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Förord. 

I Glimåkra kyrkoarkiv förvaras en manuskriptsamling, innehål-
lande framför allt texter på gammalt glimåkramål, författade av folk-
skolläraren Jöns Svensson, bördig från Glimåkra. Svensson föddes 
1858 i Skäktetorpet i den stora Kullaskogen i östra delen av socknen. 
Här växte han upp, och här verkade han även en tid efter det han 
tagit sin examen. Han var nämligen lärare i Hesslehult och Vesslarp 
åren 1876-83. Från 1883 till sin död 1924 hade han en motsvarande 
befattning i Göteborg. Han var starkt fäst vid sin födelsebygd, och 
under sin göteborgstid tillbringade han i regel jul- och sommar-
ferierna i Glimåkra, där hans moder levde till 1895. Kärleken till 
hembygden har inspirerat honom till flera vackra dikter, vilka åter-
finnas i hans efterlämnade anteckningar. Det värdefullaste bland 
dessa är dock ovan nämnda texter jämte en ordsamling »Förteckning 
på ord brukade i Glimåkra socken (dess sydöstra hörn) i Skåne vid 
mitten av 1800-talet» ävensom en samling »Göingaspråk», d.v.s. gamla 
ordstäv och talesätt, förr vanliga i trakten.' 

En del av materialet har tidigare publicerats av numera avlidne 
kyrkoherden Torsten Botvid Lundberg i det stora arbetet »Bilder 
och blad ur Glimåkra sockens Krönikebok» (1925-27). Lundberg 
ger i detta verk (del III s. 263-312) under rubriken »En okänd 
lyriker från Kullamarken» en skildring av Jöns Svensson som män-
niska och skald. I denna uppsats återfinna vi ett par små dikter på 
folkmål, ett mindre parti kallat »Villa fular» 2  (Vilda fåglar) samt 

1  Texterna skildra livet i södra delen av Glimåkra socken under 
Jöns Svenssons barndom och ungdom. Först möta vi en redogörelse 
för de svåra nödåren 1867-1868, därefter följer ett kapitel, behand-
lande trolldom, folktro m.m. I ett omfångsrikt parti få vi stifta be-
kantskap med »släjten», och i flera smärre avsnitt möta vi tama och 
vilda djur av olika slag. Sist följer så ett par dikter, även de avfattade 
på socknens språk. 

2  J. S:s original har den riktiga formen »Villa fula». 
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JÖNS SVENSSON. 

några »Göingaspråk» och »Göingaord». I del I av samma arbete 
(s. 312-329) finna vi ett kapitel »Om Trölleri o Spöge, Gasta o 
Farebo» (Samma parti har avtryckts i Skånska Folkminnen 1926 
s. 44-55). I Göinge hembygdsförenings Årsbok 1927 har Lundberg 
slutligen publicerat ett längre avsnitt »Om släjten» jämte en översikt 
över folkskollärare Jöns Svenssons släkt. 

De av Lundberg utgivna textavsnitten äro tyvärr synnerligen 
otillförlitliga i språkligt hänseende. Talrika felaktigheter förekomma. 
En av orsakerna härtill har J. Svenssons ej särdeles lättlästa piktur 
varit. Särskilt har hans vana att skriva tecknen a och o på ungefär 
samma sätt försvårat en riktig tolkning av hans anteckningar. Man 
måste vara dialektkännare för att i ett flertal fall kunna rätt be-
döma skrivtecknens valör. Lundberg, som var född i Lomma och ej 
var förtrogen med dialekten i socknen, var emellertid medveten om 
bristerna, och då han sommaren 1938 förberedde en ny upplaga av 
sitt arbete om Glimåkra, bad han mig att redigera den del av J. S:s 
samlingar, som voro avfattade på dialekt. Meningen var, att J. S:s 
material skulle utkomma i ett särskilt häfte. Jag åtog mig detta arbete, 
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i synnerhet som jag under flera år sysslat med dialektundersökningar 
i dessa trakter och under sommaren 1938 för Landsmålsarkivet i 
Lund utförde dialektuppteckningar just i Glimåkra socken. 

Men i början av år 1939 dog Lundberg, och hans plan att utgiva 
J. S:s samlingar i sin helhet förföll därmed. Jag hade vid den tiden 
undanstökat alla förarbeten och även hunnit påbörja själva redige-
ringen. I samband med fortsatta studier av glimåkramålet överflyttade 
jag texten till landsmål. Då emellertid ett utgivande av J. S:s text 
med bifogande av en fonetisk text stötte på svåra hinder av eko-
nomisk art och utgivandet av J. S:s originaltext var det väsentliga, 
har jag nöjt mig med att blott medtaga omkring fem sidor fonetisk 
text som prov. Även om denna korta fonetiska text ej kan ingående 
belysa dialektens ljudförhållanden, torde den dock kunna ge en något 
så när fyllig bild av desamma. 

Före publiceringen av J. S:s text vill jag tacka de personer, som 
underlättat mitt arbete. Först och främst tackar jag arkivchefen vid 
Landsmålsarkivet i Lund, docent Gunnar Hedström, som följt mitt 
studium av Glimåkramålet med stort intresse och på flera sätt bistått 
mig under arbetets gång. Ordföranden i Landsmålsarkivets styrelse, 
prof. em. Martin P:n Nilsson, har haft den stora vänligheten att 
genomläsa arbetet i manuskript (även den fonetiska texten), och 
härför samt för de råd och påpekanden han givit mig ber jag honom 
mottaga mitt vördsamma tack. Dessutom tackar jag arkivarien vid 
Landsmålsarkivet, fil. d:r I. Ingers, som städse ställt sin stora sak-
kunskap till mitt förfogande och även läst arbetet i manuskript. Ett 
varmt tack riktar jag även till en mängd sockenbor, som vid skilda 
tillfällen på allt sätt underlättat mitt arbete. Jag kan ej här räkna upp 
alla, men jag vill dock särskilt nämna bröderna Jöns och Pål Tho-
masson, Hasslaröd, Osby (båda ha under större delen av sitt liv bott 
i Knappstorp i Glimåkra socken), fröken Elida Jonsson, Knappstorp, 
fru Sissa Nilsson, Kilinge, samt pastorn i socknen, Olof Bernhoff, 
född och uppvuxen i grannsocknen örkened och livligt intresserad 
av bygdens språk. Med honom har jag kunnat diskutera flera tvek-
samma fall i den fonetiska texten, t.ex. då det varit vanskligt att 
avgöra satsaccent eller vokalkvalitet i obetonad ställning. Till sist 
betygar jag även min tacksamhet till Längmanska kulturfondens 
nämnd, med vars stöd dessa texter utgivas, ävensom till denna tid-
skrifts redaktör, arkivchefen, docent Dag Strömbäck, Uppsala, för 
det stora intresse han visat detta arbete. 

Lund den 1 sept. 1946. 
Gösta Sjöstedt. 





Frau I Glimmare-söjn. 

1. Nöauon 2. 

Nu ska ja tala om lide frau mett höjm, sadant som då 
vg fä föoti fämti auo sinn. Da va nå lilla tåpåstuu i östrasöndra 
hjöonan au Glimmare-söjn östra Gyinge härad i 4  Skaune. Vi 
håde da inte fa fett nöbggng; men rittega illa va da bara dö 
swauo nöauon säjstisju o autta. Dau ble höned i våu vgng 

fray glimara söin. 

1. non. 
nu ska ya tala öni  lida fra u me t Mim, scidant som da vå 

fa fönti &Tutt duo sin. da va na lila tåpasttku i ustrasåndra 
iåvnan ay glimara såpi estra 'Piga h&rad i skåyne,. vi hada da 
inta fa föt nn Og; men rilzga ila va da båra da swayo 
nååyon scki,stifå o åu,ta. dciy ble Monad i vciy vet& kwcitfosleunt, 

1  Alla avvikelser från originalmanuskriptet — i regel blott då 
det gäller uppenbara inadvertenser — ha anmärkts i fotnoter, dock 
icke utbytet av Svenssons å mot au, då det efter Svenssons beskriv-
ning är otvetydigt, att han med sitt å avsett diftongen ay, liksom ej 
heller utbytet av åå (i t.ex. fååd 'fått') mot det mot sockenmålets 
uttal svarande lmalf. aay; alltså fåaud lmalf. fåaud. Vad J. Svens-
sons speciella tecken beträffar, ha de sina motsvarigheter i lmalf. 
J. Sv.: a, a, Cz, ä, ö, ö, o, Q, ö, (h) w 
Lmalf.: a, a, a, a, a, a, o, 0, å, e, w 
vidare är j tecken för g-ljud och is  tecken för k-ljud framför främre 
vokal; ex. skära (sHera), pappeOjan (=papegtkian). 

2  Nödåren 1867-68. J. S:s skildringar nedskrevos 1911. 
3  Apokoperade former som tal om (tåL6m) äro vanliga. 
4  Ortsborna använda preposition i denna ställning; de säga alltså 

»i Östra Gyinge härad». 
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kwatteoslajnt, vi konne inte sisära na enda neg. Sa länge 5  vi 
hade nöikl o köba fää, ginge mö o ja te Knesslinge mylle o 
hänte mjöl. Moo bao tu ponn o ja ojtt. Dau Ustade mjöled 
hal fjQötane dal (twau riksdalo o tjufäm öre) ponned. Men 
te sist hade vi inte nö0d o köba fää, fa 011a va fia fattega o 
ingen hade rau te o leja fa nid. Dau va da nikina daä, dau da 
inte fanns öjn bid brO i hused. Lide jQöpäro va övo, o döj 
d*ppade vi i salt vann. Sill fanns däo inte en bid; sillen va 
Qppäjden. Men vi hitte nöOn sillahude i fjäringen. Döj stejte 
vi pa glöna 6  o aude te pärono. Da va da enda sul vi häde 
pa länge. Dau skrände mo». Men fao saa: »Må Guss hjälp 
blio da 011e nönna rau.» 0 da ble da mä. Nä da va som vasst, 
kom öjn au vaura näboa, som do kallade Ängla-Hansen 8, o 
sag.: »I han vall knappt om ad, kan ja tänka 9. Men ja skä 
launa öjö na sisäppe ru. Nä I konnen, faun I betala da igen. 

vi kana inta ske.ra tia enda 4g. sa  lega vt hada nogd o yOba 
fån, itga möo.o jdt ta knesltge, mgla o hcenta ntjhl. m6o båv tå 
pån o t. åkt hostada mfflad hal fiöotana dål (tway tiks- 
dålo o pufcent ora) peinad. men te sist hada vt inta någd o s4ba 
fån, fa åla va lia fåhga o igan hada rciu ta o liga fa n69d. 
dciy vi da nbna dåa, day da inta fans an bd br6 s håsad. 
lida jitopero va hvo, o d &vada vs t sålt vd. sål fans den 
inta an bid. silan va öpaidan. men vt hita n&ign sila/nåda 
fiertga,n. deii stöta vt pa gldona o etitda ta pckrono. da va da 
etola .941 vt håda pa lega. &im skrienda m6o. mcen f4v sår): 
»me gås ycblp blto da &la Mina rciy». o då bl e da md. na da 
vå som våst, hörn din ctits  vayra noa, som da kalada eegla-
hånsan, o sår): »a han val knåpt öm ad, kcitt ja teegka. men 
ja ska låuna aio na skcepa rå. na  a ketnan, fan z batåla da 

5  Uttal: leekga Vetta (ä.) — lega (y.); jfr Arkiv NF 59 s. 89. 
6  Ms glOna. 
7  Skrännde är vanligare bland de äldsta; jfr Arkiv NF 59 s. 81. 
8  Best. form av Hans -= Hans i Änglaboda, ett torp beläget om- 

kring 1 km. ö. om Sibbhult. 
Uttal: teka (54 teegka (y.); jfr Arkiv NF 59 s. 89. 
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Då 10  inga hast. Dau skrände moo auw glååj H. 0 allri hade 
Ängla-Hansen sau fatjänt 12  sett nan som den gangen. 

2. Trölleri. 

I min baondom trodde *lla mänsko pa trffildom. Fao 
trodde pau ad som pa amen i köokan. Moo hade swauot ve o 
tro pau ad, men hon kom snaot pa annra tanka. Da va ojn 
gang hon tjöönade, men da velle inte bli små. Nå hon så 
hade haulled pau ojtt på timma men da and hade bleed ojtt 
gryn i tjoonan, sa blöj pa ojn gang höjlla hused Mit au den 
vasste småos 13. Dau konne hon ju säl lutta, öd småd geck te 
nabons. 0 sinn trodde hon må. Men hon täjnte inte meed pa 
sadant 10tri. Men fao han va *Ile roado au Ft, som luttade 14  
au trffileri. Han velle inte ta döjl i ad säl, da vesste han va 
synn; men han talte gäona om ad. 0 te o behytta se säl o sett 

dce iga håst». dcio skrienda möo ay • o Ort hade. 
Cegla-lubsen sciy fa0nt set nån som dcen gågan. 

2. trolari. 
i min bånndoin troda ba meensko pa tråldom. fån tröde, 

pay ad som pa ciman iOvkan. mo  hada swåyot va o tr å pay 
ad, nn hon kom snåvt pa icitra taka. da va ai,n gåg hon 
§bonada, mcen, da vela inta bli små. nci hon sci hade. haylad pcio 
alt på tima mcen, da åkt hade, blåad eqt gran i ybonan, sa blai, pci 
izn gåg hiula hågad fdlt ag dcen vcista små6s. o sin tröda hön 
nick incen:hon t4nta inta mbd pa sådant löotri. mcen f4v  hcin va 
åla röccdo au rgt, som l4ada au trolari. han vela inta ta dl 
i ad scel, da våsta han va spv„ nicen han tålta jc_kvna om ad. 
ä te o bahata sa scel o set mod trålkåra o trblkåno då va iga 

lo Dö = da ä = det är. 
11  Glädje (glå:ke -.) glaci"). 
12 MS fätjänt. 
13  Smaos smaros. 
14  Som luktade trolleri. 
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mod trffilkärä o trffilköno da va inga synn. Na en skolle tjoona, 
sattes en kniv mällom na tjöönegjo6 16  o stgäna 16  0 sa ska-
lades ojtt på sprängkoön o lags i flöden " Sprängkoon va 
en styggelse fa såtan. Da stöppades i ett bårehål i fäjhustas-
kelen, da hängdes i en pöse om halsen på kräjgen, na do blee 
daulega o da brutes pa marig vis. Hade vi en nyföddo kål inne 
o nabokäringen kom o strög an pa ryggen a saa: »Da va omn 
granno kål»; 'sa vesste vi hö klackan va slagn. Dau feck kålen 
pose 19  om halsen o dau rögades han 20  mä dyvestreck 21. 0 
da sträjgte sa illa, sa da konne nak skrämma fanen 22. Men da 
konne val hända, öd han ble löslivado ändau o kanse döö 23. 
0 dau vesste vi, hocken vi hade o tacka fa daj. Na na mänske 

sgti. na  an skala 'bona, satas an kniv mcelom na jsbonajcio o 
ståana. o sa skåladas att på spreeekbon o låvs fkdan. sprckg-
köon va an stpgalsa fa stan. da stbpadas i at bårahal i f4-
hicståskalan, da hedas i an prisa om hålsan pa knivig an, na 
da blea dåiliga o da brittas pa måg vis. håda vi an nPfoclo 
kål ina o nåboosc'erigan kom o streg_an pa i*an o sv: »da va 
am gråno kål», sa vbsta 2/2 ho klåkan va slåvn. dck fek kålan 
pasa om hålsan o dciu rbgadas han mce ckgvastrak o da strta 
sa ila, sa da kana nåk skraania Mizan. mcen da kana vcil heenda, 
ed kön ble låskado cendck o kanse, cke. o dåy våsta vi, heikan 
va håda o tåka fa dåi,. nå na ineenska ble 50, briendas kri„cd 

15  Gjord (tunnband) omkring smörkärnan. 
16 Stavrarna =-- laggarna. 
17  Korn av sprängkrut; dylika korn voro stora som nötter. 
18  Jfr da. flöde. 
13  Bör vara pöse (lmalf. påsa). 
20  Mera genuint: o dan rögade do hanorn 
21 Dyvelsträck är ett gummiharts av flockblommiga växter, som 

förekomma på stepperna mellan Kaspiska havet och Aralsjön. Sitt 
namn, dyvelsträck, d.v.s. djävulens avföring, har det fått på grund av 
sin vidriga lukt och smak; jfr M. Hörlen: Gamla seder och bruk från 
Ingelstads h:d s. 41, not 1, Eva Wigström: Folkdiktning II s. 154. 

