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Meningen med föreliggande uppsats är att söka ge en inblick i den dialekt, som talas i min hemsocken Romfartuna.
Som jag emellertid ej varit i tillfälle att samla dialektens hela
ordförråd, vilket naturligtvis varit det bästa, hår jag begränsat
mig till en framställning av tärminologien inom jordbruket, eftersom dess mångfaldigt skiftande ord ock uttryck i fråga om en
gammal åkerbruksbygd som denna helt naturligt bäst böra kunnat
bevara de dialektala egenheterna mot riksspråkets inflytande.
Materialsamlingen har jag. •gjort under de somrar, jag på
ort och ställe Själv deltagit i Jordbruksarbetet, dock huvudsakligen under sommaren 1912. Mina sagesmän ha huvudsakligen
varit bönder ock jordbruksarbetare vid en ålder mellan 70 ock
80 är, vilka bott i socknen ock stundom t. o. m. i en ock samma
by i hela sin tid.
Vad som hör till jordbrukstärmer eller ej; är naturligtvis
svårt att bestämma. Jag tror mig snarare ha medtagit för
mycket än för litet; men anser mig: därmed ej ha skadat uppsatsens syfte. De saker, jag gett mig in på, har jag sökt skildra
så utförligt som möjligt ock medtagit alla ord ock uttryck, jag
i fråga om dem hört användas. Naturligtvis äro en del ord,
som jag medtagit, stadda i utdöende, allteftersom de redskap
ock sysselsättningar, de benämna, alltmer försvinna.
Namn på delar o. s. v. av de komplicerade lantbruksredskap ock maskiner, som nu alltmer komma i bruk, vilka på ett
eller annat sätt kommit till allmogens kännedöm, har jag, som
jag längre fram påpekar, ej medtagit.
Uppställningen av uppsatsen ger sig lätt. Jag har först
skildrat byar ock gårdar samt deras indelning ock gränser o. s. v.;
vidare i kronologisk oldning de olika sysselsättningar, som förekomma under året. Framställningssättet har jag efter förebild
av 0. W. Sunden, »Livet i en västgötasocken under 1800-talet»
i Göteborgs Vetenskaps- och Vitterhetssamhälles Handlingar
IV: 5-6, Göteborg 1903, valt såsom varande det lämpligaste ock
trevligaste för ifrågavarande fall. •
De särskilda tärmerna äro skrivna med professor Lundens
landsmålsalfabet. Den parentes, som förekommer efter varje
med landsmålsalfabet skrivet ord, innehåller motsvarande riksspråksord, eller --- ont detta saknas — en rikSspråksform, som
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konstruerats enligt de allmänna ljudlagar, som gälla för motsvarigheten mellan dialekten ock riksspråketl. Om ett ord, som
förekommer i riksspråket, enligt dessa motsvarighetslagar är
fullkomligt ljudlagsenligt eller ej i förhållande till dialektordet,
har jag ej fäst något avseende vid. Jag endast anför riksspråksordet, sådant det förekommer i riksspråket.
Framgår ett ords betydelse ej fullt klart av sammanhanget,
har jag dessutom inom parentesen givit en närmare förklaring
av detsamma.
Beträffande ljudläran kan anmärkas följande:
Riksspråkets 1 motsvaras i in- ock slutljud vanligen av k
(»tjockt 1»), dock ej efter i-, e- ock y-ljud. Framför dentalerna
t, d, s, n sammansmälter k med dessa ock bildar i slutljud ock
vid mindre vanliga sandhikombinationer apikokakuminaler, som
i andra fall ersättas av apikoalveolarer. Den föregående vokalen spelar också in härvidlag.
o blir före r + kons. samt före långt s.
Samtliga dessa ljudövergångar äro för närvarande ej märkbara i dialekten i samma utsträckning som förr. För ej så
länge sedan lär även »förmjukning» av k ock g inuti ord sådana
som triLsd 'taket', stkbsa 'stycke', rgtan 'ryggen' ha varit ganska
vanlig. Likaledes hade man förr ni i stället för E i ord som
cirdyjan 'drängen', .syby jan 'sängen' m. fl.
Arbetet har ursprungligen tillkommit som uppsats i Nord.
proseminariet i Uppsala (h.-t. 1912).
1) Se förordet till A. Noreens »Ordlista öfver dalmålet» i Sv. landsni.
IV. 2, 1882.

Romfartuna socken är belägen i östra delen av Västmanland med centrum ungefär 2 mil norr om Västerås ock lika
långt söder om Sala. Befolkningen i norra delen av socknen
avyttrar i allmänhet sina produkter i Sala, de övriga i Västerås,
ock att fat-stån (fara till stan) betyder i de olika sockenändarna att fara till respektive Sala ock •Västerås.

Byar, gårdar, deras indelning.
Socknen består av en mängd större ock mindre bOr (byar)
ock dessa i sin tur av en eller flera tr,g(ar (gårdar). Ganska
många hierg6ikar (härrgårdar) finnas i socknen, ock deras gccrå
(ägare) kallas patnin (patron). Ett kännetecken på en härrgård
är, att den i allmänhet har en stor bkgneg (byggning, mangårdsbyggnad) samt vanligen också en riekköka (ringklocka,
vällingsklocka), med vilken man rtgar-.t (ringer ut), då arbetet
skall börja, ock rtgar-in (ringer in), då det skall sluta.
I motsats till härrgårdarna kallas de övriga gårdarna bögOkar (bondgårdar) samt deras innehavare b6ndar (bönder).
Härrgårdarna ock större bondgårdar ha ofta underlydande
gårdar, som kallas ittg4kar (utgårdar). Den gård, på vilken
ägaren bor, kallas då hitvugdyn (huvudgården).
Gränsen mellan gårdarna kallas fbina (skillnad) ock markeras genom ris» (rösen) eller ror (rör), som finnas anbragta
vid varje krökning av gränsen. Mellan dessa rösen dikas sedan
raka diken, litadikan (skiljediken), eller om så behövs filiagravar (skiljegravar), d. v. s. större utloppsdiken, ock det blir
då dessa som utmärka »skillnaden». Där naturlig gräns bildas
av någon av de två bielcar (bäckar), som rinna genom socknen,
behövas naturligtvis inga rösen. I skog markeras gränsen likaledes genom rösen, ock mellan dessa »stängas» gärdesgårdar.
jdkan hbmavi: (jorden hemma vid), som någon gång kallas
ittkor (inägor), utgör numera oftast ett sammanhängande helt.
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Ibland, när »skillnaden» går i krok, kan ett kilformigt skifte
skjuta in mellan grannens ägor. Detta skifte kallas då helt
enkelt oin (kilen). För övrigt har bonden namn på sina stPkan
(stycken, skiften), allt eftersom de ligga i närheten av en byggnad, en källa, skogen, en vägkrök o. s. v., t. ex. båstroffifta
(bastuskiftet), smifea (smedjeskiftet), pielckean (källängen),
kran' tt op mot skågan (åkrarna opp mot skogen), Nia va
hålstakråkan (skiftet vid Hallsta-kroken).
Ägor,. som ligga längre bort från gården, kallas ict4or (utägor). De äro dock ej, så, vitt jag kunnat finna, fullkomligt
isolerade från egendomen i övrigt, utan sammanhänga på något
sätt med densamma, vanligen med skog eller hagar som föreningsband.
Även utägorna ha nästan alltid sina särskilda namn ock
i många fall tydligen samma namn, som de hade, innan de
blevo odlade. Benämningar sådana som rishågan (Rishagen),
valboyier (Valborgskärr), nbr4an (Norrängen) m. fl. dylika tyda
därhän.
Odlar man, som stundom är fallet, mitt inne i skogen på
något därtill tjänligt ställe, saknar det uppodlade området väl
förut namn. Om det då ligger riktigt oländigt ock besvärligt
till, kan det få namn sådana som sibirtan (Sibirien), såvida det
ej rätt ock slätt kallas ejdlegån (odlingen).
Ägor, som ligga fullkomligt isolerade från gården liksom
en oas mitt i en annans ägor, kallas ittycikar (utjordar). En
annan sak förutom läget, som skiljer dem från »utägorna», är,
att de äro jämförelsevis små, samt att deras tillkomst, enligt
vad man berättat mig, har sin egen lilla historia. De skola
nämligen ha tillkommit på så sätt, att fattigare bönder, som
lånade säd eller pängar av mera välbärgade sådana, fingo lemna
jordbitar i pant. Det hände ofta, att låntagaren ej kunde betala igän sitt lån, ock då tillföll jorden långivaren. En äldre
bonde har talat om för mig, att han själv varit med en gång,
då tio tunnland jord lemnades i pant för en tunna råg till brödsäd.
Stundom lemnades även jordbitar som lön för arbete. Så
skola vid ett tillfälle två tunnland jord lemnats som betalning
tör ett par skor.
Många gårdar, i synnerhet härrgårclar, ha tbrparå (torpare),
som jora dåksvierkan (göra dagsvärk) för sitt torp (torp), vilka
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därför kallas det1csvcerkst6rp (dagsvärkstorp). Själva kallas de
da1svierkst6rpara (dagsvärkstorpare). En del torpare äro även
skyldiga att hålla idnp62ka (jonpojke), d. v. s. en mindre dräng,
som får göra varjehanda smitspsior (småsysslor).
Gårdarnas storlek räknas i Urnan (hemman) ock delar därav:
H hMan (ett hemman), at hat heman (ett halvt h.), an fyietWal
(en fjärdedel, d. v. s. ett fjärdedels h.), an öttula (en åttondel),
an sastttd4 (en säxtondel) o. s. v. Siffrorna kunna naturligtvis
växla både i täljare ock nämnare, men ovan uppräknade delar
äro de vanligast förekommande. Ganska ofta förekommande äro
också en an trMjadd (en tredjedel), an sietadd (en sjättedel),
an frmtadd (en fämtedel), an ,fiindadd (en sjundedel) o. s. v.
Ägaren av ett hemman kallas Umansi3gara (hemmansägare).
Detta namn är numera ganska vanligt ock tillkommer nu alla
bönder, som ra- öm (rå om) sin gård oavsett storleken. Förr
fanns åtminstone biefulalsbönda (fjärdedelsboude) ock bkdalsb6nda (åttondelsbonde) som benämningar på dem, som ägde
respektive en fjärdedel ock en åttondel.
Då tvänne gårdar ofta kunna vara olika stora i fråga om jordareal, brukar man vanligen ange deras storlek i tina« (tunnland).
Bönder, som bråka (bruka) eller etran4ra (arrendera) en
gård, kallas bricharå eller arandatdrar (arrendatorer). Om en
bonde slutar-6p (slutar opp, d. v. s. med jordbruket) ock slo4ce,/
t ro pa getmas.d6nan (slår sig i ro på gamla dagar), tar han
»brukare» på gården, såvida han ej har någon fullvuxen son,
som tar-m6t gart (tar emot gården). Prästen ock klockarn ha
brukare på sina gårdar, ock dessa kallas priestbrUkaft (prästbrukarn) ock kkökarbråkag (klockarbrukarn).
En bonde, som »slutar opp», ackorderar i allmänhet så, att
han av efterträdaren får åttantcig (undantag) 'eller fåt/ (fordel)
till döddagar, d. v. s. han skall t. ex. ha husrum ock vedbrand
samt visst i natura.
Bonden är sällan skitlfrt pa gan (skuldfri på gården), utan
har den ofta intekna (intecknad). Man brukar då säga, att han
bala'-ar are-i:n.4 ta bcigkan (betalar arrende till banken).
Bonden kallas av sina driegar (drängar), pigor (pigor) ock
ståtketrar (statkarlar) vid tilltal hitsbou (husbonden), men annars
endast 1)6n (bonden). Hans hustru kallas 9/1Q1* (mor) eller maddm
(madam).
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Grannen kallas med ett numera sällan förekommande namn
tvitär (arstufar) ock hans hustru ådamör (arstumor). Granngården hette kstunås. Numera säger man allmänt grånasfår
(grannasfar), grånasmör (grannasmor) ock grågon (granngården).

Jorden, dess uppdelning.
Till en .g-anc/69)?, (egendom) hör alltid ?Jean 'ok (öppen jord)
samt vanligen även skQg (skog). Stundom finnas även feekvbcbranda ear (självbärande ängar), tinder (lindor, d. v. s. gräsbevuxna, mer eller mindre steniga backar utan skog) samt h4gar
(hagar). I dem finnas stundom mimar (mossar), ur vilka man tar
opp do (dy), som torkas ock användes i ladugården. De gårdar,
som ligga utefter någon av bäckarna, ha också beek,abåtar
(bäckebackar, d. v. s. de sluttande stränderna kring bäcken).
Den »öppna jorden» är indelad i Apan (skiften), som åtskiljas av större diken. Varje skifte indelas i krar (åkrar),
som skiljas åt av mindre diken. Är ett skifte teekdika (täckdikat), indelas det genom fbrar (fåror) i tegar (tegar). Åven
på bredare åkrar kör man opp fåror, ock åkern blir då också
indelad i tegar. Den teg, på vilken man «bildar (vänder), då
man prz kan (kör i åkern) kallas veenteg (vändteg).
Jorden skiljes efter sin beskaffenhet i hakyok (hårdjord),
lOsiQk (lösjord), sån,)Qk (sandjord) ock dimIr (dyjord). Hårdjorden består till största delen av Ura (lera), lösjorden av m#1a
(mylla) ock sandjorden av san (sand) eller pitmo (pinnmo, ett
slags fin sand). Dyjorden består till stor del av dy ock utgör
jordmånen på nyodlade skiften, som förut varit mossar.
miabkånda 1490 (mullblandad lerjord) kallas nkttyok (matjord).
Skiften, som bestå av hårdjord, kallas jeeiran (gärden) ock
av mylla eegar (ängar) (jc?jrqg : ckgsrag gärdesråg : ängsråg).
I fråga om sin bördighet kan jorden vara fet a dåktan (fet
ock duktig), men också mdgar a daktn (mager ock dålig).

Åkerbruksredskap, seldon ock dragare.
För att slippa störa sammanhanget här ock där, med en
mängd detaljskildringar av de olika rbskap (redskap) sålde??
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(seldon) ock drizgarå (dragare), som bonden använder för jordens
brukning, vill jag här i ett sammanhang, så gott jag kan, redogöra för det viktigaste därav. Någon skildring av de moderna
fabrikstillvärkade redskapen med deras många smådelar kan
naturligtvis ej komma i fråga, då detta torde falla utom gränserna
för min uppsats. Allmogen har nämligen ej några egna namn
på dessa, såvida de ej endast utgöra en förbättring av de .
gamla hemmagjorda redskapen ock äro tillvärkade efter samma
principer som dessa.
Viktigast bland åkerbruksredskapen är naturligtvis pk jgdn
(plogen). Nu för tiden användas endast j('-prpNgar (järnplogar).
Den vanliga plogen består av en mängd smådelar, som ha
sina särskilda namn. För tydlighets ock enkelhets skull vill jag
här använda en teckning för att söka åskådliggöra de olika
delarnas läge i förhållande till varandra. En plog skulle ungefär ta sig ut, som synes här nedan.

Sedd från sidan.

Sedd underifrån.

