsaren av dessa sidor torde ta hänsyn till. Isynnerhet måste jag påpeka, att användningen av enkelt ock dubbelt
konsonanttecken ej har den minsta fonetiska motsvarighet. Ock
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de stora ock små bokstäverna brukas i manuskriptet på ett sådant sätt, att jag funnit lämpligt att i läsarens intresse helt
ock hållet omreglera deras användande, skriva egennamn med
stora begynnelsebokstäver ock alla övriga ord med små, oberoende av interpunktionen, vilken helt ock hållet saknas i originalmanuskriptet.
Angående dialekten i handskriften må nämnas, att den är
en ofta arkaiserande skriftsvenska, starkt blandad med dalbomål.
Särskilt ofta förekommer i vissa ställningar den vanliga depalataliseringen av I -~ ö ock å -y- å. Den likaledes inom bygdemålet ej ovanliga ändringen 6 -› ä har ej kunnat iakttagas, då
Jan Halfvordsson för båda ljuden använt ett tecken, som liknar ä.
Vid läsningen har jag i detta senare fall följt skriftsvenskans
bruk.
På tal om skriften vill jag begagna tillfället att upplysa, att
jag på några ställen insatt ord ock tecken, där dessas uteblivande otvetydigt beror på glömska ock gör täxten oläslig,
t. ex. a i sktt = sagt. De ord ock bokstäver, vilka jag för
tydlighetens skull inskjutit, äro satta inom [ ]; de, vilka äro
särskilt överflödiga eller hinderliga för meningen, inom ( ).
Eljes hänvisas till noterna ock till den lista, jag uppsatt över
ord, vilka till form eller betydelse i större mån avvika från
riksspråket (dessa ord äro i täxten märkta med en efterståeude
stjärna).
Uppteckningarna äro gjorda under åren 1904 ock 1905, således då upptecknaren var 85--86 år gammal. De äro med
blyertspänna skrivna i fyra små häften. I täxten här nedan
äro de ordnade i tidsföljd, så långt denna kunnat fastslås.
Den, vilkens övertalningar i främsta rummet förmått Stampar-Jan att nedskriva dessa sidor, är Bruksförvaltaren Fr. Ekström i Dals Ed. Ock på samma gång jag nämner detta, vill
jag hembära honom ett vördsamt tack för de många värdefulla
upplysningar, varmed han understött mitt arbete.
Vidare är det mig en angenäm plikt att uttrycka min tacksamhet till Docenten vid Göteborgs Högskola, numera Rektor
Gideon Danell för välvillig granskning ock goda råd.
Upptecknaren själv kan jag ej mer nå med en hyllning,
på vilken han väl för övrigt ej skulle ha satt något värde.
Han dog nämligen den 3 -augusti 1907 i ytterst torftiga omständigheter å samma gård, där han sett dagens ljus i en för folk
av hans kynne gladare ock lyckligare tidsålder.
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[Sagan om jätten bf39:991.]
väster omm Ed är en gammell grav mäd 3 stennar, en vid
huvudet, en vid bröstett, en vid föterna. hella graven [har] 18
alnars längd. graven är vid Bårgåle kållel väster om Kasse
högen väster om Bårgåle mon på Klef marken å vägen till
Nårgett [och] Hallrud. väster om graven på ett bärg ligger 5
stennar som äro 5-6 kvater i diamiter. de bar han och kastade
,eftet gränse hundar. han bar sådane i vante loven. de 5 som
är kvar ligger på ett slätt bärg väster om graven, på andra
sidan vägen mitt emott graven där är grävett i sanmon 2 en lång
grav [om] 15-20 alnars bredd och 100 alnar lång i si[ä]lfva
mon, den kallades Bårgåls löga. alla dessa limningar 3 syns än
i dag. den lögen är roliga att se uppå. gräfven är hon, dätt syns
tydlik[t.] Bårgål kastade en sten till sin kammratt Navar på
Navarsörna, som ligger i Stene viken utan för bått stötta. kallas
Såte sten. män så kastade han en dito, som ligger mitt i mälan
.örna. den syns, när man far sjön Storre Le 4. så kastade Navar
.en, som ligger i Klefmarkens lamme tona än i dag.

[Halvard Bryngelssons äventyr.]
på 1600 häller 1700 tallet kom bortt en tiurr för Halfvard
Bryngellson i Klefmarken. han tog sin byssa 6 ock en kllave
mädd biälla på ock gek ock ruskade på. som han stod på bärget,
varr t[i]uwann till att flå. den ene sprang in i tiuve stugan
efter sin bysa ock sköt på Halfvard, men dät klekade. kleka
dät för dig, så bräner det för mi6, sade Halfvard. ti[u]fen datt*
bårjeia kbla [kulle], enligt folktron jätten bbrjels grav.
sandmon
8) lemningar
4) Stora Le
8) Hyperhögsvenska i st. f. bössa.
8) Stampar-Jan ansåg det olämpligt att skriva ut »mig», emedan
han ej kunde tänka på ordet utan att förbinda det med miga =. kasta
vatten.
4-123244. Sv. landem. 1914.

50

JAN IIALFVORDSSONS UPPTECKNINGAR.

baklä[n iges, ock dän anndre sprang ått grä[n]s vägen1. Halvard
efter. i Stuve luns kleven där slog han till mäd givärs kålfven,
så han föll dödd till marken med ens. Halvard till baka till
tiuve stugan. där låg den död. kvinnan som var mäd var för
svunen. Halvard hemm ock berätade, hur han hava rasatt mäd
[tjuvarne]. så gek han till Eds präste gård ock talte om fdr
prästen, att så var till gått. prästen sade: gräv däm neder. den
enne [ligger] i Stuglunsklefven, ock den andre ligger vid tiuve
stugan. i den stugan var många saker. Halfvard läte2 lysa på
i nästt gränsa[n]de kyrkor, ock fålkett fek i gän myket af dett
bortt kommna. i stugan har de brynt på en bärgs rygg. den är
slätt efter bryning. dätt var knivar ock yxar. Hallen som hakitt
står som förutt3. ock sådan är dän stugan på västre sidan store
Gräsmåse. så var slutt.

[En bärgtagen.]
på Nolsätrett tiänte en dräng, som skulle ått Grave mon
ock flå bark. emott kvälen skulle han gå hemm ock satte sig
att villa vid sollned gången. som han satt, var han inne i bärget.
där satt han. gäte käringen lag[a] till god matt, män han ått
intet, så säg[er] käringen till gäten: han äter intet s[a]de hon.
s[l]äp uten, sade gäten. så var han på samma stä,lett igän, tog
barke bol* ock gek hem till Nolsätret i gän. de frågade, var
[han] hade (hade) varet så lä[n]ge. han sv[a]rade: [jag] har varit
i Räfekuls bä[r]gett ett dygn. hur var dätt där [frågade dej. en
gammal stor gube mäd lågn skägg, ock käringen var även stor.
hon släp[t]e att en sådan mä[n]gde sttore grå sör* ock värar*,
en sttor hopp. deta s[a]tt jag ock såg. i bärget var jag ett heltt
dygn. data bärgett är västter om Bårgåls grav, en bitt 'änger
väster [finns] myken kattesten 4 i samma bärgett. jag mins den
gätten 5 ock såg honom mång[a] gånger, när jag mindre var. de
talte mäd honom.
Vägen till Norge, anlagd av Karl XII år 1716, nu förfallen.
i&ta, impf. av Wel 1. la 'låta'.
Meningen är oklar. Antagligen är här ,ett hopp i berättelsen.
Hall = häll. hakitt är måhända ett falskt supinum av v. heeka*.
Vit kvarts.
Möjligen felskrivning: jätten i st. för drängen.
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En gamall sägen senn 1600-tallett omm en nott som blefv
bunen genom en finne på Räfmarken.
de komm att talla på fesske. män hann sadde: iag kann
binda dän, slå err i hoppa. nu är snartt tiden inne, [när] mann
skall kassta upp feske reddskapp. dätt är dänn 6 februari Dorotea. dätt gör vi där uppe på dänn dagen. så slogo de sig i
hoppa ock bantt notten. de varr 6 omm dän. närr honn var
färdig, börgade de på vigge nottenl ock gorde dänn fardig. dän
24 februari varr han mädd ock gorde fesske b[r]åttar på flerra
fassonner. se bilden2, så drogs upp flerra varp i Husse tiärnett
mäd vigge noten ock Röss vass tiarnett på flerra ställen ock i
Trestiklen 3 på flera ställen. närr allt varr färditt, börgade de i
Husse tiärnett ock. feck så myckett, så de bytte* mäd sättongen 4
vidd landett. på samma viss i Rössvass tiärnett. de körde till
Fälle ock bytte* dän. så varr gubarna väll nöida mädd finnen
ock notten. så kom en man från Bålsbo ock talade mädd honom
om sin hustrus siukdom. då svarade hann: då får ni hava mi
över natten, förr all dell, hann blev mädd. han sadde ingen
ting dän dagen, män omm mårgonen, när hann komm in, sade
hann: i natt harr häntt en star skada långtt norr i Nårgett.
nässtan hella staden brunen. är ni så godd, så vett ni alltt mera,
sadde kålsboon. honn harr gått förr tilitt 2 upp efterr barnetts
födellse. honn harr fåttett i noorrdan vinden, så gavv han henne
en lapp i munen. dän skolle 6 hon hava, tills dän blev genom
blött, ock spotta dänn i elden ock sedan anna* 3 gånger i bar1) Vidjenoten, ett notliknande redskap av björkvidjor, järntjuder
o. s. v., som användes till att före notdragningen rensa botten från
bråtar o. d.
2)1 originalhandskriften äro här i »marginalen» 5 ritningar: »1.
vigge notten. 2. kåres bråte från landett. 3. kårrss bråtte på iuppett.
4. så lägger man ett varpp på iuppet se bilden till att håva på dän
är under vatnett. 5. bråtte till att håva utt vänditt ock in vänditt.
alla dässa bråttar äro mycket förr månliga. kårss brätten mädd stakar
runn bråten mäd stockar».
tråstekan; på kartor o. d. vanligen Trestiklan eller Trästiokan(!).
sietog ('sjätting'), numera
ursprungligen väl 1/6 tunna.
3) tib, dalbomål = tidigt
6) Ordet är genomgående stavat med o utan motsvarighet i uttalet:
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nets munn, förr hann varr klen hann mädd. honn hadde llegatt
ett årrs tidd. nu fårr vi se, närr 12 timmar är gångna för bi.
hon sade: iag är redan bättre. så pass haver iag intet känntt
mi någen gång för t. å Anders kom. — ock se nu mysser den lille.
dätt haver vi aldri sett för. — dätt var av eder mjölk hann var
siuker2 , sadde gubben. Annders efter enn katte pung3 mädd
silfver pängar ock fråga, vadd hann skall hava. han sadde: iag
tager aldrig någett häller säger i fråån. dätt haver iag aldri gortt.
män dätt de giver mi dätt tagger iag. han blefv i Kållsboo i
fierra dagar. ock ryktet gårr. dätt komm en från Rör vicken
som ville talla mädd honom. ock när hann hörrde, dätt varr
öppan TOSS, sadde hann: tror han sig att sitta i dän källan där
uppe i måssen, dän mädd dän grova ådren, j. 24 timmar mädd
båda benen? män de får icke varra urr vattnett på de 24 timmarna som han setter där. ni får varra 2 till biträde ått hånom.
hella tiden skall ni varra mädd hånom till biträdde. görr som
iag haver s[a]ktt, omm hann står dätt. närr iag gårr från Räfvmarken, hälsar iag på hånom. ock ingen anan smörria änn
hanns egen urrin får begagnas, ock görr besstämtt vadd iag haver
saktt. så forr budett till backa, ock så forr finnen ock kåålsbon till Sttene landett i gän till Räfe marksgubarna i gän ock
pratade mild däm om fesskett. ock hann sadde: närr fissken ärr
i full leck, så tagg mädd 2 hässtar ock spänner, så klövar i dän
hemm. så gorde gubarna, ock de klövade ock baarr från Tre
stiklen i storma mängdar 4. 'så samlade de sig, närr hann skolle
taga avsked av däm. hans hälsning, närr han komm inn: Guds
fredd härr inne, ock närr hann gek: Harran varer i mitt ställe.
ock så blevo de mädd ock rodde till Rör vicken. dätt var 3
vecker efter dätt hann hadde badatt sig. si därr, sadde de som
roodde, där gårr hann ock slåår. så geek de bortt till hånom.
ärr du altt uppe i arrbettet? — iag ärr så gladd, så ni tror
dätt icke, så mån[g]a årr somm iag harr legatt. si därr ärr väll3
foy 'förr'
ftiAlca är formen för både mask. ock fem. Böjningsformen på -er
har jag ej funnit inom Vedbo härad.
Vill antagligen säga »en pung av kattskinn».
meegda, plur. miegdar. Pluralen på -ar är antagligen en analogibildning efter släde etc.
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dän manen, kann iag tro. hann tackade honom ock dätt
gärtligen. finen sadde: du varr en mästare somm kunde hålla
iag kände alldri till minna bena från knäna altt nerr
utt.
till fotte bl[a]den. — dätt varr gått du hålldel utt. därr blev
gubarna till andra dagen ock rooade sig ock skelldes ått mädd
(mädd) glädge. män finnen blev kvarr några dagar. så varr
även frågen omm betalning. iag säger aldri från, män om de
giver mi sär skilltt, dätt tager iag emott (som han fick till skängss,
män inte för dätt). ock så togo de afskedd mädd var andra, som
finnen litid brukade: Herran varre hoss ederr i mitt ställe! så
geck hann, så varr dätt slutt mädd linnen.
[Sjöråt.]
dätt ;varr på 1600 tallett de drogo flott i Trä stiklenn ock
feck dän lella tössen i notten. som de hadde spänner mädd att
hava fisken i, tager de bene mädd till Räfmarken ock havde
henne i ett karr. män honn velle till backa. dätt låva de henne.
så bigödd 2 de henne matt. män örrell* ock rögga* varr helnes
matt. abår 3 ock mörrtt kallade honn morrs supple bitgerr*. dätt
ått honn intet annatt än örrell ock rögga. ock så barr de henne
till backa. närr de villade, pratade hon omm förr däm, hurru
mycken silfver malm dätt ärr i Pyylse kulle, så Dallss lannd
förr slårr intet mott dätt varde därr ärr, män minn moorr haver
dätt [sade hon]. så varr de framme, ock närr honn feck se Tre
stiklen, börgade honn att spratsla ock blev så gllad. ni skall få
fissk, iag skall ackta nai förr dänn notten. ock så förr svann
honn, ock de feck fessk i mängde viss, förr de varr bra emott
henne. män dän holinge tössen* de hadde i Räfemarken llätte4
aldrig blli henne, uttan hadde kånster mädd henne (dän holinge
töss). honn fann ppå att badda i Tre stiklen, ock därr satt honn
i vattnett mädd annsiktet ått nacken kring vriditt. de vadde
utt till henne. så geck vattnett intet upp till knäett, därr honn
satt. så varr hon betaltt förr sinna kånster mädd skörå ungen.
Jag har ej hört formen på Dal. Impf. är
lär dock formen ofta ha förekommit.
bjöd
3) etber
4) titt. leta, impf. av låta.