22  Jfr Sv. Pettersson i Arkiv 54 (1939) s. 80-93. 
23  Dog. 
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ble sjug, brändes krudd övo na. Feck ojn madalöjan, skolle 
han lä maula se. Ronna-Tjittan " konne do konsten. Hon 
maulte frau lej te lej " mä en trau, som hon slo knude pau 
fa hån lej o sin grauwde 26  noj i jgöna ålla brände opp. Na 
fao hade gula sjugan 27, to han ojtt äjggaskal o lgg. i daj hauo 
frau Ola döjla au kroppen o näjlo frau ölla fingrana o tåjna 

fyllade da mä piss o satte daj i kacklgngshöled 28. Na da va 
fatäot au väomen, va sjugan bötte. Jojomen, dä manga 29  konsto 
ojn fau göra far o kua da onna. 

I vauot näjsta nabola va manga, som hade Qö om se o 
konna &Ona, o sOmma au dom skräppte säl 30  mä ad. Ja kände 
inte minne en sju, som da ss om 31. Men do vasste va döa 
fåre mina ti. Vauo nämste nabo i östo, Frille-Päon 82, hade sajt 

hvo na. fek am mådalkan skala han lce niåyla sa. rima-yitan 
kåna då könstan. hon måylte, frau lå,t ta låt mean trciy, som 
hon slo kniida pay, fa 11414i o sin grayada n i jöona cela 
brcenda öp. na  fåv hada, gula fitgan to han kt iei,gaskål o lår) 

dcii hciyo fray bla dåila au, krdpe,n o ndllo fra &a fierana 
tkna o fglada da mce pis o såta dci(l) 2 kciklogshdle,d. na da 

va fatchvt au vckvman, va »gan bbta. jo  jo mcbn, de mår 
kölista ain fay Jhra far_o kim da ona. 

vayot nksta nåbolå va ma, som hade, bo om sa o kana 
tråla, o sbma au dom skreepta sckl mce ad. ja peenda inta mina 
cen 54, som da såns om. mcen da våsta va da fåra mina ti. 

24  Ronna-Kittan, kvinna vid namn Kerstin, tillhörande en familj 
betecknad med öknamnet Ronnens (rånans); torpet Ronnens låg i 
sydöstra delen av Glimåkra s:n mellan Målen och Sibbhult. 

25  Hon måtte från led till led. 
26  MS gråwde: dialektuttalet varierar: gråyda gråyada (ä.) 

gråvada (y.). 
27  Gulsot. 
28  Ugnsöppningen. 
29  Otydligt i texten. 
39  Ms sal. 
31  Som påstods kunna trolla. 
52 Best. form av Per. F.P. bodde i ett torp, som nu (å ek. kartan 
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fa fao, öd han konne en höjt döjl; men da höodes allri au, 0 
han brute da 33. Na fao va döo, hitte ja i hansa gömmo ett 
papojo, däo da sto, Mö en skolle kalla fram döa. 0 da va 
skreved mä Frille-Päons styl. Na möoka nOt mällom töl o 
ojtt skolle en gau te köokegauon o ställa se ve hudeajnnen pa 
dens grav en velle kalla fram o i den treenege Gudens nan be-
falla den döö o komma o swara pa do fraugo en ställde te nom. 
Ja minns nu inte 96n en skolle bruga. Päosa kwinne Gonnel 
hade talt om fa m96, öd hon sau sina sös to, sinn hon " va dö. 
Do begge söstrana va majst ha gamla, da va bara ojtt auo mäl-
lom dom. Ojn gang, na do va sadära attan o nittan auo, va 
do begge 35  ude i fajhused o mögade 36. Dau komme doj övo-
öjns, öd den som döö fast 37  skolle visa se fa do övolevanes o 

vdoo ncemsta nåbo i isisto, frila-peevn, hada st fa fdn, vd han 
Una an Mil dil, men da hymlas din do, ed han bricta da. 
na  fkin va cl4o, hata ja i hansa jo at papdio, dckv da stc_5, 
Mo an gula kala från?, da. o da va shrh,ad me frila-pcenns 

na inhka n mcelom tl o ctilt skala an gau ta „sånke,gdicon 
o skela sa va hisdadinan pa dcbns grdiv an vela kala frcim o 
dn trUntga gicclans ndit bafdla dcen dø o koma o nedra pa 
da fråogo an skada te nom. ja mists nu inta 6on an skala 
briffla. 'Ansa kwina ganal hade, t4lt.,6ni fa m6o, ed hon sckc 
sina såsto„sin hon va 4. da bcega såstrana va mdy,st la gåmla, 
da va bra dit cioo ineelom dom. din gde, na da vec sadcbra åtan 
nitan doo, va da ?Aga uda 2 fåihdsad o mdgade. ddo koma 
dat, ovockins, ed den som dok fåst skala visa sa fa da bvokvanas 

1:20000 bl. 30) kallas Holm strax öster om Skäktetorpet (numera Sjö-
torpet). Han härstammade trol. från Frillestad i Örkeneds s:n. 

33  Använde sin kunnighet i trolldom. 
34  Systern. 
33  Svensson använder stavningen begge även i riksspråklig fram- 

ställning, dialektuttalet är Veva (ä.) beeg9, (y.); jfr s. 23, 79. 
36  Måkade ='gödslade ut. 
37 Först, lmalf. fast (ä1st), fast (yngre). 
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tala om, höö hon hade da." Ett Mit auo ajtte döö Gonnels 
sösto. 0 nnna ugo ajtte dössfalled kom do döa te Gonnels 
säng.» Gonnel vagnade o sau na stau däo ölldöjles som hon 
brute o soj ud. Men hon ble inte rädd. Na hon sau na, kom 
hon hu övoojnskommelsen o fraute: »Höö hag. du ad?» — 
»Bra», swaote hon o faswann. 0 sinn sau hon na allri 
möjö. 

Lide längo i östo bodde en skomagare, som do kallade 
Palms Bäjnt. Hansa fao hade vääd knejt o hojtte Palm. Palms 
Bäjnt säd pau ett naboställe, som kallades Knobbas," o snac-
kade en gang. Knobbe o Knobbakäringen vöö fastaus ha sa 
rädda fa triglkåra som ölla andra o kanse lide te. 0 sa lyte 
Bäjnt da va roled o skrämma dom o sag.: »Ja könne te äxämpel 

tala öm, höo hon håda da. at hålt ayo gånals shsto. 
nbna 4go atM  dösfalad kom da da ta gånals s4 gal 

vagnada o sciy na stdo &ev bldailas som hon briata o 
mdta hon ble inta rek]. na hon sciy na, kom hon hf._t ovoehns-
komalsan o fråyta: »Mo håv du ad?» — »brå», swilvta hon 

fasavån. o sin sciy hon na aln meho. 
lida lcbgo z 4sto boc_la an skömågara, som da kalada pants 

Klint. hansa fciv hada våyd kn,40 o halta pålm. pcilms bccsint 
såd pay at nåbostc'ela, som kaladas knöbas, o snåkada an g4 
knbba o knbba§ckrzgan dzo faståys ha sa reeda fa trblkåra som 
ola andra o kanse, lida  t. o sa tyta Mint da va rölad o skreeina 
dom o sav: »ya kana ta cekschmpal gay twchtiOnom satan hcev, 

38  Lmalf. se ke (ä.), sces (y.); jfr Arkiv NF 59 s. 89. 
38  Om ett liknande löfte, jfr E. Norlind: Livsouvertyr s. 79. 
413  Ms Kobbas; Knubbas-=-Knubbatorpet (oriktigt återgivet Knub-

bastorp å ek. kartan), ett torp i Kullaskogen (se s. 16) strax söder om 
vägen Sibbhult—Nyteboda (norr om Mjösjön, vilken efter torpet ofta 
kallas Knubbasjön). Enl. innehavaren, herr Otto Matthiasson, skulle 
en av förfäderna ha varit liten, tjock och knubbig och därför blivit 
kallad Knubbe (knbba). Senare fingo alla familjemedlemmarna epi-
tetet Knubbe- som förled till sina respektive namn. Enligt uppgift 
var den ofta omtalade Knubba-Per-en sonson till gamle Knubbe. 
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gau twäot igönom stuan" häo, men I seden i na, o ud i hused 42  
ta Fa ojra pjälta 43  o sängkläo o bära dom ud gönom stuan, 
I skollen inte konna soj me.» 0 do begge gamle blee sa rädda, 

sa do vesste inte, hö do skolle ta se te. Inte konne doj lausa 
nom ude o inte soj an, na han kom. Na nWn saa 44  te Bäjnt, 
öd ojn behövde omvända se 45; swaote han lle: »Da kan ja 
göra pa fem minutto, na ja ska dö.» Men da va besynnoled, 
han feck inte doj fem minuttono. Han o Knobba-Päon, Knob-
bes sönasön, sto9 o aske på lon bött i Dönelt 46  ojn da. 0 rätt 
som do tå'ske, ramlade Bäjnt rätt noj o döö udan o sia ojtt ö. 

Sträjs " ve Palms Bäjntsas hus bodde en annan trffllkå, 
som hette 48  Vinnsäll. Han levde ännu i min baondom men va 
döo, fönn ja vajste Qpp, sa ja sau nom 4.11ri. Han va inte giwto 
men levde ihob mä ett kwinnf*Ik udan äktenskab. Hon övo-
levde nom länge, o Vinnsälls Kaja sau ja manga ganga. Vinn-
säll han va ojn rittego trffilkä, som hade trffildom te pröfesjon 

men i Man i na, o Ctd s lit"isad o tå öla ara pielta o siegkley 
bera dom 1:td ',mom stitan o i skalan inta katia sk ma.» o 

da bega gåmla blea sa reda, sa da vesta inta, ho da skala tå 
sa t6. inta kana das lawa nom åda o inta sk-an, na han köm. 
na neon såt ta Mint, ed am n behåvda ömvenda sa, swåvta han 
&le,: »da kan ja ika pa fem na ja ska dh.» mcen da 
va basgnolad, han föl_c inta dek fcbm ment'Atono. hån o knbbapc'gvn, 
klibbas sönasbn, stöo o tåska, pa lön bot i dånalt aln  da. o rid 
som da tåska, råmlada Mint retn& o dag lådan o sia ait 6o. 

41  Rummet. 
42  Förrådskammaren. 
43 Kläder. 
44  MS sade. 
4» Lån från kyrkospråket. 
46 By i Hjärsås s:n. 

Lmalf. skals (med as). Annars träffar man överallt ct2, i lik-
nande ord ex. lats (lax), dals (dags), vaks (vax); jfr Arkiv NF 59 s. 77. 

48  Lmalf. ä. hd& y. hata. J. S. skriver ibland hoitte, ibl. hette, 
liksom han ibland använder formen hojm ibland hem. Jfr J. S:s eget 
uttalande om hem s. 35. 
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o söjtes au manga. Han konne en höjl döjl 10tri o han konne 
ställa fram tjuagoss. Stället näjst sönno om vauot hette Kroga-
boa 49. Kwinnan däo, Kroga-Lussen 50, kom ojn gang te vauot 
mä en pose ru o skolle ha maled. Fa fao hade na lilla hus-
behovskwäon ve bäcken mällom Glimmare o Hjäosesöjn, o 
han brute mala te naboana mä. Mens nu fao va nööj 51  i 
kwäonen o mol 52, säd Lusse o talte om öd da hade våäd tjua 
i därras hus ojn gang o stoled. Dan ajtte geck Lusse te Vinn-
säll o ha nom ställa fram da stölna. 0 da löwte 53  han. »Men 
nu ska du», saa han, »hinna om de da fåklajsbaunn du hade 
pau de, na du sto bru, o söva i daj. 0 sa ska du i mään bet-
tega, sa snaot du stio Qpp, gau ud pa den sti, som gau öd 
vajstosönno frau hused; sa ska du hitta da stolna.» — »Jaa, ja 
gjoö som han saa», sa Lusse. »Ja hade väokelegen mett brua-
baunn i behaull. 0 om kojilen to ja ad o bant om sobekausten, 
fa ja trodde inte pau h gobben saa. Men månen ajtte geck ja 
ud, däo Vinnsäll hade sajt. 0 däo hitte ja en döjl au da stolna 
men inte ,511t. Men Vinnsäll hade fastaus vaad mä om o stjäla 
da.» Sau slutade Lusse ölle sina historie. Fa ja ha höot henne 
tala om ad mönn ojn gang. 

Ett sticke sönno om Vinnsäll 54  bodde ojn gammal man. 
Hanom sau ja nii*n gang, na ja va liden. Den gobben va *lla 
rädda fåre, fa han va löjö te o trölla. 0 strajs ve hansa hojm 
liggo ojtt lided hus, doj kallade Skomagara-Päons. Däo hade 
fare mina ti bott na tr*llkäring au da vassta slad. Ojn gang 
va hon ude skäotQösdas må.än o skolle tjusa små. Hon hade 
gåaud ud i bara säoken, som hon kom au sängen, o klöv opp 
pa en höjo hall 55  o skreg 56: »Sa vidt som detta skriged (robed) 

49  Krokaboda, torp i östra delen av Hjärsås s:n, omkring 2 km 
söder om gården Holm — lär nu vara obebott. 

50  Lucia i Krokaboda, husmodern på torpet. 
31  Nere. 
62  Malde. 
63 Lmalf. kruta. 
54  =Wintzells hus. 
36  Sten (i regel fråga om berggrund, som går i dagen). 
56 MS skrek. 
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höos, höor 01 ost o små me te.» Men sa va däo 57  ojn slsytt, som 
i daningen va ude pa fjäohanasisyttri 58. Han höode robed o 
ställde se nojanfa stöjnen, na käringen skolle noj, o ga na en 
smäll i åjnnen mä bössekolven 59  o saa: »Sa vidt som da slaad 
kännes, da " höo de te»". 

Mett hojm lau i sönnre ajnnen au en milslango sko, Kulla-
skon 62, som höo te Röble gam." I Kullaskon va ojn skovaj-
tare, som do kallade Fea-Jössen," fa hansa tåp hette Feaboa." 
Da lau " stråjs n,» älla östonoo om vauot. Fea-Jössen va jäwn-
aurego mä min fao. Han va stnö o stako. 0 na fao o han äse-
rade, sto9 do bägge pa håll sina sii " om ett brhnskao 68  o 
slede sOnno ojtt trajtallak " mä tännono. Ett spig konne Jösse 
bida au, men da konne inte fao. 0 sa konne han trölla mä, 

57  Ms dao. 
58  Tjäderjakt; om ordet fjäderhanes utbredning i sydsv. dial, 

och dess förekomst i ortnamn se förf. i Sydsv. Ortnamnssällskapets 
Årsskrift 1937-- 39 s. 24. 

58  MS bossekolven. 
60  Det = det området. 
61  En liknande historia från Örkened möta vi hos Eva Wigström 

(Folkdiktning II s. 119). 
62 Kullaskogen eller Kullamarken är en stor skog i sydöstra 

delen av Glimåkra s:n (den omfattar även en del av Hjärsås s:n). Se 
närmare Pehr Johnsson: Kullamarken — Skånes största skog och 
Göingebygdens underbara jätteidyll, i Göinge hembygdsförenings års-
bok 1940 s. 7 ff. I denna uppsats återger Pehr Johnsson en hembygds-
dikt på riksspråk av Jöns Svensson. 

63  Råbelövs gård i Fjälkestads s:n strax norr om Kristianstad. 
64  Best. form av Jöns. 
65 Fereboda = Furuboda. Detta torp har å ek. kartan 1: 20000 

bl. 30 fått beteckningen Firreboa, en skrivning, som är fullständigt 
felaktig. Fur heter i Göinge fer (fer fev) och furu fere (fere fi>v). 
Man måste gå ända ned till Eslövstrakten för att kunna träffa på ett 
uttal firr (fm) respektive firre (fika). Torpet skulle alltså skrivas 
antingen Fereboda eller Farizboda. 