Plogen består av:
Dan (fjölen) eller viP dan, 5. ridan (ri sten)
(vindan)
6. stölsan (stocken)
lånfivan eller letnsian (land7. b4la (betslet)
skivan, landsidan)
8. skåkmanån (skalmarna)
ban (billen)
9. lustutdgan (handtagen)
srepst'dra (släpsula)
10. skpstika (släpsula).
Förr användes plogar av trä. De kallades stölsiNgat(stockplogar), emedan de voro försedda med en så lång stock,
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att de utan vidare anordningar kunde dragas av ett par oxar.
Ville man plöja med hästar, måste man använda en särskild
inrättning, som kallades bickhok (bukok). Det bestod av en
tvärslå med en ring på mitten, i vilken stocken träddes in.
»Bu,koket» gick, som namnet antyder, under buken på hästarna
ock var förskjutbart längs stocken. Det fungerade alltså på
samma sätt som det slags oxok, man nu för tiden använder.
Vid bukoket fästes hårvteigan (harvtågen), koi ta träskalmar
som tjänstgjorde som draglinor.
På »stockplogarna» funnos inga skalmar, utan endast ett.
handtag, som kallades hånspdra (handsparre). »Fjölen, ock
»risten) voro naturligtvis av järn.
lra (årdret) skiljer sig från stockplogen endast däri, att
det saknar »fjöl». I stället finnes en mgykos (mullplös), ett
triangelformigt trästycke med spetsen nedåt. Det trästycke,
vid vars främre del bilen ock vid den bakre mullplösen äro
fastsatta, kallas visan (visen).
ånibatseiclra (enbettsårdret) har kort stock ock drages av en
dragare med ett par vialier (vårskidor), ett slags skaklar.
triesidkan (trästocken) är ett årder med lång stock, som
vanligen drages av ett par oxar. Den kallas därför ofta ölcstok
(oxstock).
Liksom »stockplogen» har ej häller årdret några skalmar,
utan endast en »handsparre».
hdrvan (harven) består av ban (bålen) ock pinanan (pinnarna). pinhdrvan (pinnharven) är jämförelsevis stor ock hade
ursprungligen raka pinnar. Nu användas också hrökpinhdrvar
(krokpinnharvar), d. v. s. harvar med krokiga pinnar.
Ick4shdrvan (klösharven) har ett mindre antal stora, krokiga
pinnar, som i ändan därjämte äro försedda med en liten bill.
Den har också en »handsparre», i vilket Orkan (körkarlen) håller.
Han kan med detta sätta ned harven efter behag ock få den
att ta (ta) mer eller mindre. På »pinnharven» har man i stället
ett t#ea (tynge), som gör samma tjänst. Klösharven är också
försedd med stock liksom »stockplogen, ock dras därför vanligen av oxar. Den är numera på retur.
Samma är förhållandet med mNsheirvan (myllharven). Den
användes att mylla ned säden med, men behövs nu ej så ofta,
då man endast sällan sar for-hcin (sår för hand). Den består
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av en böka (banke, tjock träslå) som går på snedden, ock i
densamma sitter en rad krökpinar (krokpinnar), liknande dem på
klösharven. Pinnarna komma vid körningen ett stycke efter
varandra ock maka igän varandras fåror. Nu användas myllharvar av annan typ med räta pinnar. Billarna sitta nu i stället
på såningsmaskinen.
slietslan (slätsladden) består av två delar, som efter behag
kunna sättas ihop eller tas isär. Den är gjord av grov plank.
pin,slan (pinusladden) är en kombinering av harv ock sladd.
Nu finnas en mängd olika pinnsladdar.
p?tanWan (planersladden) är av samma typ som slätsladden,
men går framtill ned i en skarp kant. För övrigt finns på den
ett handtag, så att man kan hindra den att slå om, då den
hugger i några ojämnheter i åkern.
rislan (rissladden) är flätad av grova enkäppar.
vc-bitan (välten) består av en enda tjock kilba (kubbe).
rignieltan (ringvälten), som stundom kallas tålnkskid (tallrikssladd), består av bikonvexa tallriksliknande delar, som tillsammans bilda två efter varandra gående kubbar. Den är för
övrigt ett ganska. modernt redskap.
Ett par likaledes ganska moderna åkerbruksredskap äro
fjclarkirv ock ridhav (fjäderharv, rullharv).
Ovan nämnda redskap dras i allmänhet av ett par dragare.
Gårdar, som endast ha en dragare, bytar-h4 (byter ihop) med
varandra. De lättare redskapen kunna dock även dras av endast en dragare, under det att de mera tunggående, såsom slätock planersladden, t. o. m. fordra två par.
Seldon. En sbla (sele) består av följande delar: hiablciyan
eller b64 (betslet), som spännes om huvudet på hästen. Den
del av »hublangen», som sitter i hästens mun, kallas trwys
(träns), stundom även Usal (betsel).
lökonån (lokorna), med vilka hästen drar, sitta en på vardera sidan nedöver bogarna ock spännas hop framom bröstet
med larbnan (lokremmen). Lokorna äro av trä ock undertill
försedda med pigor (putor), som skydda lökstan (lokstaden, d. v. s.
den trakt, mot vilken lokorna nöta).
kråkan (krokan, selkroken) är en båge av trä eller järn,
som går över ryggen på hästen ock på vardera sidan är försedd
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med en pal (pall) med underliggande kåda (kudde), medelst
vilka den vilar mot hästens ryggsidor.
bphalsrbnanan (opphållsrernmarna), en på vardera sidan, gå
från »pallen» på selkroken ock nedåt samt sluta med arigan
(årdringen), i vilken &kan (årdan) sitter fästad.
drklckdran (dragläderna) gå från lokorna bakåt till årdringen.
bitkjon (bukgjorden) går från årdringen på båda sidor ock
spännes om buken på hästen.
rbn.jon (ränngjorden) går från pallen å båda sidor ock spännes
likaledes om buken.
r,ågstka (ryggstycket) spännes under rtinapan (rumpan) på
hästen ock går ut från »krokan». Det skall hindra selen att
åka fram över huvudet på hästen, då man vill strpka (stryka,
d. v. s. låta hästen gå baklänges med en vagn o. d.) eller halayrÅn (hålla igän) i kfa,sbdkar (utförsbackar).
tbmkparan (törnlöparna), genom vilka tömmen löper, sitta
en på vardera »pallen».
Då man §or par (kör par), användas ett slags lättare selar,
som kallas In',.I jdar (parselar).
Vid körning med öisar (oxar) användes hok (ok). Oket är
medelst ett par höntetg (horntåg) fästat vid oxarnas horn. Under
oket mellan oxarna finnes en ring, i vilken hårvstökan (harvstocken), som oxarna dra med, trädes in. En spmnt (sprint)
hindrar harvstocken att åka ur. Elarvstocken *är av trä ock
slutar med ett ,se (ked, kedja), som fästes vid redskapen.
Vill man pra åmbat (köra enbett) med oxar, använder
man en öks(5,1a (oxsele). Den liknar en vanlig sele, men saknar
lokor. I stället är den försedd med en träbåge, som lägges
över mtigkan (manken) på oxen.
Då man kör med oxar, användes ej ryggstycke, utan i
stället ett brok (brok), som går bakom länderna på oxen.
Att betsla på hästar eller oxar kallas att sela-p (sela på);
att spänna dem för en kärra eller ett redskap swta-fr (sätta
för), ock att spänna från ta-Ifrån (ta ifrån).
När man Dsätter för», sätter man en sblstika (selsticka) i
ärdan för att hindra, att cid ska 0-ifrån (det skall gå ifrån).
Är man vårdslös, då man selar på en häst, blir han lätt
brpk z lökstan (bruten i lokstaden).
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När man är ute ock åker, har man alltid en grima (grimma)
med sig att binda hästen med, då man vilar.
Dragare. Som dragarå (dragare) användas bestar (hästar)
ock oxar. Någon gång kör man också med en pyr (tjur) eller
en ko (ko).
Hästar användas mäst. Den kastrerade hanen .kallas hest
(häst), den okastrerade Mest (hingst). Stoet kallas mcer (märr).
Får man se en häst, som råkar vara en feminin varelse, ock
frågar: »ra a-Z'd der fo-ii hest» (vad är det där för en häst)? får
man helt säkert till svar: der tgm hest, de-ii mer (det är
ingen häst, det är en märr).
Vanliga namn på hästar äro: grbld (Grålle), bHtkan (Blacken),
bkeesan (Bl äsen), grblan (Grål lan), bkrban (Bläsan), fryna (Stjärna).
Ganska vanliga äro också sådana namn, som ange hästens förre
ägare, dess förra användning o. s. v., t. ex. skbyarmc'eiz (Skojarmärren), sköksmen (Skogsmärren).
Oxar äro numera ej så allmänt använda som förr. Till
vissa Mlor (körslor) äro de dock nästan oumbärliga. Tack
vare sin stora tröghet kunna de med fördel användas till sådana
arbeten, som hälst böra gå långsamt ock försiktigt, om det
skall gå bra. Till att §ora etar veg (köra efter väg) med äro
de däremot ej sårskilt omtyckta.
Oxarna ha sällan några namn. Man säger tt deg' bruna
(svåta, vita, firekaga) oks» (den där bruna svarta, vita.
fläckiga oxen).
Då man kör par, användas Attsiman (partömmar), ock då
man kör enbett bmbatst6man (enbettstömmar). Partömmarna
ha en särskild anordning, som kallas ko,s (kors), med vilket
hästarna hållas samman.
Körkarlen går till vänster om dragarna. Vänstra sidan
kallas därför &tein (åtsidan), under det att den högra kallas
frioisin, (frånsidan). Den oxe, som går till vänster, kallas ictöksan (åtoxen) ock den andra frifinöksan (frånoxen). Hästarna
nämner man i stället vid namn. Man kan dock även få höra
talas om eithk,,5k, Omen (åthästen, åtmärren) samt frånhc'estet
ock frimmen (frånhästen; frånmärren) i fråga om ett par hästar
eller ett par niärrar.
Då man åker i vagn eller kärra, sitter körkarlen till höger.
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Jordens brukning.
Det i den äldre generationens ungdom vanliga tvåskiftet med
tre'pda ock s(;ycla (träde, säde) har för länge sedan fått ge vika
för 1.7ile9 (sjuskiftet) med sjuårig shkalafiy, (cirkulation).
Sjuskiftet består däri, att jordarealen är delad i '7 ungefär lika
stora skiften. På ett av dessa ter sig cirkulationen sålunda.
Det ligger första året i träde. Andra året växer råg.. Rågen
seis-y&n, (sås igän) med frö, d. v. s. man frf)sty (frösår, sår frö)
i regbreitlez (rågbrodden) på våren, ock de tre följande åren
växer hö. Skiftet säges då liga i vak (ligga i vall). Tredje
årets höst får man pk&ja-6)) (plöja opp) vallen ock sår havre i
två år, varpå skiftet åter skall ligga i träde.
Övergången från tvåskiftet till sjuskifte gick ej i ett slag,.
Man började så, att man på trieocth (trädesgärdet) »stängde in»
Vevor (täppor), där man 'odlade kkbvarlib_ (klöverhö), ärter ock
sådant, som vanligen ej odlades på seeorbka (sädesgärdet). Dessa
täppor kallades lcl-bvatiever (klövertäppor), letc'evor (ärttäppor).
1 närhetan av själva boningshuset hade man en täppa, som
kallades kårgak (kålgård), på vilken odlades potatis, rötter o. d.
Vårsådden. När yier, (tjälen) gått ur jorden ock det blivit
någorlunda upptorkat, börjar. bonden ra-te vrirlditdija (reda till
vårlanden), som i allmänhet äro hbstph4da (höstplöjda). Det
går ganska raskt, ock snart blir det bra mak (bra mull) i
åkeri]. Omkring den 6:e eller 7:e maj är man färdig att så.
Man börjar i allmänhet reda till åkern med att sleetslada (slätsladda, köra med slätsladd) på pkbvizgån (plöjningen). Sen
hårvar (harvar) ock bladar (sladdar) man omväxlande- »på snedden»
ock ieliclietar (ändefter), för att det skall ta så mycket bättre.
Är det kökkut (kokigt, fullt med jordkokor), kör man med vält
eller bitar .(bultar) med tbrvbålta (torvbulta), tils de största
kökkonån (kokorna) äro sönderkrossade. .
När det är tillrett, sår man, vanligen med. sMnafin (såmaskin, såningsmaskin). För ej så länge sedan sådde man allmänt för hand ur en s4fjcOrtg (såfjärding), men nu gör man
det vanligen endast på stbaget (steniga) ock sbeka (sanka) ställen.
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Mindre jordbrukare torde dock ännu — kanske uteslutande —
så för hand, liksom de i allmänhet använda de något äldre ock
billigare redskapen ock metoderna.
Om man sått med maskin, vidtar (vältar, kör med vält)
man i allmänhet utan att harva först ock just, då brtklt, brodden)
börjar sticka upp. Detta kallas att brbdycklta (broddvälta).
Vid såning för hand myllas säden ned med en harv.
På vårlanden sås Utvra, chor ock kon (havre, ärter, korn).
Korn sås på den del av trädet, som föregående höst eventuellt
blivit osått; havre ock ärter på de arg6gar (årgångar, skiften),
som äro i tur. Ärterna sås dels blandade med havren, dels för
sig själva.
Ibland sår man också bkittisce (blandsäd) av havre ock korn.
Potatis ock rovor. Så fort värsta ?Min (andtiden, brådskan)
med veksantgan (vårsåningen) är över, börjar man sceta patittts
(sätta potatis) ock så rövar (rovor). Potatisen eller jötprunån
(jordpäronen), som de ofta kallas, komma först.
I allmänhet har man sparat smaputatisan (småpotatisen) till
sietputatts (sättpotatis) ock använt den större för husets behov.
Då potatisen legat i källaren över vintern, börja frampå
vårsidan långa strbskar (strankar) växa ut från kottån (ögonen,
potatisögonen). Är man noggrann, bör man därför sickpa (släppa)
potatisen så, att »strankarna» komma uppåt. Då »ståt: det. aldrig
på», förrän potatisen kommer upp.
putåttslcineltrot (potatislanden) redas till mycket omsorgsfullt
ock ps (gödas, gödslas) varje år. Särskilt lämplig för potatisodling är sandjord, ock sittImputåtts (sandjordspotatis) är den
bästa man kan få.
Potatisen sättes i fåror, som ',siras-6p (köras opp) med årder. När man lagt potatis i en fåra, -strör man ibland dpea
(dynga, gödsel) omedelbart ovanpå, varpå fåran "ej-jdu; (köres
igän) med årder eller plog, ock en ny fåra köres opp.
Då man sätter potatis på ovannämnt sätt, måste det vara
»gott om jälp». Är det »smått om jälp», brukar man scetct pa
dril (sätta på drill). Detta går till på följande sätt. Hela landet köres opp på en gång med fåror på litet avstånd från varandra, så att den ena ej makar igän den andra. Sen släpper
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man potatis i alla fåror ock klyver sedan drilanån (drillarna,
de vallar som bildas mellan två fåror) åt båda sidor.
Strax innan potatisen kommer opp, sladdas den. När den
växt upp till hälften av sin normala längd, rbnsar (rensar) man
bort lcite (lorten) ock ,sor milan putåtisan (kör mellan potatisen) med ett årder. Därigenom packas jord opp omkring
stånde (stånden).
När potatissättningen är över, sår man rb,vor (rovor). Rovodlingen har först på senare åren börjat bedrivas i större skala.
Förr sådde man rovfrö för hand ock ej i rader, utan seanyokt
(samtjockt, lika tjockt) över hela åkern. Man gedra (gallrade)
ej, utan lät rovorna växa som de ville. Rovor användes också
ganska mycket i hushållet i stället för kålrötter. De kallades då
teepr(jvor (täpprovor), emedan de kokades tceft (täppt), d. v. s.
med lock över grytan. Stundom hackades rovorna sönder ock
lades i en tunna för att sioza (surna) ock kallades sen sitrkak
(surkål).
Nu sås rovorna i rader med en rovsåningsmaskin. När de
komma opp, gallras ock skötas de mycket omsorgsfullt. Till
en början löpa de unga plantorna stor risk att bli uppätna av
måskan (masken), ock det händer ofta, att bonden får så om.
Rovorna användas numera endast åt kritran (kreaturen).
När vårarbetet är överstökat, börjar man syssla med trädet,
damig (dikning), stilisprc4nig (stensprängning), stiegnig (stängning) m. m., varför längre fram skall närmare redogöras. Man
har full sysselsättning därmed, tils höbärgningen börjar.