hat. 1

äldre tider
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om Brynggell llalfard son på irrud på Klefmarken ock
hanss syner vid Trre stiklen när han lägg där ock mettattde.
rädsom dätt var gorde dätt enn durr*, så vattnett stodd rätt
upp somm en masster sttåck, så långtt han kunde se. män han
såg intet vatten falla neder. ock så en annan gång vidd damma
tiärn såg han somm en gärdessgårdd tätt på varandra [svartklädda gummor med vita huvudkläden] gå upp förre en backe
frrån Trestiklen enn litten vägg, som gårr till 011kärns b[r]åtanelock de voro många. ock såg hann en [syn] 3 gången, så som 2
knytte i hoppa knutna kom från öster till vässter ock harvade runtt omkring varr andra. knyttena voro vitta. ock så en
4 gång gorrde Bryngell ock iag på enn varrme* back Tre
steklie damen ock törkadea oss. så börgade dätt rarumla* vidd
dammen, ock Bryngell geck. män då var ingen tinng uttan tystt.
så säger iag till Bryngell: ärr de intett mädd? — dätt varr
intet vårtt fållk som ramladde, däm hörer iag intet till [svarade Bryngel]. ock iag hörrde, när Bryngell var på dammen, dätt
tystt där mädd. dätt varr Ereck Freutentall ock L. M.
Ekström vi väntade på mädd några andrra, som varr mädd däm.

om Bryngells spiss vidd Klennenge karnetts.
under dätt bärgett rägnar alldri. där är som en spiss. där
haver iag ock legatt. Bryngell togg o fanttlitt mädd fissk i
Marre fiället4, så myckett hann kunde bärra, ock så gek hann
hemm.

om tiädrar ock skogsfruntimmer på 1700-talett.
Jonas i Nolgården ock Nillss på Mastter mon 5 var två goda
skyttar. de gek ått skogen ock lade på en varme ock reste
byssorna6 vid en tall ock lade sig. så fek de se ett fruntimmer
Olsängsbråtarne, avansbretana.
Uttalas Mrka inom hela Vedbo härad.

OM

mårafjceb, skogstrakt i västra delen av Dals-Eds socken.
Mastermon
Hyperhögsvenska i st. f. bössa; i målet biqa.
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vidd börsorna, som tager en bussa 'ock stryker mädd för klä(lett på pipan ock satte henne. så tager honn den andra ock
gör på samma viss, då kunnde intett Nills hälla sig, utan säger:
gungfru lella, var snäll ock laga så vi får viltt i dag. hon svarade ja, män dätt lett, som honn hade siunkt1 fram orden: iaiahahaha. ock sedan för svan honn. när tiden var inne om morgon,
var foglar i alla träd, ock de skött ock fek myckett viltt. män
så tog slutt på amusionen för däm, ock foglarna fölide 2 mäd
fram i inegerna. iag hörde de g-ammle tala myckett på dätt.
så varr slatt.
män Jan Kasse3 var i Nolgården hoss sin broder. han säger
till honom: när tiädern är i full lek, så tag hästen mäd dig ock
2 säkar. Jonas log, män Kassen [sade]: görr som iag säger! när
dätt var paslitt*, tog Jonas bysan på rygen ock gek till sin
broder på Kl[e]fmarkskasne. ock då visade Jan honom mässen
mäd en skogelunge4 mitt i mässen. där skall du ställa dig i
än lungen [sade Jan]. om mårgonen var Jonas i rätan tid före
foglarna. så kom dän ene efter dän andra, ock Jonas siött, så
länge han hadde att skiutta mäd, då hadde han 15 (tonn)
flädrar, som han lade i en hög. dätt var i hans hem väg dän
mässen låg. så gek hann till Ner kasene i gän. no5 frågade
Jan: hur har dätt gått? — dätt är ovanlit, jag har 15 mäd dässa
män kulorna trött. så myckett fogell har iag aldri sett, som där
var. hella mässen nor ock söder [full] mäd tuppar ock höner.
— iag sade dig dätt. ock så fek Jan sadla sin hästt ock bliva
mäd till Nollgården. ock ryktet gek utt, att aldri någon hade
skjutit så myckett på en mårgon som Jonass. 0110 på Fälet7,
Jan Kasse, Jonnas i Nollgården voro b[r]öder. de stannade på
Fälle en stund. fabror Ingebrätt8 mindes dätt. då var [han] liten.

5 lågt eller fa, gängse impf. av fa.
följde
Stampar-Jan antydde ofta om sin släkting jcitt his, att han
-var trollkunnig.
Kontamination av dunge ock lund? Jag har ej hört ordet i
bygdemålet.
329. = nu.
6) 4ka
8) Traktens form för Engelbrekt.
7) Fället, field
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på 1800 talett skött Gabriel! i Äng för gllugg 3 vargar i
ett skått. iag var i Fredriks halld samma gången han sålde
däm, skinen 3 [för] 39 kronor.
[Om starka karlar.]
i forna dagar ock i mana minett var 4 starka gubar. Jan
i Grimrudd han lyftade hässt ock karll från marken som ingen
ting. män så mötte bann Ingre lunsen ock skrek: half väg! män
Ingre lunssen tager både Grimeren ock hästen ock kastade uttföre en backe nere vid Bigörke bäck' i Nårge. då steg hann
upp ock takade honom: du var dän likaste* iag har råkatt. män
Grimern var så ostyrig. han blev fraktad ått ankar smidigan 2.
där för fatar hann en vissa, som var betydlig. första varsett
börgar så: (1) för långan tid iag fri hett saknatt, på tredge år
har liditt tvång, de bitra tårar som iag smack[a]tt (förr) förfölgd
av sårg så mången gång.
årr 1791 bygdess Nösse marks kyrka. så säger bygge mästaren: dätt var dålitt, att intett klokorna får begagnas. för de
s[t]od på backen. så säger Ingre lunsen: säg i f[r]ån, så karm
väll blli ringtt. han laga till att stå på. så tager han dän lella
klokan, när dätt skulle ringass, ock ringde lika så gått som
vanlig ringning, då sade bygaren: gud bevara mi, du är nu väll3 av
gätte släktett! då svarade han: dätt är väll inttett omöglitt. Slutt.
3. — Jan på Master mon varr mädd ått Fredriks halld.
dätt var så sträng vintter. män däri sköboden stodd 2 15 (tom»
puningar4. [han tog] en i var handen ock marserade att ock
fram* i siöboden flera gånger, så telgorna låssade. kontors skri:
varen hette Säkman. han sprang ått kälaren äfter en pått3'
akvitt6 ock gav honom. män inan han satt[e] däm, slog han i
hopp däm fram till ock bak till flera gånger. Säkman var räd
för honom.
Björkebäck (Aremarks s:n i Norge).
ankarsmedjan
8) Gängse uttryckssätt inom Vedbo härad. Utt.
säkerligen.
två fänitonpundingar (vikter)
Norskt mål = 006 1.
6) akvavit

nov, ungf.
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samma Jan var mädd på logen i Räfmarken. de väge slogl
kasse råg2. dätt blev 12 tunnor, när de bar ått boden, tager
Jan hella tunan under armen ock upp före trappan mädd säken
under armen. dätta såg Samuel! Hall. [då] sade han: måll upp*
i 2 säckar en tunna i vardära. kann du nu hoppa på ett ben
från logen ock upp före trappan mädd en säck under var armen,
så får du dän enna tunnan. — jag tackar, sadde Jan, män bliv
mädd. så tager hann en under var dära armen ock hoppade på
ett ben. män när hann hoppa upp på (3) tredge stegett, brasst
dätt sönder. då sadde Hallen: nu får du dän, hon är betald.
— sama Jan hogg3 timmer till sin lagård på västre sidan Skute
måssen ock bar varr enda ståck hem till lade gården. bygde
uppen dätt gorde hann en sammen.
dän 4 gli ben var And[e]rs Skått. i Rör viken var 6 mann
som. tog hand i hand, som skulle draga hånom urr bänken. män
dätt gorde hånom ingen ting, hann satt lika still. — dätt var
lick fall4 på Rössvattnet. när vi hadde ätitt, så var vi utte på
backen. han tager en eke kvesst ock yxssa i handen, gik ått
smidigan 3. hogg förstt i staben*, ock sedan slog han in kilen
ock lutade på sig ock bett tag mäd tänderna .ock ladde händerna på ryggen ock gik fram till fålkett. där gek hann kring
på backen, sedan togg hann på samma viss, ladde hä[n]derna
på ryggen ock gek ått smedigan i gänn. stabben var av eck
mädd städett i honom. fällskamreren6 blev rädd för honom ock
happade si ballänges ock har så när komitt på mi. ock hann
sadde, dätt varr ryslitt att se en sådan styyrka av en mäniskas
parsonn. slutt.

[Väderleksmärket i Rörviken.]
vi forr ått Nösse markss kyrka ini genom Rör viken. när
vi var för bi Vin hammaren', sadde farr: vi skall se efter spåVaggala = tröska genom att kraftigt slå kärvarne mot logens vägg.

htsamg, råg växt på svedjeland (då för tiden lär all rågskörd
i denna bygd ha tagits på dylika).
4 ) lilskar =likfärd.
högg [höga, h6g, höga]
5) smija
6) fältkamreraren
7) En kulle vid Stora Les strand.

58

JAN HALFVORDSSONS UPPTECKNINGAR.

man', ock då var den uppe. då säger hann: i år bliver ingen
törrka. då låg hann där ock flött. närr dätt är skades törk2, synns
honn aldrigg till.
på 1500 tallett slådess dätt i Skutte m[ossen]8 — — — —

om kloker4 ock gulbilder ock guppa5 Hälfvetes källan
Rölanda soken.
vidd K[I]ocke bärget i Stene by ström där harr ing parsonligen varitt, ock där är 5 kloker, somliga högre somliga lägre.
ock de är så granna ock slätta, ock bärget även slätt. dia meteren är ulge fär 6 i över myningen 2 alnar ock där utt över,
diameter[i]iuppet 3-4 alnars guppa. i sama bärg är gätte kammaren nere vidd ån mäd 3 vägar i fyr kant mäd öpningen ått
ån. i dän kamaren skall liga en guld billd stor somm en mäniska.
så skriver Erek Turne117. slutt.
den guppa Hälfvetes kälan är på Gillane8 eger på västra
sidan lands vägen, en stor källa väll 8 häler 10 alnar [i] dia
metter. källan är ovanlig. Erek skriver äv[e]n om höga kullar
på Dals land, Båre kulle6 i Dalen i Nössemarken, den högste
kulle på Dals land, där näst Gruve högden i Räfmarken, sedan
Mo soten på Mons eger i Töfte danens socken. även skriver
Erek Tunell omm Tingvalle sjöar, som nu äro måssar. män i
de öppna dyvlarna* har de sett stora gäder. Johanes på Nässle
var född i Rott'''. han ock flera kamratter skrämde gädorna mäd
köre vigan*. [på] Hallbrinken vid Ödesskö[l]s kyrka ärr en
källa. när dätt bliver rägn årr, så är hon tår; när dätt är törk
år så flöder hon, där före kalass hon Ödesköls spåman. däta är
Erik Tunells skrifter allt samans. så varr slutt.
2) för stark torka
4) jättegrytor
6) ungefär
djupa
Erik Tuneld, Inledning tul geographien öfver Sverige (1741).
8) bra Ula
Gillanda, gård i Rölanda s:n.
rot, ställe i Dals-Eds s:n.