66  Ms la. 
67 Sii < sie (sida) på grund av vokalharmoni; jfr Arkiv NF 59 s. 79. 
68  Formen Brönnkar (brbnkåv) vanligare. 
69  En trätallrik. 
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Fea-Jössen. Da saa han säl. Fao va meed ude på skyttri, na 
han va ongo. 011a, som bodde i Kullaskon hade löv te o skuda 
sa meed do velle, men sa skolle doj yda 7°  nönna fjäohana o 
orra om auod te håskabed pa gauon. Ännu i min baondom 
gällde detta. Men sinn tös den rätten frau dom, o sa sloppe doj 
ossa o yda nö0 vildt. — Ojn gang va fao ude pa fjäohana-
slsytte en måån o feck fulen mä. Sa slängde han jyod o bössan 
pa ryggen o buo 71  o traska mod hojmmed. Men som han geck, 
tyte han han höode nö*d skramla i bössan. Han tö nöj na o 
skolle titta ajtte, o dau hitte han falanningen i bössemynningen 

säjs hajl inne i bössan. Han önnrade meed, höö da konne 
va möjled, o talte om ad fa haur o ojn som velle höra pau. Na 
Fea-Jössen feck höra daj, slo han te ett grin o saa: »Da va 
misjäl ja som gjQo 72  daj. Ja lau i mina säng o höode skoded, 

sa täjnte ja: den tjädon ska han dau inte ha. Men ja 
kom lide fa söjnt, sa ojn dojl au hajlen va llarööj 73  ude 
au bössan.» 

En annan tr011kå, som hette Jösse, hade vi en kwatts väj 
i vajstonQö. Han kom noj te vauot ojn gang i sluted au julen 

va lide sneo 74. 0 dau säd han o talte om sina bedrefto o 
han konne. Han velle lära fao o ställa te se 75  do grannaste 
grebban i hojlla häradet. Älla, om han velle skuda, konne han 
gau o ställa se, hau han velle, o ställa did vildt i sju köoke- 
söjna. 0 som äxämpel pa 110 hån konne göra, talte han nu om 
en döjl han hade gjpoöt. Han hade ojn gang fa mang auo sinn 
hatt na päolycke i Ingapa mak 76  halannen fjäringsväj östo om 
sett hojm. Na do skolle ta opp pärono, va do botte i lyckan 77  

70 

71 

S. 81). 
72 Ms gjöö (jfr gjoö s. 15, gjöt, gjoö nedan). 
73 Allaredan, lmalf. &la nål < &la niga; jfr Arkiv NF 59 s. 79. 
74 Sned= påstruken. 
75 Kalla till sig. 
76 Ingarp, by i norra delen av Hjärsås s:n. 
77 Lycka = mindre inhägnad åker. 

2 

Yta -= ge några tjädrar och orrar. 
Började Omalt bio< *burd-e; jfr r-ljuden s. 32, Arkiv NF 59 
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hojlla dan. 0 sa böö 78  do did en liden köbokädel te o sya 79  
päro i te middan. Den gömde doj i en boske om nOtono. Men 
da hade ojn au bönnono i Ingap snusad opp o geck o stal 
kädelen. »Men ja gjQii sa meed», saa Ege-Jössen, sa han feck 
bära hojm kätelen igen. Han kom midt om nOtten o hade käte-
len på huded. 0 han va i bara skjQötena; ja matte launa nom 
ett på byso, sa han konne komma hojm igen.» Ege-Jössen va 
kommen frau Lönsboasöjn 85, o däofa saa han inte skjQötan, 
som vi, udan sisjQötena, fa sau talte do där Qppe. 0 sa hade 
han den vanen o sia t i ställed fa d: kätelen o inte kädelen 81, 
som ä da rittega. 

Ve kwinne o ban 82  va han 011e lojo. Sa snaot han hade 
fatjänt lide, geck han te Broby o köpte brännvin 83. 0 sinn söb 
han, sa länge han konne lötta glased. 0 na han inte konne daj 
mojo, lo han glased stau men ludade huded noj te glased o 
labade. Sinn va han inte falego. Men sa länge han konne gall, 
feck en ajta se fa nom. Dau feck hansa käring stryg manga 
ganga, o stonnom rände han ajtte na må yssan; sa da va nåjstan 
ett önnö, öd hon inte ble håjlhoggen. Ojn gang kröb hon in i 
banngen o gömde se. Gobben sprang genom hojlla hused o 
lette ajtte na, o te sist obnade han Qngslögan 84  o tittade in, 
o däo lau hon. Dau to han fajnen föllo au forresticko 85  (han 
va karamagare o laa i ongsmönen 87  o satte ojll pau o saa: 

78 =buro, lmalf. bo <b&re, < *bure; jfr r-ljuden s. 43 ff. 
79  Koka. 
80 = Örkeneds s:n. 
81  Denna uppgift är säkerligen felaktig. LAL har från Örkened 

endast formen Odal. Möjligen—raTEke-Jössen växt upp i den små-
ländska grannsocknen Härlunda, som har ltal (Hedström s. 
Lister har Mal (Swenning.s. 123); först längre bort i Blekinge möta 
vi Mia/ (Swenning s. 340). 

82  Ms bån. 
85  Ms bränvin men formen brännvin möta vi å s. 30. 
84  Ungsluckan. 
85  Stickor, som man använder, då man gör upp eld, spånor. 
88  »Kärlmakare» — han gjorde träkärl av olika slag. 
87  Troligen felaktigt för ongsmöden under inverkan av det slut- 
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»Misjäl ska ja röga de.» 0 hon matte " gi se ud rätt igönom 
luun, älla hade hon bleed innebränd. 

Ojn da kom han noj te vauot en sömmada " o fraute moo: 
»Va du ude i maken " i Ou? » — »Nää», sa moo, »da va ja 
inte.» — »Jasau, inte daj. Ja trodde da va du. Fast täjnte ja 
da va mina däjge 91, men hon sio da va inte hon. Men dau voj 
ja juli, h§ da va, dau va da skosnuan.» Han hade vääd ude o 
sojtt nöO, som sau ud som ett fruntemmo. 0 na da inte va 
hansa däjge, hansa yngsta grebbe Gonnel, o inte mina moo, sa 
va da skosnuan. Sadano va han mod *lla. 0 moo bara grinade 
öd an. Han hade söjtt skosnuan manga ganga. Ojn gang kom 
[hon]92  te kolak§jan, na han brände kol, o satte se pa skuon 93. 
Men dau satte han ojll i hauod pau na. 0 hon flö in öd skon 
o hoade 9 4. 

Ja hade ojn kusin, som do kallade Häräls 4.nnos 95. Han 
röjste te 4mereka, na ja va säjs auo. Ojn gang i hansa öngdom 
hade han vaad ude o fäaud lide ståt, sa han va lide glao, na 
han geck hojm gönom skon. Däo mötte han na granna grebbe. 
»Go afton, vackra flicka!»96  saa 4nnos. Men hon swaote inte. 
Sa vajnde han se om o tittade ajtte na. 0 dau san han, öd hon 
va ihöleg 97  i ryggen. Sa fasto han, öd da va skosnuan. 

Frille-Päon hade manga pauga. Ojn au dom hojtte Ola. 
Frille-Olan älla Skreddara-Olan, som han majst kallades, hade 
ljudande n (jfr skrivningarna sönsken s. 46 not 28 och s. 47 not 40); 
jfr Glimåkra (LAL) smådan= ugnsöppningen till germ. smul-  se 
Hellquist: Etym. Ordbok s. 1005. 

< mautte= måste. 
89  MS sommada. 
90  Utmarken, skogs- och fäladsmark i motsats till vången (odlad 

jord, jämte något ängs- och skogsmark). 
91  I Glimåkra i regel grebba (gr); däka (dhge,, (Vega dega 

o.s.v.) är vanligare österut. 
92  Saknas i Ms. 
93  Skorstenen. 
94  Skrek. 
93  Haralds, torp i nö. delen av Hjärsås s:n. 
96  Riksspråk. 
97  En mera genuin form är ihöl 
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ett hus bött i Tygamaken 98, ett sticke vajstonoö om vauot. Han 
konne stämma bio 99. Däo va en aobeskå, som do kallade Hacke-
Hansen, fa han geck o flauhackade pa mösana, däo do velle 
odla i. Han va hos vos 2  Mä o hackade. 0 jn gang messlycka-
des daj (ad) får an: sa han hjögg se i foden, sa livauran 3  ble 
ausköön 4. Dau vesste doj inga gnnra rau en skicka bö te Skred-
dara-Olan, öd han skolle stämma blod. 0 i samma stö'nn böd 
kom te Ola, stannade blod. Dä sgnnt hauwt QÖ, Hacke-Hansen 
ha säl sajt ad fa me. 

Lide längo i vajsto, bötte nära Manien 5, bodde en man, 
som konne stämma oj11. Han hojtte Wide-Mauns. Na en gäu 
köoväjn frau Änglaboa mod Sebbölte 6,  kommo en snaot te en 
liden sti pa höjra haunn, som gäu övo Besabäcken o Tyga-
mösana • Däo brute vi o gau genväj, na vi skolle te köokan, 
om da va tåt pa mosana. 0 vi onnrade lle, höö da konne va, 
öd skon vajsto om stin va stoör o höjo men östo om va den 
inte höjare en twaulla troj 1° alna. Men sa talte fao om, öd 
däo hade vaad vauöjll i skon, sa hojlla östra norre fjäringen 11  
hade bränt au. Dau hade do bd ajtte Wide-Mauns. Han sprang 
stin o väjn fram te Änglaboa. 0 däo han hade spronged, däo geck 
inte öjllen övo. Besynnoled va da, fa stin va inte mönn na hala 
alne bröjo, o skotöppana 12  hade nautt ihob övo stin övorffilt. 

88  Tykamarken skogsområde hörande till Tykatorp. 
83  Komma blodet att stanna, oftast= bota kreatur för blodhalning. 
1 Genuinare är lmalf. åla. 
2  Ms vös. 
3  Pulsådern. 
4  Avskuren. 

Målen, torp i södra delen av Glimåkra s:n. Från detta här- 
stammade fil. d:r Per Molhem; jfr litteraturfört. 

6  Sibbhult, by i Hjärsås s:n; vi ha trol. här att göra med en 
stelnad dativform. 

7  Bäck i sydöstra delen av Glimåkra s:n. 
8  Mossar vid Tykatorp. 

Än. 
10  Två eller tre. 
11 Socknen var förr indelad i 4 fjärdingar. 
12  Trädens toppar. 
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Den falegaste triglkä i hojlla grannhälled 13, som ja höode 
talas om, va Röna Jonn 14. Han bodde, som naned sio, i Röna 15, 
en häl fjäringsväj sönnor om Glimmare by. Han levde i böjran 
au attanhönnrataled. Moo kom te söjnen pa trettitaled, men dau 
va Jonn döo. Om fao hade sojtt an n*ngang, voj ja inte. Na 
moo va kringsve tjuu auo, tjänte hon i Truose 11, ojn fjärings-
väj östo om Glemmare. Truosebonnen hette dau Tryls. 0 moo 
saa, öd hon manga ganga höode Tryls tala om, höö da geck te, 
na han va ude fa Röna Jonn. Tryls va dau en öngo paug, 
söttan attan auo. Han va ude i vangen o auode pa en ago, na 
Jonn kom te an o velle lära nom loja konsto 17. Han follde 
Tryls fram o tebaga pa agon. 0 na do komme te röjnen, pustade 
doj o satte se pa kanten, Jonn velle nu ha Tryls te o ingau 
fabö'nn mä den onne o skriva sett nan mä sett ejt bio i swauote-
konstbogen. Fa Jonn hade do rittega äkta bogen, som jävelen 
säl hade skreved. Men Tryls va rädd°, fa han vesste, öd da 
va na döss-synn. 0 sa fä'söjte 18  han o snäjra se önnan. »A, höö 
skolle ja vall fa bio nu? » saa han. »Dä lajtt gjoöt» swaote Jonn. 
0 mä dasamma sprang Trylsa najse i bio. Ja ha Old bleed sa 
räddo som dau», slutade lle Tryls. Fa han talte manga ganga 
om detta, sa moo höode da. Na Jonn va döo, va da stöot umöj- 
led o 19  bogen frau an. Häll do gömde na, sa kom hon 
tebaga o lag. se  pa brysted au liged. Doj ojllade opp bagongen 
o kastade bogen in i ojllen. Men hon kom ud igen ligga höjl. 
Sa finge do vajnna se te prästen. Han tö bogen o bao na te 
Lönna köoke o najlade na fast i väggen mä en egepäjl ". 0 
däo sedo hon än i da. Däo ä na hjöone i Lonna 21  köoke, som 

13  Grannskapet. 
14 Lmalf. jon (även jon), yngst jon. 
15 Röna (- Röena) Rödjan; jfr Arkiv NF 59 s. 80. 
16 Trutseröd, gård i Glimåkra s:n. 
17 Fula konster, d.v.s. trollkonster. 
18 Ms f eisojte. 
19 Vanligare är skila [Mia (ä.) -Ala (y.)]. 
20  Ekpåle, Ms egepajl. 
21 Ms Lönne. 
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ä föll au swauotekonstbögo, najlada fast i väggana. Da ä da 
enda sätted o skilla dom frau ägaren, na han ä döo. 

Lönna köoke ä meed mäokväodeg. Did skolle giwt fffik, 
som skolle slsillas. Dau hängdes doj pa håuw sina sii au köoke-
taged, haullanes i håuw sin ajnne au ett lajnt hångklaj ". Pa 
ryggningen 23  sad en kå grensle o skar au hangklajd. 0 sinn va 
doj 

Si, prästen hade na stora majt övo såtan " o öllt som höode 
nom te. Men inte 011a prästa va ha mäjtega. Da va twau br*jra, 
som kallades Lusse Nisse o Lusse Swänn 25. Doj buo som hajsta-
skOjara, men sinn blee doj klädeshannlara. Swänn bodde i 
Glemmare 26  i nöOn auo men flötte sinn te Broby. Ja minns 
ojn gang, dau da va öffö i Glimmare " köoke, öd Lusse Swän 
geck gången fram mä en femriksdalossädel i näven, o den 
hjöllt han i jäwnhöjd mä sett hude, sa §11a i hojlla köokan 
skolle soj, ho meed han ga i offo. Ojn au vaura naboa hade 
köpt kodröj te pjälta au Lussingana " o göö'd skullsädel pa 
somman. Men da feck han betala twau ganga, fa han täjnte 
inte pau o fau skullsädelen igen, na han betalte faste gang. 
Andre gang kom han hu ad. Men dau saa Lussingen 27, öd han 
inte hade sädelen pau se o ga nom ett kwetto. Treej gang ga 
Lussingen skullsädelen te lännsmannen o ha nom göra udmät-
ning. Men lännsmannen kände Lussingana. 0 na han höode, 
höö da va, skrev han, öd däo fanns inged o ta. Saudana va 
Lusse pauga alle, na do tåö; o däofa blee do hädådå au ölla 
mänsko. Sa ble Swänn illa sjugo o skickade ajtte Glimmare 
präst. 0 dau saas allmänt, öd fånen " hade kommed i skabel- 

22  Handkläde d.v.s. handduk. 
23  Takåsen. 
24  Ms satan (såtan) trol. skrivfel; dialektuttalet är såtan (så s. 10,26). 
22  Lusses (= Lucias) söner Nils och Sven. 
26  Glenunare växlar i texten med Glimmare. Det vanligaste ut-

talet är » glima,-  a» . 
27  Den ene av bröderna. 
28  Beträffande formens historia se Sv. Pettersson i Arkiv 54 

s. 80 ff; såväl uttalet fcinan som fånan förekommer. 
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sen au en stgö swauoto honn 29  o vellad 30  ta Lussingen. Broby 
präst konne inte driva bött an, men vauo konne. 0 ja höppas 31  
han gjoö da te gajns 32, fa nu ä Lussingana gaunna 33  o stau 
te doms fa darras gäoninga. 

Na mil i vaiston0 bodde i söndre dojlen au Lönsboa söjn 
na käring, som do kallade Köla-Sissan. Henne sau ja. Hon 
hade ett rätt ledt Qö om se. Hon kwacksalvade, brute lide 
drOppa o smautt men aussa vidskeplega 34  konsto. Na hon va 
dö o skolle föras te joöna, va da stööt omöjled o fau hajsten 35  
te o dra liged bött fra gauon. Do matte spännas frau, o be-
gravningsföjled feck säl dra vajnen mä liged ett sticke ud pa 
väjn, fbn hajstana velle dra. Jo9 ma tro, den som ä bönnen 
ve da jQö'diska ä inte lajtt o fau bött frau ad. 