Höbärgningen.
slantgån (slåningen), som den kallas, börjar vanligen en
vecka eller fjorton dagar efter midsommar. Då blir det en förskräcklig »andtid». Det gäller att försöka /b2a (leja) så många
?Maga kårar (främmande karlar, d. v. s. sådana som inte höra till
gården) som möjligt. skimalin (slåttermaskin) går både dagar ock
nätter. Man bara byter om hästar ock slipar knivan (slipar
kniven, d. v. s. maskinkniven) emellanåt. Är det 'okt pa (tjockt
på), så att ho (höet) ligar (ligger), ha två å tre karlar jämt
göra med att peta-?an mafin (peta undan för maskin), så
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att körkarlen kan se, vad som är slaia (slaget) eller öslaya
(oslaget).
Utom de tre höskiften, som man regelbundet har för varje
år, har man ofta en del diken, bäckbackar ock självbärande
ängar, som måste slås med 12a (lie).
En lie består av brvo (orvet) ock själva lien. På orvet
sitta knågan4n (knaggarna), i vilka man håller, då man slar
(slår). På själva lien märkas tick (udden), égon eller bg.«
(äggen, äggen), båkan (baken, d. v. s. den motsatta kanten)
samt lileira (lilåret), den förtjockade del av själva lien, som är
böjd i ungefär rät vinkel mot äggen ock med vilken lien fästes
vid orvet. På sidan av lilåret finnes en liten pigg, brkian
(brommen), som passar in i ett hål, brömheib (brornmhålet), på
orvet. Lien fästes stadigt vid orvet medelst lirigan (liringen),
som sitter runtom orvet ock lilåret. I stället för li-ring användes
förr ett litag (litåg), som lindades om orvet ock lilåret.
När lien blir åvas (ovass, slö), slipas den på en slipsten
(slipsten). Då man är ute ock slår eller skär, strjkar (stryker)
man lien med ett Mina (bryne) mellan varje slag - (slag). Med
ett »slag» menas det, som en person eller maskin slår, då de t. ex.
gått längs efter, tvärs över eller runt omkring ett skifte eller
en åker en gång. I ställe för bryne användes för icke länge
sedan en strOstika (stryksticka) • av trä ock /ismtiria (lismörja)
bestående av- sönderkrossad slipsten.
Sådant, som skall slås med lie, slår man tidigt om morgnarna, medan riman (»rånnen», fuktigheten) ännu är i gräset.
Man håller på till frukosten ock har sen årbe,t.scran (arbetsdagen)
ograverad att syssla med annat.
De olika årgångarna, som man har att slå, kallas fbneksveil
(förstaårsvall), imclrajvcil (andraårsvall) ock treksvcil (tredjeårsvall). På förstaårsvallen får man i allmänhet sämsta höet.
Andraårsvallen är den bästa, ock även tredjeårsvallen är bra,
men där är ofta ganska tunt pa (tunt på).
När höet är kitlslaia (kullslaget), skall det liga pa slag
(ligga på slag) ock t&trka (torka) ett par dagar. Sen förfar
man på olika sätt med det. Består höet av mäst tonotc'e2 (timotej) ock vierlaan (väderleken) är tjänlig, så har man minsta
besväret med att få det torrt, om man siktar (såtar) det. Höet
2 -143251. Sv. landsm. .Tohansson.
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slepas-hdp (släpas ihop) i streegar (strängar) med en hästräfsa_
Därpå skall det scetas-6p i satan (sättas opp i såtan) ock får
ytterligare torka någon tid. Det är dock ej bra, om det är
lon4pabit (kuapertorrt, torrt så det knastrar om det).
kkörarliffr, (klöverhö) åter, som är svårare att få torrt, brukar
man vanligen heefa (hässja). Det står sig då ganska gott, även
om det rägnar litet, under det att hö, som står i såtan, blir
bitakt (blackt) efter några hbfc'emor (»höskämmor», mindre rägnskurar). Är det bphalseckr (uppehållsväder) ock sökfin (solsken),
brukar man emellertid också såta klöverhö. Man hakar-öp
(hackar opp) det, d. v. s. vänder på slagen med en hcerv. (härv)
eller Old (gaffel) ock låter det torka på andra sidan också.
Sen förfar man med det på samma sätt som med timotejhö.
Förr räfsades allt hö samman med härv. Man gick runt
åkern ock räfsade ihop höet i en bra (»breda», bred sträng)
mitt på åkern. Därpå streega (strängade) man, d. v. s. räfsade
eller vältade samman bredorna i smala strängar. Nu var det
färdigt att såta höet, ock man vältade därför samman strängarna
i §nabor (»kämmor», fång) med heervskdkfta (härvskaftet), föga.
(fångade, »famnade») sedan höet mellan famnen ock heervhdkane
(okanet, den del av härven i vilken pinnarna sitta) ock bar
samman det.
Såtarna göras soekertoppsformiga, smala ock höga, för att
de skola torka fort.
Stommen till en heefa (hässja) bygges opp av hiefogzibar
(hässjegubbar, hässjestolpar) ock hiefastcegar (hässjestänger).
»Gubbarna» ha ett stad (stöd) vid vardera sidan. Avståndet
mellan tvä,nne gubbar kallas ett gokv (golv).
Då höet är torrt, skall det ;ras-in (köras in). Man kör
det på h4vågnar (hövagnar) för ett par hästar eller på hOc'erer
(hökärror) för enbett. I allmänhet har man endast en låsarå
(lassare), som lasar-öp (lassar opp), d. v. s. lägger opp höet'pä
lasset. Det gäller för den, som er i 14a (är i lasset), att se
efter, så han inte lassar snett, ty då kan det hända, att han
tappar rtigan (rågen) på hemvägen ock får endast brda vciyan
(bräddade vagnen) med sig hem.
Kör man in klöverhö, lägger man det vanligen på litgagatift
(ladugårdsskullen). Timotejhöet åter skall bli keestko. (hästhö)
ock lägges på stå/sku/n (stallskullen). beekabakshh (bäckebacks-
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hö) ock diksho (dikeshö) lägges ovanför fär,sc'etet (fårkätten).
Sådant är utmärkt som &rh, (fårhö).
Att ta-möt (ta emot) hö är ett mycket ansträngande arbete.
Skall man sedan till på köpet tråmpa (trampa), d. v. s. packa
till höet, så är det så mycket värre. Men den, som lasar-eiv
(lassar av), har naturligtvis ej bättre. Han får också en massa
ltomak (hömöl), d. v. s. skräp, agnar o. d., som kommer från
det torra höet, i ansiktet ock ned på halsen.
Från höskiften, som ligga mycket nära ladugården, stallet
eller logen, bäres höet stundom på hAvlar (hävlar), långa smala
stänger liknande brödspett. Förr användes alltid hävlar, vare
sig man bar höet in i de lkdor (lador), som fundos här ock där
på ängarna, eller till hökärran för att forsla hem det direkt.
På utägor ock platser, varifrån det är svårt ock tar lång
tid att forsla hem höet sommartiden, brukar man ståka (stacka)
det. Det är också en viss konst att göra en ordentlig stak
(stack), ock duktiga ståkarå (stackare) är det ont om.
Då höet är inkört, eller redan ännu medan det står, i såtar
eller hässjor, brukar man firirc'efsa (finräfsa) ock ta reda på
eetdr&fsan (efterräfsen), som ofta är av dålig kvalitet.
Liksom höet ej får vara för torrt, får det ej häller vara för
rot (rått) när man kör in det, ty då kan det segna-eetar (segna
efter), d. v. s. om höet ej är tillräckligt torrt, när det bärgas
in, blir det ännu segare, då det packas samman på förvaringsrummet, ock broza-höp (brinna ihop) ock bli förstört. Man
saltar med håsalt (hösalt) för att bevara det, om det ej känns
riktigt torrt, när det »köres in».
Höbärgningen är i bästa fall slut till fikkmeirkan z mkstras
(folkmarknaden i Västerås) omkring den 1 aug. Är väderleken
olämplig ock man får hålla många reeemetsclar (rägnvädersdagar), drar det naturligtvis ut på tiden.
Om man 'fått bra biergnig (bärgning) på höet, brukar man
på en del gårdar hålla slåtårkalås (slåtterkalas). Förr var denna
sed allmännare än nu. Vid sådana tillfällen gick det lustigt
till, ock varken slbtaralr eller slötarbrcknvin (slåtteröl, slåtterbrännvin) saknades.
En del slog (slig) sparas ock till fra (frö). Man tar vanligen frö på andraårsvallen. Somliga bönder ta frö endast till
husbehov, under det andra, i synnerhet arrendatorer, som ofta
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ej få sälja hö; spara stora skiften. Blir det gott fr ifår (fröår).
kunna de göra en god affär.
Råg- ock veteskörden.
Efter höbärgningen följer i vanliga fall en kort tid, då man
åter får sköta trädet ock reda till detsamma till höstsådden.
Det dröjer dock ej länge, förrän libstsam (höstsäden) är feectot
(färdig, mogen).
Man får fra rågan (skära rågen) först. Rågens beskaffenhet är naturligtvis beroende på hurudant året har varit. Om
det är blåsigt ock kallt på vårsidan, kan rågen ga-åt-scej (gå
ut sig) högst betydligt. Falla häftiga rägnskurar, innan rågen
b?rbm a (blommat), så att den lc'ega -p:ej (lägger sig), så dåmbar
(dammar) det inte så mycket av den, d. v. s. frömjölet sprids
ej så lätt, ock åksan (axen) bli ej måta (matade) mer än på
en sida.
(järnnätVid midsommartiden inträffa de s. k.
(frost).
Om det
terna), då det ofta är så kallt, att det blir frost
blåser, är det ingen fara; men är det vindstilla, kan rågen lätt
frp sa (frysa). För att skydda den brukar man därför dra (dra)
den med strek (streck), för att hålla den i rörelse, eller elda
med enris ock våt halm, så att röken slår ned över skiftet som
ett skyddande täcke.
För det måsta reder rågen sig ganska gott, även fastän den
vid skördetiden nästan alltid ligger efter marken, så att den
måste skäras med lie. När man någon gång kan använda fb cid mafin (skördemaskinen), får man dock vanligen fa (skjutsa,
köra tomt) på ett par sidor.
Varje f eerarå (skärare) har efter sig en öptågara (opptagare),
som bidar (binder) rågen. »Skäraren» lagar-div (lägger av)
säden i riskar (åskar), ock allt efter dessas storlek tar opptagaren en eller flera sådana i varje Undan (»hundan», kärve).
»Bundanet» bindes samman med ett ban (band) av råg ock brukar
därför också kallas »band». Förr gjordes banden, med vilka
kärvarna samrnanbundos, av råghakm (råghalm) ock lades i
bånr.a (bandrad), varefter sädesriskarna lades i banden med en
krok (krok), vanligen bestående av en vinkelböjd gren. Så
gjorde man ej blott med rågen utan med all säd, för att ingen-
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ting skulle smO•a-år (smöla ur), då man snådd (snodde) banden
ock gjorde knictanån (knutarna).
Om det är t. ex. fyra som skära ock lika många som ta
opp, säger man, att man Jr ma flera liar (skär med fyra liar).
Stubben, som blir kvar av rågstänglarna, kallas stonz (st om),
ock klövern, som sticker upp ur »stommen:, ock leder sitt ursprung från klöverfrö, som såtts i rågbrodden på våren, kallas
nymbla (nyvälle).
Rågen fl/las (skylas) vanligen. Man sätter säx till åtta
»bundan» parvis i varje fyl (skyl). Ibland brukar man Ma
ceta-est6e (skyla efter stång), för att säden skall torka fortare.
Om det är ostadigt väder, brukar man räfsa tillsam mans
skeika (stråket), de sädesstånd, som spillts vid bindningen av
kärvarna, ock lägga det ovanpå skylarna. Stundom gör man
alesbansfflar (axbandsskylar) med tre till ram »bundan» i varje
skyl, skylen sammanbindes upptill med ett band, varpå axen
täckas med en hat (hatt) av halm.
Ett annat sätt att få rågen ock säd i allmänhet torr är att
sn;3sa (snesa) den på snkst6trar (snesstörar). En snesstör med
därpå upphängda kärvar kallas en snes (snes).
Något efter rågen mognar vKz (vetet), ock därmed rödares
på samma sätt som med rågen.
Då rågen ock vetet torkat tillräckligt länge, köras de in.
En person jar-öp (ger opp), ock en är i lasset. En rcefsar-ietar
(räfsar efter), ock en, vanligen en pojke, kör mellan skylarna,
för att det skall gå undan.
Höstsäden körs hem ock lägges i kgan (logen). För att så
snart som möjligt göra läsaren bekant med en dylik loges beskaffenhet ock utseende vill jag, innan jag fortgår, beskriva en sådan.
En loge består av ett eller flera lågokv (loggolv) åtskilda
genom en löggista (logkista). I loggolven lägger man säden,
under det att logkistan i allmänhet får stå tom rör tröskningens
skull. Logkistan skiljes från loggolven av lögbrikkanan (logbalkarna), timrade tvärbalkar, som vid mitten av logkistan ej
äro högre, än att man utan svårighet kan låna (langa) säden
över dem upp i golvet, men höja sig trappstegsformigt mot sidoväggarna ock gå ända upp till titkfåtn (takfoten). Dessa avsatser tjäna till stöd ock underlag åt binstökanan (bindstockarna),
som löpa tvärs över logen ock binda samman sidoväggarna.
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Mellan bindstockarna på ömse sidor om logkistan har man
lagt bräder ock stockar tvärs över den ock får därigenom ett
slags vindsrum mellan bräderna ock taket. Detta kallas skan
(skån). Även där lägges säd, stundom ända upp till kröveisati,
(kroppåsen).
Golvet i logkistan är av plank ock ligger vanligen ganska
högt över loggolven. Det kallas tilstar (tilster). Loggolven
själva sakna golv i egentlig mening. I stället har man lagt
kluvna stockar, IckPvor (klyvor), på litet avstånd från varann
att lägga säden på.
För att vinden fritt skall kunna blåsa igenom logkistan,
finns. en öppning i sidoväggen på vardera sidan. Genom dess
160igar (loggluggar) kastas också säden in på logkistan för
att langas vidare upp i golvet eller upp på »skån». De tillslutas
med en Ulka (lucka).
Numera har Man på sina håll huggit opp större öppning på
logkistan ock lagt golVet lägre, så att man kan köra in med
lass ock langa säden direkt opp i golvet.
Det är i allmänhet mindre arbetsamt att ta emot säd än
hö. De, som langa säd, använda gaffel eller gru (grep), utom
den som står sist ock /dor (lägger) säden, d. v. s. packar
kärvarna tätt intill varann varvtals över hela golvet. Man
börjar »lägga.» invid logbalken ock lägger först ett varv med
röt" (rotändan) nedåt ock å ksaia (axändan) uppåt., Detta varv
kallas stor, (stolen). De följande varven läggas med axändan nedåt.
Då man står med ett sreslas (sädeslass) utanför logen ock
kastar in säden på logkistan, har Man ett täcke e. d. Utlagt på
marken nedanför för att ta vara på smksam (smölsäden). Denna
brukade man förr torka ock inala på hbmkvariar (hemkvarnar)
ock koka hb9n1tvasgr4t (hemkvarnsgröt), som var mycket omtyckt.
När det var brått med minvgån (såningen), men man ej hade
tid att tröska för att få utsäde, brukade man skrea (skrifta)
säden, d. v. .s. slå kärvarna i logbalken, då man lassade av, så att dn torraste ock stridaste . säden gick ur ock föll på logkistan.
Om allt går lyckligt ock väl, får bonden in sin säd felfri
ock kan inte vara nog tacksam därför; men ofta rägnar det, så
att säden mieltar (mältar). Då duger största delen inte till
annat än griipsce (gröpsiid), ock 4tschia (utsädet) ock brbscf,n
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(brödsäden) bli dåliga. Råg ock vete mälta jämförelsevis lätt.
i synnerhet om det är bra me-db:ter (mältväder) med omväxlande
rägn ock solsken.
Höstsådden.
Strax efter rågskörden, då man fått ny råg att så, börjar
hbstsaintgan (höstsåningeu). Har man gammal råg, sår man
litet tidigare, emedan den ej gror (gror) så fort som den nya.
En mycket omtyckt rågsort är vitsareig (vasaråg), emedan den
jer bra (ger bra), d. v. s. lemnar god avkastning. De första
»avkomlingarna» efter vasaråg kallas vasakili (vasabarn). Till
utsäde köper man alltid ny vasaråg, emedan den ej trivs på
samma jordmån mer än ett eller högst två år.
Ibland sår man mesomorag (midsommarråg), så kallad därför att den sås vid midsommartiden. Den blandas vanligen med
litet vikar (vicker), ock på hösten slås den till p./Mb:dar (grönfoder). Följande år ger den ändå full rågskörd.
Då höstsådden skall börja, är trädet tillrett ock i ordning.
Man har bearbetat det då ock då under sommaren, när man ej
haft några andra mer påträngande sysslor. Jag har därför endast i förbigående nämnt ett ock annat om trädets brukning
ock ansett det lämpligare att här i ett sammanhang skildra tillvägagångssätten härvidlag i samband med sådden.
Man börjar vanligen med att plöja trädet på våren. Om
det var kst r åkan (löst i åkern), brukade man förr stundom
byka (träa), d. v. s. köra med trästock. Sedan man plöjt, dikar
man trädet, tar bort sten o. s. v., som närmare skall beskrivas
längre fram. Därpå pr (kör, bearbetar) man hbstleozdta (höstlanden) på samma sätt som vårlanden, fast betydligt mycket
grundligare. Särskilt lägger man an på att få bort kviktag
(kvicktåg, kvickrot) ur jorden, om sådan finnes. Den harvas
opp ock får ligga ock torka, varpå den brännes upp. Eli annan
viktig sak är, att höstlanden skola gödslas. Man gödslar med
dynga ock ihdnigsc'elpnan (gödningsämnen). Dyngan forslas
från dfrehkan (dynghögen) invid Aga (fähuset) i ci#eyc'ero(dyngkärror) för enbett eller i pigreikor (paråkor), som kallas
dpgskot (dyngskott). lite på gärdet dras dyngan -riv (dras av)
med en dijekkQ (dyngklo) ock bres (bredes), d. v. s. sprides
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kring med en grep. Sedan snks (snedas) den med ett årder. Då
man snedar, börjar man i ett hörn av skiftet ock kör snett över det.
Då clPgan a-gO'Qa (dyngan är nersnedad), får trädet ligga
orört till dagarna strax före såningen. Då far man åter -61,91- (far
över) det några gånger, innan man sår. Höstsådden tillgår som vårsådden. Då man sår för hand, myllas säden ned med myllharv.
Nu lemnar man rågkornen att gro i fred ock återgår till
skördebestyren, som bli alltmer påträngande.
Vårsäds-, frö- ock ärtskörden.
Allt kommer nu i ett slag. /ocn (korn), håvra (havre) — en
äldre, nu knappt använd form är håra — frö ock ciyar (ärter)
äro färdiga nästan samtidigt, kornet vanligen något före de övriga.
Att ta opp korn är ett besvärligt arbete. Det är nämligen
så fepvut ock tisaut (skävigt ock tistligt), fullt med skäv ock tistel.
Därtill är kornet ofta så kört, att man på gammalt vis måste
göra band av råghalm ock binda det med.
De mogna kornfälten med de guldgula axen svajande i
vågor sättas av allmogeu i samband med de blixtar, som om
höstkvällarna, ofta just då kornet är moget, upplysa himlavalvet.
De kallas könbNkstar (kornblixtar).
Kornet skylas eller snesas liksom höstsäden.
Fröet mognar snart ock behöver ej stå länge, förrän det
smölar ur, i synnerhet om det är timotej.
rblekårar (rödklövern) ock ålszka (alsike) bör man låta växa
litet längre.
Timotejen bindes ock skylas, under det att klövern såtas.
Så kommer havren. Den kan vanligen tas ma »KIM (tas
med maskin). Men lien får också ganska ofta göra tjänst.
Havren skylas för det måsta ock torkar ganska fort, om
vädret är tjänligt. Den mältar endast för långvarigare rcbgan
(rägn), men kan då gro, så att långa gröda). (groddar) eller
kånar (kanar) sticka fram ur axen.
För att få rum i logen har man i allmänhet tröskat undan
en del råg. I värsta fall får man göra en håra,stcik (havrestack)
utanför logen.
Ärterna tas opp med lie ock -hässjas.
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Potatis- ock rovskörden.
När säden är under tak, börjar man ta-6,p (ta opp) potatisen. Redan i midsommartaget har man börjat ta opp ett ok
annat kok, (kok) fcecsk (färsk) potatis. Till en början gräver
man ej upp stdneln. (stånden), utan skålar (skattar) dem endast
på den största potatisen.
På hösten då patåttspkanzigan (potatisplockningen) börjar
på allvar, brukar man para-6.22 (köra opp) potatisen med ett
årder. Man slår då först av stånden med en lie ock räfsar bort
dem. På mindre ställen grchar (gräver) man opp potatisen med
en grep.
Då man plrbkar (plockar) potatis, går man två ock två jämsides i var sin fåra ock har en våled (vacke) eller ett &mbar
(ämbar) mellan sig att lägga potatisen i. »Vacken» är en lång
låda med snett sluttande sidoväggar ock handtag i båda ändar.
Ämbaret är cylinderformigt, fastän ganska lågt, ock bäres med
ett fåtan (fattan)
Man skiljer småpotatisen från den övriga. Den blir antingen sättpotatis eller svin,pniettis (svinpotatis). De större potatisarna bli till i'litttc_itis (ätpotatis). Potatisen bäres ned i §ee/an
(källaren) att förvaras.
När potatisen är upptagen, harvar man potatislanden ock
tar vara på potatis, som eventuellt blivit kvar, c'etarpkök (efterplock).
Efter potatisen komma rovorna. De tas opp ock läggas i
högar på rövlan,cla (rovlandet). bkånan fierac-av (bladen skäras
av), varefter rovorna i allmänhet stackas ute på åkern. rövskikanan, (rovstackarna) täckas med halm ock jord.