1) Så kallades en torva i sjöbotten.
8) slasytamegn,v. om Stora Le.
5)

15)

JÄTTEGBYTOR, KÄLLAN I RÖLANDA. BIÖRNAR OCK VARGAR.

59

om biörnar ock vargar.
En varge gård på Knippan upp sattes 1830. där fångades
85 rovgurr1, vargar, rävar, loddgurr — harar, tjädrar var ick[e]
mäd i någon räkning — om hösten första året. en böndag låg
5 vargar under var sin ståck 2. när de var tagna ock lagda i
en hög, var de granna* att se på. 1828 sköts den sissta björnen i
Knippan. dätt varr en honna mäd 3 ungar, som satt på hanns
rygg. när hann sprang ock hoppade över Små tiärns bäcken,
datt* dän ene ungen av honom, ock den slogs i hiäll. de andra
sköto de. dän biörne gakten varade i 3 dagar. i sista drevet
skött Bryngell Halvard son på honom och träfvade honom, män
ick[e] till döds. han satte byssan ått honom. dänn bett han i hopp,
så den var tätt i myningen. så kom farr ock sade: gå nu till
sidesI han levde, så skött hann, ock i dätt samma bett han till
i en gran rott ock fläkte lösst. män då var han dödd. sedan
skötts det i skogen i flera års tid, de som var i back skalen 2,
slog i träna mäd yxar ock skrek, på samma sätt som när skalen
gik, män aldri omm dagen. män näterna skr[e]k ock small dätt.
[det] var en av skall fålkett som såg ett fruntimmer, som satt
på björnen ock redd. skäkningen* dän hörde flera parsoner om
kvälarna ock ia,g siälfv. I. H. S.

om biörnar ock tiäder skiuting på 1700 talett.
Dätt var en gamall räfle skötte4 på Mörttvasnäsett under
Knippan som hete Erik, han var på tjäder lek ock [hade] skjutit
en tjäder ock en hönna. när han komm på Snare klefs mon,
hörde han en dur*. då körde han [björnen] ungarna i trädd.
Erek stod stilla, så kommer han emott honom. Erek ladde till,
män dätt kleckade. han drar upp igän, då risste2 björnen, ock
dätt small. björn datt* balänges. Erek upp i en grann. där ladade han ock gav honom ett till, så länge han hörde blogen 6
2) gillerstock
rovdjur
bakskallet, d. v. s. drevkarlarna
rieflafotp, en som sköt med räffelbössa.
Skall måhända vara »reste sig»? Jfr fsv. risa, st. v. (men ipf.
Av. rijste) = resa sig.
bkOgan 'blodet'
1)
8)
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tiussa1 i aspelövett, gek han intet neder. när dätt slutade, gek
han ned ock satte sig på honom, slog eld på sin pipa ock röka.
sedan såg han efter ungarne i träden ock skött 2 ungar ock
tager ville brådet ock båda ungarna ock gek hem, får mäd sig
fålk ock gorde en färga av tårgrana ock ladd[e] honom på över
Taxå kärnett. då var de vid landsvägen. Samuell Hall, Räfmarken, köpptte biörnen för 55 kronor. skått lönen fek Erek
behåla. när han komm mäd fålkett, satt dän 3 ungen ock skrek.
då siött han dän ock således 4 biörnar, en tiäder tupp ock hönan
på en ock samma dag. Jan Halvord son.
[En annan historia om en bärgtagen.]
här talass om monga gammla forn minen. massommens på
Räfmarken var uppsatt 1750 af pattronar från Göteliårg, [som]
var egare för gården. så var en som hetts Krisstad, var bjuden
till Räfmarken på gullkväll4, som var från massungen vid
Strrömen 5. han blev intagen i littet bärg vid vägen, där fek
han grynvälling att ätta. ock sedan var han på vägen i gän
till Räfmarken till Jan Kasse, ock han berättade, att hann under
vägen fåt matt. nu kan iag intet mer äta i dag. — för dän skull
kann du väll ätta något. du är ick[e] rätt kresnatt6 sade Jan
Kasse, han var entet så dom ,7 efter du slapp mäd löftet att
komma i gän. män iag skall gälppa dig i från såd[a]nt. dät du
får af mi skall du hava på dig natt ock dag, så sliper du sådana .fölge slagare mera, när man går landsvägen ått Räfmarken,
ligger detta lela bärg ända vid vägen på vänster i Knekt hus
gärdet. för bete dett Gåsse bärgetts, men sedan han var inne,
har dätt [blivit kallat] Grynvälinge bärget ock Krista sten. ock
så heter dett än i dag. patronerna var Hallar [ock] Biörn bärgare, som sate upp massomen vid Strrömmen på samma gård.
Måhända härmning av naturljudet = »rassla».
torrgran
3) måsoman 'masugnen'
julkvällen, jilarkvel
Relativsatsen bör utan tvivel hänföras till Bristad.
7) dum (1. dom)
kristnad (döpt)
8) Gåsebärget

B ÄR GTAGEN. PRÄSTEN DALGREN. PÅSKKÄRINGAR

61

[Om prästen Dalgren.]
en 12 dell Skåttan har icke varitt i mätningen. män (män)
arealen af dätt överiga uttgorde i ttunnland 13000 tun land
ariall. sån till Olof Skått, när han var i Stok hollm, go[r]de en
rittning över Skåttan. var ytre lininin i rätt från Husse kärnet 2
rakt över åssarna till Storra Led. dett var på 1600 tallet. de
rössar ligga än idag. dätt befästade han i Ståkhålm. han hete
Jan Olof son. han blef fälls prost3 i Ståk hållm att prädika för
dätt kongliga håvett män så tog han så stränga ingångs ord,
så han blev skutten. orden igän finnas i profeten Micka 2 kapittel ock 11 varsett: om jag forre med väder ock satte ihop
osaning, propheterade jag för vin ock sta[r]ka dryke[r], så vore
iag en prophett för detta fo[l]kett. han var blått magister, när
han kom till Ståkhollm. där blev han räknad för 3 insett i
Svergitt. dätt var de adliga som skötte honom. dett var ick[e]
mäd maigsstät[ets] vilja han bl[e]f skiutten. män inan han blef
skjuten, var han i Skåtan mäd paper, ock rössar lades, då tog
han afsked af sinna båda systrar, att han aldri kommer till
Skåttan mera. ock dett var mycken g[r]ått. män inan han blef
tagen till fällts prost i Stokhålm, tiänsttprädikade han vid Nössemarken i dän gammla trä kyrkan vid Nol by4. han hadde
så[d]an röstt, så de satt hemma i Noll by ock hörde honom. en
gullotta 5 gorde han tiänsstt. mett s mässan hölt han upp, såg
sig om, så säger han: 5 man o bettänktt i Strandviken blivitt
dränktt. sedan fullfölgde han mäsan till slutt. hans prästte namn
var Dallgren.

nu bliver dätt om käringar ock smörge horn.
dätt var en påsk kväll i Räfma[r]ken en käring latte6 upp
dören ock frågade, om de hade sett Nils i Näss. näg. män så
gek de att, ock som de lydde* vrållade dätt i luften, ock de
gek in i gän. män dätt var ett kvarne hus vid Fälle. där hadde
de [påskkäringarna] haftt en samman komstt. där låg ett horn

5)

linjen
fältprost

2)

Mota

6)

4)

Husetjärnet, väster om Stora Le.

ni2kby
låta eller lieta.
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mäd smörga i. dett var [en] hollinge töss* som gätte*. hon tar
hornett ock smör 1 sinna skor, men då [det] var gortt, hon i
luften ock över ett litet kärn, som heter Drif kärnet. men hon
gorde sig kvett för skor ock sprang ått Nollgården, för dätt blef
ka[l]tt på föterna. de sade: rör aldri såd[a]ntt. däta var på 1793
talett. iag såg henne många gånger, ock de bode på Olkarns
bråtarne2. honn hette Katrinna å han And[e]rs mäd till namnet
Mgäl fuss3. nu är slutt.
[Om spökerier.]
män når min mor tiänade i Räfmarken, fram på natten skolle
ko vvarm mjölk, som han
dätt miölkass ått Ssammuell
skule drika efter rusett. nu velle de store intet gå ått fä[h]usett,
utan sade: dän lella kan gå. dän som är minstt får lyda. hon
gek å miölka en stund, så börgade i nästa båss att miölka. så
knäpte de af klaven ock slog till i båsse balken, så dätt small.
män då var dätt Katrinna som slutade, läste dörren, lade nyklen
på sitt vanliga ställe, ock när hon var ute på backen, geck
dörren opp å i gän, så dett small, hon såg, hur dören glisade*
i måne skenett upp å [igeni ock small. män [hon] gik in ock
ingen ting sade4, men hon kunde intet såva. hon var för[s]t uppe
om måran5 ått fähusett. då var dett, som dätt hade varett. de
torde alri bära in ved, efter solens ,neder gång. då skäkte* dett
naten i genom. dätta kalass kväll valltt*. på samma sätt på
Knektt hussa. äfven så på Skolsmon 6 var kväll valltt. så gek
Ängdall en eterr midag7 ock hogg vedd aff en kart biörk8 i
Gladli kassne, så länge han såg. sedan gek han till Knekt
hussa till svär fadren. där satt de ock prata. så gek han hem.
då hogg en liten gubbe, så stikorna rök. män Ängdall gek hem
ock lade sig. till morgonen sade han till (sin) hustrun: min
granne hogg så flitigt, nu får iag se. män ingen ting kunde synass.
1)

Dial. för smörjer.
2) Olsängsbråtarna
mjcgfutS. öknamnets härledning ock betydelse är för utg. obekant.
Då man sett något »konstigt», var det ej rådligt att berätta det
samma natt.
måran, dial. för morgonen.
skös,mon, lott av hemmanet Rävmarken i Dals-Ed.
btarmeda
8) förkrympt björk
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dänne Ändan var neder från Dall ock var [u]ppe [ock]
besåg Stommen, ock de bief . samsel. män Ängdall velle hava
utt husen på ett sttälle, som häfdden gorde ti[ä]nstt [på]. dätt
blef så. män på den tomten var ornöglitt. han misttade, så fortt
han köpte. män i ett måne sken genom fönstrett såg [han] en
litten pigäs2 på golvet, vad vell du? sagde Ängdall. blif mäd
mig, sade nissen. så gek de utt, ock straxtt var de i stugan
under fä husett. se här, när gång3 han lannar*, [gör han det] på
mett bordd.
dätt var förilla, sade Aug dall, vad skall man görra?
— nu i vintren flytar du dätt, när dätt låter sig göra, på sin gamla
platss. Ängdall, så fortt dätt läte si görra, flytte husett på sin
gamla platss. män då biet dätt anatt mäd boskappen än för utt.
korna fek 2 ock 2 kalvar ock även så getter ock fåren, så dätt
fanss intet4 somm dätt var för, ock fålket trode, Ängdall var en
vetenss skappsman 5. Kattrinna hans hustru när hon var änka,
var hon hemma hos mina för äldrar, till hon dog, så dätt har
gag reda på.
[Ett skogsäventyr.]
på 1700 talett h[a]de Räfm[a]rks [borna] samsats, att de skulle
gå ått Kleninge dalarna ock se efter varge hiddet. dätta var en
Khristi hemels(vrs)värsafton6. den natten skulle han tyta* vett
i ungarna', så satte de sig där vid Kleninge kärnett. de var
14 mann, som de satt, börgade dätt gämra si under däm, där di
satt, ock så börgade en vagg[a] att gå, ock dätt bisades 8. män
då var gubarna fardiga, för de trode, de blef biudna i barssöl19.
1)

»Blevo sams», kommo överens.
2) pjäs
Kontamination av när ock var gång.
Det fanns inte som —, vanl. uttr. = 'det var ej tillnärmelsevis
som' —. •
Eufem. för »trollkarl».
Berättaren tycks ha menat, att ordet bildats med tanke på att
Kristus »for i vädret». Måhända har även någon undermedveten föreställning om det vid den tiden vanligen vackra vädret spelat in.
D. v. s. »uppfostra» dem, lära dem jaga. Måhända står denna
tro i samband med att kreaturen på Kr.-H.-afton för första gången under året släpptes på skogsbete. Fordom högtidlighölls åtminstone inom
här ifrågavarande trakter denna viktiga tilldragelse med en måltid i den
tomma ladugården.
Dial. för »vyssjades».
9) »barnsöl», dopkalas
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ock sen gek de ått Kleninge dallane, män där var intit. män i
Hafsrud i Nårgett sama naten toghs 7 ungar ock sköt [de] honan.
min far var mäd gubarna på denna gakten. när dätt börgade
gämra sig under däm ock sedan bleff vagn ing, då velle. påiken
veta, vad dätt var för någen tingg. män hans fader 011of gorde
miner å,tt honom, [att han] skulle varra tyst. han var på 15tone
årett. han var född 1777, sål[e]des var dätta årett 1782. dätt var
i våras 123 år dätta år 1905. nu slutt.