Min fao velle 411ri ta dojl i tr011dom. Han fasöjte bara ojn 
gang. Da va i hansas ongdom. Han o ojn annan öngo kä va ude 
o satte päro i na tycke i måken. 0 bäjgge twau hade sina 
bösse 36  mä se; da hade do 011e, na do vö'ö ude. Sa buo do 
snacka om trffldom o om o tjusa bösso. Sa sio fao: »Jaa, ja 
ska dau konna göra sa meed, sa du inte ska rauga min hatt 
mä ojtt enda hajl». — »Nä men kan du i» 37, swaote paugen. 
»Sko vi haulla va?» sa fao. »Ja ska hänga min hatt pau en 
stauo, o du fau skuda pau an. 0 ja answara får, öd däo ska 
inte bli ojtt enda hol.» »Kör i vinn», saa den qnnre. Sin buo 
fao o tala om nö§d annad, sa paugen glömde vad. Na da hade 
gå.aud na ti, lo 38  fao som han behövde o gau bött i boskana 

23  Föreställningen, att den onde visar sig i en stor svart hunds 
skepnad, ej ovanlig; jfr Eva Wigström: Folkdiktning II s. 118. 

38  MS velle (anakolut); jfr s. 82. 
31  MS hoppas. 
32 D.v.s. fullständigt. 
33 Gaunna (gått»), sydligare gituna; jfr Arkiv NF 59 s. 81. 
34 Rspr-lån. 
35  Troligen fel för haistana; jfr fortsättningen. 
36 Var och en hade sin bössa med sig. 
n I= ej. 
38  Lo =lät = låtsade. 
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göra sett tarv 39. 0 dau passade han pau o tö paugens bösse 
krasade ud öll hajlen. Men krudded 40  lo 41  han bli däo. Sa 

na da le bott pa ajttemiddan ett sticke, buo fao o tala om sagen 
igen o fraute, om han " skolle fasöga ett sköd pa hatten. 0 da 
va paugen mä om. Fao hängde sin hatt pau en " gäosstauo, 

den andre slsöd 44. Men inte ojtt hol syntes däo pa hatten. 
Dau ble paugen lide hajo. Sadant hade han ändan inte trott 
fao om. 

En fjäringsväj sönnor om vauot bodde en sme rätt ve 
Pauapa väjaslsäl 45. Pauapasmen ha ja talt må manga ganga. 
Han talte om fa fao, öd Dra-Lassen hade vål.'d hos hånom o 
skollad 48  stjäla. Dra-Lassen va en daulego bonne i Dönelt. Han 
hade da knalt, fa han gåd 411ri o göra nöO udan geck o dro 
po bojnen. 0 sa feck han te pau den klicken,' öd do kallade 
nom Dra-Lassen. Han hojtte Lags 48. Nu hade Lasse vaad ve 
stan 49  o köode hem om nOtten. 0 na han kom te Pauapa smee, 
som lan rätt i vinkelen mällom Pauapaväjn 50  o stora Dönelta-
väjn 51, ställde han hajsten o geck in i smean far o ta reskaben. 
Han tö na stora bonte 52  pa nacken o geck ud må. Men han 
kom allri längo en te dåna. Däo feck han stau må böltan 53  pa 
ryggen, te smen kom ud om månen o löste nom. Jaa, sau ha 
Pauapa-smen säl talt om ad, o dau ä da nack sannt. 

39  Rspr-ord. 
40 MS krudde. 
41- Låt. 
42 Pojken. 
43  1 Ms har ojn ändrats till en. 
44  1 socknen växla formerna sköd (sketd) och snyt (sk0). 
451 Hjiirsås s:n. 
46  MS skolle (anakolut); jfr s. 23, 82. 
47 Till på den klicken; eg. till på handeln. 
48 Lares - Lars. 
49 I Kristianstad. 
39  Vägen mot Påarp. 
51  Vägen mot Stora Dönhult. 
52 Bunt. 
53 Bördan. 
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Spöge 64  o gasta o *11 slass 1Qötri " va da manga som hade 
sojtt. Fao sau meed saudant i sina ti. Na han va ti auo, sau han 
skosnuan, na han vajtade fauon. Hon sau ud som na gamla 
käring mä swauoto klud pa huded. — Om tådaana brute doj, 
som hade hajst, o köra te stan mä fjäla älla bränne. 0 dau 
komme doj inte hojm f*nn lajnt ud pa nötten. Flojre ganga, 
na fao köode frau stan, sau han, höö tröllen låau i väjagroben 
o sloo oj!!, sa da gnistrade. Men han bloj allri räddo. Om han 
sa hade mött sälla 56  hin, hade han bara i Guss nan bedt .an 
gau did han va kommen frau, o sin gåaud 57  sin väj rätt fram. 

Fafao va skomagare." Ojn gang han skolle gau te jul-
ottan, geck han lide tilega, fa han hade ett på nya sko te na 
grebbe ve väjn. Hon skolle ha dom, na hon geck te köokan 
samme måån. Na sa fafao kom bott i Khaggamaken 59, feck 
han soj ett ljus flötta se fram pa väjn. Han trodde, da va nö*n, 
som skolle te köokes o hade löjte mä. 0 sa ropte han: »Vänta, 
sa fa vi föjle!» I da samma slutes ljused. »Saa, blåjste ljused 
ud fa nom?» täjnte fafao. Men na han kom te da ställe, däo 
ljused va, na da slutes 60; blösade da te kring an, sa han konne 
soj håuwt gräne i trajtöppana, o sinn slutes ad igen. Dau fasto 
fafao, öd da va en gast. 

Moo hade allri sojtt nö0 saudant, o da va vajl, fa hon va 
rädd. Men MOII100 hade vaad ude fa uhomskhöjd " ojn gang. 
Hon hade vaad ve kwäonen ajtte en pose mjöl, o da bloj lide 
söjnt, fo5nn hon kom hojm. Na hon hade gåaud ett sticke, tyte 
hon, öd posen bloj sa rälega tongo sa. 0 na hon sa kom te ett 
väjadsäl, däo hon skolle gau au stora lannsväjn pa en liden 
sti; kastade hon posen pa en stojn far o hwila. Dau flö gasten, 

54  Ms spögen. 
55  Allt slags skråp av övernaturlig art. 
56  Numera söla (sida). 
57  Jfr s. 7 not 1. 
58  MS skomagre. 
59  Knaggamarken, ett skogsområde vid Knaggatorps gård. 
60 Släktes; om former som slutes m. fl. se  Arkiv NF 59 s. 82. 
61 Ohemskhet, eg. ohygglighet. 
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som hon hade gåaud o bööd pau, ud öd stora väjn som ett blös 
o skreg sa räled sa. 

Prosten Ström i Hjäose 62  hade stora majt övo Såtan 63  o 
hansas ånh4ng. Ojn gang, na han va ude o köode i söjnabö " 
na n*tt, ramlade da ojna baghjuled au 65  vajnen. Kusken satte 
hjuled pau igen, men da ramlade au den öjne gangen ajtte den 
4nnre. »Nau, sa lägg hjuled opp i vajnen», sa prosten, »o köo 
da vasta du kan». Drängen gjoo sau, o da geck bra. Men om 
månen ajtte, na prästen 66  kom ud i vajnbona, sto däo 67  ojn 
liden goonisse mä röa bojn " o haullde vajnsajselen pa ~-
selen. Han konne fastaus inte bli fri, fönn prosten löste nom." 

Skosnuan brute stonnom o favilla figle i skon, sa do flojre 
ganga komme tebaga te samma ställe. Da ha ja säl vååd ude 
få, sa ja voj då sannf. Ja konne vall va tilla töl auo. Da va-midt 
pa ljusa dan ojn klao sömmada. Ja skolle gau noj te Pauap, 
ojn fjäringsväj sönnor om vauot. Stin va meed sleden o tyd-
lego, o ja hade gåaud däo manga ganga få. Den geck rätt i 
sönno. Men ja kom inte mön ti minuttos väj frau hojmmed. 
Däo geck ja o geck o kom troj ganga tebaga te samma ställe, 
fasten ja geck, som ja tyte, rätt fram, i sönno, hojlla tina. Ja 
kände vajl igen ställed, fa da va midt fa vajstra söndra hjöonan 
pa Krogaboa vangagäo 70, som va bara nöOn fjäd däofrau. Na 

62  Prosten Ström verkade i Hjärsås församling åren 1817-65. 
63  Här dialektformen. Jfr s. 22 (ifluff. såtan). 
64  Sockenbud (han hade kallats till någon , sjuk). 
" MS o, fel för å (= au). 
66  Trol, fel för prosten. 
67  MS dao. 
68  MS ben. 
69  Huvudperson i denna händelse var enl. en dikt av lektor 

Aug. Coilin prosten Roloff Andersson (1783-1828) i Glimåkra. Se 
Lundberg: Bilder och Blad II s. 196 if. Traditionsstoffet är sålunda 
detsamma, fast huvudpersonen är en annan i dikten; en tredje 
version av samma händelse återfinnes hos Eva Wigström (Folkdikt-
ning II s: 102); jfr rör, annan liknande episod från Halland (prosten 
Osbeck 1700-t), samma förf. Folkdiktning II s. 234. 

70  Den gärdsgård, som utgjorde gräns mot Krokaboda skog. 
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ja sa kom did treej gang, fasto ja, öd da va 19ötri mä i speled. 
0 sa to ja o ukrängde tröjan, o da hjalp 71  — da göo da ölle, 
na skosnuan ha föot ojn vill. 

Allri ha ja sojtt nö*d övonatuoled, o bara ojn gang ha ja 
höot nö*d. Men da va sa tydeled, sa ja hocka stonn som hälst 
kan gau ed 72  pau öd da ä sant 73. Da va da do kalla fa fårebo, 
o da hände ojn gang i novembo älla decembo. Dau kan da bli 
möot na n*tt udan maune o mä moln sa tjycka som na ryy 74. 
Fao hade gåaud te Dönelt, halannen fjäringsväj i östo. Stin va 
daulego, opp fa backe o noj fa backe, mällom stora stojna o 
smau, övo myra o bäcka. Da va najstan umöjled o komma fram 
däo i möoke. Fao skolle vaad hemma, f*nn da ble möot, men 
han kom inte. Klackan ble säjs o hon ble sju o autta, men ingen 
fao kom. Vi söde kring fyon o väntade, moo o *Ila glöttana. 
Ja, ja minns dau inte, om Kaona, älsta sösto, va mä. Ällas va 
vi däo *11a. Na sa klackan ble ni, höodes faosas stampane i lina 
ve bi-Ormen. 0 saa vi pa ojn gang: »Nu kommo faol» Han 
geck opp fa lina o övo gauon. Lina va stojned o gauon ännu 
varre. Sa do stoö tärre trajskona skrällde faskräckled. 0 ännu 
varre ble ad, na han kom opp pa stojntrappan 75  o i fästan, 
som hade stojngol. Fao geck som ingen annan, sa vi behövde 
inte ta meste pau hocken da va som kom. Te sist obnade han 
dåna mällom fastan o kyckened — en mautte gau gönom kycke-
ned fa o komma in i stuan 76. 0 da va ingen i hojlla väoden, 
som obnade dana mä samma ly som fao. Men da va da sista vi 
höode: dana ble inte täppt 77. »Da va besy-nnoled. Kommo han 
inte in?» saa vi. 0 sa ginge vi ud o lette i kyckened. Men han 
va inte däo. 0 fastedana va täppt 7 7 . Vi lette i fastan o hoddan 78  

71  Ms hjälp. 
72  Rspr-lån. 
73  Lmalf. sant; jfr sannt s. 26 rad 14 samt s. 20 rad 8. 
74 Rya, 
73  Ms slojnlrappa, märk: Obest. form lmalf. träpa b. f. kåpan. 
76  Rummet. 
77  Lmalf. tapt (l) kept (y.). 
78  Hyddan, ett uthus.- 
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o rondt ikring hojlla hused o ropte pau an. Men ingen fao 
höodes au. Dau blee vi rädda, meed rädda. Vi trodde han va 
döo o da va hansas ande, som kom o saa frau. Men na klackan 
ble ti, kom fao ändan. Vi fraute, om han hade vaad hemma fa 
en timme sin o glömt nö*d o gäaud tebaga. Men da hade han 
inte. Han hade gåaud rätt frau Dönelt o hem sa foot han konne. 

Ja, detta ä, som sajt va, den ende gang ja ha mä nö0 au 
mina fem sinne 79  mött da övonatuolega, da som inte ännu kan 
faklaras. Fa ja kan val inte regna did, öd ja ble au mä mina 
vauoto 80  pa ett konsted vis. Na ja va attan nittan auo, hade ja 
begge nävana fölla au vauoto udanpau. Ja fasöjte *11 sluss 
medel ha natuolega o vidskeplega: ja twättade dom mä vann, 
som hade vaad pa en stojn, na hg kom fabi; o ja smQöde dom 
mä stoled fläsk. Men da hade ja taud frau moo, sa da regnades 
vall inte som stoled. Da hjalp i *lla fulla fall inte. Inged hjalp. 
Vauotono feck ja behaulla i tulla try auo 81. 0 starre o starre 
blee doj o flojor o flojo. Ve do tina haullde ja skole pa lanned. 
Ba skolan o ja va inhysta hos Kräleboa Mauns, fem fjärinsväj 
noö'r om Glimmare. Mauns hade troj onga grebbo. Do ynsta 
va säjstan auo. Doj va baonslega o ja mä. 0 na skoleglöttana 
va gaunna om ajttemiddan, sa konne vi springa o lega o ha 
lide skOj fa vos dau o dau. Ojn gang sode doj o rensade äoto, 
som vi skolle åjd opp dan ajtte. Dau sio ojn au grebbono te me: 
»Du ska regna sa manga äoto, som du hao vauoto, o kasta 
dom i brönnen o springa, sa du kommo onne tag, Orm äotono 
komma te knns; sa blio du au mä dina vauoto». Jaa, ja gjoö 
sau. Bara pa sk*j. Fa ja trodde inte ett graunn da skolle hjälpa. 
Ja regnade mina vauoto. Doj va troj o tjuu udanpau nävana. 
I ydaste lejn 82  pa den ojne pegefingon sad do tjufjära pa 
insian. Men do glömde ja o regna. Sa to ja mina troj o tjuu 
äoto o kastade dom i brönnen o sprang sin in i fastan. Om ja 
kom in, ffinn äotono komme te bOnnen, voj ja fastaus inte. Men 

79  MS sinnen (rspr.). 
90 Vårtor. 
91  Två eller tre år. 
82 Yttersta leden. 
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vanned va sjulla autta alna " jyppt o da va inte lajnt te faste-
dana. Sin täjnte ja fastaus inte mojo pau den sagen, fa ja 
trodde som sajt va inte da skolle göra n*n nötte. Sa ojn maan 
knappt fjootan da ajtte ga ja ajt pau, na ja skolle twätta me, 
öd hännono va udan vauoto. Däo fanns inte do minsta mäoke 
ajtte na enda vauote. Ja ble sa favaunado, sa ja vesste inte, h* 
ja skolle tänka. Ja viste nävana fa grebbono, o do blee liasa 
favaunada som ja. 0 den da som i da ä voj ja inte, hö ja ska 
tänka om ad. Men do tjufjära vauotan, som ja glömt o regna, 
hon sad däo, te hon ble sleden au 84. 

I en gauo en hal fjäringsväj noo om mett hem hade om n au 
glöttana sUjran 85. 0 moona 86  skolle ju fasöga o boda nom. 
Ojn sönda, na hon geck frau köokan, to hon gjoo 87  frau na 
grav pa köokegauon i ett lommetalaj. Men na hon kom ojtt 
lided sticke udanom köokegauon ", liasom höode hon noll*n sia 
te se: »Do gjoona duo inte.» Hon geck tebaga o to annra gjoo, 
som da va bojnskärvo iblann. Na hon kom hem, lagade hon 
ud gjoona mä vann o lo glötten drecka vanned. Kwinnan talte 
säl om ad fa moo. Om da hjalp " mä den kuon, minns ja inte. 

Fao brute o auolä 99. Ojn gang kom Knobba-Päon 91  did 
mä sina grebbe. Hon va vall säjstan älla söttan auo o hade 
fallanesot. Nu hade nön inbillad dom, öd da skoll-C hjälpa, om 
hon drack sett ejt bio. Fao auolo " na, o hon drack ett halt 
kwatteo au 93  sett ejt väoma blo. Ja sau ad säl. Hy! 