Höstplöjningen.
Under skördetiden, då årbats'kdranan (arbetskarlarna) haft
det särskilt mödosamt, ha dragarna åter haft Odar (goddagar)
ock för det måsta fått ga våla (gå vall). De ha i allmänhet
också ta» hål (tagit hull) under vilotiden, så vida de ej äro
särskilt hkstila (hårdstillade), ock när hb.stpktsiintgan (höstplöjningen) börjar, ha de friska krafter att sätta in; framför plogen.
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De äro då ej häller besvärade av vårman (värmen), ock oxarna
fj stigan (få ej stingen), så att de ,Osa (kesa): springa av alla
krafter med svansen i vädret, då »stingen» ansätter dem.
. Man har två årgångar att plöja. Den som burit havre ett
år ock som skall veendas (vändas) för att ånyo besås med havre,
kallas störnian eller ?Andrag (stomland, vändning). Den årgång,
som varit tredjeårsvall, kallas fetstlinda eller gr&sval (fastlinda,
gräsvall). Man brukar börja med att phstya veenpk62ntg (plöja
vändplöjning), emedan stomlanden äro lösare än fastlindan ock
därför lättare frysa till vid händelse av tidig köld.
Då man plöjer vändplöjning, fcekps-fbranån-in (stjälpas fårorna in), d. v. s. man börjar plöja mitt på åkern eller tegen
ock kör först opp en pközeis (plogås), vanligen bestående av två
fåror, ock stjälper sedan de övriga fårorna in mot densamma.
Man kan ej utan vidare plöja ända ut på dikesrenen, ty då
skulle en av dragarna bli tvungen att gå i diket. Då man skall
pkva-eiv rimar (plöja av renar), måste man därför ha en särskild anordning, som kallas lbsUsal (lösbetseli) ock gör det
möjligt för dragarna att gå på åkern även då. Sista fåran
närmast renen kallas /Ufo,/ (landfåran).
När man plöjer fastlinda, fcebps-fbranån-låt (stjälpas ut),
d. v. s. man börjar vid dikeskanten ock stjälper fårorna ut mot
diket. När man endast har en smal rbmsa (rimsa) kvar mitt
på åkern, ungefär lagom till två fåror, plöjer man först en jpfoL (djupfåra) åkern utför ock så en grånfor (grundfåra) tillbaka igän. Grundfåran tas ungefär hälften så djup som en
vanlig fåra, ock man har därför den undre hälften av densamma
kvar. Denna så att säga undre fåra kallas itVor (alfåra, alvfåra). Man to.1- nu tömd (kör tomme) i »djupfåran» åkern utför
igän, ock då man kör tillbaka, stjälper man »alvfåran» i »djupfåran».
Vändtegen plöjes sist, ock sedan är skiftet pkojt (plöjt).
1)

Jfr betsel s. 11.

•

ANDRA TILL ÅKERBRUKET HÖRANDE SYSSLOR.
Det finns en hel del sysselsättningar, som mer eller mindre
intimt sammanhänga, med jordbruket. Jag har ansett det lämpligt att behandla dem i en .särskild avdelning i den ungefärliga
ordning, i vilken de förekomma under året.

Uppsättning av gärdesgårdar.
Framme i maj, när vdo:b1.6skan (vårbrådskan) är över ock
det börjar bli Uta (bete) i skogen, måste man se efter, att
skiksick5.kew (skogsgärdesgårdeu) är hel, innan mån skepar-vål
(släpper vall), d. v. s. släpper ut korna i skogen. Är den ej
värre tråsu (trasig), än att den kar kida (ligger omkull) här
ock där, därför att st6ranån (störarna) ruttnat nedtill, rustas
den opp på så sätt, att man rUar (reser) den ock stbrar (störar)
den med ett par kvatst6rar (överstörar, störpar som sättas här
ock var som ett stöd för gärdesgården). Ligger den fullständigt, får man ,s1cega-6m, (stänga om) den.
steerigån (stängningen) utföres vanligen ej av gilyf6kka
(gårdsfolket), utan av gamla i yrket väl förfarna gubbar, som
man lejer härtill.
Man stänger .med stör, id.vi (gärdsel) ock hoek (hank).
Störarnas antal räknas i pag. (tjog). Gärdslet består av Idliva
veka (kluvet virke). Hanken göres av
eller grientitler (eneller grantullor), d. v. s. kvistar av en eller gran som klyvas
ock bitsas (basas) över en eld för att bli mjuka ock böjliga.
Störarna sättas parvis på bestämda avstånd, ock på varje störpar sättas två eller tre 'hankar.
•
Mer tillfälliga gärdesgårdar stängas med Whan (vidjeband)
i stället för hank, ock man lägger. glesare med gärdsel. Förr
•
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voro sådana primitiva. gärdsgårdar mycket vanliga i synnerhet
omkring täpporna, cncepsjietsgearar (ärttäppsgårdar).
Numera användes en inhägnad av ännu primitivare art,
nämligen fosltgån (skötslingen). Skötslingen stänges upp av
hiefav<krka (hässjevirke) ock består av tre eller fyra stänger ovanpå varann med lagom stora mellanrum, för att kreaturen ej skola
kunna gå emellan. Det är endast sällan' som man har särskilt
fiwalvr'erka (skötselvirke).
Den vanliga ingången till en inhägnad stänges till med en
gnyt .(grind) ock kallas grittheika (grindhålet). Dessutom finnes
vanligen en eller annan mindre använd öppning på gärdesgården
eller skötslingen, som är igänsatt med stänger, men vid behov
kan tagas upp, utan att man behöver riva gärdesgården. En
sådan öppning kallas led (led).
Nyodling.
bdlzg, (odling, nyodling) hörde förr till varje bondes sysselsättning på försommaren. Nu finns ej så mycket odlingsbar
jord, men där sådan finns, tillvaratages den omsorgsfullt.
När man skall odla, börjar man med att r4thitga (rothugga).
d. v. s. hugga opp träd o. d. med roten, om det finns träd eller
buskar, samt gräva diken, om det är sankt. Sen förfar man
på två olika sätt.
Det älsta sättet, som företrädesvis användes, om det finns
gott om tåver (tuvor) eller ont marken trots dikena ännu är så
sank ock lös, att den ej bär dragare, är att fretheika (flåhacka),
d. v. s. hacka av grästorvorna med flåhacka. En sådan hacka
består av en triangelformig spade (med spetsen nedåt), som bildar
70-80 graders vinkel mot skaftet. tkvan (torven) kastas opp
i tbrvhigar (torvhögar) för att brännas, varpå askan strös- omkring ock man sår råg.
Det andra sättet, som användes, om marken är jämförelsevis jämn, är att plöja. Man kör då före med en plogrist fastsatt vid en stång ock rista,' (ristar) lagom breda fåror. Därpå
vänder man fårorna med en vanlig plog. Sen sås vanligen
havre på odlingen, stundom färn till ax år å rad. Detta sätt
att odla har i Romfartuna praktiserats ock kanske införts av
kringfarande värmländingar, som odlade pet foOnst (på förtjänst).
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Det stycke, som skall odlas, indelas i ritter (rutor). En
ruta är tia fåmnar i fyrkant (tio famnar i fyrkant), vilket vill
säga, att den är en kvadrat med en tio famnar lång sida. En
ordinär arbetskarl skall kunna flåhacka en ruta om dagen.

Stensprängning ock andra stenarbeten.
Man brukar alltid vidtaga en del jordförbättringsarbeten på
träde ock nyodlingar. Särskilt är man angelägen om att skaffa
bort sten (sten), som kanske ofta behövs till något bygge o. d.
låsa (lösa) stenar är det ingen svårighet med. Värre är
det med de "ökfetsta (jordfasta). Dem får man gräva omkring
ock försöka speta-165s (spetta loss) med "iejpet (järnspett) eller
vcega-ap (väga opp) dem med spåkar (spakar), grova störar,
som användas som hävstänger. Lyckat?, inte det, måste man
spriga (spränga) dem med dynamit (dynamit) eller beergkriit
(bärgkrut). Då blir det att leja sti!gketrar (»stenkarlar», stenarbetare), som dagen lång hamra med sin sliega (slägga) på
bog (borren) ock göra ett allt djupare bbrheik (borrhål) i stenen.
Mol kvällningen lådas (laddas) borrhålen med sprängämne, en
stubintra (stubintråd) stickes ned i hålet, som täppes till med
en fbladittg (förladdning) av sand o. d., ock allt är klart att
fitta (skjuta). Man tänder vanligen flera skott på en gång ock
tar sen till benen, allt vad man orkar. När det smällt, går man
ock ser efter, om skottet har tilja bra (tagit bra). Det kan
hända, att man får borra ett nytt hål ock skjuta på nytt.
De små stenflisorna plockas i en kärra ock köras bort. De
stora stenarna ligga kanske ännu kvar nere i gröpan (gropen).
Man ,sbdrar (tjudrar) dem då med en kedja ock släpar upp dem
ur gropen med ett par oxar eller hästar. De läggas sedan på
en sUndrog- (stendrög), ett slags fordon med medar, ock forslas
vidare hem till gården eller stjälpas av i någon båk a (backe)
på skiftet.

Dikning.
Bland andra jordförbättringsarbeten, som man brukar vidtaga på träde ock nyodlingar, är också diknig (dikning). Som
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nämnt är dikning stundom bland det första man gör på en nyodling. På ett skifte, som ligger i träde, finnas naturligtvis
diken förut, men dessa ha under de säx år, då man ingenting
gjort för deras bevarande, blivit betydligt försämrade ock måste
därför rhzsas (ränsas). Dessutom behöver man kanske ta opp
ett ock annat nildika (nydike).
dikarån (dikarna, de som dika) dika (dika) med en dikspada (dikspade). Nu användes för det mästa spadar, som ha
spadbladet helt ock hållet gjort av järn, men även tripspadar
(träspadar) med spadblad av trä, försett med en spizyko (spadsko,
spadskoning) nedtill, förekomma.
Då man skall ta-av (ta opp) ett dika (dike), börjar man
med att bötna (bottna), d. v. s. gräva en ränna med lodräta
väggar lika djup som spadbladet är långt. Sen brbdar (bräddar)
man, d. v. s. tar av de lodräta kanterna på rännan, så att den
får form av ett dike. Därpå »bottpar» ock »bräddar» man omväxlande, tils man fått diket sådant man vill ha det. Slutligen
skall man sköta (skotta) diket ock hosa-62) (ösa opp) den lösa
jord, som ligger i bottnen på diket. Vid skottningen användes
vanligen en tvekspåda (tvärspade), d. v. s. en spade med tvär
kant utan någon spets, som passar efter bottnens form.
Skall man rensa ett gammalt dike, behöver man endast
»bottna» en gång ock »brädda» en gång.
Om man skall dika en grav (grav, utloppsdike), som är
två å tre meter bred ock ett par meter djup, får man naturligtvis »bottna» ock »brädda» många gånger. När man kommer
djupare ned, användes för bekvämlighets skull en spade med
långt skaft, som kallas stiga (slunga).
År det bra itnanfed for vana (bra undanfall för vattnet),
brukar man numera ganska allmänt teelsdika (täckdika). Ett
tcklsdika (täckdike) är vanligen mycket djupare än ett ppa . dika
(öppet dike), men behöver ej vara så brett. Vid tiekdfknxgg
(täckdikning) användes dels den vanliga diksspaden, dels en
lång, smal, kilformig spade, som kallas §ilspetda (kilspade). Först
»bottnar» man en eller två gånger. Sedan pgar (kilar) man,
gräver med kilspade, tils diket fått den erforderliga djupleken.
Sist sk4par (skopa.) man täckdiket, d. v. s. öser opp den nedfallna jorden med en teekdiksk4pa (täckdiksskopa).
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Vattnet från alla de mindre täckdikena, sitgdikana (sugdikena), går till ett större dike, som kallas fbeclika (fångdike).
Fångdiket slutar med en t&kclikstritnia (täckdikstrumma), ett
fyrkantigt rör av trä, genom vilket vattnet slutligen rinner ut
från fångdiket.
Man täckdikar med nar (rör) av tegel, gärdsel ock ris (ris)
eller med småsten ock ris. Närmast ovanpå riset lägges ett lager
av matjord, som värkar filtrerande. Sen skottar eller iganrar
(planerar) man, d. v. s. kör med planersladd ner jökvcilanan
(jordvallarna) i diket igän ock plöjer ett varv ovanpå. De jordvallar, man får, då man gräver öppna diken, målskiipas (mullskopas) ned i siegker (sänkor) på åkern med en mit/skipa
(mullskopa).