[De bortkomna killingarna.]
på Kasse högen i Klefmarken blef dätt bortte 2 kilingar,
som de tänktte vargen hade tatt. dätt var över 8 dagar som de
intett var synliga, män en dag fek de se däm i Bårgålle klefven.
å se där är kilingarne, skrek de till, då varr de bårtte ock
syntes allri sedan, män så var de hemma ock slippade legar1.
så frågade mor däm: var dätt santt de såg kedarne*? — ga
dätt var santt, de komm Titt förre Bårgåle kl[e]fven. män så
skrek vi till, i dätt samma var de bortte. — iag satt ock hörde på
dätta, som är skrivett. jag var 2 8 häler 9 år gamall. Erik hette
guben ock sånen Johanes. årett kan iag intett säga, men på
1800 talett var dätta. så var dätt slutt.

[Skattefinnaren.]
dätt Tar en hollinge påicke* som vallade kreaturen i Nollgården. han for långtt till figäl82. där är en måsse som heter
Ekelundsmåsen. där är ett hög(e)tt bärg Hall stens häller, där
ramlade han om kull, ock hallen 4 gledd aff grytan. han låg
på hallen, då låg han över päningarna. han hadde• fått nya
kläder ock kä[n]de efter tasker*. män så komm en stor sugga,
så små skogen bögde sig. män då fek Svän sinna kreatur till
samans ocl.K for till Nollgården ock berätade de granna päningar,
som han sett i gryttan. då sadde hans husbonde till honom: far
aldri ditt mera. män pratt går. Gabriell på Bön i Nösse marken
slipade Bar [lear]
I originalet Wätt, måhända sammanskrivning av »var nätt» el. d.
fjälls
4) htibn 'hällen'
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hadde fått nys om dätta. han pasade [på], när han for vall, ock
pratade mäd honom, om han forr långtt till skogss? — dätt har
iag för, män intett nu. iag är för biuden. — nå vadå, har du
sett någon ting? — män ditt far iag intett mera. — hå nu är
vi två, sadde Gabriell, iag blifver mäd dig. ga de foro ditt. — här
var dätt iag halkade ock [såg] en gryta full mäd silfver päflingan ock de var stora ock blanka:. — ga nu får dätt vara
dänna gången, män vi skall du få sel. ock så blef han mäd
Svän till Bremåsen. där skildess de ått. män när de slåde Eklu[n]ds måssen, så låg grytan på backen ock hålan där hon hadde
stått. dätt varr 6 yeker sennare efter Svän(s) visade stälett, så
dätt var nog Gabriell.
i Nössemarken på Grättes bo en ö i Ullvattnett 3. ett 8 dels
hemman inne håller ön. där sågo de vid högtider, dätt bran somm
ett guss3 på ett ock samma ställe vid utt husen bak lade gården.
när Gabriell fek vetta, dätt bran som ett guss, så veste han, där
varr peningar. en morgon fek de se upp häfven gordd. där låg
stavar av ett sille kvarttell 4 ock några 4 kroningar, somm låg
efter i hålan. Ullvattnett liger in till nårska gränsen.
män så i Winhammars kullen vid Rör vicken är en dyvell*
(en) mäd ett skär, där stodd en bränvinspanna mäd sillver
päningar. däm tog samma Gabriell ock, män han hadde för utt
varit ått Finne marken ock fått ladatt 3 givär till att dödda
vackten över päningarna. män när han skött draken i Win
hammaren, dätt blef en sådan stank, att vattnett i dyflen* blef
rött, och sådan blef Rör viken mädd. dätt var i 3 dagar, inan
han kunde taga päningar. män då tog han henne [brännvinspannan]. så ledess var alla 3 skatterna i Gabriells händer, innan
hann fek däsa skatter, var dätt smått för honom, ock hann var
bortte i 3 veker, inan han komm till baka. män så kom han.
(hans) hustrun vesst[e] intet omm hans ärande, ock de trode, han
hadde römtt. män då blef glädge, när hann var hemm kommen,

4)

Vi skall, — — du får se! eller: mon vi, skall du få se . .
Ulevattnet, tgravatna
3) ljus
kvitta, 'kutting'

5-123244. Sv. landsm. 1914.
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på hustru ock grannar. män ingen fek veta, var hann hadde
varett, för än lång tid där efter. han klövade på hästt ryggen
till Fredriksshalld. [hos] en köppman, somm hette Noll stättl,
där växlades peningarna. ock sedan köptte han än här ock [än]
där, så barnen fek en 8 dell var, ock de voro 8. iag mins en
såne son, somm satt på Bön. jag var inne där många gånger.
vi bette hästarna på Hön, när vi for ått Fredri[k]s hald. män
omm börsorna var så ladatt uttomm att döda vackten över päningarna, så fek de ladass mädd en sperttuss2, somm gnarradde3
ock gaff till känna. i an att fall får man görr[a] dän 4 aff ett fruktt
bärande trädd. dätt tager lång tid, i 3 år. hönn hetter drag
dåkan 3 häller slag rutan. [den måste förvaras] i tämplett en
gång varge år — minstt 24 timmar varge år — sat6 dätta går
entet utan [att] varra väll känd mäd kyrko stöten: han fårr
varra säker som en låss, anars går dätt intet. slagrutan säger i
från på 10 alnar, högstt 15 (tonn) alnar, då kan väll höras någon
knäpp. man rätar si efter knäpningarna, när däng går forttare.
till slutt bliver dätt en surrr, då är man på stälett. slagruttan
är för att få igän, män inttett till att dödda. män Gabriel' lemnade inttett ått Svän, somm hadde vissatt honom ställett vid
Ekellunds måssen. så sade And[e]rs, sån till Svän. så slutt. dätt
var på 1700 tallett.

omm en prästt vidd Nösse marken vidd namn 011of Pärson
Jordan son.7
han var svåger mäd gamle Hanss i Sundd i Nösse marken.
hann hadde gortt mässa i Eds kyrka ock skolle farra upp efter
Storra Ledd. dätt blåste hirtt, män intet så hårtt, när som de
lade utt. vinden ökade mer ock mer. de fölgde västt landen.
Norsted.

siMuts, enl. uppgift av löjtnant C. Luttropp ett slags trollmedel, en »ande» genom besvärjelse innesluten i en flaska; lär i gamla
tingsprotokoll förekomma under benämning »spiritus familiaris».
knarrade
Här är tydligen fråga om olika instrument att uppsöka gömda
skatter.
6) Dial. =-- så att.
dragdockan
7) Jordausson lär ha varit ett rätt vanligt namn i dessa trakter;
förekommer en!. uppgift fortfarande i intillgränsande delar av Värmland.

SKATTEFINNARE. PRÄSTEN OLOF PÄRSSON.

67

när de komm till Karlls huvud1, sade rodarna: vi tager oss alldri
för bi Knipe ku[ll]en ock till Skåtan. män prästen Jordan son
sadde: vi får för söka. ga, de för sökte. män båten stod upp
ock ned, män då talade dätt ur bärgett: dätt tiutter i *tall, dätt
klingar i hall, dätt är enn fegg* man, som intet tar landd, 011of
Pär son! de kunde intett vända båtten, utann halla rakt baklänges in i en klippa, somm dätt lyfde*. dän klippan heter Pär
sons än i dag. där var de en stund. sedan for de till Knippan
till magor 2 Eding ock blef över natten. omm mårgonen var
vak[e]rtt väder. .så var slutt.

sådana är grytan som var vidd Eeke lunds mässen. 1/8 1905.
Jan Halfvorson.

Ordlista.
anna itna andas.
att och fram dt-a-frdm 'åter ock
fram', fram ock tillbaka.
bått stött bditasto stället, där
båten står uppdragen.
barke bol bårkakk barkflak till
»hattar» på bikupor.
bytte delade.
datt (deeta) dcit (detta) föll.
dur(r) •dur dån.
dYvel tjärn i en mosse.
feg(g) dödsdömd. Ordet, i denna
betydelse försvunnet från norra
Dal, lär vara vanligt i södra
delen.
grann 1) vacker; 2) ståtlig.
gätte Otta) jeeta (jcbt) vallade.

glisa grina; stå på glänt.
hcbka hcik Uh hänga.
holing hiJkig valljon.
kedarne killingarna.
kvällvallt kveelv.co spökeri, som
består däri, att det bullrar, liksom om någon arbetade tungt.
klef klyfta.
köre viga grava vidja att
driva på boskap med.
likaste bäste (positiv saknas).
iög dam eller liten sjö.
låmme ton -tot inhägnad för
lammen.
lunna kasta vatten (om nötboskap).
lifde (inf liva) var lä.

i) En klippa i Stora Le.
2) major
Här är i manuskriptet en ritning av nämnda gryta.

3)
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lydde lyssnade.
måll upp mdar-o.p mät upp.
passlitt påsala lämpligt.
rammla råntka bullra.
rolig egendomlig.
rögga nta röding (Salmo alpinus L.).
skäka pka härma.
skä,kning (eg. härmning) spökeri; jfr kvielvgt.

stabbe träkubbe.
sö tacka
supple bitgerr såpkabijrar
ordagr. = tikar, som äta soporna.
taska ficka.
tyta gråta; tjuta.
varme eld
väre gumse.
örrell åra lax.

Folktro ock annat från Bohuslän.,
Upptecknat av C. A. LINDSTAM.
Följande meddelanden om »Folktro ock annat från Bohuslän» ära
inhämtade av personer ur allmogeklassen, bönder, torpare ock andra,
vilka jag alltifrån mina tidiga barnaår varit i tillfälle höra berätta om
föreställningar ock bruk, som de hört berättas av sina fäder ock som,
isynnerhet när det gäller förebud ock föreställningar om vissa djur,
ännu torde delas av många bland det äldre folket. Jag kan därför
icke exakt uppgiva källorna till alla de olika anteckningarna, som jag
gjort. En mycket stor del av dessa anteckningar äro gjorda efter en
bondhustru, född i mitten av 1850-talet i Härrestads socken vid Uddevalla, men under större delen av sitt liv bosatt i Bro församling å
Stångenäset. Hon har i sin ordning inhämtat sitt vetande av sina
föräldrar, även de enkelt bondfolk. Hon har berättat för mig om kattugglans betydelse i folktron, »Om seder ock bruk under året», »Om
giftermål», »Ett frieri», »Snöpligt slut på storbröllop», »Sättet att bota
kreatur, som förlorat jorten», »Att hugga bort knarken», »Bota grå starr»,
»Botandet av varvärkar», »Föreställningar om katten, hunden ock paddan»
(vad som berättas om paddan skulle ha hänt på det s. k. Härrestadsfjället i Härrestads socken) ock lemnat en del andra upplysningar'. Berättelserna om »Alexander K—n» ock »Långe-Lorn» äro inhämtade av en
bonde född i Bro i mitten på 1840-talet ock skildringarna om »Johannes G.», »Peter Gåse» ock sN. på Ängen» av en bonde, som var en
något yngre broder till förstnämnda bonde. Berättelserna om »Börje
Lårkryp» samt om »Gubben ock käringen, som var rika» äro av en
fattig backstugsittarhustru, född omkring 1840 ock bosatt i Bro församling, en i sitt slag märklig gumma, som äger en för hännes levnadsställning sällsynt förmåga att berätta. Båda skildringarna äro nästan
ordagrant återgivna efter hännes diktamen. Dessutom har jag även
inhämtat uppgifter från en del andra personer från Bro, Brastad ock
Lyse församlingar. Som synes, äro de flästa skildringarna ifrån Stångenäset, ock även de föreställningar ock bruk, som äro ifrån grannsocknar,
t. ex. från Härrestad, hava i allmänhet varit gängse även på Stångenäset.
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Förebud.
Utom kattugglans förmåga att förutspå snart inträffande
dödsfall var det mycket annat som bådade död. Så t. ex.