93  Sju å åtta alnar. 
94  Om ett liknande sätt att göra sig av med sina vårtor se Eva 

Wigström: Folkdiktning II s. 282. 
95  Engelska sjukan (skinran <skbrgin, se r-ljuden s. 135. Ar-

kiv NF 59 s. 79). 
96  Modern. 
97  Gjoo här =jord (M, b. f. j6ona). 
99  MS kookegåon. 
99  MS hjälp. 
9° Åderlåta; åderlåtning var förr mycket vanlig; jfr Cappelin: 

Gammal sed och tro i Kivik s. 87. 
91  Om denna se s. 13 not 40. 
92  Åderlät. 
93  MS a. 
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Na ojn geck o lag se, skolle en ställa trajskona älla tOff-
lono mä na jsan mod sängen. Fa om en geck i söwne, konne 
en inte komma nöOnsta, fOnn en feck skona pau se. 0 na ojn 
vajnde se mod sängen fa o fa dom pau, vagnade ojn 011e. Na 
ojn ste opp om manen, skolle en 011e ta pau höjra hosan " 
fast, ällasa 95  feck en farargelse 96  den dan älla trOdde en noj 
se o ble våsko. 0 na en knäppte 97  om se, skolle en soj te, sa 
inte nöOn knapp kom i galed ho!; fa dau ble en inte ädryo 98  te 
kojilen 99. 0 knäppa galed kallades däofa o »knäppa i te bränn-
vin». 

Na nöOn feck hastego väok flyanes pau se, saa do j han 
hade fåaud villappaskod 0 da hade en annan satt pau an. 
Den, som velle skuda villappaskod pa en annan, gjoo ojn bild, 
som han döpte te dens nan han velle skaa. 0 da skolle han göra 
mä samme oo, som prästen bruga, na han döbe baon. Den 
bilden satte han opp o sköd pau, o dau feck den som bilden 
fareställde väok i kroppen. 0 den va lojo o va inte lajtt o bli 
au mä. 

Den som velle rauga da han sköd pau, ho illa han ällas 
skod, han skolle ta ablan 3  ud au monnen, na han geck te 
altas 4. Den skolle han spiga fast pa ett traj o skuda pau an 
onne beswäojelse. 0 sin raute han 011t sköd ajtte. 

94  Strumpan. 
95  MS allasa. 
96 r kvarstår här framför g utan att ha vokaliserats, så även i 

ett par andra fall; kargen (= korgen; det vanligaste ordet för korg 
är dock kass) växlande med kön (kan ,••• kapn), argo = arg. 

97  MS knappte. 
99  Nykter. 
99  Ända till kvällen. 
1  Ms knappa. 
2  Lappskott = ett slags värk, som satte sig i lemmarna; den 

började ofta med en liten blåsa, sedan kom värken; se närmare 
härom Eva Wigström: Folkdiktning I s. 375, 401, II s. 226, HyWn-
Cavallius: Wär o. Wird I s.213; jfr Cappelin: a. a. s. 64, 81, G. Nilsson: 
Gamla abeteket s. 73 (Ö. Blekinge). 

3  Oblaten. 
4  När han gick till altaret, d.v.s. deltog i nattvarden. 
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Na agcM hade tjust flöden 5, sa en inte feck små, o ojn 
velle veda, hocken som 6  hade gjoot ad; skolle en hojda opp 
ongen o kasta ojtt skojbla au flöden in i ojllen: sa ble trOl-
könan skaullad i synen — ja, da vell sia, om ojn hade majt 
övo andana. 

SOmm jyo 7  hade den boj 8  mojo majt mä en mä andra. 
Tacka o katta skolle en inte lä bli fa gamla. Na katten ble 
gammal, ble han hauo mod skod, sa da va inte lajtt o fau dö pau 
an. 0 te sist kröb han opp pa taged o pa tOppen au skuon. 
Däo sad han na stonn o jaummade o skreg, o te sist ga han 
se i väj mod Blaukullen 0,  flyanes. 0 na tacken 1°  ble gammal, 
laa han ett ägg, bara ojtt enda o meed lided. Men feck han ligga 
ud ad, kom däo en basilisk n au ad. 

Stonnom hände da, öd döinga 12  o gengangara komme o 
ställde te väsen 73. Da hände majst strajs ajtte dössfall, öd den 
döö kom igen, om han inte hade *lit klaot älla va ståt bö'nnen 
ve denna väoden. — Da hände ojn gang, öd ojn au naboana, 
ja minns nu inte hocken, köode te stan o wilte nönna timma 
om Otten ve Felkesta na mil noor om stan 74. Hajsten bant 

5  Förtrollat grädden. 
6  Saknas i Ms. 
7  Somliga djur (neutr. pl.). 
8  Den lede Omalt /bok < lbm). 
9  Blåkulla. 

10  Lmalf. tåkan = Tuppen. 
11  Enligt en meddelare ett djur till hälften sjöorm till hälften 

drake, enl. Signe Forsberg: »Sagodjuren på de skånska vävnaderna» 
(i Skånska Dagbl. 25/242  s. 11) ett avskyvärt fabeldjur i skepnad av 
en tupp med drakvingar och draksvans. Hon anför ett par fall, då 
en tupp kan värpa ägg, varur det kommer en basilisk, ett odjur, som 
symboliserar djävulen. I Sv. Dagbl. 4/5  41 s. 11 berättas, att en svart 
tupp år 1474 nackades i Basel, därför att han i vittnens närvaro värpt 
ett basiliskägg i ett ödlebo, och från Hjärsås (grannsocknen) har 
Eva Wigström (Folkdiktning II s. 167) en berättelse om en basilisk, 
ett hiskligt vidunder, som en bonde en vår fann i sin potatiskällare. 

12 Självspillingar. 
73  Oväsen. 
14 Kristianstad. 
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han ve vajnen o ga an nö§d o ajda. 0 sin laa han se pa da smau 
grajsed breve köokegauosmuon. Dau feck han höra nti*n sjonga 
inne pa köokegauon. 0 na han lyddes ajtte, sa va da ojtthondra 
o auttifjära salman 15  treja väosed som sjangs: 

0 ve, jag kommer då för sent, 
jag dåre, som likväl förment 
mig äga tid och stunder.» 

0 sinn feck han veda, öd annra sian muon, midt fa däo han 
lau, na han höode sången, däo lau na onga grebbe begraven. 
Hon va tecknad o skolle gau te altas en sönda. Men sa ble da 
dans om nötten mällom ljooda " o snda,'o den vaote ett sticke 
ud pa sOndan. 0 sa ge grebban te dans i ställe fa te altas. 0 
rätt som hon dansade, sa segnade 17  hon noj o döö. 0 da va 
hon, som lo 18  höra se frau köokegauon. 

Men na ja nu ä i Felkesta, kan ja inte lä va o sia nöOn oo 
om Rävastojn. En liden bid nQör om köokan stöda troj väja 
ihob. 0 rätt i väjasisäled stöda ossa try härad ihob: östra 
Gyinge, Villans o — ja, nu kommo ja inte hu, hocked da treja 
ä ". 0 Rävastojn statt midt i väjaskäled som härasmäoke. Den 
soj najstan ud som en stol må höjt ryggstöö, fasten såjded 
luda lide vajl meed framöd. Ja ha sööd pa stojnen ett på 
ganga. Men da mäokväodega må nom ä inte, öd han ä häras-
mäoke o inte öd han soj ud som en stol o inte hällo öd ja ha 
soded " pau an. Nääj, da mäokelega mä Rävastojn ä meed 
mäokelegare en sau. Ja ha allri höot da samma sias om nö*n 
annan stojn i hojlla via väoden. 0 daj ä inte lide daj. Joo, da 
besynnolega må Rävastojn ä 21, öd han vajnne se 22  om, hauw 

15  Lmalf. å. sålman, y. scilman. 
16  Lördag. 
17 Rspr-påverkad form; den genuina formen är sejnade (skymda). 
18  Lät. 
18  Östra Göinge och Villands, ej flera. 
28  Suttit; formerna lmalf. s&ad och slidad, sitat och scidat växla 

i dialekten; liknande växlingar äro: såagl sågad såat, sinclat 
sätet etad åkdad etalt — 4461= ätit; jfr s. 36. 

21  Ms Ravastojn. 
22  Vänder sig. 
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gang han lutta 23  nybagad br* 24. 0 dä sannt hauwt oo. Da 
kan inte modsias. 

Ja minns bara ojtt ritted spögeri frau mina Ii. Da va ajtte 
na bonnakwinne i Röna. Hon hade en paug, som lajste fa 
prästen tesamman mä me. De va vinton sjuttitwau o troj. Dau 
levde hon ännu, o hon levde lajnt ajtte do tina. Ja tänko da 
va pa auttatitaled hon döö. Hon va na stillsamma mänske, som 
inte manga talte om. 0 allri ha ja höot ojtt ondt Q6 om na. Men 
na hon va dö, ble da ett sadant räled väsen i gauon, sa figked 25  
konne knappt 26  va däo om n*ttono. Anden foö fra huseds ojne 
ajnne te den annre o skreg o slängde sagono ikring o slo mä 
darana 27  o sled pudono,onnan huded pa do som läau i sängen. 
Da va sa faskräckeled, sa sadant va allri höot få. Ojna nOtt, na do 
vöö i stöjösed 28  - om do byte älla brude ", minns ja inte — 
fl» spöged ikring pa stojoslöwted mä do uhyggelegaste skrän 
o skrig o mä blos 30, sa da sau ud som da hade 31  vaad oj!! 
pa löwted. 0 stora tonga fjäla o bölö " kastades ikring där-
oppe frau den ojne ajnnen pa löwted te den annre 0 mänshno 
ble fastaus sa faskarrada 33, sa do vesste knappt te se. 0 öllt 
detta eländed taltes om sa vidt som tiggara gau mä trajsko. 
Sa va da ojn au vaura naboa, som täjnte han skolle fasöga o 

23  Luktar. 
24  Här ha vi exempel på en skämtgåta; stenen vänder sig varje 

gång den luktar nybakat bröd, d.v.s. aldrig, ty den har ingen näsa 
och kan ej lukta. Samma säges om flera stenar bl.a. om en i Ballings-
löv (enl. Prof. M. P:son Nilsson, muntl. meddelande), en i V. Torup 
(Hörby sten i Hissmossa; SOS), en i Lomma (I. Ingers i Folkminnen 
och Folktankar 1922 s. 68) och en i Långelunda s:n; Bohuslän (OGB 
IX s. 8). 

24  Ms fiilket. 
26  MS knapp. 
27  Dörrarna. 
28 Brygghuset. 
29  Bykte eller bryggde. 
39  Bör vara blås, se s. 26 r. 1. 
31  MS ha. 
32  Bräder och plankor. 
33  MS faskärrada= virriga och uppskrämda. 

3 
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ligga däo na nött och höra höö da va. 0 kanse han mä Guss 
hjälp konne göra n*n nötte. Han hojde Brodin "; o ja tänko 
han levo ännu (1911). Han ha vååd knejt men ä en meed all-
vaolego o snällo man. Han va te vauot lide ajtte han hade ligged 
i Röna. 0 vi voo meed nyfigna " o höra, h* han hade sojtt o 
höot. 0 vi spQö 86  nom om öllt möjled. Men han velle inged sia. 
Om ja fasto nom rätt, hade han just inte höot älla söjtt nö*d 
mäokväoded. 0 te sist döö praded bott. 

Na moo tjänte i Truose 87, va däo en dräng, som do kallade 
Klackara-Swännen. Han brute *lle o gau bott om söndan; o 
na han kom hem om kojlien 38, va han inte ritted ädryo 38. Nu 
hade do twau onga d*ttra på ställed, sa dära jäw-naurega mä 
mQö. Doj o nio() fonderade pau, om do inte skolle konna 
skrämma Swän te o lä va .da därana." Sa ojn s§nda i skom-
ningen, na do väntade drängen hem, swöpte moo om se ett 
broged kålskinn au en kål, som do nylegen slajtad 41, o geck 
pa ölla fira ve led, som geck in te gauon. Fa väjn geck rätt 
igönom gauon, o pa begge sio om gauon va ett le. 0 drängen 
va twongen te o gau igönom led far o komma in. Na da ble 
rätt bra möot, sa kom Swän o va inte sa lide söben ". 0 na 
han feck soj da brogeda jyod, som råde se ve led, ble han 
hajo 43  o saa: »H* i Guss nan ä daj?» 0 sa ble han stauanes na 
langa stonn o fondera. Men te sist sio han: »Ja tao Gud te 
hjälp, sa gau da vall.» 0 sa geck han igönom led. Om han 
feck veda, N da va far ett spöge, voj ja inte. 

34  Lmalf. ä. brödtn, y. brodin. 
33  Rspr-ord, målets ord är feMdan. 
36  Sporile=frågade; spö° sOo <spåra <*sporde, se r-ljuden 

s. 38 if. 
37  Trutseröd, se s. 21. 
38  Om kvällen. 
33  Nykter; jfr da. cedru. 
40 Det där, d.v.s. supandet. 
41 Ms slajtat. Hjälpverbet utelämnas ej i dialektuttalet, det borde 

därför ha stått: »som do nylegen hade slajtad». 
42  Supen = berusad. 
43  Rädd. 



Frau Glimmaresöjn (forts.). 

3. Smauhistorio. 

A. Om släjten. 
Do bruga o sia: »Släjten ä vasst, sa räven om do röö hon-

nana». Men da kan ja inte sia. Majst 011a mina släjtinga ha ja 
tyt om 1. 

Min fao va om n au do älste mänslso ja ha sojtt. Han va 
föddo pa twaud (1802). Ojn älla twau kände ja, som va födda 
pa od 3  (1800). 0 ja tro najstan, öd Knobbe va föddo pa söt-
tanhonrataled. Dässe gamle doj talte ett annad spraug en vi. 
Fao saa hojm men vi hem, han 5  saa skoj o bloj, men do onge 
saa ske o ble, o sa vidare 6. Fao va troj ganga giwto. Do fasta 
kwinnan 7  hojtte Hanna o va frau Bröjnana 8. Hon hade fira 
ban 3. Do älsta va troj ugo gammalt, na fao skolle ud o äxera 
beväoning. Dau va han tjuu auo, o han va dau nittan, na han 
giwte 10  se. Detta älsta baon, sösto Lisebett, va bara fira auo 
yngre en mina moo. Hon levo ännu (1911) o ha övolevad 11  
öll sin höjlsösken. Hon ä nu autta o auttati 12. 

1  Tyckt om. 
2  Tvået. 
3  Lmalf. o9d od ot, en nolla benämndes sål. o b.f. oat. 
4  Om Knubbe se s. 13. 
ö Ms ha. 
6  Rspr-form. 
7  Hustrun. 
8  Lmalf. brbmana bnknana, Brönjane, by i Hjärsås s:n. Om 

metatesen se r-ljuden s. 136. 
9  MS bän; jfr baon två rader längre ned (lmalf. bavn bavn). 

10 Ms givte men det genuina giuyte möter å s. 36. 
11  Rspr-form. 
12  Åttioåtta år gammal. 
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Faosa andra hustru 13  hojtte Kaona. Hon va frau Frigga-
töwta." Da äktenskabed vaote bara i fira auo, o sinn döö hon 
hasted. Hon skolle gau te köoke ojn sOnda o geck en liden bid 
ud i strääjd 15  men kom tebaga o san: »Ja mau sa illa, sa ja 
tro (ö) rätt ja blio hemma.» 0 sa feck hon en sadan rälego 
ing.äväok, o najste maan va hon dö. Mon hon va ligga rö o 
grann, sa länge hon va owanjoös. Ja ä räddo, hon inte va rit-
tega dö. Hon feck inte baon. Hännas gamla postille mä hännas 
nan i hao ja ännu. Hon ä tryt " attanhondra o töl, o prädeg-
ningono ä haullna i Ausum o Skepparslöv 17. Do ä meed bra. 

Te sist giwte fao se mä mina mo». Hon va frau Smaulann, 
Trare söjn 18  i Sönnobo härad. Hännas fao hade vaad knejt. 
Han va mä ve Läppsi, na Kadräll skod opp Läppsi möta mä 
»länkakulo o kakeso» 19. Ojn gang va mofao mä pa en 

13  Ilspr-form, fel för kwinne. 
14 By i Broby s:n. 
15  J. S:s form saknar r, och ordet är även mycket otydligt skrivet. 