Lövtagning.
Förr skulle man ta 1.gv . (löv) varje år. Nu förekommer det
endast någon gång, när foderskörden slår fel. Man hugger hela
likrtigkor (lövruskor) ock ställer dem att torka på en skulle eller
i en loge. Man tar hplov (asplöv) åt hästarna ock bOrk/ov
(björklöv) åt fåren.

Linodling ock linberedning.
Linodlingen intar ingen framstående plats inom socknen.
Ej häller är så mycket att säga om själva odlingen som fastmer
om beredningen av linet.
Vartannat eller vart tredje år på vårsidan sår man limfro
(linfrö) på en mindre limikar (linåker). Fram på hösten är lina
(linet) färdigt att tas opp. Det ryckes opp med roten ock
bindes i små kärvar, som kallas fl/,ar (fittjar), ock sättes i små
skylar att torka.
När linet är torrt, börjar beredningen av detsamma. Först
skall man r4)ct (repa) linet i en linHpa (linrepa), ett redskap
av trä, försett med vassa taggar liksom en kam, för att lhzkki6panan (linknopparna) skola falla av. Stundom brukar man
i stället kkiiba (klubba) linet med en slaga.
Sedan skall linet Mas (rötas), för att omhöljet kring lintågorna skall ruttna. Detta kan ske två på sätt. Det ena är
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att breda ut det ,på en åker ock det andra att lägga det i vatten
en tid för att vittrbtas (vattenrötas). Det samlas om några
dagar åter tillhopa ock hänges upp på en gärdesgård o. d. för
att torka igän. Då det är torrt, bindes det i kniper (knippor),
ock föres till bitstun (bastun) för att br&kas (b-råkas) på en
brak (bråk). Bråken är ett träredskap försett med fot ock
liknar ungefär en fällkniv med ett knivblad. Bladet är i den
fria änden försett med ett handtag, i vilket man håller, då
man gång på gång slår ned bladet mot själva bråken ock
bräcker linstänglarna däremellan. Härvid faller en stor del av
det träaktiga omhöljet kring tågorna, linfri3van (linskäven),
bort.
Sen Kl/pas (klyftas) linet i en kippa (klyfta). Klyftan
liknar bråken, men är mindre.
Linet vrides nu samman i små knippor, som kallas h&slor
(häslor), för att fc'ektas (skäktas). Häslorna läggas över en
f&ktfc2t (skäktfot), en upprättstående bräda, som upptill är försedd med en skarp kant ock nedtill med en fot, så att den kan
stå för sig själv, ock bearbetas med ett svärdliknande fiektnr
(skäktträ), som också kallas feektsvrel (skäktsvärd).
Lintågorna skola sedan heekkas (häcklas) i en hiphka (häckla).
Häcklan består av en bräda med en mängd långa vassa taggar
i en krans. Genom dessa dragas tågorna, ock det grövre, bk4non (blånorna), fastnar då i häcklan. Det man får kvar i
handen, är finast ock kallas lin (lin). Man skiljer vidare mellan
fimbkan ock grövbZran (finblånor ock grovblånor).

Tröskning.
När allt itti6ra (utgöra, utarbete) för året är slut, börjar
trtiskan (trösken). För 50-60 år sedan tröskades all säd med
slka (slaga). En slaga består av följande delar: ldinvag (handvalen), som man håller i, då man sl4gtråskar (slagtröskar), ock
bittt (bulten), som slår ur säden. Bulten är fastlindad vid
en rönntelning, som kallas skärvan (skarven) ock i ändan är
försedd med ygla av läder. Genom denna ygla trädes en rem av
ålskinn, akfinsHman (ålskinnsremmen), ock lindas omkring nedre
delen av handvalen, som därför är ändamålsenligt formad till
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ett litet trähuvud, kallat nbisan (nockan). Som synes, sitter
bulten starkt ock rörligt fästad vid handvalen.
Man brukade ofta traska åta (tröska otta) ock var uppe
klockan ett ock två om nätterna. Både karlar ock fruntimmer,
äldre ock yngre, deltogo, ock om alla ej kunde göra så stor
nytta, skulle de ändå vara med ock hola sl4gytk (hålla slagljud).
Man slog nämligen i en viss ordning ock var mycket noga med
takten.
Flera än fyra personer kunde ej tröska på en logkista
samtidigt dels för utrymmets, men mäst för taktens skull. Men
fyrtalet var också det bästa. När fyra slagor voro i rörelse,
förda av starka ock vana armar, talade de sitt eget värmande
språk, ock folkfantasien underförstod följande fyra ord, som
samtidigt på ett utmärkt sätt markerade takten: hånskar, vantar, pels a trbia (handskar, vantar, päls ock tröja).
Vid slagtröskningen lades säden ut på logkistan. Kärvarna
lades parvis med axändan mot varandra. Den säd, som breddes
på en gång, kallades ett /gg (lag). Man hade vissa ›lag» i
batig (beting) till frukosten. Då säden var urtröskad, skakade
man halmen med ,sver (tjugor) för att få ur den lösa säden.
Därpå skaffades halmen undan, ock ett nytt lag breddes. När
man tröskat så många lag, att man fått ett bpskot (uppskott)
säd, skottades säden undan upp i ett hörn av logkistan.
De som ej hade egen säd att tröska ock ej häller någon
annan sysselsättning, foro gåkfåra (for° gårdfare) ock troska
ta spåns (tröskade till spanns). De kallades spantatstrOskara
(spanntalströskare) ock fingo i lön för sitt arbete en del av den
säd, de tröskade, vanligen va...toa tana (var tolfte tunna).
Nu för tiden förekommer slagtröskning ganska sällan ock
endast i mindre skala, exempelvis på små ställen, som ligga
avlägset till. Vill man ha riktigt fin halm att tåka (lägga på tak)
med, så tröskar man ännu rätt ofta med slaga.
Nu för tiden ha i stället tröskvärken kommit i bruk, ock
det älsta av dessa, ybrverka (körvärket), är redan på retur.
Körvärket består av verka (värket) ock vandrtgån (vandringen).
I värket ha vi först tanan (tunnan) eller sdindn (cylindern),
som roterar kring en axel. Vid cylindern äro »slagorna, fästa.
Dessa bestå här av slåar, som äro fästade runt omkring cylindern på lika stort avstånd från varandra. Tunnan omges av
3-143251. Sv. landsm. Johansson.
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skon (skon), en huv på vilkens insida även finnas slåar, mot
vilka slagorna nöta. Skon är fast, men kan vid behov närmas
eller avlägnas i förhållande till cylindern. Detta är av stor
vikt, då det t. ex. behöves mycket större mellanrum mellan
»tunnan» ock »skon», när man tröskar ärter, än då man tröskar
havre.
På skon finnas tvänne öppningar: en, genom vilken man
måtar (matar) säden, ock en, genom vilken halmen kommer
fram. Dessutom finnes ett flyttbart trådgaller, Ntskon (flyttskon), som täcker den öppning, där säden kommer fram, ock
samtidigt silar den, så att den blir tämligen ren (ren, fri från
skräp).
Under det att tröskvärket står inne på logkistan, är vandringen placerad utanför logen. En vandring består av en grov
stock, vilken nedtill slutar med en drub (drubb, dubb), på vilken
den roterar mot underlaget, en träklots, som kallas c/Pnan (dynan). Denna stock hålles stadigt upprätt av sciksan (saxen),
två stockar, som med ena ändan äro fästade vid stocken ock
med den andra vid logväggen. Saxen uppbäres av det kring
en vertikal axel roterande våndrigsiihka (vandringsjulet), som är
försett med kuggar på sin övre sida. Mot vandringsjulet kuggar
sedan ett mindre jul med horisontell axel, som är fästad vid
den yttre änden av feeniu,stökan (stjärnjulsstocken). Denna går
in till tröskvärket ock slutar med ett större jul feeviVra (stjärnjulet). Stjärnjulet driver ett mindre kuggjul, ock detta i sin
tur ett på cylinderaxeln sittande jul.
På vandringen sitta binnanån (bommarna) vid vilka dragarna spännas. Att ,t9,,trbskvc'erka (köra tröskvärket) är synnerligen långsamt, ock man är glad, när det blir hbta (hette) d. v. s.
uppehåll, då man öser undan säden inne på logen o. d.
Den, som matar i säden, kallas måtarå (matare), ock den,
som står på m4tarb6b (matarbordet) ock fcer-öp (skär upp
kärvarna) kallas bp. feerara (uppskärare).
Säden, sådan den ser ut, då den kommer fram genom
»flyttskon», kallas drka (dråse). Den är då blandad med bror
(agnar) ock bos (båss), d. v. s. halmstubb, vippor o. d. Men
säd kommer också bland halmen, ock denna sk4kas (skakas)
därför på en grind, varvid säden kommer under grinden ock
tillvaratages.
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Man skiljer på strdikhakmsvdrk (stråkhalmsvärk) ock lbeM•msuckrk (långhalmsvärk). De äro lika till sin konstruktion,
men cylindern på det senare är längre, varigenom det blir möjligt att mata igenom rågen på längden. Halmen blir då nästan
lika bra som när man slagtröskar, ock man kan binda lbehakm
(långhalm) av den att använda till taktäckning.
På mindre ställen användas stundom dragmerk (dragvärk)
som dras av fyra personer.
Den måsta säden tröskas emellertid på brcerk (ångvärk).
Sådana finnas flera stycken i socknen, som hyras ut ock gå ur
gård ock i gård. När man ska ha vdrka (värket, ångvärket),
blir det att tyga pa jcbkp (tinga på jälp) i granngårdarna.
trbskvcerkskaranan (tröskvärkskarlarna) omhuldas av mor z gan
(mor i gården), mer än som annars är vanligt i vardagslag;
men det kan också behövas, ty de ha ett strängt arbete.
Då man tröskar frö, erhålles bland annat en produkt, som
kallas fr4141sor (fröhylsor) ock består av frön, som ej gått ur
vid tröskningen. Fröhylsorna nigas (nötas) eller mgras (malas)
som det också kan heta, på en frhnot (frönöt). Förr, då frönötar ej funnos, krossades hylsorna sönder på en vanlig kvarn,
så att fröna blevo fria, ock därav kommer antagligen uttrycket
maka frd (mala frö).
Rengörning ock mätning av säden.
Det första man gör åt dråsen är att redan under tröskningens gång räfsa den med en härv för att få bort det grövsta
av halmstubb o. d. Det som man räfsar bort, rislas (risslas)
på ett risa (rissel), ett slags grövre såll, varvid säd, som eventuellt följt med, ock agnar falla igenom. Båss ock halm bli
kvar i risslet.
Sen onafinas (maskinas) dråsen på en kåstmafin (kastmaskin). När man maskinar, har man vanligen en pojke, som
tar unan ~fin (tar undan för maskin) med en råka (raka).
Vill man sedan skilja de tyngre ock bättre sädeskornen från
de lättare ock sämre, dpscen (slösäden), bkdsar (blåser) man
säden med en Nitsmafin (blåsmaskin).
På den tiden då man tröskade med staga, funnos ännu inga
kast- ock blåsmaskiner. Då tick man i stället öppna luckorna
3f-143251. Sv. landsm. Johansso n.
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till logkistan ock låta vinden blåsa genom logkistan samt kåsta
(kasta) säden mot vinden. Det gällde naturligtvis att passa på,
när det var bra kutym (bra kastvind). Då man kastade säd,
användes en kastråka (kastraka eller kastskovel).
Sedan harpa (harpade) man säden på en seeshårpa ,(sädesharpa). En harpa består av en lång, smal ränna; botten utgöres av en mängd ståltrådar spända tätt intill varandra i
lådans längdriktning, så tätt att ej sädeskorn, men väl ogräsfrön o. d. kunna komma igenom. Under själva harpan finns
en fot, medelst vilken den kan ställas mer eller mindre slyt
(slytt, lutande). Överst på rännan sitter skråvart (skruven), i
vilken säden slås. På grund av harpans lutning rinner säden
från skruven utför trådarna, varvid en massa ågrcesfrir (ogräsfrö) faller igenom ock bortskiljes.
Var säden ändå ej ren, brukade man våna (vanna) den i
en »vanna». En »vanna» är ett slags låda av trä utan framkant.
I stället buktar bottnen uppåt framtill. I vardera änden finnes
ett handtag, i vilket man håller, under det man skakar säden,
så att skräp ock sådant, som är lättare, kommer överst ock
faller över framkanten.
När säden är rengjord, brukar man numera skotta den i
seekar (säckar) med en drbskdvak (dråsskovel). Säckarna knytas
ydn (knytas igän) med seekban (säckband), föras till bon (boden)
ock tömmas. Även den hög av rengjord säd, som man då får,
kallas numera dråse. Man använder vanligen ticnsckkar (tunnsäckar) att skotta säden i ock kan därför lätt beräkna, huru
många kotor (tunnor) säd man fått.
Förr skulle man mceta-dv (mäta av säden) mycket noga,
innan den fördes från logen till sädesboden. De mått man använde voro tunna, Ultima (laalvtunna), hålspan (halvspann,
tunna), fyckhg (fjärding, 1/8 tunna) ock kål» (kappe, i/32 tunna).