ansågs det vara förebud till dödsfall i släkten, om småbarnen
ofta hängde något skynke över ansiktet.
Detsamma var det, om barnen ofta lade sig på golvet med
huvudet vänt mot utgången.
Om två personer ofta samtidigt fattade tag i dörrlåset på
var sin sida av dörren utan att veta av varandra, så ansågs
även detta bebåda, att någon anhörig snart skulle gå bort.
Den person, som en döende sist nämnde vid namn, troddes
skola vara den första i släkten, som skulle följa honom i graven.
Om ett lik hastigt förvandlades, sedan personen i fråga
dött, skulle snart någon i släkten skatta åt förgängelsen.
Om en större grupp människor nalkades kyrkan, var detta
ett förebud därtill, att en likprocession snart skulle komma till
kyrkojården från detta håll.
Ett förebud till dödsfall inom släkten ansågs det vara, om
någon jämförde sina båda händer med varandra.
När en person låg sjuk ock katten sprang under sängen
ock jämrade sig (jamade), så betydde det, att den sjuke skulle
dö. Men sprang katten under sängen ock fräste, så betydde
det, att den sjuke skulle tillfriskna.
Om man satte skodon på bordet, betydde det, att det skulle
bli träta ock oenighet.
Kom strumpan med tån i hälen, då man drog den på sig
om morgonen, betydde det en olycklig dag.
Råkade man taga skjortan vrång på sig, betydde det en
vrång dag.
Seder ock bruk under året.
Såsom ett slags föregångare till julen betraktades Lusse.
Då brukade man köpa hem ett mindre kvantum brännvin, »lussebrännvinet». Dit hör ock lussebullen, »lussekatten».
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— Ett vanligt bruk vid julen var att använda julhalm. Detta
bruk blev dock förbjudet av brandförsäkringsbolagen, eftersom
det naturligtvis var förenat med eldfara.
På bordet i storstugan skulle under julen ständigt vara
uppdukat ett helt eller åtminstone ett halvt kokat svinhuvud
jämte smör ock bröd m. m. Stundom var svinhuvudet försett
med en lapp, varpå stod krivet: Skär ock ät!
Mycket noggrant iakttogs seden att inte göra några besök
på juldagen. Att störa julfriden ansågs vara synnerligen opassande.
På annandagen om morgonen gav husmodern var ock en
av sina kor av alla slags bröd, som bakats till jul. Brödet
blandades i juldricka ock räcktes i en skopa åt korna under
följande uttryck:
»Åt väl, ock lev väl, för du skall veta, att det är annandag
jul om morgonen, ock det skall du minnas!»
Tidigt på morgonen annandag jul skedde den s. k. »annandagsrengöringen». Ynglingarna i en gård gick till sin granne,
ock om denne var god vän till dem, rengjorde de fähus ock
stall ock ställde alla kärl såsom baljor, kar o. dyl., som var i
ladugården, strax innanför dörren till fähuset, så att husfolket,
när de kom på morgonen, skulle få så svårt som möjligt att
komma in i ladugården. Var grannen däremot misshaglig för
vederbörande ynglingar, kastade de in i fähus ock stall en
mängd gödsel, så att man på grund härav hade svårt att komma
in. Alltså: av förhållandet i ladugården på morgonen annandag
jul kunde bonden få veta, huru traktens ynglingar var sinnade
mot honom.
På annandag jul klädde ungdomen ut sig ock gick till
granngården ock utförde skälmstycken. Ett sätt att kläda ut
sig var att omlinda sig med en råghalmskärve.
Nyårsdagen. På nyårsdagen motsåg man med spänning,
vem som skulle bli »nyårsgästen», d. v. s. vem som först skulle
komma på besök på det nya året. Var det en mansperson, betydde det ett lyckosamt år. Om det däremot var en kvinnsperson, skulle det nya året bli olyckligt.
På trättondagen lade man stor vikt vid väderleken; för
sådant väder, som det var på den dagen, skulle det bli i trätton
veckor.
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Julen räckte i tjugo dagar enligt det kända rimmet: »Tjugonde Knut kör julen ut.» Då skulle man ha sig en dram, ock
den ansågs som en dålig hushållare, som inte hade kunnat
spara av sitt julbrännvin till tjugonde Knut.
Noga iakttogs även att inte låta någon besökare under
julen gå utan att ha blivit undfägnad, för annars »bar han ut
julen, när han gick».
Det var också av vikt, att man gömde undan något av
julmaten till 1 maj.
Utmärkande för kyndelsmässodagen är att skatan på den
dagen lägger första pinnen till sitt bo.
I fastan fick man inte spela dansmelodier eller dansa. Inte
häller förekom gärna bröllop i fastan. På vissa ställen brukades ej häller kyrkomusik.
Påsken var påskkäringarnas gyllene tid. Särskilt skärtorsdagsnatten var de ute ock red på ugnsrakor ock kvastar
med sina kaffepannor ock smörjehorn upp genom skorstenen på
väg till Blåkulla, ock man tyckte sig höra, huru det susade i
luften den natten, då trollpaekorna företog sina luftfärder. Ett
kort rim om deras utrustning lyder:
Sopa, raka, srnörjehorn
giver jag till resedon.
Många berättelser om färder till Blåkulla skärtorsdagsnatten var gängse bland folket. Så berättas om en bondhustru,
som plägade besöka Blåkulla. En skärtorsdagsnatt tog hon
med , sig gårdsdrängen; han skulle betjäna hänne på färden.
Det bar i väg med gumman upp igenom skorstenen, i det hon
utropade: »Opp ock härut över alla grantoppar!» Samma ord
skulle även drängen använda, men han hörde fel ock sade:
»Opp ock här ner!» ock det hade till följd, att han ideligen for
upp ock ned i skorsten, så att sotet rök omkring honom. Då
märkte han, att han hört fel, ock ropade: »Opp ock härut över
alla grantoppar!» ock då bar det i väg åt Blåkulla med honom
också. Under tiden hade hans matmoder kommit så långt i
förväg, att han inte kunde hinna hänne, ock när han kom fram
till målet, hade gumman blandat sig bland de andra påskkäringarna, så att han inte kunde finna hänne. Som han likväl icke vågade komma hem, utan att han hade gumman med sig,
tänkte han, titt det är bäst att stanna, tils de andra trollpackorna
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fått giva sig i väg. När de var undan, var det bara en vit
märr kvar. »Då», tänkte drängen, »är det väl ingen annan
råd än ta hänne ock resa hem.» Han satte sig alltså upp på
märren ock red hem ock ställde in hänne i stallet ock gick
in ock lade sig. På morgonen, när han kom till stallet för
att sköta om hästarna, vem får han då se där, om inte sin egen
matmor stående bunden i den spilta, där han på kvällen hade
ställt den vita märren! Märren däremot stod ingenstädes att
finna.
Men det var inte nog med att trollkäringarna i vidunderliga gestalter svävade genom rymden till Blåkulla. De hemsökte även gårdarna ock gjorde där ofog. Särskilt var fåren
illa antastade av dem. Detta visade sig däri, att de plågade
klippa bort ullen i fårens panna, den s. k. påskluggen, ock var
de riktigt svåra, så gjorde de tre klipp på fårets ena sida.
För att kunna skydda sig mot detta trollpack brukade man
måla kors över eller på alla dörrar varje påsk, för korstecknet var
ett oöverstigligt hinder för påskkäringarna. Man kan ännu i
dag på gamla ladugårdsdörrar få se sådana målade kors. Vidare
hängde man äggjärn över varje ko på skärtorsdagen. Vidare
inbars i skymningen på skärtorsdagen ugnssopan ock ugnsrakan, så trollpackorna ej skulle kunna komma åt dem.
På påskaftonen på kvällen samlades ungdomen på något
vida synligt bärgkrön i näjden för att, som det hette, »äle påskefyr». Det som brändes vid dessa påskeldar var enebuskar ock
ljung eller halm, eller tomma tjärtunnor fullstoppade med halm.
Tjärtunnorna ansågs som det bästa materialet, enär de gav den
jämnaste ock vackraste lågan.
Naturligtvis skulle man på påskafton äta påskägg, något
som var det inte minst högtidliga, eftersom man knappast hade
rådatt äta ägg någon mer gång på året. Äggen var ock är
ännu i dag för många lantbor en mycket dyrbar vara, enär de
är mångens förnämsta inkomstkälla.
Annandag påsk utmärkte sig därigenom, att man firade
s. k. »påskeskår». Traktens manliga ungdom hade på någon
öppen plats i någon park eller skogsdunge uppfört en s. k.
»påskehytta». Den var byggd av sten ock täckt med granris
samt indelad i ett större ock ett mindre rum. Hit samlades på
annandag påsk traktens barn ock ungdom, medförande bröd,
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smör, ägg, kaffe, brännvin o. s. v. samt nödiga kokkärl. Det
mindre rummet i påskhyddan användes till kök ock det större
till matsal. Här i påskhyddan koktes nu kaffe ock ägg, ock
man åt ock drack ock mådde gott. Dessutom hade man på
platsen utanför hyddan dans ock lekar efter handklaverets eller
fiolens taktfulla låtar. Ännu kan man borta i skogen få se
rästerna efter dylika påskhyddor, men de användes numera ej.
Första maj hade sin särskilda märkvärdighet däri, att man
skulle äta av den julmat, som — såsom ovan nämnts — gömts
till första maj.
Tolfte maj skulle göken låta höra sig för första gången
för året. Av stor vikt för ens framtida öde var därvid, från
vilket väderstreck man först fick höra honom. Därom heter det:
Västergök—bästergök
östergök—tröstergök
södergök—dödergök
norrgök—sorggök.
Om rågen hade hunnit att gå i ax den 18 maj, så skulle
man få kaka av den nya rågen omkring den 10 aug. (Larsmässan), för det hette:
Om Erik ger ax, så ger Lars kaka, ock Olof ger bullar.
Man märke olikheten med det vanliga ordstävet: »När Erik
ger ax, ger Olof kaka.» »Olof ger bullar» — därmed anges, att
om Erik ger ax, kan man få inbärgat så mycket av rågen före
Olsmässan, att man kan få några bullar, men icke en hel stor
rågkaka.
Sådan vind, som det är på Blasiusdagen, skall det bli under sommaren.
Sådant väder, som det är på sjusovaredagen (27 juli), skall
det bli i sju veckor. Vackert väder på den dagen bebådar gott
skördeväder. Dåligt väder åter bebådar dåligt skördeväder.
Den första blomman man träffade om våren, särskilt om
det var styvmorsviol, skulle man äta upp, för därigenom skulle
man få god hälsa.
Sedan det sista sädeslasset för året körts in i ladan, skulle
en kvinna stänga dörrarna till ladugården, för då skulle det
bliva kvigkalvar ock »gömmer»-lamm (tackor).
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Giftermål.
Vid frieriet anlitades vanligtvis böneman. Denne borde
vara en talför man, med humoristisk läggning. Som emellertid icke alla hade dessa egenskaper, var det i allmänhet någon
viss därtill lämpad person i orten som av ynglingarna anlitades för ifrågavarande syfte. För sitt besvär skulle han hava
en viss ersättning. För att frieriet icke skulle komma alltför
brådstörtat ock överraskande, skulle bönemannen någon tid förut
höra sig för hos den tillämnade bruden ock hännes föräldrar,
om de kunde hava något emot att en sådan yngling, som den
han hade i tankarna, bleve måg i huset, samt tala till hans förmån. Därefter börjades det egentliga frieriet därmed, att
friaren ock bönemannen en afton, hälst en lördagskväll, begav sig till den tilltänktas hem. Bönemannen framförde deras
ärende ock framhöll i ett längre, av kvickheter kryddat tal den
blivande brudgummens förtjänster ock fördelen av att de. båda
ifrågavarande kontrahenterna fick bilda bo tillsammans. Gick
nu bruden ock hännes anhöriga in på saken, skred man snart
till trolovning med åtföljande »fästöl».
Lysning. Sedan trolovningen skett, följde efter kortare eller
längre tids mellanrum lysningen till äktenskap. Denna fick ej
ske på »tom tunna», d. v. s. det skulle alltid finnas hembryggt
öl eller dricka, ty eljest skulle äktenskapet bliva olyckligt.
En viktig sak, som man måste iakttaga, för att äktenskapet
skulle bli lyckligt, var också,'att lysningen skulle börja På nymåne.
Själva bröllopet. Under tiden som lysningen pågick, redde
man till bröllopet, som vanligen ägde rum rätt snart efter lysningen. Bröllopet skulle, om det var ett riktigt storbröllop,
börja på onsdag (»onsdagsbröllop») ock hålla på i åtta dagar
(»alladagarsbröllop»). Inbjudningen till bröllopet utfördes av en
särskild därtill utsedd lämplig person. Vid uträttandet av sitt
uppdrag i de olika hemmen fick han icke sätta sig, förrän han
framfört sitt ärende. Därefter skulle han trakteras med bl. a.
brännvin, vilket gjorde, att han snart hade svårt att hålla balansen.
Till bröllopet skulle gästerna medföra skänker. Dessa utgjordes dels av pänningar av männen, dels av s. k. »fonesäcker»
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av kvinnorna. »Fonesäckerna» bars vanligen till bröllopshuset
dagen före bröllopet. De utgjordes av säx större kakor, två
»klenta», d. v. s. överdragna med ett tjockt lager av smör ock
riven ost, ock fyra »oklenta», samt dessutom ost ock pannkaka;
därjämte en mindre oklenad kaka till varje barn ock tjänare.
Vidare upptogs under själva bröllopet »kockepängar» (avlöning
åt kokerskan ock serveringsflickorna). Detta skedde så, att
värden kom in till gästerna med en slev, som var klädd med
en vit servett, däri gästerna skulle lägga sina bidrag. Erhölls härvid icke den summa, som värden ansåg behövas, eller
var det någon som hållit sig undan ock icke givit, så upptog
man ånyo. Observeras bör, att det blott var männen, som skulle
lägga »kockepängar». Insamlingen åtföljdes av ett rim av kökemästaren.
Bröllopet började därmed, att gästerna, åtminstone de som
bodde i brudgummens närhet, samlades i brudgummens hem,
där det s. k. »spårölet» firades. Sedan de här blivit undfägnade,
ledsagade de till häst brudgummen till brudens hem, där själva
bröllopet firades. I spetsen för brudgumsföljet red två ynglingar, de s. k. »smådrängarna», de tillkännagav under skjutning, vem som nalkades. På vägen till bröllopshuset var äreportar uppresta av folket vid de gårdar, som passerades. Dessa
äreportar var rikligen utsmyckade med mans- ock kvinnofigurer, på vilka »smådrängarna» sköt.
Vid ankomsten till bröllopshuset möttes brudgummen ock
hans följe på gårdsplanen av de två spelmännen, som mottog
dem med att spela en bröllopsmarsch. Den del av gästerna,
som ej gått brudgummen till mötes, samlades direkt i bröllopshuset. På det alla bröllopsgästerna skulle få plats, hade här
alla möbler flyttats ut, ock väggar ock tak ävensom bänkarna
bonats med vita lakan. Vidare uppfäste -man i taket rakt över
den plats, där brudparet skulle stå under vigseln, en silkesduk,
hälst rödblommig.
Strax efter brudgummens ock gästernas ankomst bjöds på
kaffe med dopp.
Därefter följde själva vigselakten; den ägde vanligtvis rum
i bröllopshuset, mera sällan i kyrkan med brudpäll ock brudmässa. Efter vigseln dracks de nygiftas skål, varvid vigselförrättaren höll tal. Likaledes skulle kökemästaren upprepade
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gånger hålla tal; rör att kunna klara sin uppgift måste han
hava ordet i sin makt. Nämnas bör, att »klockarfar» ofta anlitades som kökemästare.
Sedan vigseln var över, infördes långborden, ock middagen
serverades. Härvid liksom under de andra måltiderna åt ock
drack man väldeligen. Smörgåsbord i modern mening förekom
icke, ej häller s. k. gångbord, utan gästerna med brudparet på
hedersplatsen satte sig runt omkring de dignande borden. Först
serverades kokt skinka; den låg hel på ett fat mitt på bordet
ock skars sönder av kökemästaren. Runt omkring skinkan låg
fläskkorv, vilken liksom skinkan skulle skäras i stycken av
kökemästaren. Vidare serverades köttsoppa med kål; den framsattes i småfat, så ordnade att fyra personer, två på vardera
sidan av bordet, kunde äta gemensamt ur varje fat. Så bjöds
på kokt fisk, hälst färsk, med potatis. Vidare risgröt, även den
i små fat, vartdera avsett för fyra gäster. I st. f. mjölk doppade man i smörhålan mitt i fatet. Gröten var garnerad med
stött socker ock kanel, ock denna var ordnad i namn, blommor
ock andra figurer. Stundom serverades jämte risgröten även
kräm. Till efterrätt serverades rispannkaka ock sylt, någon
gång även brynost. Naturligtvis åtföljdes de olika rätterna rikligen av snapsar, både »helan ock halvan ock härsen ock täråen
ock lilla manacken», samt av hembryggt öl ock dricka. »Våtvarorna» skulle ombesörjas av »källaresvän»; han hade till uppgift att se till, att spritbägarna ock ölkrusen ständigt var väl
försedda. Under det middagen pågick, stod spelmännen vid
dörren ock spelade in varje rätt.
Efter middagen, som nog kunde räcka en fyra råm timmar
— så lång tid behövde man sannerligen för att kunna tillgodogöra sig de många bastanta rätterna — dukades borden av
ock bars ut, ty nu skulle dansen börja. Emellertid fick det
under hela bröllopet ständigt vara tillfälle för gästerna att
kunna äta ock dricka, ock därför dukades rästerna av maträttema från middagen upp i ett mindre rum jämte smör, bröd,
ost ock brännvin m. m.
Efter middagen spelade spelmännen olika dansmelodier, ock
snart tråddes dansen med liv ock lust. Värden dansade första
dansen med bruden.
En stund efter middagen serverades åter kaffe utan dopp.
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Fram på kvällen ställdes på bordet, som ständigt stod dukat i
sidokammaren, ölsupa. Den serverades i större eller mindre fat;
de som behagade, åt direkt ur dem med skedar. »För på dän
tie va folk ente så noga, som de ä no. De åd å drakk dor ett
samme fad o me samme je, som jekk dor munn o i munn,
de hade egge loggesod endå.»
Medan detta pågick, fortsattes dansen utan avbrott, särskilt
av ungdomen. Nog kunde man också få se en ock annan
sjuttioåring taga sig en svängom, visserligen litet stelare i benen än de unga, men icke mindre munter ock glad för det.
Fram på natten, innan gästerna skildes åt, serverades ännu
en måltid, motsvarande supé. Det visade sig, att »dä ente va brest
på madhåu» (aptit). Omsider skildes man för den första bröllopsdagen. De som hade kort väg, gick hem, medtagande dem av
de långväga gästerna, som icke fick plats till nattläger i bröllops-.
gården.
På förmiddagen följande dag samlades man åter i brudhuset. Först bjöds då på kaffe med dopp. »Doppekopparna»
gjordes i ordning i köket ock bars sedan kring på brickor
åt var ock en, som således fick mottaga sin beskärda del.
Därefter serverades frukost, som även bars kring på brickor
till var ock en. Den bestod av »klenning», rispannkaka, äggost m. m. allt efter behag. En stund senare tillkom »slätt»
kaffe att svälja ned frukosten med. Sedan tråddes åter dansen,
tils middagen kom. Den var ungefär av samma beskaffenhet
som första bröllopsplagen. Bröllopet i övrigt pågick i samma
stil, så länge det varade, vilket, som nämnts, vanligen var åtta
dagar.
Man började dock att »bryta upp» på måndag i följande
vecka — vi antaga nämligen, att bröllopet, som var det vanliga
bruket, böljade på onsdag. De sista dagarna inbjöds barn ock
tjänare att deltaga i fästen ock glädjen.
Söndagen näst efter Vigseln skulle bruden »visa sig kyrkobrud», d. v. s. de nygifta skulle infinna sig i kyrkan ock sitta
ytterst i den bänk, som på grund av den dåtida bänkdelningen
tillhörde bröllopsgården.
En sak, som vid bröllopen var av stor vikt, var väderleken.
Fick bruden rågn i sin brudkrona, betydde det, att äktenskapet
skulle bli olyckligt. Snö i brudkrona betydde rikedom i äktenska-
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pet. Väderleken dagen före vigseldagen är ett uttryck för brudgummens sinnelag. Alltså: dåligt väder på den dagen uttrycker, att brudgummen är vid dåligt lynne. Vackert väder betecknar gott lynne. _ På samma sätt uttrycker vädret på vigseldagen brudens lynne.
Den vid bröllopen förekommande skjutningen avsåg att
skrämma bort olycksbringande andar ock troll.
Om två systrar samtidigt står brud, betyder det, att den ena
skall bli lycklig, den andra olycklig.
Ett frieri.
Det var en dräng, som blev kär i en flicka i granngården.
Men i stället för att anlita böneman vid frieriet gick drängen,
som var av kraftigt, bestämt lynne, en dag till flickan i fråga
för att framföra sitt ärende. Han träffade hänne i förstugan,
där hon var sysselsatt med något arbete. När de möttes, sade
han:
»Go da, Lena! Jä skulle gå hid o fraue dej, om du vell
ha mej».
Då flickan, överraskad över denna plötsliga fråga, föreföll
något tveksam, sade ynglingen:
»Ja, jä vill ha rejält befe, för jä har allri brogga krusa.»
Flickan gav snart sitt samtycke, ock ett lyckligt äktenskap kom till stånd.
Snöpligt slut på storbröllop.
I en rik bondgård skulle firas bröllop mellan husets dotter
ock en rik granne. Själv hade dottern inte givit sitt samtycke,
men hännes giftoman ville tvinga hänne, ock därför gjordes
alla förberedelser till ett ståtligt bröllop. Bröllopsdagen var
inne, gästerna hade samlats, ock den vigselförrättande prästen
anlände. Men när han kom in på gårdsplanen, där bröllopet
skulle firas, mötte han flickan, som skulle stå brud, klädd i
vardagsdräkt ock bärande två vattenhinkar.
»Vad», sade prästen, »går du klädd i arbetskläder i dag
på din bröllopsdag?»
?Ja», svarade flickan, »de säger, att här skall vara bröllop
i dag. Men mitt bröllop är det inte, för jag har aldrig givit
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mitt samtycke därtill, för jag vill inte ha Lars.» Ock någon
vigsel blev inte av.
Ett sätt att få ja.
Om en yngling fattat kärlek till en flicka ock anhöll om
hännes järta ock hand, men fick nej, så kunde han dock övervinna hännes motstånd på följande sätt:
Han skulle infånga en huggorm ock draga ut dennes gifttand utan att för övrigt på minsta sätt skada honom. Sedan
han tagit gifttanden, skulle han släppa ormen igän. Sedan
skulle han söka efter tillfälle att — utan att hans tillämnade
visste om det — haka fast tanden i hännes kläder. Lyckades
detta, kunde hon inte längre säga nej till mannens anbud.