Jag har emellertid vid besök på platsen kunnat konstatera, att ett 
s.k. sträte från gårdsplanen går i nordvästlig riktning mot en skog, 
genom vilken en gångstig leder. Denna brukade torpets inbyggare 
följa, då de skulle besöka kyrkan. Under mina uppteckningsresor 
har jag flera gånger hört formen stractxd ( ,-strågt) för strätet liksom 
samd såaffi för sätet. Swenning anför (Folkmålet i Lister s. 425) 
formen streilt. Både reala och språkliga skäl tala sålunda för att 
formen sträiljd (1malf. stråqd) är den rätta; jfr s. 32 not 20: 

15  Tryckt. 
17  Rspr-former; genuina äro lmalf. dysom och shibasla. 
15  Traryds s:n i Sunnerbo h:d. 
15  General Carl von Cardell, som blev chef för Vendes artilleri- 

regemente 1807 och med utmärkelse deltog i striderna vid Gross-
Beeren, Dennewitz och Leipzig. Allmogen berättar gärna om hur C. 
sköt sönder Leipzigs portar med »länkakulor», d.v.s. två kulor, som 
voro sammanlänkade. Dessa stoppades in i röret, och när man sköt, 
flögo de parallellt med kedjan vågrät, och de kunde ställa till stor 
förödelse. I mellersta Skåne talar man ännu om en kanon, som 
hette Skägga 

»när Skägga 
hon börja o gnägga 
då darra bå' hus o vägga» 
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mass "; o na do blee trätta, la 4 doj se o wila pa na backahälle ve 
väjn. 0 do laa se i ra, som do ginge. Ett lajnt sticke däofrau — 
mofao trodde da va na hala mil — va na fästning. Däo hade 
doj mä kikare 21  söjtt truppen o si öde na kanonkulle " ajtte 
dom." 0 hon raute sa bra, sa hon to födono au den faste, hala 
bojnen au 23*  den annre o sa vidare ajnna te den treej frau 
annre ajnnen han meste bara huded. Do „twau siste blee fri, 

mofao va ojn au dom. Frau Tysslan 24  slickades krissfUlked 
te Nårje o däofrau te kå'nålen, som budes.25  Däo hade doj 26  
ett ledt aobe. Mofao feck brauged 27  o ble sisickado hojm. 0 
sinn feck han lide grasial, sa länge han levde. 

Momoo va med sträng. Moo mindes troj ganga hon feck 
pisk, sa blod rann noj te hajlana. Den ojne gangen va hon sju 
auo. Momoo sad o spg.nt. 0 sa skolle hon ud o fora kräjgen. 
0 fa den lille ongen inte skolle göra nö0d galed ve r4cken ", 
satte momoo nom opp pa bpö'd. Moo lau pa ryggen pa en bänk 

sprätte mä bojnen mod Majnnen. 0 sa ramlade racken noj. 
Hade han ståaud pa göled, hade da inte gåaud sa galed. Den 

Folket har även skapat en hjälte Jins Pärsen, som hjälpte general 
»Kadrill» med att skjuta upp »Läppsi porta» med »läntjakulor» och 
»långkatekeser». I Kristianstad finnes ett kvarter, som bär namnet 
»Länkakulan». Samma namn har dessutom ett pensionat i staden. 
Kartescher — förvanskat lmalf.' kMso — voro järnrör fyllda med 
skrot; ett dylikt rör stannade vid skjutningen kvar i loppet, medan 
skrotet flög i väg och åstadkom stor förödelse. 

Kakeso (ka,,Oso) är troligen en skämtsam folketymologisk om-
bildning med syftning på katekes, som kan uttalas kasts resp. katao0s. 

20  Marsch. 
21 Rspr-form. Jag har i grannsocknen Hästveda hört uttalet 

Mara. 
22  I texten växling /-11 (länkakulo — kanonkulle). 
23  D.v.s. soldaterna. 
23* Ms a. 
24  Ms Tyssland, jfr Smaulann s. 36 r. 11. 
23  Göta kanal. 
26  Arbetarna. 
27  Alltid i best. form. 
28  Spinnrocken. 
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annre gangen raute moo pau o riva noj mofaosa fejle 29, som 
lau pa na hylle. 0 fejlan sprack. Mofao va speleman o hade na 
meed bra fejle, men dau geck hon sönno. 0 pisk feck moo, sa 
mofao matte be fa na, älla vesste do " inte ho länge momoo 
velle slau. HO moo hade gjoot treej gang hon feck stryg minns 
ja inte. Men ojn gang momoo va te ett naboställe o hade greb-
ban mä se, blee clq böna 31  pa drecka ". 0 da va gammalt o 
suot. 0 den lille ongen fasto inte bädor en o sia som da va. 
»Suot slsidt detta härana»33, saa hon. Men dau feck hon en öofil, 
sa hon ramlade. Ojn annen gang va moo säl ude ett pa ärane. 
Hon hade fast vaad pa ojtt ställe o hänt en loj " o skolle sin 
gau in i ett annad hus. Sa velle hon lägga lojn fra se udanfare 
o feck dau soj 35  na stora sprecke " pa darataskelen. Däo laa 
hon lojn mä äggen i väod. 0 lojn va slibado o wasso. Na moo 
kom ud igen, hade hon glömt lojn o tr*dde mä bara foden rätt 
pa äggen o skao se twäos övo hojlla foden in te bojned. Na hon 
kom hojm, gnodde momoo sönno ett sticke vajttraljus o 
strödde den saunnen i sauod far o stilla blod. Stackals moo!! 
Mofao ha ja talt mä ett pa ganga, men momoo va dau dö fa 
länge 38  sinn. 

Na moo va fämtan auo, kom hon te Skaune far o tjäna. 
Fast va hon te Söndre Päosas i Häggrya 39  hos ett nygiwt fffik. 
Men fasten mannen va meed ongo, sa va han fyllegalen (hade 

29  Fiol. 
30  Familjemedlemmarna. 
31  Man väntar sig bönna Omalt /ålla), som år vanligt bland 

äldre; jfr gamma s. 23. 
22  Svagdricka. 
33  Det här. 

Lie. 
35  Ms sojn. 
36  MS sprecka. 
37  Vätteljus, belemnitella mukronata, fossil vanligt i Kristianstads-

området (kritområdet). Detta fossil kan under nedisningsperioderna 
ha spritts utanför sitt egentliga område. 

38  MS lange; jfr s. 53. 
39  Hägg(e)ryda, by i sö. delen av Glimåkra s:n. 
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dilirium) ; o dau va han styggo ve sina kwinne ". Hon viste 
moo manga ganga blaumäoke 41", som han hade gööd henne. 
Desse kwinnan levde te hon ble övo nitti auo o övolevde moo. 
0 sa länge moo levde, va hon Fe snäll ve na o ve vos 42  mä, 
hännas glötta. 

Ajtte nö§n auo 43  kom moo te Truose 44  o va däo länge. 
Däo hade doj troj 45  döttra, o doj va meed vänlega mod moo. 
Do ojna au dom, Sissa 46, giwte se i Baonakulla 47. 0 na ja 
geck däo i skole, feck ja meed g*dt au Baonakulla Sissa. Hon 
levo ännu 48. Na moo va i Truose, vävde grebbono bänkatäcke, 
moo o ojna au 49  darras ejne. 0 na do begge twau haullde pau 
frau k14ckan fira om manen te ni om kojllen, sa konne do 
väva ojtt kwatteo 59. Da ble dyot, men sa hjöllt 51  ad i hondra 
auo. — Pa do tina ble da nymoded o ha öonaringa. 0 Truose 
grebbo, som va fina, velle fastaus ha ringa i öonen. Men sa velle 
doj, öd moo skolle ha mä, fa sällskabs skyll. 0 sa stocke do 
hol i öonen pa hinanra. Da geck sau te, öd ojn au dom to na 
naul mä trau i, satte ett nösta bagom örad, stack naulen gönom 
örad in i nöstad o dro sa traun ajtte. Sa knöttes traun ihob, sa 
han ble en ring. 0 den dros fram o tebaga genom örad, te holed 
ble läjt. Mo hade inte vidare ont " au ad. Da läjtes snaot. 

4° Hustru. 
41  Ms blauniärken liksom spögen s. 25; plur.-n förekommer ej i 

skånska dial. i dyl. ord. Plur.-formen bänka-täcke (rad 10) är som 
synes riktig. 

42 Ms vös.  
43  Efter några år (neutr. pl.); jfr Arkiv NF 59 s. 81. 
44  By i Glimåkra s:n, se s. 21. 
45  Ms ursprungl. try. Detta ändrat till troj. 
46 = Cecilia. 
47  Gård i södra delen av Glimåkra s:n. 
48  1911. 
43  Ms a. 
5° 15 cm. 
51  Höll. Om formen, lmalf. jolt se Arkiv NF 59 s. 82. 
52  Ms on. 
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Men do annre grebbono hade da rätt ondt, fa öonen swollnade, 
sa do blee sa tjyck 53  som aibel. 

Da sista ställed 54  moo tjänte pau va Tygatap 55. Däo va 
hon, te hon giwte se. Tygen 56  o hansa kwinne va meed spao-
samma o läwnade inte sa lide ajtte se. Men mod moo va do 
ölle hjälpsamma. 0 da va darras sön ajtte dom mä. Han hojtte 
Tryls 57. Men den älste hojtte Jösse 58. Han hade na rälega stora 
najse. 0 ojn gang da va tal om do najsan, saa hansa moo: 
»Besynnoled öd Jens ha fä-aud sa stora najse. Han hade inte 
sa stora najse, na han va liden.» 

Na sa moo va trätti auo, ble hon giwt mä min fao. Han 
va sju o föoti 59. Hon saa ölle I te fao, men han kallade moo 
du. Da va inte bara fa han va sa meed ällre udan fa hon skolle 
va sin man onnodauneg 6°. Om man o kwinne 61  va ha gamla, 
sa brute doj desse telltalsoon 82. Men da va bara blann do älste 
i min baondom. Sinn kom da au brug. 

Vi ä fira hojlsösken 63, o 011a leva vi ännu Gu' åse 
Fao o moo va 64  goa ve vos, men meed sött vankade da inte 
vacken nek° älla kyssa. Allri ha ett kwinnfigk kysst me, inte 
moo en gang. Hon mojnte, öd saudant va lösajteghojd o utut 65. 

53  Tjocka, obest. form; neutr. pl. saknar ändelse; jfr Arkiv NF 
59 s. 80. 

54  Best. form = den sista gård, som mor tjänte på, var Tykatorp. 
55  Gård i sydöstra delen av Glimåkra s:n. 
56 Innehavaren av gården Tykatorp (tygan). 
ål Truls. 
59  Formen Jösse för Jöns är den normala i Glimåkra och sock-

narna däromkring i nordöstra hörnet av Skåne. Söderifrån kommer 
emellertid formen Jens, och denna börjar tränga in i socknens syd-
ligaste delar. 

59 47 år. 
60 Detta faktum är belysande för kvinnans ställning i äldre tid; 

onnodatmeg är en rspr-form. 
61  MS kwinna. 
62 Rspr-påverkad form, den genuina är tetalsoon (Mtalsöon). 
63  MS hojlsöken. 
64  Plur. subj. står med det sing. pred. »va» i omkr. 70 fall, med 

det plur.pred. »voo» blott i 3 fall. 
65  Otukt. 
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0 allri kan ja minnas ja ha fåaud ojtt öre te komfäkt. Do va 
inte meed stränga ve vos hällo vacken fao älla 66  moo. Men vi 
voo räddare fa moo en fa fao; fa moo smällde te, na da va 
nöikl, men fao bara traggade. 0 da göo nu mojo nötte o gi 
en ulyygo 67  paugalömmel en oppsättare en o tjabba 68. Ja 
minns bara ojn gang ja feck stryg au fao. Da va bott i no-
vämbo älla decämbo maunad ojn gang fao skolle ud o taska 69, 
som lla kåra gjoo ve do auosens ti 70. 0 dau stee do opp meed 
tilega, klp.ckan twau älla troj om manen. Denna manen va da 
falega möot, o fao to almenackan o skolle soj, na da ble mauna-
ljust. Men sa lajnt han tittade i almenackan, fanns da ingen 
fffilmaune; maunen va swauoto hojlla auod. Men da fasta ja 
feck, na ja vagnade klackan sju, da va ris i rompan. 0 da hade 
ja äolega fatjänt, fa da va ja, som hade gjoot maunfamöokelse. 
Pauga, pauga, mögen 71  inte pa maunen! Inte manga bögo fanns 
da (ad) i mett hojm, o da va däofa strängt fabo 72  pa o skaa 
älla sätta mäoke i na bog. Dätta hade da goa mä se, öd ja läode 

ta vara pa bögo. Ja geck stonnom na hala mil te skolan genom 
makono 73, men allri ha ja tappt nönna bog. 0 allri ha ja hällo 
reved snno n*nna. Do fasta bogen ja feck da va na fräau-
bog 74. Ja minns, som da hade vaad i gau, hau ja sto, na moo 

fao komme hem frau Broby måkåd o ja feck bogen. 0 ja 
minns ossa, ho grann hon va udanpau. Hon hade Ustad säjs 
slsälling 75. 0 ja va dau säjs auo. Bogen hao ja ännu, o en kan 
låjsa hauwt Or i na. Men ojn gang skaade ja na lide. Ja skolle 
lära ett sticke udanöd, men da velle inte gau. Dau to ja bogen 
i farargelsen o rev ett lided hag i kanten pa nö*n au blan. 0 

66  Ms alla. 
67  Olydig. 
" Träta, banna. 
63  Tröska. 
70  Vid denna årstid. 
71  Smutsa inte ned månen, (möga<möka---- smutsa ned). 
72  Förbud. 
73  Skogarna. 
74  Frågebok, katekes. 
73 Omkring 12 öre. 
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haged ä där ännu. Ja najstan fau lide ondt i samveted, na 
ja soj ad. 

Ojn gang va ja räddo ja skolle fau stryg au moo men slapp 
onnan. Moo o fao o ja va ude pa östreago o töö opp päro. 0 
au slarv o ufarajtsamhojd 76  raute ja te o gi moo en smäll i 
skallen mä hackehammaren. Ja slängde hackan o sprang da 
vasta ja konne hem, ud i hused 77  o opp i sängen, däo ja 
gömde me onne dynan. Men moo kom snaot ajtte o feck fatt 
i me. Dau va ja inte lide räddo. Men som sajt va, stryg slapp 
ja. Men illa sau da ud: moo feck na stora, stora knude pa 
pannan. 

Au söskenen tyte ja majst om sösto-  Kaona, i ålla fall mojo 
en om br*jrana 78. Hon läode me o slau kaone 79. Farud fallt 
ja pa knaj, na ja skolle kaona, o busade 80  pa bysono. Men 
Kaona läode me o stau pa trajskona. Ja minns sa vajl, hocka 
tuu vi too te ränns pau 81, na vi skolle slau kaone. Fa fäm 
älla säjs 82  auo sinn, na ja va däo 83  nooj 84, hitte ja ännu tuan. 
Men sist ja va däo, va hon övovajsen mä ljong, sa ja konne 
inte soj na. Kaona o ja hade da häftegasta lynned 85  au vos 
sösken. Au Kaona piskade moo ud ad 86  men inte au me, ja 
fau dras mä ad ännu. Swän va nack 87  den tölegaste au söske-
nen. Men ja va inte snällo ve nom 011e. Ja kan inte minnas 
ja va styggo mod do andre, men mod älste broo va ja. 0 da 
mau ja illa au ännu. Da ä samveted som stått pa ajnna. 

76  Oaktsamhet. 
77  Ett oeldat och ofullständigt möblerat förrådsrum kallas huset 

(Itåsat hilsad). Ibland är huset= avträdeshuset. 
78  Bröderna (lmalt'. brkrana), om formen se Arkiv NF 59 s. 82. 
79  Slå kana, två uttal förekomma lmalf. Roma (å.) och låna (y.). 
80  Gled. 
81 Vilken tuva vi togo sats från. 
82 Ms sajs. 
83 MS dao. 
84  Där nere. 
85  Möjligen rspr-lån — homöo är vanligare. 
86 Nämligen lynnet, häftigheten. 
87 MS nak. 
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Men ble da fare pa färe 88, sa sto Swän me ha nära som 
do andre. Ojn Onda va vi bott ve Mjöosjön. Swän h§ppade 
ud pa na tuu i sjön. Men hon va lös o sjank, o da sau 89  ud 
som Swän skolle sjonka han mä. Dau ble ja sa räddo, sa ja 
skrände hojlla ajttemiddan. Ja konne inte lä va, da va umöjled. 
Ja va näo ve o fau stryg au moo fa öllt detta libaned. Hon 
velle veda, hö ja skrände faa. Men ja konne (velle) inte sia da. 
Da va ossa omöjled. 