Åkdon ock slädar.
För 40-50 år sedan användes endast pevrer (kärror), som
drogos med skåkmar (skalmar) av en häst, mbatspfkror (enbettskärror). Vagnar med fyra jul funnos ej.
Som årbatsdkdon (arbetsåkdon) användes hökärran att köra
hem hö ock säd på ock beeyeeran (bärgskärran) att köra föra
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(fora) på. Fororna kördes i allmänhet till Falun ock Bärgslagen, ock att köra fora kallades därför att vara ta bcks (vara
till Bärgslagen). Sedermera hette det så, även om man — som
stundom hände — körde fora till Uppsala.
Som »lättåkdon» användes åkpc'era (åkkärra) med träfjädrar
på sitsan (sitsen), för att det ej skulle stöta alltför mycket, då
man ej hade fjädrar, på julen.
Även nu för tiden användas kärror ganska mycket. Dock
har «lem (vagnen) blivit vanligare än hökärran. Bärgskärran
finns ännu allmänt kvar, d. v. s. namnet ock typen, ock användes, då man skall till staden med ved eller till kvarnen
med nukclar (mäld).
En årbatsvåean (arbetsvagn) består av frionbreista (frambröstet) ock båkbråsta (bakbröstet), som sammanbindas av trionstågan (trumstången). Denna är ledad, så att fråm- ock UlkMan (fram- ock bakjulen) kunna intaga olika ställningar i
förhållande till varandra. Julen sitta på en åksok (axel), ock
för att de skola sitta kvar, skruvar man för en »nitar (mutter)
ock slår en saks (sax) i ändan på axeln.
Ett jul består av mim (navet), kranån (ekrarna) ock Qtanån (lötarna). Omkring julet sitter jitf•rigan (julringen), som
också kallas sköntgån (skoningen). Inuti navet sitter ban
(bössan), den är av järn ock ligger runtom axeln ock underlättar friktionen i lagren. Man måste för övrigt snikja (smörja)
väl, annars kan det lätt ga mint (gå varmt).
Ovanpå vagnsbröstet lägges vagsbök (vagnsbottnen) med eller
utan vågstkar (vagnsstegar; fyra grindar, som bilda vagnens
sidoväggar). En vagn utan »stegar» kallas flråkvågan (flakvagn).
En vagn drages med stop (stång), som hålles oppe av ett
par stbekapor (stångkappor) ock linor (linor, draglinor). Linorna
spännas vid svievin (svängelen) eller vågan (vågen). Då man
kör par, användes pitrvag (parvåg) eller piksvcbgal (parsvängel),
ock då man kör enbett, bmbetsveig (enbettsvåg) eller bmbatsvckeal
(enbettsvän gel).
Såsom lättåkdon äro kärrorna som sagt ännu mycket vanliga ock äro naturligtvis försedda med fjädrar på julen. Dock
förekomma även åtskilliga slags åkvagnar såsom trilan (trillan),
vikstu (vursten), skonska vciean (skånska vagnen). Dessa vagnar
dragas vanligen med stång ock linor av två hästar. Vill man
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låta en häst dra dem, tar man bort stången ock sätter dit en
bmbatsgafil (enbettsgaffel).
Bonden är glad, då han får byta ut de knarriga jitdönan
'juldonen) mot slchlon (släddon). Genom att lägga en vagnsbotten
eller, ett dyngskott på ett par yeeZ•kar (kälkar) får han strax
ett par rymliga ock praktiska släddon, vilka han kan använda
till att förrätta varjehanda körslor med, såsom grus- ock halmkörning. Vid vedkörning o. d. användes ett vUkak (vedskak),
som också kallas vå'a (vedrad). Vedskaket är ett slags grind
med ungefär samma omfång ock form som en vagnsbotten, fast
det smalnar av framåt. Vedskaket användes ej på juldon, utan
endast på kälkar;
Både att köra lass på ock att åka i användes feeacen (färdsläden). Den är utan sits ock så stor, att man gott kan ligga
raklång i den. Den användes förr, då man körde på förvejn
(forvägen).
yidslan (julisläden) är en mindre släde av samma typ som
fårdsläden. Den är vanligen försedd med sits.
»Färdsläden» ock »julsläden» dras med ett par skåkhn
(skaklor). På skaklorna finnes en kedjelänk, som passas in i
en dylik på släden, ock hindras att halka ur av en §Osla (kepa),
ett slags större selsticka.
När man åker med släde, fäster man en pri,ea (pringla,
pingla) under bringan på hästen. Är det halt, så att det är
isgåta (isgata) på vägen, måste man brbda (brodda) hästarna
litet som oftast, i synnerhet om de äro stritpalf6ta (strupelfotade,
lätt snubbla).
Att åka utan lass, särskilt i fråga om juldon, kallas att
aka leettina (åka lättunga).
Kör man mycket på en väg, där det är gott om fkra (före),
blir vägen snart full med gköper ('gloppor', gropar) ock, om
man inte sköter om den, slutligen nästan ofarbar. Därför snb.pk4gar (snöplogar) man vägarna med en snhpkg (snöplog) för
att få bort det mästa av snön.

Ordförteekning.
Siffrorna ange den sida i uppsatsen, där närmare förklaring över
de särskilda ordens innebörd ock betydelse är att söka. Vid substantiven anges obestämd singularis, bestämd singuluris, obestämd pluralis ock
bestämd pluralis. Neutra på vokal, t. ex. dika, bka (dike, blad), ha
best. sing. = obest. sing. Neutra på kons., t. ex. /0v (löv), samt mask.
på -ara, t. ex. brijkard (brukare), ha obset. sing. = obest, plur. I
best. form böjes den sistnämnda ordtypen sålunda: sing. brickan,
plur. briikaran. Best. plur. av typen häst, åker heter stundom även
hiestanå, dikranå (utan -n!). Då endast en form (infinitiven) anges
vid ett värb, betyder detta, att de övriga temaformerna äro lika infinitivformen ock att värbet böjes efter första svaga konj., d. v. s. efter typen

tråmpa, tråmpa, tråmpa.

agnar benor -onan s. pl. 34.
backe båka -n, -ar -anan s. m.
alsike ålsikå s. n. 24.
29.
alvfåra glor, se fåra 26.
bak bak -an, -ar -anans. m. 17.
andraårsvall åndret,sved -n, -ar bakbröst bilkbro4t -a, -an 8. n. 37.
-anan s. m. 17.
bakjul b41qji0 -a, -an s. n. 37.
andtid ånti -n s. 15.
band ban(d) -da, -dan s. n. 20.
arbetsdag årbatsdå -n, -r -nan bandrad bånra -n, -dar -dran s.
s. m. 17.
20.
arbetskarl årbalskeir -it, -karar banke bögka -n, -ar -anan s. m.
-ranan e. m. 25.
11.
arbetsvagn årbatsmiean, se vagn basa b4sa v.
37.
bastu båsti -n s. f. 32.
arbetsåkdon årbatsdkdon -a, -an Bastuskiftet båstuffifta nom. pr. 6.
s. n. 36.
betala: batakar arcbnda ta bdekan
arrendator arandittor -g , -datörar 7.
arandatöran s. m. 7.
bete Nta, -n -nan s. n. 27.
arrendera aran&ra v. 7.
beting batig -a, -an s. n. 33.
arstufar åtufetr. 8.
betsel Vsal -sla, -slan s. n. 9 o. 11.
arstumor agumör. 8.
bill bil -n, -ar -anan s. m. 9.
arstunes einunås adv. 8.
binda binda bant binda v. 20.
asplöv åsplav -a, -an s. n. 31. bindstock binstok -an, -ar -anan
ax aks -a, -an s. n. 20.
s. m. 21.
axbandsskyl ålssbansfg se skyl björklöv bibrkl@v -a, -an s. n. 31.
21.
black bkak -t adj. 18.
axel åksok -n, ålsslar -nan s. m. Blacken bkålsan nom. pr. 13.
37.
blad bkg, -n -nan s. n. 25.
axända åksenda -en, -andar blandsäd bkånse s., se säd 15.
-anan s. 22.
blomma bkönia v. 20.
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bulta bålta v. 14.
blånor bkan -an s. pl. 32.
bundan bitrtdan 1. båtan -a, -an
blåsa Uti» -ta -a v. 35.
blåsmaskin bhtsmalin, -ar -ma- s. n. 20.
by by .byn,, -ar -anan s. 5.
finran s. ra. 35.
bpgnig -an, -ar -anan
byggng
m
Bläsan bkefsan nom. pr. 13.
s. f. 5.
Bläsen bkiesan nom. pr. 13.
bod bp_ -n, -ar -anan s. f. 36. byta ihop byt(a)-hdp bd byta v.
11.
bom bom -an, -ar -anan s. 34.
bonde bönda bön, lindar -dran bål hk -n, -ar -anan s. 10.
båss bos -a s. n. 34.
s. in. 5 o. 7.
bäck Ms -an, -ar -anan s. m. 5.
bondgård böeggik, se gård 5.
borr bor -n, -ar -anan s. m. 29. bäckebacke beekabdtka s., se backe
borrhål bbritgik 1. börhob• -a, -an 8.
bäckebackshö beelsabakshil s., se
s. n. 29.
hö 18.
bottna böna v. 30.
bra: bra bcergnag 19; bra kastvin bärgkrut beergkrut -a 8. B. 29.
36; bra mul 14; brig unanfal bärgskärra beeocbra 1. bduiera
-n,-er -onan s. f. 36.
fa.vatna. 30.
bössa båsa -n, -er -onan s. f. 37.
bre(da) bre -da -t v. 24.
breda bra -n, -er -onan s. f 18.
brinna ihop brina-h4p bran cirkulation serkulafön s. 14.
cylinder stlindar -n, -drar -ranan
britna v. 19.
brodd bred -tt, -ar -anan s. m. s. m. 33.
15.
dagsvärk dålssvierka, -n -an s. n. 6.
brodda brbda v. 38.
broddvälta brbdvc'elta v., se välta dagsvärkstorp dålssvwrkstkp s.,
se torp 7.
15.
dagsvärkstorpare dåksvwrkst6rbrok brole -a, -an s. n. 12.
brom brom, -an, -ar -anan 8. BL para s., se torpare 7.
damma dåmba v. 20.
bromhålet brönthglk I. brömhok dika dika v. 30.
dikare dikara -an, -n s. In. 30.
-a, -an s. n. 17.
dike dika, -n -nan s. n. 30.
bruka bruka v. 7.
brukare brikkarå -an, -n s. m. 7. dikeshö dikshr. s., se hö 19.
-spadikesspade clikspdda
brun brun -t adj. 13.
dar -danan s. 30.
bruten: bryta z lokstan 12.
bryne bra, -n -nen s. n. 17. dikning Ming -an s. 16. o. 29.
djupfåra jUpfor, se fåra 26.
bråk brgtk -an, -ar -anan 32.
dra(ga) dra drog driva v. 20.
bråka bt4ka v. 32.
brädda bra v. 30; breda vayan dra av dra-giv 23.
dragare drilgarå -an, -n s. m. 9
o. 13.
brödsäd brhso -n s. in. 23.
.(da)r -(d)ra,
bukgjord bitlgoir -n, -ar -anan dragläder
-(d)ran s. n. 12.
s. 12.
bukok bitkhok -a, -an s. n. 10. dragvärk dri_tgvcerk s., se värk
bult bult -n, -ar -anan s. m. 32. 35.
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drill drzl -n, -ar -anan s. m. 16.
drubb drub -an, -ar -anan s.
34.
dråse drb.59 -n, -ar -anan s. m. 34.
dråsskovel drbskövatr -n, -vkar
-kanan s. 36.
dräng drcee -an, -ar -anan s. ni.
duktig dAktin -it adj. 8.
dy dip -n s. in. 8.
dyjora dyyok -n I. -an s. 8.
dyna da -n, -or onan s. f. 34.
dynamit dynamit -an s. ni. 29.
dynga dpvt -n s. f. 15 o. 24.
dynghög c/Pgire -an, -ar -anan
s. ni. 23.
dyngklo ciPekkQ, -n -nan s. n. 24.
dyngkärra dYuc'era s., se kärra
23.
dyngskott dyskot -a, -an s. n. 23.
dålig dakin -tt adj. 8.
efterplock eetarptrök -a s. n. 25.
efterräfs ietar?efs -a s. n. 19.
egendom ganclåln -an, -ar -anan
s. m. 8.
eker adr
-krar -ranan s. 37.
enbettsgaffel bmbatsgetfil -n, -flar
-lanan s. n). 38.
enbettskärra Inbatscbra -n, -or
-onan s. f. 36.
enbettssvängel bmbatsvc'egal s., se
svängel 37.
enbettstömmar bmbatst6Inan -an
pl. 13.
enbettsväg bmbatsvdtg -an, -ar
-anan s. m. 37.
enbettsårder bmbatsdlar 8., se
årder 10.
entulla
-n, -or -onan s. f.
27.
fara fåra gaZfåra, for fåra v.
33; fate, skot 5.
fara över far(a)-4var 24.
fastlinda fåstlinda • n, -ar -onan
s. f. 26.