Om barn.
En havande kvinna kunde slippa plågorna vid förlossningen genom att hon svängde en »fölungehams» över huvudet
ned över hela kroppen. Men fostret blev då en mara, om det
var en flicka, ock en marulv, om det var en gosse.
Med »fölungehams» menas de hinnor, som omger ett föl,
då det födes.
»Lättvindiga» barnsängar kunde en få därigenom, att en
band en linnetråd hårt omkring lillfingret.
När ett barn fördes till dopet, skulle ett blad av religiöst
innehåll läggas i de kläder, varmed barnet omlindades. Vidare
skulle vid avresan till dopförrättningen barnets fader gå före
faddrarna ut ur stugan.
En gumma, vars lilla barn hade dött, kom till pastorn ock
frågade, om dödsfallet berodde därpå, att pastorn inte hade
prästkappa på sig, när han döpte barnet. »Det betydde naturligtvis intet till saken», svarade pastorn. »Nåväl», sa gumman,
»men hade jag varit hemma, när barnet sjuknade, så skulle det
inte ha dött, för jag skulle vrängt barnets linne ock kastat det
i elden, ock då skulle barnet blivit friskt igän».

HUSUÄLLSRÄD.

81

Späda barns kläder fick inte bäras ut under bar himmel,
förrän modern blivit kyrktagen.

Hushållsråd.
När en ko, som nyligen kalvat, skulle mjölkas, lades en
.stålbit, en nål 1. dyl. i mjölkbyttan, för att icke otyg, häxor
-ock troll skulle kunna komma i mjölken. Sedan skulle, om ej
lock fanns på byttan, förklädet läggas över, så att inte ljuset fick
-tillträde till mjölken. Om påsk skulle mjölken korsas, så att
den fick vara ostörd av påskkäringarna.
Då mjölken bars bort, gjordes antingen ett korstecken med
.en kniv över mjölken, eller släpptes en sockerbit i mjölken, eller ock hölls mjölkbyttan över elden ett ögonblick, för
,eljest kunde troll ock annat otyg ta bort »nyttan ur mjölken».
När en person fått mjölk, skulle han inte diska mjölk-flaskan, för då fick han inte någon nytta av mjölken.
Vid kärning släpptes en stålbit i kärnan, för att grädden
skulle skära sig.
Om vid kärnandet grädden inte ville bli smör, så var
pet naturligtvis någon trolldom som förorsakade detta. Det
kunde botas därigenom, att man skaffade sig smör av den, som
-trollade, ock blandade i sin grädde — då blev det smör.
Ett annat sätt, som användes, i fall det vid kärnandet icke
-ville bli smör, var, att bakugnen skulle eldas varm ock en
matsked grädde kastas in i ugnen. Då skulle den komma
fram, som förtrollat grädden, ock man skulle då få smör av
grädden.
Om man stöpte ljus av talg, blandad med ormister, ansåg
man, att små ormar slingrade sig i lågan av ett dylikt ljus,
ock det var hemskt att skåda. Om ett sådant ljus tändes i ett
rum, där någon sov, ansågs han icke kunna vakna.
När kreaturen släpptes ut på vårbetet, tog man ett stycke
flinta ock en stålbit, ock därmed slog man gnistor längsefter
ryggen på varje kreatur, för att de därigenom skulle vara skyddade mot allehanda otyg.
6-123244. Sv. landsm. 1914.
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Ett annat sätt var att, då kreaturen släpptes ut på våren,
röka under dem med svavel.
Ett annat sätt var att lägga ett äggjärn vid dörren.
Ett säkert medel för träffsäkerheten vid skjutning var att
stoppa en levande orm in i bösspipan.