Da fasta ja kan minnas ä frau mett fjära auo. Da va en da 
om vauon. Fao köade mög mm 90  köna 91  o kom rätt fabi sobe-
mökullen 92. Vajnen va tommo, o fao sad pau. Da stack ja opp 
huded mä na loja luu 93  pau övo kaulhaatrappan 94. Köna 
blooj rädda o besade (skobbade 95) mä vajnen o fao noj fa 
brOnlina 96. Da ä mett fasta minne. Da andra ä frau samme 
sOmmar. Ja sau en tnagge kryba pa väjn. Dau pejte ja mod 
an mä ojn pinne o saa: »Skud wi 99! Nu skreg han, nu döö 
han.»99  Men han döö inte. Sinn ha ja allri skööd 1  pa nöd jyo 
monn om n gang. Dau hade ja en liden poffot 2, som ja hade 

88  Fara på färde. 
89 Ms sa. 
90 Ms ma. 
91 Far körde gödsel med korna (som dragare). 
92 Sophögen. 
93 En ful luva (mössa). 
94 Trappan till Kålhagen. 
95 Skenade. 
96 Liden (backen) vid brunnen. 
97 Tordyvel. 
98 Interj. återgivande djurets läte. 
99  En liknande passus förekommer i Harry Martinssons själv-

biografiska skildring »Vägen ut» s. 10, där den lille Martin siktar med 
en vidja: »Nu låter han pekfingret lirka på skarpen. Det är revolver-
fingret. Han slänger i våg en drömkula mot en ko. Va? Där stöp 
du, va?» Harry Martinsson är född i Nyteboda på själva gränsen 
mellan Örkeneds och Jämshögs socknar ej långt från Glimåkra. 

1  Skjutit; Former som skööd (slukad) äro ej ovanliga; jfr s.32. 
2  Liten pistol. 
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launt. Den Nåde 3  ja mä krudd o smau blistompa, o sköd pa 
en snile. 0 han döö. Konne i alla fall inte ränna frau me. 

Halsöskenen va vi *Ila glaa ve udom do yngsta söston, 
hon va besynnoleg. Na do andre komme, tyte vi da va roled, 
majst na Lisebeth kom. Men ojn gang kom hon om julåuwtan, 

da tyte ja inte va roled. Julauwtan velle vi vååd fa vos säl. 
Do känslan va meed stak hos me. Ja voj inte, h* do andre tyte. 

Fafao voj ja inte meed om. Han bodde pa backen noö om 
väjn, na en kommo gönom led ve Brödakwäonen 6. 0 däo 
bodde fao mä do faste auon han va giwto. Lisebett ha talt om, 
öd hon ha manga ganga ståaud pa den stoö hallen 7  pa backen 

hoad 9, sa da skangrade 9  i Kullamaken 19. Fafao döö nötten 
ajtte dOttons, Ull-Ajlnans br011op i Ullaboa 19. Han geck frau 
Ullaboa om n*tten f§nn do andre men kom allri hojm. Dan 
ajtte hitte do nom botte ve Brödamyona 13. Han va dau döo. 
Väjn geck dau övo myona noö om den nyy väjn. Da va nö*n, 
som hade vaad ude om n*tten o höot skrig bott mod myona te. 
Da va vall fafao, som hade jämrad se. Faomoo va dö tilegare. 
Hon hette Lusse 14. Da ä da enda ja voj om na. Fao hade twau 
brOjra o troj söstra. Den ojne broön döö, na han va ti auo. 
Farällrana hade skickad nom ud o tigga. Do va vall meed fat-
tega, kan ja tro, älla hade doj nak inte gjoot sau. Paugen ble 

3  Laddade. 
4  1 regel växlar eda med bla så, att det heter i cia fdl men 

åla fula Ml. 
Grinden. 
Kvarn, som ägdes och brukades av Brötakulla gård. 

7  Stenen; jfr s. 15. 
8  Skrikit. 
9  Ekade. 

10  Kullamarken, ett skogsområde; jfr s. 16. 
11  Elna från Ulaboda, Elna Andersdotter f. 1795 och gift med 

torparen Jöns Trulsson i Ulaboda, var faster till J. S., se släkt-
tavlan 8. 45. 

12  Uttalet varierar, hualf. itlaböa iklabda. 
13 Brötamyren, myr i närheten av Brötakulla. 
14  Lucia. 
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sjugo o döö ve väjn midt fa Smeolagauon 15. Han hade dau 
bara ti minuttos väj hojm. Sinn den dan ble allri nö*d au doj 
söskenen skickada o tigga. Pa ställed, däo han döö, stau en 
stojn mä ett väos pau: »Ifrån mitt hem jag bortåt gick att bedja 
om min föda men hann ej hem, förrn döden fick mig skörda 
(fälla) bland de döda. Betänk därför, o vandringsman, du närmre 
torde vara iill målet, än du tänka kan. Ej bot och bättring spara.» 

Den andre broon hojtte Jon ". Han va maulare o hade lide 
konstnäo i kr*ppen. Hanom ä ja oppkallado ajtte. 0 da soj 
najstan ud som ja hade fäaud lide au hansas anlag 1 7  i arv. 

Do ojna au söstrana ble allri giwt. Ja kommo inte hu, h* 
hon hojtte, men hao liasom en aning om öd da va Bejnta. Hon 
bodde i Vajstraby 18  o hade samlad nönna styvra, sa da bloj 
ett faled 19  väsen, na hon va dö, fa o fau da lilla hon hade. Men 
na do" komme did, sa visade da se, öd hon hade gööd bott majst 
*lit ihob, sa däo va inged o ta. Men hon hade good ad te gud-
lega mänsko, o da ska en inte anka pau. 

Ojna andra au faosas söstra hojtte Kitta ". Hon va giwt 
må 22  Stöttingen " o bodde i na stuu rätt nojanfa vaura 

11  Gård södra delen av Glimåkra s:n. 
16 Om växlingen jon yon se s. 21. 
17  Formen lmalf. ånlet utan g vanligare. 
18 By i Emitslövs s:n. 
19 Lmalf. fälad filt med r-bortfall, se r-ljuden s. 120. 
20  Släktingarna. 
21  Kerstin. 
22  Ms ma. 
23  Torparen Måns Månsson i Brötakulla f. 1794 d. 1846; för över-

skådlighetens skull följer här en översikt över Jöns Svenssons släkt. 
Anders Torpare f. 1760 d. 1822 gift med Lusse Bengtsdotter 

~Me., 

Kjersti f. 1791 d. 1858 Elna f. 1795 (U11-Einan) Sven Andersson 
g. m.: torpare 1 Högarna senare Bröta- 

1 ,\ Jöns kulla f. 1802 d. 1875 g. m.: 
2) Måns Månsson Stöttingen 1) Hanna från Breanäs d. 1841 

Hanna Anders Maja 2) Karna från Friggatofta d. 1848 
g. m. Haralds Hanna 3) Brita Stina från Traryd d. 1895 —,  

Lisbet Bengta (+ 7 stycken) Sven Jöns (Svensson) August 
f. 1823 f. 1825 f.1855 f.1858 d.1924 folkskol- f. 1860 

15rare först i Hesslehult byggmils- 
och Wesslarp, från 1884 tare (i 
i Göteborg; har författat Amerika) 

de skildringar, som 
publiceras hår. 



46 J. SVENSSON: TEXTER FRÄN SÖDRA GLIMÄKRA. 

bastu 24. Doj va bägge twau döa o stuan botte, f§nn ja minns 25. 
Men do hade na dötto, som hojtte Mäja. Hon va mina gumoo. 
Da va na stilla milla mänske, som en inte konne annad en 
haulla au. Ja va ude o helsade pau na strajs vajsto om Häsle-
hölm 26  ett pa ganga. Hännas man hojtte Auge. Do va 27  fat-
tega. Men hon va ölle nöjd. Nu ä hon dö. Gud signe Stöttinga-
Mä jan ! 

Da enda au faosas sösken 28, som ja minns, va Ull-Ajlnan. 
Hon hade vaad giwt må Ulla-Jensen 29  o hade flojre glötta. Na 
ja minns na, va hon enke o hade onnantåg 30. Hon bodde dau 
i lillastuan i Ullaboa. Hon va meed go mod vos, vi glötta konne 
allri komma did udan o fau nö*d g§dt au na. 0 hon va allvao-
leg o gudfrukteg. Pa do tina kallade do saudana fa läjsara. Sa 
finge do en prest i Glimmare må samma sinne. Han hojtte Då-
nielsen 31  o va komministo 32. Prosten hojtte Collin 33. Han va 
nak snällo, men fOlk trodde inte han va meed andelego. Ull-
Ajlnan höode fastaus Danielsen. Men ojn sönda, dau hon trodde, 
öd D. skolle prädega, kom Collin pa prädegestolen. Ajlna ble 
farargad o sad o täjnte: »H skolle ja häo?» o lyddes inte pau 
N prästen saa. Men sa liasom höode hon en röst, som saa te 
na: »Men du kan val ändau höra pau h* han sio.» 0 da gjoo 
hon. »0 ja ha allri höot na sadana prädegning», saa Ull-Ajlnan. 
Öll hännas baon udom Annos, Hårals 34  Annos, va i 4mereka. 

24  Badstuga använd såsom malttorka, formen lmalf. båste, är 
vanligare. 

29  D.v.s. så tidigt, att jag ej kan minnas den. 
26  Ms Häsleholm. 
27  Do va och do voo växla som synes; jfr s. 40. 
29  Ms sönsken. 
29  Jöns i Ulaboda. Beträffande Jösse-Jens se s. 40. 
30  Vid den tid, från vilken jag minns henne, var hon änka och 

levde på undantag. 
31  Carsten Danielsson, komminister i Glimåkra 1836-57. 
32  Uttalet komanisto vanligare. 
93  Martin Elmgren Collin, kyrkoherde i Glimåkra och Örkened 

1828-63. 
34  Harals; jfr s. 19. 
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Annosas kwinne hojtte Hanna. Ja hao liasom ett lided minne 
om öd Harals Hanna 35  va lide skarp i monnen. Darras älsta 
baon va na grebbe, lide ällre en ja. Ja minns om n gang hon va 
te vauot, vi söde grensle pa sääjd o hon läode me en leg, som 
kallades »o byda öofila». Nu vell ja hälst inte byda: bara gi, 
inte ta. Na ja va säjs auo, rojste Ull-Ajlnan mä te Amereka i 
föjle mä Annos o hojlla hansa famelie. Den dan do skolle rojsa, 
va vi noj te Harals far o ta auwsise. 0 nä som " do skolle stia 
pa vajnen, korn ja mä ett gammalt pibehude au bli o flydde 
te Annos. Ja trodde da va nö0 do hade tappt. »Da fau du», 
sa Annos. Da ä da sista ja minnes au Harals Annos. Au Qlla 
do annre o au do allvaolega auwskesstonnen minnes ja ingen-
ting, bara pibehuded. Innan Ajlna rojste, hade hon good vos 
en höjbojnado 37  stol. 0 den velle vi helst seda pau, na vi va 
smau. Ull-Ajlnan hade vaad gumoo te Aggust ". Vi tyte da 
[va 39] ett stoot tab, öd hon rojste frau vos. 

Moosa sösken 40  va majst lajnt botte, sa vi hade inte meed 
o göra mä dom. Doj va ojn hojlbroo o ojna hojlsösto o sa twau 
halsöstra. Hojlsöston va dö färe mina ti. Hon hojtte Helena. 0 
hon hade en paug, som bo i Glimmare ännu. Broon hojde Kal. 
Han tjänte i nö§n auo bott i vajstra Skaune. Na da sa le te 
mickelsmosse 41  o tynnen 42  hade na uges löv 43, konne da 
hända, öd Kal kom jaskanes 44, fgsten väjn va lango. 0 dau 
ble da glaaj blann vos glötta, fa Kal hade alle sa meed g*dt i 

n Se släkttavlan s. 45. 
36  Och just som. 
37  MS hojbojnado. 
38  J. S:s yngre bror, se s. 45. 
36  Saknas i Ms. 
40  MS sönsken. 
41  Mickelsmässa, tjänarnas fardag. 
42 Tjänarna. 
43  Löt, förekommer knappast i denna betydelse i dial., lmalf. lov 

i dial.= få lov att göra något, så s.52, 55,64 o.s.v. Man talar om »friugan» 
(frgan), och man får »na uges fritt». 

44  Sakta gående, jfr jask = liten vippa halm, handfull, tuss. 
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sina lommo. 0 hocken paugajönting 45  tycke inte om gOto? 46  
Da göo fa resten ja den da som i da ä. 0 sa va moobroo *lle 
glao o goo o tyte om o lega o jögla lide mä vos, na vi va smau. 
0 meed hade han o snacka om, fa den som ha färads (iflads) 47  
sa vidt ha sojtt lide. Men han saa inte mojo en han vesste o 
skräppte allri. Sa en konne inte sia om an, som da hojde i 
oostäd: Stoo (r) oo(r) o fett fläsk fastna inte i halsen. Älla: Stoor 
i oon o liden pa joon. Nää men sann. 

Halsöstrana hojda Mäja 48  o Johanna. Mäja tjänte i Glim-
maresöjn, i Höninge 43. Hon va gla, o vi tyte da va roled, na 
hon kom. Men da kan vall hända, öd hon tyte om o brada 50 
lide. Johanna ha vesst allri vaad udanom Smaulann. Ja hade 
inte sojtt na, fönn ja va oppe o helsade pau i Smaulann. Hon 
ä ojna au do goasta o millasta mänsko ja ha träffad. Do bruga 
o sia: Mill 51  som na sill. Men om Johanna ska ja sia: Mill som 
en ängel. Begge söstrana ä nu metodisto. Men Mäja ha inte 
bleed bädor auw ad. Hon va stygg ve sin gamle fao, na ja va 
däo faste gang. 0 sist va hon sladreajteg o dömmesjug o mög-
fäog 52. Bradaned va slut. 0 sa va hon sa tjyck, sa hon hade 
tulla try 53  lass fläsk o asa pau. Na mänske skolle inte badna 54  
som na böne i vann. Dä ledt. — Men Johanna ha gjoot manga 
glaa. Gud glaaj 55  henne igen. 

Fao va 011e glao. ja minns allri ja sau an tjoo 56. Han va 

45  Pojkvasker. 
46  MS ? Men vi ha här ett utrop, ehuru det till formen är en 

fråga, och därför borde utropstecken använts. 
47  Färdats. I Ms förekomma båda formerna (lmalt'. Perads och 

klads). 
48  Maja. 
43  By i sydvästra delen av socknen. 
513  Skryta. 
53  Miii = mild, gladlynt. 
52  Sladderaktigt, snar att döma (andra) och orenlig. 
53  Två å tre (lmall'. tula tri). 
54  Svälla. 
55  Må Gud glädja henne. 
56  Ked, ledsen, lmalf. ,,s6o —6o yeio 
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lajtto i sinned o lajtto i krbpen o han trablade o homplade 57  
inte, na han geck. Ja ha allri konnad känna nö*n pa gangen 
udan fao. Na vi höode hansa fjäd pa lajnt haull, sa vesste vi, 
hocken som kom. 0 na han pa söndamanen ge te köoke o do 
te nabons låau ännu i sängen, sa saa do: »Nu gau Skäjte-Swän-
nen 58  te köoke. Han gau sa lajtt sa.» 0 da gjoo han te sista 
auod han levde. Men han konne inte klaga, öd han hade döjt 99  
meed ondt. Han va majst kryo. Do siste auon söv han inte 
meed. Men han talte allri om ad. 0 na han om dan hälde se pa 
sängen, dölmade han lajtt te 6°. Drömde gjoo han vesst allri. Ja 
ha i alla fall inte höot hanom tala om nii*n dröm. »Drömma 
fara som strömma», saa han. 