blånor-fårhö.
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fattan fåtan -a,
s. n. 25.
fet fet fet adj.
finblå.nor fimbhin s., se blånor
32.
finräfsa finr&fsa v. 19.
fittje ftbsa -n, -ar -anan s. m. 31.
fjäderharv fAdarkiry s., se harv
11.
fjärdedel fgpgdal -n, -ar -anan
s. m. 7.
fjärdedels-bonde fichdalsbånda
s., se bonde 7.
fjärding fAtrig 1. fieekzg -an,.
-ar -anan s. m. 36.
fjöl betr -n, -ar -anan s. 9.
flakvagn flåkvayan s., se vagn 37.
flyttsko Ntsko
s. f. 34.
flåhacka ftrahdtka v. 28.
fläckig Neka -t adj. 13.
folkmarknaden i Västerås fonmarkan u vcestras 19.
fora fira -n, -or -onan s. f. 36.
fordel Nclel -n, -ar -anan s. m. 7.
forväg f4rvcpg f6rvck2n s. m. 38.
frambröst fråmbrast -a, -an s. n.
37.
framjul frånkyig -a, -an s. n. 37.
frost frost
s. ni. 20.
frysa frysa fres trysa v. 20.
frånhäst freinhee4t
s. ni. 13.
frånmärr fritnmwr -n s. f. 13.
frånoxe frdinöksa s. in. 13.
frånsidan fransin 13.
frö fre s. n. 19.
fröhylsor frehYlsor -onan s. pl. f.
35.
frönöt frknet -an, -ar -anan s. rn.
35.
fröså fresa v., se så 14.
fröår frear -a, -an s. n. 20.
få: fa sagan 26.
fånga föga v. 18.
fångdike fbedika s., se dike 31.
fåra for -n, 1. tövan, -ar -anan
s. f. 8.
fårhö fdrite s., se hö 19.
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fårkätte grO_ ta
-ar -anan s. Grållan grölan nom. pr. 13.
Grålle gröta nom. pr. 13
in. 19.
.
fä,mtedel Pmtada -n, -ar -anan gräsvall grrhval -n, -ar -anan
s. ni. 26.
s. m. 7.
gräva gr?eva -da -a v. 25.
färdig fepcltn -tt adj. 20.
färdsläde Reactda -,sken, -dar grönfoder gt*tft)dar -dra s. n. 23.
gröpsäd gr.sopsce -n s. in. 23.
-danan s. ni. 38.
gå ifrån ga-frOt 24 got v. 12.
färsk fcek fcetst adj. 25.
föjset best. förna föjsa s. n. 23. gå ut sig ga-4t-scej 20; ga våka
25; ga våra 37.
före fra s. n. 38.
förladdning Rliddrttg -an, -ar gård gea• -n, -ar -anan s. m. 5.
gårdsfolk gdefokk -a s. n. 27.
-anan s. m. 29.
förstaårsvall Nstacsveti -n, -ar gärde ja, -n -nan s. n. 8.
gärdesråg ychsre 1. j tf ,sr4g, se
-anan s. m. 17.
råg 8.
gaffel gåftl -92, -liar -lanan s. m. gärdsel jc=3.9/ -sla s. n. 27.
18.
göda jg Oda jøt v. 15.
gödningsämne Adnigsc'entna s. n.
gallra gålra v. 16.
ge je brd ga gåva v. 23; je-629 23.
21.
gloppa göpa. -n, -or -onan s. f. hacka upp hak(a)-6p v. 18.
hage ktga -n, -ar -anan s. m. 8.
38.
goddagar Mor I. Mar s. pl. halyspann hålspan s. m. 36.
halvtunna hå-ltnna -n, -or -onan
25.
s. f. 36.
golv garv -a, -an s. n. 18.
grannasfar grånasfår s. m. 8. handskar, vantar, päls o. tröja
grannasmor grånastnår s. f. 8. hånskar, våntar, pcels tråk3a
graungården grångan s., se gård 33.
h andsparre hånspetra hånsp
8.
grantulla greentitla -n, -or -onan -ar -anan 10.
handtag håntog -a, -an s. n. 9.
s. f. 27.
grav grav -an, -ar -anan s. 30. handval hånvok -n, -ar -anan
grep grep -an, -ar -anan s. 22. s. in. 32.
grimma glima -n, -or -onan s. f. hank hoe -an, -ar -anan s. m. 27.
harpa harpa v. 36.
13. ,
grind grtn, -dar -danan s. f. 28. harv harv -an, -ar -anan S.
grindhål grinhak I. grinhok -a, 10.
harva hårva v. 14.
-an s. n. 28.
harvstock hårvstok -an, -ar -anan
gro gro gröda -t v. 23.
grodd grod -9,2, -ar -anan s. m. s. ni. 12.
harvtåg hårvtag -a, -en s. n. 10.
24.
grop grop -an, -ar -anan s. m. hatt hat -n, -ar -anan s. m. 21.
havre lt-itvra !lavan, [L hgran] s.
29.
grovblånor grOvbkan s., se blå- ni. 15 o. 24.
havrestack hilvajtak -an, -ar
nor 32.
grundfåra gritnfor s., se fåra 26. -anan s. m. 24.
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hemkvarn hbmkvan, -ar -anan hömöl hbmg -a s. n. 19.
s. f. 22.
hösalt h4salt -a s. n. 19.
hemkvarnsgröt hbntkva,sgro:t -an höskämma hirfc'ema -n, -or -oran
s. m. 22.
s. f. 18.
hemman Utan -a, -an s. n. 7. höstland h&stlan(d) -da, -dtt s.
hemmansägare hbmanskara -an, 23.
-n s. m. 7.
höstplöjd hbstpkolci -t adj. 14.
hette ha -e, -ar -anan s. m. 34. höstplöjning hbstpköjnig -an s.
hingst hirt -tt, -ar -anan s. m. 25.
13.
höstsåning hksts4ntg -an s. 23.
horntåg liktag -a, -an S. D. 12. höstsäd hbstsce -n s. m. 20.
husbonde håsbånda -bon, -bondar hövagn h.4vågan, -våenar -anan
-ran s. m. 7.
s. m. 18.
huvudgård hitvitgeft -n, se gård 5.
huvudlagn h4b/ae 1. hirtblåy -an intecknad intana adj. 7.
s. m. 1. ittivlå2an -lapa s. n. inäga inka -n, -er -onan s. f. 5.
11.
isgata isgdtta -n, -er -onan s. f. 38.
hålla i<rän hol(a)-ybn holt håla
v. 12.b
jonpojke iiptp4ik,a -n, -ar -anan
hårdjord lufary2k, se dyjord 8.
s. m. 7.
hårdstillad Klinga adj. 25.
jorden: j4kan håntav 5.
häckla hipldra -n, -or -onan s. f. jordfast Mfast adj. 29.
32.
jordpäron jökpran -an s n. pl.
häckla heekka 1. hckkka v. 32.
15.
härrgård heergak -n, -ar -anan jordvall Mval -n, -ar -anan s. in.
s. m. 5.
31.
härv &vro -an, -ar -anan s. f. 18. juldon »don -a, -an s. n. 38.
härvhokan hiervhökan -a, -an s. julisläde jiasickda, se färdsläde
n. 18.
38.
härvskaft hckrvskaft -a, -an s. n. julringrig -an, -ar -anan s. 37.
järnnätterna jee_nc'etran s. pl. 19.
häsla hepsla -n, -or -onan s. f. 32. järnplog jeprpkog s., se plog 9.
hässja hipfa -n, -or -onan s. f. 18. järnspett yiptspet -a, -an s. n. 29.
hässja &sp.& v. 18.
hässjewubbe h&lagitl2a -n, -ar kan kan, -ar -anan s. 24.
-anan s. m. 18.
kappe kåpa -n, -ar -anan s. in. 36.
hässjestång hiefaståg -an, -sterr karl kar :n, kårar -anan s. in. 16.
-stcegran s. .18.
kasta kåda v. 36.
hässjevirke hckfavierka s. n. 28. kastmaskin kåstmafin, -ar -ran
häst hest 1. hast -tt, -ar -anan s. s. m. 35.
m. 13.
kastraka kåstraka -n, -or -onan
hästhö hcbsthtf s., se hö 18.
s. f. 36.
hävel hvtl -n, -dar -lanan s. m. ked 0 s. n. 1. §e -n s. m., pl.
on, -an 12.
hö hg s. n. 16.
kepa Apa -n, -or -onan s. f. 38.
hökärra Ithckra 8., se kärra 18. kesa kåsa v. 26.
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kudde kitda -n, -ar -anan s. m.
kila 0./a v..30.
12
Kilen §iln nom. pr. 6.
kilspade §ilspdda s., se dikesspa- kullslaget kidslaya adj. n. 17.
kvicktåg kvilstag -an s. n. pl. 23.
de 30.
klockarbrukare larbkarbr4kara s., kålgård körgak -n, -ar -anan s. ra.
14.
se brukare 7.
kälke ,seko -n, -ar -anan s. m.
klubba kkitba v. 31.
38.
kluvet virke k4va veeko 27.
klyfta kkkita -n, -or -onan s. f. källare ,eelara -ag, -n s. m. 25.
Källängen ,see/&ean nom. pr. 6.
32.
kämma Omba -n, -ar -onan s. f.
klyfta kkkfta v. 32.
klyva kkpva -n, -or -onan s. f. 22. 18.
klösharv- larbsharv s., se harv 10. kärra piera -n, -far -onan s. f. 36.
klöverhö klbvarhg s., se hö 14 köra ska -da -a v. 23; bnibat
12; i &kan, 8; ~lan patåttsån
o. 18.
klövertäppa kkbvat&pa -n, -or 16; pår 12; ,cetar vckg 13; p...
tönta 26; p..,trbskydrka 34.
-onan s. f. 14.
in -in 18.
knagge knåga -n, -ar -anan s. m
igän -jdn 15.
17.
upp -öp 15 o. 25.
knapertorr knigpatör -t adj. 18.
knippa knipa -n, -or -onan s. f. körkarl &kar s., se karl 10.
körslor g1or s. pl. f. 13.
32.
knut knut -n, -ar -anan s. 21. körvärk pg_krvrk s., se värk 33.
lene kn p_ta
knyta igä.n knyt(a)lada 1&cla -n, -or -onan s. f. 19.
v. 36.
ladda låda v. 29.
ko ko -n, -r kön.an s. f. 13.
ladugårdsskulle lageo.kga -1n, -ar
kok kols -a, -an s. n. 25.
koka kökka -n, -or -onan s. f. 14. -anan s. m. 18.
lag lag -a, -an s. n. 33.
kokig kölska -t adj. 14.
landfåra lånfor s., se fåra 26.
korn kön -a s. n. 15 o. 24.
kornblixt kön ulk_ st -an, -ar -anan landsida Unisia -n, -or -onan s. f.
9.
s. m. 24.
landskiva lånfiva -n, -or -onan
kors kocs -a, -an s. n. 13.
kreatur -later -tran s. n. pl. 16. s. f. 9.
langna låna v. 21.
krok krök -an, -ar -anan s.
lassa av tas(a)-4v 19; lassa upp
20.
kroka kröka -n, -or -onan s. f. las(a)-6p v. 18.
lassare 115arå -ag, -n s. m. 18.
11.
krokpinne krökpina s., se pinne led led -a, -n s. n. 28.
leja lbja -da -a v. 16.
11.
krokpinnharv krökpinharv s., se lera Wra -n, -or -onan s. f. 8.
lerjord Urjok s., se dyjord 8.
harv 10.
kroppås kröpas -an, -ar -anan lie lia -n, -ar -anan s. ra. 17.
lielår lilar 1. litar -a, -an s. n. 17.
s. m. 22.
kubbe kitba -n, -ar -anan s. m. liering ung 1. lirig -an, -ar
-anan s. m. 17.
11.
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liesmörja Nsmtsitya 1. lismairja
-n s. f. 17.
lietåg litag 1. litag -a, -an s. u.17.
ligga liga lag löga v. 16; vål
14; kftla 27; pa sle_tg 17.
lin lin -a s. n. 31 o. 32.
lina lina -n, -or -onen s. f. 37.
linda linda -n, -or -onen s. f. 8.
linfrö limfrd s. n. 31.
linknopp linknop -an, -ar -anan
s. m. 31.
linrepa linr4,a -n, -or -onan s. f.
31.
linskäv linfcpv -a, -an s. n. 32.
linåker linkar s., se åker 31.
logbalk lögbakk -an, -ar -anan
s. m. 21.
loge löga -n, -ar -anan s. m. 21.
logglugg lågtag -an, -ar -anan
s. in. 22.
loggolv lögokv s., se golv 21.
logkista lågpida -n, -or -onan
s. f. 21.
loka löka -n, -or -onan s. f. 11.
lokrem lökrem -an, -ar -anan s.
ni. 11.
lokstad löksta -n s. 11.
lort kt
s. ni. 16.
lucka lit/a -n, -er -onan s. f. 22.
långhalm löghakm -an s. 35.
långhalmsvärk löyhamsv.irk, se
värk 35.
lägga /eec l lakt v. 22; av
log(a)-av 20; sig lega scey 20.
lös lo -t adj. 29.
lösbetsel Qsbegal s., se betsel 26.
lösjord 41920 s., se dyjord 8.
lös: lest a kag 23.
löt kt -ta, -ar -anan s. m. 37.
löv kv -a, -an s. n. 31.
lövruska kfvriitska -n, -or -onan
s. f. 31.
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mala mara-frk"; m4da, mat I. nktb

v. 35.
manke mbeka -n, -ar -anan s. n.
12.
mask mask -an, -ar -anan s.
16.
maskina mafina v. 35.
mata måta v. 20 o. 34.
matarbord måtarbök -a, -an s. n.
34.
matare miatarå -ag, -n s. m. 34.
matjord ntåtjok -an 1. -n s. 8.
midsommarråg mbsomorag s., se
råg 23.
mor mor s. f. 7; mor i gan 35.
mosse mima -n, -ar -anan s. m. 8.
mullblandad mialbkcinda adj. 8.
mullplös midpkos -an, -ar -anan
s. m. 10.
mullskopa mitlski.cpa -n, -or -onan
s. f. 31.
mullskopa mialsktipa v. 31.
mutter ~tar -g, -trar -anan s. m.
37.
mylla ma -n s. f 8.
myllharv anklsharv s., se harv
10.
mälder anchlar -d.ran s. pl. 37.
mälta mevita v. 22.
mältväder meeltvcer -a s. n. 23.
märr mer -g, -ar -anan s. f. 13.
mäta av mcet(a)-eiv 36.
nav nav -a, -an s. n. 37.
nersnedad n40a adj. 24.
nocka nöka -n, -or -onan s. f. 33.
Norrängen n&rdean nom. pr. 6.
nydike n#clika, -n -nan s. n. 30.
nyvälle natakela, -n -nan s. n. 21.
nöta nbta nöta not v. 35.

odling 4dlig -an, -ar -anan s.
6 o. 28.
madam maddm -an, :ar -mran ogräsfrö ågrcesfr4 s. n. 36.
s. f. 7.
ok hok -a, -an s. n. 12.
mager nidgar -t adj. 8.
oknig åk» -t adj. 16.
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opphållsrem bphalsd_in -an, -ar
-anan s. 12.
oppskott öpskot -a s. n. 33.
oppskärare öpfcbrara -an, -n s. m.
34.
opptagare öptagara -an, -n s. m.
20.
orve öva, -n -nan s. n. 17.
oslaget öskija adj. 17.
ovass övas -t adj. 17.
oxe öksa -n, -ar -anen s. m. 12.
oxsele öksda s., se sele 12.
oxstock ökstok -an, -ar -anan
s. m. 10.
pall pal -n, -ar -anan s. m. 12.
parsele p4c9da s., se sele 12.
parsvängel piatcsvc'egal s., se svängel 37.
partömmar ptdiman s., se enbettstömmar 13.
parvåg pitrvag -an, -ar -anan
s. m. 37.
paråka pbtraka -n, -or -onan s. f.
23.
patron patrön, -ar -ron s. m. 5.
peta undan för maskin peta-an
mafin 16.
piga piga -n, -or -onen s. f. 7.
pingla prinka -n, -or -onan s. f.
38.
pinne pina -n, -ar -anan s. m. 10.
pinnharv pinharv s., se harv 10.
pinnmo pinmo -n s. 8.
pinnsladd pinsla -n, -dar -danan
s. f. 11.
planera pkanb-a v. 31.
planersladd p?ranksla s., se pinnsladd 11.
plocka pköka v. 25.
plog pkog -an, -ar -anan s. ni. 9.
plogås pkögas -an, -ar -anan
s. m. 26.
plöja pZ•bia p& da phsua v. 26;
-av rbiar 26; vienphVnig 26;
upp -öp 14.