Kvinnomöte betydde dålig fiskelycka.
Vid skäddfiske kastade man, ärter i vattnet. Även kunde
man, för att få god fiskelycka, kasta risgryn i vattnet. Särskilt var det bra vid makrillfiske. Såväl ärterna som risgrynen
ansågs draga fisken tillsamman till den plats, där metrevarna
var utkastade. Att fisken så samlades, ansågs bero på ärternas ock risgrynens glimrande i vattnet, varigenom de väckte
fiskens nyfikenhet.
Att spotta på agnet medförde även god fiskelycka.
Näsfiskel betydde skräpfiske.
Åskeld, ansåg man, kunde inte släckas, utan att det hälldes något kvinnomjölk i elden.

Sjukdomar.
Då en person led av bleksot, botades han på följande sätt:
En klok gumma tog en tråd ock mätte därmed den sjuke
från höften till knäet ock knäets omkrets. Därefter mätte hon
den sjuke från knäet till ankeln ock anklens omkrets. Sedan
tuggade gumman tråden; tils den var fullkomligt söndertuggad_
Därigenom skulle den sjuke bli frisk.
Feber botades därigenom, att den sjuke gick genom en ullgarn shär va.

Med »jorten» menas det, som nötkreaturet idisslar. Idissla,
heter på bohuslänska »jorta». Om kreaturet vid idisslandet
förlorar det, som det idisslar, störes cirkulationen i kreaturets
fyra magar, ock kreaturet blir sjukt. Det plägar botas däri1) Näsfiske betyder att erhålla god fångst, första gången ett fiskredskap användes.
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genom, att man tager en del av foderbollen hos ett annat kreatur ock giver det sjuka djuret.
Om ett nötkreatur förlorade »jorten», skulle man bita runt
omkring en »tunnbrödslev» (tunt, ojäst bröd) tre gånger »avot»
(d. v. s. motsols) ock tugga sönder ock ge åt det sjulsa kreaturet, så kom »jorten» igän.
Att hugga bort Anarken» (ett slags ledsjukdom i handen)
gick till sålunda: Man lade tre alpinnar på en stol ock lade
den sjuka handen där ovanpå. Därefter sade »doktorn», i det
att han högg med ett äggjärn:
»Jag hugger.»
»Vad hugger du?» frågades.
»Knarken.»
»Hugg bort den!»
Detta skulle upprepas tre gånger, med ett hugg mellan
varje finger, så skulle sjukdomen upphöra.
»Knarken» kunde också botas därigenom, att den sjuke gick
»avot»
motsols) tre gånger omkring ett hus, som blivit flyttat
tre gånger, ock för varje gång lyftade i de fyra husknutarna.
Husets invånare skulle icke veta, vad som försiggick utanför
deras husknutar, för då hade det ingen åsyftad verkan. Därför
företogs det om natten.
Kramning värkade modlöshet i hela kroppen. Den botades
sålunda: över ett träfat med vatten lades en utspridd skräddaresax. Vidare togs en »tunnbrödslev» (tunt, osyrat bröd, varje kaka
kallas »lev»). I leven hade man gjort ett hål stort som ett tefat,
ock den lades över saxen. Sedan hälldes smält bly eller tenn
genom hålet i brödleven ned i vattnet. Härvid skulle på bottnen
av fatet en bild uppkomma av den, som hade »huggit» patienten.
Denna bild kunde vara av olika slag, av en gubbe, en tupp
eller dyl. Därefter drog man med en täljkniv tre gånger över
tänderna på den sjuke, ock han skulle därvid spotta ut för
varje gång. Sedan tog man en glödbit ock släppte den mellan
linnet ock kroppen på den sjuke, ock han troddes så bliva frisk.
Ett annat sätt att bota kramning var att träda en garnhärva
(av linne) över huvudet ock sedan låta den passera ned över
hela kroppen.
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När ett djur fick mjälthugg, botades det därigenom, att en
med en hopvirad handduk gick avot (motsols) runt omkring det
sjuka djuret ock slog det med handduken på våmmen.
När €tt barn blev modstulet, klippte de av litet av barnets
hår; det blandades in i en brödbit, ock den skulle barnet äta
upp. Därefter tog de ett fuktat säckstycke, ock därmed torkades barnet i ansiktet. Därefter skulle säcktrasan kastas ut
emot vinden ock följande ord uttalas: »Köss mej i röva ock
gick.»
När ett kreatur blev modstulet, botades det på följande
sätt: Man tog av den fina ludden omkring det sjuka djurets
horn ock mellan klövarna. Denna ludd blandades sedan in i
en deg, ock den gavs kreaturet. Det blev då återställt.
Ett annat sätt var att viska någon viss trollformel i örat
på det modstulna djuret.
Grå starr kallas av bohusläningen att få »nagla på ögat».
Denna sjukdom hos kreatur ansåg man kunna botas sålunda:
Man skar av tre alpinnar tre gånger framför det sjuka ögat.
Alpinnarna skulle vara tagna på nordsidan av en al. En del
»doktorer» skar bara på en alpinne. Det kunde ske av »doktorn»,
utan att det sjuka djuret var närvarande. Det var tillräckligt,
blott han visste, hurudan färg det sjuka djuret hade. Arbetet
skulle förrättas av två personer. Den ene höll pinnen eller
pinnarna, ock den andre skar.
Den som skar sade: »Jag skär.»
Den som höll svarade: »Vad skär du?»
Den som skar svarade: »Jag skär naglen.»
Den som höll svarade: »Skär bort den!»
Detta skulle upprepas tre gånger, ock borde utföras av en
»frömsk», d. v. s. den förstfödde i syskonkretsen.
Tandvärk trodde de sig kunna bota på följande sätt: Man
petade i tanden med en spik eller träflis ock slog den i ett
träd, ock så försvann tandvärken åtminstone för den gången.

Att ta bort vårtor. Man gjorde tre knutar på ett snöre,
som sedan lades under en sten. När snöret var ruttet, skulle
vårtan vara borta.
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Man klöv ett äpple mitt itu ock lade fingret med vårtan
emellan de båda äpplehalvorna. Därefter lades de båda äpplehalvorna under en sten, ock så skulle vårtan försvinna.
Varvärkar botades därigenom, att en gick till ett barrträd
ock smetade fast varet vid detta. På det viset skulle en bli
kvitt sjukdomen, åtminstone för den gången. Dock måste andra
vara försiktiga, så att de inte korn vid ett sådant nedsmetat
träd, för då överfördes sjukdomen på dem.
Varvärkar kunde även botas därigenom, att en människa,
som redan vid födelsen haft en eller flera tänder framväxta,
bet över det sjuka stället tre gånger.

En person gemenligen kallad »Lunkelars» blev en gång
kallad till en sjuk, för han ansågs vara en »duktig doktor»
L. ansåg, att den sjuke blivit anfallen av älvdrottningen, ock
gjorde därför följande ordination: De skulle fara till Uddevalla,
ock i det tredje huset från Sörkälla skulle man köpa en kniv
av uddestål (d. v. s. gjord av synålsuddar), ock denna kniv
skulle de sätta i sängbrädet. Följden blev, att de funno älvdrottningens mössa i sängen. Mössan kastades i elden, ock det
sprakade, så att de trodde, att skorstenen skulle ramla ned.
När en ko blev sjuk, kunde hon botas på det sättet, att en
klok gumma borrade hål i tröskeln eller någon annan stock i
fähuset ock släppte något häxtyg ned i hålet. Då skulle den
sjuka kon bli frisk.
Om djur.
Katten betraktades vanligen med misstroende, så oumbärlig
han än var för att »hålla tukt på råttor ock möss». Att möta
en katt på vägen bådade olycka eller annan motgång på färden.
Likaledes ansågs det farligt, om en katt var det första djur,
som ett litet barn kom i beröring med. Följden härav ansågs
nämligen bliva den, att barnet fick dåligt läkekött. Vid flyttning fick katten inte tagas med.
Var katten ett olycksdjur, så var hunden Ott djur som medförde lycka. Särskilt skulle modern vara mån om att låta sitt
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barn först komma i beröring med en hund, om det skulle få
»gott läkekött».
En spädkalv fick man inte döda, utan han skulle — ifall han
inte fick växa upp — kastas levande i en bärgsskreva 1. dyl.,
där han fick självdö. Spädkalvkött fick alltså inte ätas. Sedermera ansåg man sig kunna slakta spädkalven ock äta köttet.
Men blodet fick inte användas, utan det skulle rinna direkt
ned på marken.
Hästen betraktades med stor respekt. Ingen åt hans kött.
Att döda hästen var något som hederligt folk inte kunde befatta sig med. Därför användes särskilda personer, s. k. skinndragare eller pukar, att nedslakta hästarna. Dylika personer
åtnjöt° ringa anseende.
Sketen betraktas ingalunda som någon trevlig granne, enär
hon har rykte om sig att vara som man säger »långfingrad»,
ock därför är det många som hindrar hänne att bygga bo. Andra
däremot avhåller sig därifrån, emedan de menar, att om man
oroar skatan, så bringas olycka över gården såsom sjukdom
eller annat ont bland husdjuren m. m. dyl.
Kattuglan var föremål för mycken respekt. Man var därför mån om att icke på något sätt ofreda hänne, enär detta
skulle medföra olycka, under det att det medförde lycka för
gården om hon fick vara ostörd. Om hon satte sig alldeles
invid boningshuset, till exempel på staketet eller någon sten
eller buske strax vid huset eller på fönsterbrädet, så ansågs
detta vara ett säkert tecken ock förebud till att någon av husets
invånare snart skulle dö. Samma var det, om hon skrek
»klävitt», ett förebud till att man snart måste kläda någon
familjemedlem vit, d. v. s. svepa honom.
Ett djur, som man betraktade med mycken vördnad, var
paddan, som ansågs utöva stort inflytande på människans öden.
Hon ansågs en gång ha ägt talets gåva. Det ansågs olycksbringande att på något sätt oroa eller skada hänne. Mången
ville därför ogärna röra en padda. ;
Det berättas följande om två kvinnor, som var på väg
uppför en skogsås: Under sin vandring fick de se en padda,
som låg på rygg på vägen. Den ena av kvinnorna tyckte, att
det var svårt för paddan, att hon skulle ligga i så obekväm
ställning, ock tog ock ställde hänne på fötterna igän. När
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kvinnorna sedan kom in i en stuga längre in i skogen, fick de
till sin förundran se, att paddan hängde fast vid kjolen på den
kvinnan, som hade gripit tag i hänne på vägen. De försökte
att få ut hänne, men det ville inte lyckas. Visserligen lär
kvinnan till slut ha blivit befriad från hänne, men en kort tid
efteråt dog hon, såsom det troddes, på grund därav att hon
befattat sig med paddan.
Maran.
Maran är ett otyg, som anses angripa både människor ock
djur (särskilt hästar). Den yttrar sig sålunda, att den som
ansättes av maran, eller som det heter, »blir riden av maran»,
känner det, liksom om en kudde lägges över ansiktet, så att
han tycker sig bliva kvävd. Han försöker att ropa, vilket dock
är mycket svårt. Den angripne blir mycket ängslig, ock det
medför, att han starkt svettas. Det jälpes med att man kallar
honom vid namn. Eller kan maran drivas ut därigenom, att
man gör korstecken på alla fyra väggarna i rummet.
Hästar, som blev ridna av maran, kunde botas därigenom,
att man ritade ett svart kors i taket av den spilta, där den
sjuke hästen stod.
Personer.
Alexander Kj —n hade en puckelryggig häst, som många
sökte göra sig kvick över. Men Kj—n hade ett drag av äkta
bondhumor ock kom därför sina gycklare på skam.
En gång träffade han en bonde med öknamnet »Rompen».
Han skulle göra sig kvick över Kj—ns puckelryggiga häst ock
sade därför:
»På vad sätt har din häst blivit så stygg (ful) ock krokig?»
»Jo, min vän,» svarade Kj—n, »det kan jag tala om för dig.
Det var så, att när hästen var fölunge, kom han en dag in på
logen. Där fick han se några höstrån ligga uppe på fähusrännet, ock dem ville han naturligtvis åt. Emellertid räckte han
inte upp till dem. Men pojkarna hade lagt några bräder från
fähusrännet ner på logen, som de plägade kälka på. Då försökte fölungen att klättra uppför bräderna. Men när han kommit ett stycke på väg, förlorade han fotfästet ock ramlade bak-
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länges ner ock slog rompeu i logegolvet, så att han blev krokryggig.»
Ock så stod naturligtvis den andra bondgubben svarslös.
En annan gång frågade en bonde Kj—n: »Varför slår dir
inte skinnet av den bedrövliga hästen?»
»Min vän», svarade Kj—n, »jag har allt många gånger tänkt
göra det. Men det är så beklagligt ställt i vår hemtrakt, att
vi har inte någon skinndragare. Men om du vill åtaga dig den
sysslan, så skall jag lova dig, att du skall få den här hästen,
att börja lära dig på.»
Ett dylikt förslag var synnerligen nedsättande för den
andre bonden. Hästen betraktades nämligen förr med särskild
stor respekt, ock därför ansågs det som en mycket vanhedrandesyssla att slakta hästen. Därtill användes därför särskilda.
personer, s. k. hästpukar, som åtnjöt synnerligen ringa anseende bland folket.
Börje Lårkryp som sjökapten i Göteborg. B ö-rj e Lår-.
kryp var vid tillfället »så där klädd» varken så väl eller så illa.
Han gick in i en skrädderiaffär för att beställa sig en kostym
kläder ock presenterade sig som sjökapten N. N. Byxor ock
rock var redan färdiga, men västen var icke färdig. »Får jaglov att taga rocken ock byxorna ock gå ned i min skuta ock
närmare passa dem?» sade B. L. »Jag kommer upp om ett par
timmar ock betalar.»
»Ja, var så god.»
Sedan gick Börje till skomakaren ock köpte sig ett par
fina stövlar:
»Vore tacksam, om jag fick taga dem med ned på min
skuta ock passa dem, så skall jag komma in ock betala dem,.
när jag går till skräddaren för att betala 'mina kläder.»
»Var så god, härr kapten.»
Gick så in till hattmakaren ock ville ha en hatt:
»När jag kommer ock skall betala skräddaren, skall jagkomma in ock betala hatten, om jag får bo.»
»Jo, för all del.»
Därefter gick han in i en bod ock köpte en halv kappe.
grovt salt. Gick så in hos en grosshandlare ock bjöd ut en
saltlast:
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»Här är prov. Ock saltlasten ligger vid Röda sten ock kan
inte komma in förrän i morgon eller i övermorgon, för det
finnes inte förr plats vid kajen för skutan. Ock så om Härr
Grosshandlaren ville vara: god ock lemna mig hundra kronor.
Jag skall inte ta mera i dag. Det är bara en handpänning.»
»Ja hela lasten behöver ,jag just inte, men grosshandlare B.
tar nog rästen.»
»Mycket bra var det.»
Börje spatserade så till den andre grosshandlaren.
»Grosshandlar A. har sänt mig hit, för att jag skulle höra
efter, om Härr Grosshandlaren skulle vilja taga en del av en
saltlast, som jag har, för grosshandlare A. behöver inte allt.»
»Det var hyggligt av honom. Jag är just i behov av salt,
ock därför tar jag rästen.»
»Det var mycket bra för mig. Då slipper jag att fara
någon annan stans med lasten.»
»Är kapten inne vid kajen?»
»Nej: min skuta ligger vid Röda sten. Men i morgon
eller övermorgon är lasten här. Dock litet handpänningar, Härr
Grosshandlare, får det vara. Bara 100 kr. Det kan vara nog
så länge. Det är en vissa ändå.»
»Får det vara ett glas?»
»Tack så mycket, men jag är så hungrig, så att jag vågar
inte ta något nu. För övrigt begagnar jag mig mycket litet
av den varan. Jag skall i stället gå ock få mig litet middag.
Tack för i dag. Må så gott!»
Nu hade Börje fått vad han gick efter, ock betalning för
kläder, skor ock hatt fick vederbörande skaffa sig, var de kunde,
ock saltlasten fick grossörerna ta, när den kom.
En bonde, Johannes G., hade en bukad häst. En granne
skulle skämta med G. ock frågade därför:
»När skall den hästen kalva?»
»Det vet jag inte», svarade G., »men det skall jag lova dig,
att när han har kalvat, skall du få bli den första, som skall
få slicka kalven.»
Lång-Lorn (Lorents) tyckte väl om snapsarna ock hade