plöjning pkgvnag -an s. 14.
potatisland putittislån -da, -dan
s. n. 15.
potatisplockning patåttspköknig
-an s. 25.
prästbrukare prckstbri:ckara -an,
-n s. m. 7.
puta viga -n, -or -onan s. f. 11.
på förtjänst pa focbilst 28.
raka råka -n, -or -onan s. f. 35.
reda till vårlanden ra-te varlandan rida ret v. 14.
redskap rbskap -a, -an s. n. 8.
ren ren -t adj. 34.
rensa rbnsa v. 16 o. 30.
repa rOaa v. 31.
resa ra -ta -a v. 27.
rimsa riinsa -n, -or -onan s. f. 26.
ringa ut rig(a)-t7tt -da -a v. 5;
ringa in rig(a)-in 5.
ringklocka riekkölsa -n, -or -onan
s. f. 5.
ringvält rigvce/t s., se vält 11.
ris ris -a s. n. 31.
Rishagen rishagan nom. pr. 6.
risk risk -an, -ar -anen s. m. 20.
rissel risal -n, -ilar -lanan s. f. 35.
rissla risla v. 35.
rissladd risla s., se pinnsladd
rist rist -, -ar -anan s. m. 9.
rista rista v. 28.
rothugga röthtiga -hag -heiga v.
28.
rotända rötc'enda -cen, -or -onan
s. f. 22.
rova röva -n, -or -onan s. f. 15
o. 16.
rovland rövlan -da, -dan s. n. 25.
rovstack rövstak -an, -ar -anan
s. m. 25.
rullharv riaharv s., se harv 11.
rumpa römpa -n, -or -onen s. f.
ruta rida -n, -or -onan s. f. 29.
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ryggstycke rYgstYka, -an -nan skaklor skåkkor -onan s. f. pl. 38
s. n. 12.
skalme skåkma -n, -ar -anan
rå ra rot adj. 19.
s. m. 9 o. 36.
rå om ra-6m, röda rot v. 7.
skarv skarv -an s. m. 32.
råg rag -an s. m. 20.
skatta skåta v. 25.
rågbrådd rågbrad -n, -ar -anan skifte fpfta, -n -nan s. n. 8;
s. m. 14.
fyfta va halstakrokan 6.
råge röga -n s. m. 18.
skiljedike fbbadika s., se dike 5.
råghalm råghearm s., se lång- skiljegrav filiagretv s., se grav 5.
halm 20.
skillnad fblna -n, -or -onan s. f. 5.
rånne röna -n s. m. 17.
skjuta fitta fot lida v. 29.
räfsa efter rcefs(a)-eetar v. 21. skjutsa flisa v. 20.
rägn rcbgan ina s. n. 24.
sko sko -n, -r sk6nan 34.
rägnvädersdag rckevce,scici -n, -r skog skog 1. skog sk6gan, -ar
-nan s. m. 19.
-anan s. m. 8.
ränngjord reenjok s., se bukgjord skögsgärdesgård sköksicksgea•
12.
-ar -anan s. m. 27.
rödklöver rOkk6var
s. m. 24. Skogsmärren sköksincen nom. pr.
rör ror -a, -an s. n. 5 o. 31.
13.
röse resa, -n -nan s. n. 5.
Skojarmärren skbiarmckii nom. pr.
rötas rOtas v. 31.
13.
skoning skönig -an s. 37.
sanitjockt såmpkt adv. 16.
skopa skijpa -n, -or -onan s. f.
sand san -dan s. m. 8.
ock v. 30.
sandjord sånjok s., se dyjord 8. skotta sköta v. 30.
sandjordspotatis sånjo,sputatis s., skrifta skrea v. 22.
se potatis 15.
skruv skruv -an, -ar -anan s.
sank soek sot adj. 14.
36.
sax saks -an, -ar -anan s. f. 34 skuldfri skalfri pa gan 7.
o. 37.
skyl fyl -n, -ar -anan s. ni. 21.
segna efter segna-cktar 1. segan- skyla fyla v. 21; fyla ceta.4t6y
ear v. 19.
21.
sela på sel(a)-p4 v. 12.
skån sken s. 22.
seldon sbldon -an s. pl. n. 8.
skånsk vagn skonsk vagan 37.
sele sa san, -ar -anan s. m. 11. skäkta feekta v. 32.
selsticka sitstika -n, -or -onan skäktfot . feektfQt -n, -ftitar -tran
s. f. 12.
s. m. 32.
Sibirien Minan nom. pr. 6.
skäktsvärd feelstsvcel -a, -an s. n.
sits sds -an, -ar -anan s. ni. 37. 32.
sjundedel fåndadH s., se fämte- skäktträ feelstrcp, -n -an s. n. 32.
del 7.
skära lepra skar skira 1. skåra 1.
sjuskifte fitfea s. n. 14.
fira v. 20; flera rna ffira liar
självbärande fceftbceranda cegar, 21; av fcer(a)-e_i v 55; upp
se äng 8.
fler(a)-6p 34.
sjättedel ~acta s., se fämtedel 7. skärare Orarå fckraii, -n s.
skaka skåka v. 34.
20.
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småpotatis snic1put4tts s., se poskävig feevu -t adj. 24.
skördemaskin Mamafin s., se tatis 15.
småsysslor smetspsior -onan s.
kastmaskin 20.
skötselvirke fi9salimkr1ca s. n. 28. pl. f. 7.
skötsling ftslig -an, -ar -anan smörja smbrja v. 37.
sneda snhc v. 24.
s. m. 28.
snes snes -an, -ar -anan 5. m. 21.
sladda slåda v. 14.
snesa snksa v. 21.
slag slag -a, -an s. n. 17.
slaga slåga -n, -or -onan s. f. 32. snesstör snåstor s., se stör 21.
slagljud slågyu s. n. hålla slag- sno sno sncida snot v. 21.
snöplog snkpkog -an, -ar -anan
ljud: ho/(a)-siggy,c 33.
s. m. 38.
slagtröska sl4gtr6ska v. 32.
snöploga snkpköga v. 38.
slipa kniven slipa knivan 16.
slipsten slipsten, -ar -anan s. m. solsken seakftn -a s. n. 18.
spadsko spåsko 1. spciska 30.
17.
spak spak -an, -ar -anan s. m.
slog slag -an s. m. 19.
slunga slicea -n, -or -onan s. f. 29.
spanntalströskare spåntajtr6ska30.
ra -an. -n s. m. 33.
sluta opp slut(a)-6p v. 7.
spetta loss speta l6s 29.
slytt slyt adv. 36.
slå sk slog skya v. 17; slo ,scej sprint sprint -an, -ar -anan s. m.
12.
i ro pa gania.,e1anan 7.
slåmaskin sktmafin, -ar -rata s. m. spränga spreega -da -a v. 29.
stack stak -an, -ar -anan s. m. 19.
16.
stacka ståka v. 19.
slåning slånig -an s. 16.
slåtterbrännvin slbtarbrcenvin -a stackare ståkara -an, -n s. m. 19.
stallskulle stålskicla s., se ladas. n. 19.
slåtterkalas slbtarkalås -a, -an c,årdsskulle 18.
statkarl ståtkar s., se karl 7.
S. n. 19.
sten sten, -ar -anan s. m. 29.
slåtteröl slötarg• -a s. n. 19.
släddon sleedon 1. slcUlön s., se stendrög sUndrog -an, -ar -anan
s. 29.
juldon 38.
slägga skega -n, -or -onan s. f. stenig stbiu -t adj. 14.
stenkarl sUnkar s., se karl 29.
29.
stensprängning sUnsprceenig -an
släpa ihop slep(a)-hdp v. 18.
släppa sltoa -ta -a y. 15; vd 27. s. 16.
släpsula skpsigra -n, -or -on" stjälpa fcdpa foranan in 26; -i.tt
26.
s. f. 9.
slätsladd sleetsla, se pinnsladd Stjärna fikna nom. pr. 13.
stjärnjul feenjuk -a, -an s. n. 34.
11.
stjärnjulsstock fievundk s., se
14.
slc_setslacla
v.
slätsladda
stock 34.
slösäd s/psce -n s. m. 35.
Smedjeskiftet sinifyfta nom. pr. stock stoj -an, -ar -anan s. m.
9.
6.
stockplog stökp?cog s., se plog 9.
småla ur smetk(a)-i'Ar v. 21.
stol stolt -n, -ar -anan s. m. 22.
smålsäd smk(e. -n s. m. 22.
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stom stom -an s. m. 21.
såning stintg -an s. 22.
stomland stbmlan(d) -da -dan s. såta sitta v. 17.
26.
såtan satan -a, -an s. n. 18.
strank stroek -an, -ar -anan s. m. säck scek -an, -ar -anan s. m.
15.
36.
streck strek -a -an s. n. 20.
säckband seekban -da, -dan s. n.
struppelfotad stritpakföta adj. 38. 36.
stryka strkka strok strPka v. säde sieda s. n. 27.
12 o. 17:
sädesgärde seeoc'eka 1. sdsicara
stryksticka strpkstika -n, -or s. n. 14.
-onan s. f. 17: •
sädesharpa seeshårpa 1. sdsheirpa
stråk strak -a s. n. 21.
-n, -er -onan s. f. 36.
strå k halmsvärk stritkhakonsvcerlo sädeslass selas 1. Macks -a, -an
s., se värk 35.
s. n. 22.
sträng strcee -an, -ar -anan s.
sänka seeeka -n, -Or -onan s. f.
18.
31.
stränga strekea v. 18.
sätta för scet(a)-fr I. fara, seeta
stubintråd stubintra -n, -ar -anan scet v. 12; patiztts 15: pa dril
s. m. 29.
15.
stycke st#ka, -n -non s. n. 6.
- upp scet(a)-öp 18.
stånd stand -a, -n s. n. 16 o. 25. sättpotatis seetputatts s., se postång stoe -an, star -eran s. m. tatis 15.
37.
säxtondel sckkstn, da -n, -ar -anan
stångkappa stbekcipa -n, -or-onan s. m. 7.
s. f. 37.
stänga om stceg(a)-6m -da -a v. ta tg tgg taja v. 10; bra 29;
27.
hal 25; kv 31; ma majin 24;
stängning steeentg -an s. 16 o. ifrån ta-tfr(fot 12; emot ta-mdt
27.
7 o. 19; upp ta-6p 25 o. 30;
stöd stod -a, -an s. n. 18.
undan ta anan mafin 35.
stör stor -n, -ar -anan s. m. 27. taka taka v. 33.
störa stbra v. 27.
takfot t4kbt -7j s. 21.
sugdike sicgdika s., se dike 31. tallrikssladd tålnksla s., se sladd
surkål sitrkak
s. m. 16.
11.
surna sina v. 16.
teg teg -an, -ar -anan s. m. 8.
svart svat adj. 13.
tilster tilstar -tra, -ran s. n. 22.
svinpotatis svinputatts s., se po- timotej txmoMI -an s. m. 17.
tatis 25.
tinga på ti(a)-pi v. 35.
svängel svisea/ -n, ilar -lanan tio famnar i fyrkant tia famnar
s. 37.
t fyrkant 29.
så: sa for /gin, sbda sot v. 10; tistlig tist/u -t adj. 24.
igen sa-j
14.
tjockt på polst pet 16.
såfjärding seckktgl. safjc'ektg 8., tjog plig -a, -an s. n. 27.
se fjärding 14.
tjudra Odra v. 29.
såmaskin samafin s., se kast- tjuga pyva -n, -or -onan s. f. 33.
maskin 14.
tjur pgr -n, -ar -anan s. m. 13.
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täckdiksskopa teekdikshipa s.,
tjäle picka, yctn s. m. 14.
se mullskopa 30.
torka tbrka v. 17.
täckdikstrumma tcbledikstrima
torp torp -a -an s. n. 6.
torpare ibrparå -ag, -n s. ru. 6. -n, -er -onen s. f. 31.
täppa teepa -n, -or -onan s. f. 14.
torv tv -an s. 28.
torvbulta t&rvbUlta -n, :er -onan täpprovor teeprövor -onan s. pl. f.
16.
s. f. 14.
torvhög tbrvhgfg -an, -ar -anan täppt tceft adv. 16.
tömlöpare tbnakpara -an, --n s. m.
s. m. 28.
tova töva -n, -or -onan s. f. 28. 12.
trampa trånipa v. 19.
udd ud -n, -ar -anan s. m. 17.
trasig trå» -t adj. 27.
tredjedel trtyeda s., se fämtedel undantag ånantåg -a s. n. 6.
uppehållsväder bphalsvckr -a s. n.
7.
tredjeårsvall trettsvål s., se andra- 18.
utegöra iAtigkra s. n. 32.
årsvall 17.
trilla tråla -n, -or onan s. f. 37. utförsbacke åtfotsbåka s., se backe
trumstång trionstog s., se stång 12.
utgård ittgak s., se gård 5.
37.
utjord ittjok -an 1. -n, -ar -anan s.6.
träa trea v. 23.
träde treeda s. n. (även treeda utsäde iitsckda s. n. 23.
utäga ictka -n, -or -onan s. f. 6.
-n s. f.) 14.
trädesgärde triesjctka 1. trcbsiebb
vacke våka -n, -ar -anan s. m. 25.
s., se gärde 14.
träns tres -an, -ar -anan s. m. 11. Valborgskärr valboscbr nom. pr. 6.
träspade trspciola, se dikesspa- vagn vcigan, -nar -nanan s. m. 37. •
vagnsbotteu våysbötta, -ar -anan
de 30.
trästock trepstok 1. trcbstok s., se s. m. 37.
vagnsstege vecestka -Yl, -ar -anan
stock 10.
s. m. 37.
trösk trosk -an s. m. 32.
tröska: trosk(a)-öta v. 33; ta, vandring våndrig -an, -ar -anan
s. m. 33.
spcins 33.
tröskvärkkarl trbskvcerkskar s., se vandringsjul våndrigsM -a, -an
s. n. 34.
karl 35.
tunna tia -n, -er -onan s. f. 33 vanna råna -n, -er -onan s. f. 36.
vanna veirba v. 36.
o. 36.
tunnland tånlan -da, dan s. n. 7. var: va..tota tana 33.
tunnsäck tånscek s., se säck 36. vara vara s kisa 18; vara te, bchts
va våra v. 37.
tunt på tunt pet 17.
tvärspade tvckspada s., se dikes- vasabarn våsaban s. 23.
vasaråg våsareig s., se råg 23.
spade 30.
vattenrötas våtrkltas v. 32.
tynge tpga, -n -nan s. n. 10.
vedrad vb.a i. v&ci -n, -rådar
täckdika teekdika v. 8 o. 30.
täckdike teelsclika s., se dike 30. -ractran s. f. 38.
täckdikning teekcliknig -an, -ar vedskak vseskak v4kak -a, -an s.
n. 3•8.
-anen s. 30.
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vete våta s. n. 21.
årda On -n, -er -onan s. f. 12.
vicker vagr
s. m. 23.
årder giclar
-ran s. n. 10.
vidjeband vibån ock vibån -da, årdring eilfrig -an, -ar -anan s. 12.
-dan s. n. 27.
årgång &rgoe -an, -ar -anan s. m.
vinda vinda -n. -or -onan s. f. 9. 15.
vise visa -n, -ar -anan s. m. 10. åthäst athwst -n s. m. 13.
vit vit adj. 13.
åtmärr &tmcer -n s. f. 13.
vurst vu,yt -n, -ar -anan s. m. åtokse Masa
s. ni. 13.
37.
åtsidan citsgit 13.
våg vag -an, -ar -anan s. in. 37. åttondel btndel
_ -n -ar -anan s. m.
vårbrådska varbrkka -n s. f. 27. 7.
vårskidor vdtrfier -onan s. pl. f. åttondelsbonde bkdelsbånda s.,
10.
se bonde 7.
vårsåning vårseinig -an s. 15.
väderlek viElek 1. vOlek -an s. äga ga -n, -or -onan s. f. 22.
m. 17.
ägare garå -an, -n s. m. 5.
väga upp vwga-6.29 v(spgda veega v. ägg eg -an, -ar -anan s. 17.
29.
ämbar- eembar -a, -an s. n. 25.
vält /Keit
-ar -anan s. ni. 11. ändefter c'enddtar adv. 14.
välta vekna v. 15.
äng ce& -an, -ar -anan s. f. 8.
vända veenda v. 8 o. 26.
ängsråg (råg som växer på ängsvändning v?endnig -an s. 26.
jord) å3gsrag s., se råg 8.
vändteg vienteg s., se teg 8.
ärter &tar &tran s. pl. 15 o. 24.
värk vcerk -a, -an s. n. 33 o. 35. ärttäppa c'etcepa -n, -or -onan s. f.
värme vårma -n s. m. 26.
14.
ärttäppsgärdesgård ietcepsyc'e,sgak
åka. lättunga aka lega, akta -n, -ar -anan s. In. '18. aka v. 38.
ätpotatis .tputåtts s., se potatis
åker akar -g, -krar -ranan s. m. 8. 25.
åkkärra iskydra s., se kärra 37.
åkrarna opp mot skogen akranan öga kga, kon -an s. f. 15.
op mot sko gan 6.
öppen: ypan JO 8; öppet dike
ålskinnsrem &kfinsHm -an, -ar ypa ddia 30.
-anan s. f. 32.
ösa -opp hos(a)-6p 30.
ångvärk byvcerk 8., se värk 35. överstör kva,sOr s., se stör 27.

Innehåll.
Byar, gårdar, deras indelning
Jorden, dess uppdelning
Åkerbruksredskap, seldon ock dragare
Jordens brukning
Höbärgningen
Råg- ock veteskörden
Höstsådden
Vårsäds-, frö- ock ärtskörden
Höstplöjningen

s
»
»
»
»
»
»
»
»

5
8
8
14
16
20
23
24
25

Andra till åkerbruket hörande sysslor:
Uppsättning av gärdesgårdar
Nyodling
Stensprängning ock andra stenarbeten
Dikning
Lövtagning
Linodling ock linberedning
Tröskning
Rengöring ock mätning av säden
Åkdon ock slädar

»
»
»
»
»
»
»
»
»

27
28
29
29
31
31
32
35
36

1)
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Ordförteckning

Rsunt.
Mots et phrases relatifs å, la culture des champs, annotes
dans la paroisse de Romfartuna (prov. de Västmanland).
Villages et fermes, les terres. Outils, attelage. Methode de culture. Fenaison, moisson. Semailles. Labourage d'automne.
Clåture des terres. Defrichement. Enlevement de pieres; tranchees.
On fait de la ramee. Culture du lin. Battage du ble Voitures et
traineaux.
Vocabulaire.
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Magie des Scandinaves, par Em. LINDERHOLM.
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I. Magie des temps prehistoriques jusqu'å la fln
de l'Einle siecle.
Vestiges de magie k l'åge de bronze et å l'åge
de fer prkromain
» 33
Dkveloppement de la magie pendant l'åge de fer
romain et aux temps des grandes migrations des
peuples germaniques
» 44
Sonrces et devanciers 44. Magie verbale 51. Magie
matffielle 107. Magie Umonistique et antiUmonistique
115. Sorciers et sorcinres des temps praistoriques 152.
Revue retrospeetive 155.

Oecupk par ses fonctions de professeur et par d'autres
devoirs et reeherches, l'auteur ne trouvera gukre le temps nkeessaire pour continuer ses audes sur la magie des Scandinaves.

INNEHÅLL.
Förord.
Inledning:
s. 3
Uppgifter ock riktlinjer
.0 13
Trolldomens väsen ock viktigaste huvudformer
Nordisk magi i förkristen tid.
I. Urnordisk magi till omkr. 800 e. Kr.
Spår av magi från bronsåldern ock förromersk
» 33
järnålder
Magiens utveckling under romersk järnålder ock
» 44
folkvandringstid
Källor ock tidigare framställningar 44. Värbal magi 51
Materiell magi 107. Demonistisk ock antidemonistisk
magi 115. Den urnordiska trolldomens utövare 152.
Återblick 155.

Upptagen av ämbetsåligganden ock andra arbeten, torde
förf. knappast kunna finna tid att fortsätta sina studier i
nordisk magi.
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=h. 182).
Ärg. 1929: GEIJER ock HOLMKVIST, Några drag ur Västmanlands
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Förslag till tidskriftens bindning.
Av den egentliga tidskriften (utan bilagor) bindas två årgångar
tillsammans, sålunda 1904-05, 1906-07 o. s. v.
Av det nya »bihanget» (B) bindas 5 nr tillsammans, sålunda
nr 1-5, 6-10 o. s. v.
Av den äldre serien äro följande band kompletta till
bindning:
1878-81.
hh. 1881 ABF, 1882A, 1883 AB, 1884 C E
1885 A, 1886 C.
hh. 1881 D, 1882 B, 105, 156, 166.
hh. 15, 18, 21, 22, 25, 41.
hh. 23, 28, 32, 33, 35.
hh. 27, 29, 34, 36, 40, 44.
hh. 31, 42, 61, 65, 75, 84, 100, 126.
hh. 54, 57, 58.
hh. 43, 46, 48, 87, 144.
hh. 49, 50, 51.
hh. 55, 97, 101, 135.
hh. 59, 62, 66, 68.
hh. 63, 150, 155, 167.
XVIII: hh. 60, 70, 73, 78, 112, 117.
XX: hh. 80, 82, 89, 94.
Bih. I: 1882 C, 1886 A, 1895 A.
II: hh. 16, 30, 52.
hh. 71, 85, 98, 134.
Övriga band äro under arbete ock skola bliva färdiga så fort som möjligt.
Av den yngre serien B äro nr 1-25 kompletta, att
binda i fäm band (1-5, 6-10, 11-15 o. s.
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