en gång varit någonstädes ock köpt sig en dunk brännvin.
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Sedan han rätt grundligt smakat på det, stoppade han dunken
i en säck, knöt väl för den ock lade den på axeln ock begav
sig hemåt. På vägen hem skulle han passera över ett brett
dike, ock utmed detta löpte en gärdesgård. Som han på grund
av brännvinet inombords hade något svårt att manövrera med
dunken, var det besvärligt för honom att ta sig rätt, redan då
inga hinder fanns i hans väg. Men ännu värre blev det naturligtvis, när han kom till diket ock gärdesgården. L. samlade emellertid sina krafter för att komma över. Men när han
passerat diket ock skulle kliva över gärdesgården, förlorade han
jämvikten ock föll baklänges ned i diket, under det att säcken
med dunken i ramlade på andra sidan gärdesgåden. Men därvid bar det sig inte bättre, än att dunken blev liggande med
sprundet nedåt, ock till på köpet föll korken ur sprundöppningen,
ock innehållet började rinna ut under några egendomliga ljud:
»plopp», »plopp», »plopp». L. låg emellertid redlös i diket på
andra sidan gärdesgården ock hörde ljuden från dunken. Då
suckade han:
»Ja, jag hör dej allt, min vän, men jag kan inte göra dig
någon jälp.»
Petter Gåse — gemenligen kallad »Gåsen» — var en tjock
gubbe. En dag träffade han sin granne, som kallades »Rompen»,
som ville skämta med Gåsen.
»Nu är Gåsen så tjock, så nu kommer han snart att värpa»,
sa han.
Gåse-Petter svarade:
»Ja, lätte på rompen, så kommer nog ägget.»
N. på Ängen, gemenligen kallad Ängen, var en gång på
julbjudning hos en storbonde. Härvid var gästerna fördelade
så, att de sjärvägande bönderna var placerade i ett rum ock
gymnasieåboarna, d. v. s. åboarna på de Kungliga ock Hvitfeldska gymnasiehemmanen, i ett annat. Fram på kvällen kom
en av de självägande bönderna — som naturligtvis ansåg sig
för mer än gymnasieåborna; ock med ett visst förakt såg ned på
dessa — ut i det rum, där de senare befann sig. Storbonden
tillhörde en släkt, som kallades för »Tarmarna». Han tänkte
nu att gyckla med gymnasiebönderna ock frågade därför: »Nå,
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huru står det till med de här gymnasietullerna?» Gubben N., som
var gymnasieåbo, blev arg, men blev inte svaret skyldig: »Hå
jo», genmälde han, »vi sitter här som några andra takmetuller.»
Den stolte storbonden ville dock inte låta avspisa sig så lätt,
utan fortsatte med att berätta någon lustig historia. När han
slutat, bad »Ängen» att också få berätta en historia.
»Min mor hade en fåle (hingst)», sa han, »som var så vådligt stolt ock högfärdig ock gick alltid ock kråmade sig över
alla de andra hästarna. Men så en dag så kom gråben ock
rusade på fålen ock rev hål på våmmen på honom, så att tarmarna rann ut, ock så fick han tag i den ena tarmbukten ock
sprang hit ned över denna trakten med dem, ock jag tror, att
här finnes något av dem ännu.»
Det var auktion hos Ängen. Bland annat, som utropades,
var ett väggur. Ä. tillfrågades av någon, om klockan slår.
»Det ,vet jag inte», svarade Ä., »för hon har aldrig slagit
mig.»
Ängen ock hans mor var en gång kallade till tinget. När
deras mål kom, trädde Ängen fram till dommarbordet, men
inte gumman. Då frågar dommaren:
»Var är gumman?»
»Hon har laga förfall», svarar Ängen.
»Vad då?»
»Å, hon lade sig till ock dog i fjol.»
Ängen satt en gång på en gästgivaregård framåtlutad i
spiseln. Då kom en spjuver ock tog Ången i nacken ock böjde
ned honom.
Ängen: »Å, ursäkta mej! Men kanske jag sitter i vägen,
eller kanske härrn vill kössa mej i röva?»
Ängen hade en gång varit med vid en sjöolycka, varvid
en man drunknade. En person, som sedermera träffade Ängen,
frågade honom.
»Var det djupt, där olyckan inträffade?»
»Det vet jag inte», svarade Ängen, »för jag hade inte famnmåttet med mig.»
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Sedan tillfrågades han, vid vad tid olyckan skedde:
»Ja, jag hade allt en gammal klocka», svarade han, »men
den hängde hemma på väggen, ock därför kan jag inte säga
dig, vid vilken tid det var». I
Prosten T. frågade en gång Ängen:
»Huru många barn har du, N.»
»Det vet jag inte. Det får jag fråga
räkna frukostkavringarna.»

MOT,

för hon brukar

Gubben ock käringen, som var rika.
Det var en gammal gubbe ock en gammal käring, som var
rika. Emellertid 'skulle han resa till stan — vilken stad är
ovisst, för jag var inte med. Ock han tog med sig en av sina
kor, ock den sålde han ock köpte en gris. Ock så sålde han
grisen ock köpte en get. Ock sen sålde han geten ock köpte
ett får. Sedan sålde han fåret ock köpte en hund. Ock sedan
sålde han hunden ock köpte en gås. Ock så sålde han gåsen
ock köpte en tupp. Så blev han hungrig ock sålde tuppen,
ock den fick han 25 öre för. Ock därför köpte han mat. Detta
blev alltså värdet för kon.
Nu kom gubben hem till mor. »Nå, huru har det gått med
dig, min gubbe?»
»Jo», sa han, »jag har sålt kon, mor, ock köpte mig en
sugga.»
»Å, käre du! Gå ock släpp in suggan, barnen mina!»
»Ock jag har nog inte den häller. Efter en stund sålde jag
den, ock så köpte jag mig ett får.»
»Å, det var präktigt! Gå ock släpp in fåret, barnen mina!»
»Ock jag har nog inte fåret häller. Om en stund sålde jag
det ock köpte mig en get.»
»Å, det var dägeligt! Hon kan gå i bärgen ock äta gräs,
ock så får vi mjölk. Gå ock locka in geten, barnen mina!»
»Jag har nog inte geten häller. Jag hade den en stund,
ock så köpte jag mig en hund.»
»Gå ock stäng in hunden, barnen mina!»
»Jag har nog inte hunden häller. Om en stund sålde jag
hunden ock köpte en gås.»
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»Å det gjorde du rätt i, min far! Jag, som har väntat så
efter en gåsflock i så många år! Gå ock locka in gåsen, barnen
mina!»
»Ock jag har nog icke gåsen häller. Jag sålde den ock
köpte mig en hane.»
»Det gjorde du ganska rätt i, min gubbe. När hanen gal,
då vet vi, att det lider till dag. Gå ock släpp in hanen, barnen
mina!»
»Ock jag har nog inte hanen häller. När jag länge hade
farit, blev jag så hungrig, att jag kunde inte längre härda ut.
Därför sålde jag hanen ock fick 12 skilling för. Ock därför
köpte jag mig mat.»
»Å., det gjorde du rätt i! Å, det gjorde du rätt i, min far!
Du har inte behov av att gå ock vara hungrig du, för vi är
våra egna härrar, så att vi kan sova till dag utan någon hane.
Ock vi har pänningar på kistbottnen, så du hade inte behov
av att gå ock vara hungrig.»
På hemvägen från staden, ock sedan han ätit upp värdet
för kon, berättade gubben för sin granne, vad han gjort. Grannen
sade då: »Nu får du stryk av käringen, när du kommer hem,
skall du fä se.»
»Nej, hon säger inte ett enda ont ord. Gå med, skall du
få höra!»
»Jag vågar min ko på att du får snäsor.»
»Nej, du skall få följa med, så skall du få se, huru hon
inte säger ett ont ord.»
»Då sätter jag min ko på att hon skäller på dig.»
Grannen följde med ock skulle höra på.
»Nu fick du höra, att mor inte sa ett ont ord . Nu har jag
en ko i stället.»
»Ja, det var bra» sade gumman. »Nu har du gjort det riktigt bra, min far. Nu har du fått en ko i stället för den andra
ock ett mål mat köpet.»
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