Moo va mojo tongsint; o na da sau illa ud, sa skrände 61  
hon. Men hoo da geck, sa lestade hon se 62  mä ad. Hon hade 
en granno röst te o sjonga. 0 sa spelade hon pa salmodikon. 
0 da ä inte sa swaout o tabla " pa da speled. Da läode vi må, 
o da gjoo vos manga glaa stonno. Om Ondono o höjtisdaana i 
julen, na moo inte va fa trätt, sa ba fao na sjonga. 0 dau söde 
vi stilla o höode pau i timmavis. Fa da va grannt o höra pau. 
Hade hon fåaud lära, sa konne hon bleed na stora sangoske 64. 
Manga ganga ha ja dau höot na sjonga Sinklas vise 65, OH 

57  Gå snavande; de båda verben ha ungefär samma betydelse. 
58  Sven i Skäktetorpet, torparen Sven Andersson (se släkttavlan 

s. 45). Öknamnet hade han ärvt efter sin fader, som bott i Skäkte-
torpet i Vesslarp intill Lönsboda s:n. Det torp, i vilket Sven bodde, 
hade så även det fått namnet Skäktetorpet (å ek. kartbl. nr  30 kallas 
det Sjötorpet. Jöns Svensson kallas Skäleste-Vössen. 

59  Fått utstå: 
80  Slumrade han lätt in. 
81  Grät. 
e Drog hon sig fram. 
83  Fingra. 
84  Formerna Imalf. sitkoske, resp. siteaska växla i dial. 
65 Sinclairsvisan, den -av Anders Odel diktade visan om den 1739 

av ryssarna mördade majoren Malcolm Sinclair. Att Jöns Svenssons 
mor kunde alla stroferna 150 år efter diktens tillkomst vittnar om 
visans stora popularitet och vidsträckta spridning. Den sjöngs också 
på flera håll i Sverige långt in på 1800-talet. Ett ex. härpå erbjuder 
4 
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nittini väosen. Dau sode vi mä hjäotad i halsen o lyddes pau, 
som om da gällt lived. Manga stora sangara o sangesko ha ja 
höot men allri nö0 sa grannt. Da vi sinn tyte majst om va na 
vise, som hojtte »Stömoona»66. Sinn ha ja fäaud veda, öd do 
visan ä övosatt au Lenngren 67. Hy, saa Stackelta gast, na han 
säd ve kacklongen o brände se 88. 0 sau tyte vi mä, na moo 
kom te da väosed, däo do döa komme 69  in. Dau killade da 
langsöd ryggen pau vos. 0 sinn to» vi inte gau ud, sinn da va 
möot udan a laa föjle. Men ännu varre va da mä daj, na fao 
hade talt om spöghistorio. Sa hade moo na nöttorhoidsvise 76, 

som hon stonnom sjang. Do hade hon ojn gang sjonged pa ett 
dansegille. Dau va do sa ojnvedna pau na hon skolle sjonga. 
Men ajtte do visan boo do na inte mojo. Andelega sango sjane* 
hon flojre. »Ingen hinno fram» o »Nu sjongo ja om sego» o 
nönna andra. Käoleksviso velle hon inte veda au. Do enda hon 
sjang va ojna som hojtte »Abed»: »A b c d kunde ja se», o sa 
vidare ". Hojlla abed gecks igönom. Da va na rolega vise, som 
inte va nö0d snask 72  i. Fa snaska o klojna noj vos da finge vi 
inte vacken te krbp älla själ. 

Da va meed vi inte finge göra,_ men da va bara da onna 73. 
Nää, om n ska lä va o möga se 74. Men da va inte lle vi lydde. 

en notis i Stockholms Dagblad, landsortsuppl. för 6 okt. 1877, enl. 
vilken det bland papperen i ett byskrin på Öland fanns ett exemplar 
av Sinclairsvisan, vilket vårdades med stor omsorg. Visan sjöngs 
vid toddyn på bystämmor och andra sammankomster, och varje 
person skulle sjunga en vers. Saknade någon sångröst, måste han 
leja en annan att sjunga. Hela visan skulle sjungas till slut. Avbrott 
fick endast förekomma, då en sångare behövde klara sin strupe. 

66  Styvmodern. 
67  Anna Maria Lenngren. 
68  Ordstäv; Stockhult, by i södra delen av Loushults s:n. 
68  Ms do döa kornmo. 
78  Ms nöttorhojdvise. 
78* Ms sjeing, säkerl. fel för sjang; jfr sjangs s. 32. 
71  lispr-påverkad form. 
n Oanständighet. 
73  = som vi inte fingo göra. 
74  Smutsa ned sig. 
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Vi abbades o arpades 75  dau o dau, o da konne val ossa hända 
vi bankade pau hinandra. Men kom dau noli*n au vos o velle 
fesla 76  fa moo, sa hojtte da: »Saudant läo ska sauna smöjre 77  
ha» älla: »Arga katta fau reved skinn; blio da inte reved, sa 
blio da tynnt.» Kaona brute o sia te vos, na vi böste pau hin-
andra: »Slauns inte, da smällo, Bidens hällo da gällo.» Men fa 
da majsta sa slutade divlaned 78  udan smäck. En konne val 
fryna lide, na en ble hauot hanterad° ", o " däove ble ad. 
Men buo den ojne o gaba o galpa o den andre tjabbade mod, 
sa va inte knydenäven lajnt botte. Feck da fao fatt i vos, saa 
han: »Den som slaus han ska ha stryg.» Men fa da majsta sa 
feck han inte fatt i vos, udan vi finge tjojas 81  mä hinandra, 
te vi tjojnnade 82. Ja " kan inte minnas, M vi ritted daljade 
opp hinandra. 0 da va vajl. Do majste gangana vi va lide sura 
mod hinandra 84, sa feck da 85  vall döna te: en feck lära o kua 
se. Vaunnade vi inte, sa feck en höra: »Den som inte lyy far o 
moo, fau lya trommo o kalskinn ".» — Na vi hade fåaud skaa, 
som inte va sa faled mä, o komme te moo o skrände; sa blajste 
hon pau ad, o sinn va da bra. Men om vi fläbbade 87  o libade 
o voo arga, sa kanse hon saa: A da gau vall övo, saa mannen, 
na han spidde i bajlen.» 

Kauotspel fanns inte i mett hojm. Men ja minns, öd ja fira 
ganga spelade kauot mä andra hera, na ja va en liden stöt- 

75  Verben abbas och arpas betyda båda retas. Arpas innebär 
dock en mera agressiv verksamhet. 

76  Skvallra. 
n Ms smojre. 
78  Bråket. 
79  Formen hauntera vanligast bland de äldre. 
89  Man väntar sig men. 
81  Kivas. 
82  Ledsnade. 
83  MS Jag. 
84  Ms otydligt. 
85  Det dåliga humöret. 
85  D.v.s. han får lära sig lyda under exercisen. 
87  Gräto. 



52 J. SVENSSON: TEXTER FRÅN SÖDRA GLIMÄKRA. 

ting 88. Da finge fao o moo allri veda. Men sinn ha ja allri omn 
enda gang road me mä da 19öted ". Snus o tobak finge vi inte 
löw " te o bruga, sa vi blee allri frestada te o bjäola " älla 
röga. Twau 92  ganga ha ja rögad. Den ojne gangen va ja ti auo. 
Kanne-Nissen " hade baondob, o ja va mä fao o moo o söske-
nen däo. Nisse velle va lide fanämo o hade köpt cegaro. 0 na 
do andre gobbana rögade, sa skolle ju ja röga mä. Men na ja 
va kringsve midten pa cegaren, buo da o umonas 94  i maan: ja 
ble sjugo, sjösjugo, o da rätt illa. Sinn hade ja inte rög i mon-
nen, Nnn ja va mällom trätti o föoti. Dau fasöjte ja mod tanna-
väok 95  om n gang. Men da hjalp inte. 

Stäkvaro hade vi najstan allri. Te jul köptes ojt kwatteo 
brännvin älla, om da va lide bädor om rau, ett halt stob. Da 
to moo hälten au o laa balsaminstjälka 96  pau, sa ble da bra 
te o smöjra pa sauo. Da som sinn va övo skolle räcka te o 
spandera mä hojlla julen. Men sa sloppe vi ossa o soj fao vingla 

öola 97  ikring som fyllehonn. Han swirade allri. Han va inte 
tidt ude. Ble han böön, sa to han ojtt glas men inte gäona mojo 

han swirade allri. Men sa va da rinna au naboana, som inte 
tyte om, öd han inte velle syba o söola " mä dom. Da skolle 
dau va bra roled, tyte doj, om do konne fau Sisäjten 99  ffillo 
älla teminstingens söben 1. Sa va da en granno sridamaan fao 

88 Byting. 

89  Skräpet. 
911  MS löv; jfr s. 47, 55, 64. 
91  Snusa. 
92  MS Tvau. 
93  Person vid namn Nils tillhörande »Kanne»-släkten, som bodde 

i ett torp, som tecknas Kannetorp i Glimåkra sockenlängd 1805. 
94  Oroas, röra sig. 
95  MS tannväok. 
96  Stjälkar av balsaminväxten (impatiens balsamina). 
91  Ragla. 
98  Supa ständigt (enl. J. S.), säola betyder även smutsa ned sig 

(jfr no. saur = Smuts). 

99  Öknamn på J. S:s fader, se s. 49. 
1  Påstruken. 
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ge bott te Frillens 2. Ja voj inte, om han hade nö0 ärane, älla 
doj skickade bö ajtte nom. Däo va Ege-Jössen 3. 0 Frille-Päon 
o Ege-Jössen doj narrade i fao twau glas bara rojno sprid. 
Han trodde da va vanled brännvin. Fao, som inte va vano ve 
ståt, tölde inte daj, Klackan konne vall va mällom Ii o älle, 
na vi pauga, som va oppe pa bastubacken o lejte, såau troj 
kårä gau gönom vangen. Do twau lojdde den treej. Han vreg-
lade sa besynnoled sa. Sadant hade vi allri sojtt fa. Men da 
kom övo vos na känning au nö*d uhyggled. Vi sisynnade vos 
hojm. 0 na vi komme i stuan, sa lau fao Farooj pa sängen. 
Men han vesste inte te se. Han bara spidde hojlla dan. Hade 
do fåaud ojtt glas te i an, hade han dött. Nu ä do twau uslingana 
gaunna 4  o betala fa desse synnen må. Tjuu auo ajtte den dan 
feck moo bereda 5  Ege-Jössen te dön. Dan velle han höra Guss 
QÖ. 0 da va ingen te haunns te o lajsa fa nom udan moo. 0 hon 
gjoo vall da bajsta hon fasto. Dau hade hon fa länge 6  sinn 
glömt, da han hade gjoot: hon va inte langsint. 

auo ajtte faosa dö — Agust va dau attan auo — hade 
ja vaad ve köokan o ge 7  hojm igen. Na ja sa kom te väjn, som 
frau stora väjn 8  gau noj te vauot, kom ja ajtte Agust. Han geck 
lide usäkod, sa ja onnrade, h* da va må an. Na ja sa hinde 
nom, konne ja fastau, öd han inte va rittega ädryo 1". Den 
gangen va da Knobbas pauga 11, som velie soj nö*n au vaura 
Nilo. Men dau va ja sa gammal, sa ja inte tölte sadant rackaraty 
unäpst. Ja geck opp te Knobbes a saa dom, h* ja mointe om 

2  Om Frillens se s. 11. 
3  Jöns från Ekeboda, ett torp norr om Knubbatorpet, se s. 13, 18. 
4 Gångna, jfr s. 23, 38. 
5  Rspr-lån. 
6 MS lange; möjl.=lmalf. låga. 
7 MS geck rättat till ge. 
8  Vanligare är ordföljden vcejn, som gau noj te vauot frau 

stora vcejn. 
9  Nådde honom. 

10 Nykter; jfr s. 34. 
11  Knubbatorpets pojkar; om Knubbe och hans familj se s. 13. 
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dom. Detta va nu do ende gangana ja ha sojtt nNn au mina 
släjtinga rådo au da staka. 

Do siste ugono fao levde, va da inte meed mä an. Han 
pjältade pau se o geck oppe men konne inte meed ta se te. 
Han lau bara i twau da. Den femtane agusti 1875 12  klackan 
fem pa manen va da slut. Moo kom ud i laan, däo vi låau i da 
nyslana höjd," o saa, öd fao va döo. Hon hade vagad om nötten. 
Klackan hal fem velle fao ha mad, o da feck han. Sin satte 
moo se o lajsa maanbönen, fa fao söwnade. Na hon hade lajst 
na stonn, tyte hon, öd aunnen ble ujäwno. Hon geck bott te 
sängen och höode dau, öd ojtt o annad aunnadra hOppades 
övo. Aunningen 14  ble langsammare o swagare, o *lit flojo aun-
natag höodes inte. 0 sa kom da sista. — Da va na besynnolega 
känsle au höjti o skrämsel, som kom övo vos, na vi höode 
dössböd. 

Moo övolevde fao i tjuu auo o va rätt kry, bara stobbade 
lide pa sojtted 15, SOM lla gamla. I ni auo hade hon taped, 
som hon skötte mä sina pauga. Men sa va Knobbe o Frille-
Jössen ude ve gauon " o feslade 17  o saa, öd hon konne inte 
sköda da. 0 dau feck Jösse vauot ställe o Knobba-lille-Swän-
nen " Frillens — da va minne en vauot. Moo feck flötta te 
Ryybjäod 19. Ry-Eljasen " hade fåaud ett starre ställe. Sa bodde 
moo på Ryybjäod ett på (r) auo, te ja feck ad, sa ja konne hjälpa 
na lide. Dau hyode hon fasst te Ronnens 21  o sinn i Glimmare. 

12 Åttanhon(dfraosjuttifem (citanhonraolutifitin). 
13  I det nyslagna höet. 
14  MS Ånning. 
15  Såg en smula illa. 
16  Herrgården (Råbelöv). 
17  Skvallrade. 
18  En son till Knubba-Sven-en, Knubba-lille-Sven-en, var sko-

makare, han dog 1938. 
19  Torp i östra delen av Kullaskogen (Gustavstorp å gen. kart-

blad nr 10). 
20  Elias på Ryeberget. 
21  Om Ronnens se s. 11. 
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Hon velle va nämmo köokan, fa hon buo(r)" o bli fa gammal 
te o gau 23  langa väja. En blio trätt o homplefodad 24, na en 
blio te auon. 0 sa ble moo sa kroged i ryggen, sa hon ge naj-
stan i buu 25. Ja minns, hoo hon sau ud, na hon geck opp fa do 
lilla lina te köokegauon. Auod Nnn hon döö, feck hon influensa, 
o ajtte da ble hon sa stackaunnad 26, sa hon konne knappt gau 
övo goled 27  udan o döja ondt. Daana fare jul feck ja telegram, 
öd da va illa mä moo. Ja rojSte genast hojm o va majst säko 
pau, öd ja allri skolle fau soj na mojo i lived (levanes). Ja kom 
hojm sinn da va möot o ste in i stuan. Dau sto moo o bäddade 
sängen. Ja ble glao. Men pa do hemrojsan hade ja kännt, hö 
da va o mesta moo. Da va siste gang ja sau na. Na ja slutade 
skolan om vauon, skrev ja o fräjte 27*, hoo da va mä na. Va 
hon kry sa rojste ja au pa ett annad haull, Orm ja rojste hojm. 
»Ja rojs du, ja ä som vanled», swaote moo. Da feck ja om 
maundan. Om joodan 28  i samma uge kl. 5 29  ajttemiddan va 
hon dö. Troj da innan va hon nooj i Kilinge 39, nära en fjärings-
väj ", far o köba lide ajdanesvaro 32. Manen ajtte saa hon: 
»Ja känne me sa trätt, sa ja tro rätt ja blio ligganes.» 0 sinn 
ste hon inte opp mojo. Hon hade inte nö*d ondt o ga se inte. 
Men kraften faswann hasted, o sa slutes hon som en slycke ett 
ljus. Strajs innan hon slutade saa hon: »Nu kan ja tro.» 0 da 
sista hon saa va detta: »Nu ska ni inte va rädda fa me, sinn 
ja ä dö.» — Gu ske lOw o tack fa moo o fao! 

22  Här ha vi ex. på r-inskott även på ett ställe, där r ej funnits förut. 
23 Ms ga.  
24  Osäker på foten, humplefotad är en person, som går klumpigt 

och har lätt för att snava. 
25  Båge. 
26  Andfådd. 
27  Bör vara göled; jfr s. 37. 
27* Frågade. 
28  Lördagen. 
23  Fern. 
38  By i sydöstra delen av Glimåkra s:n. 
31  MS fjäringsvej. 
32  Matvaror. 
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B. Om kräfgen 3  (do tamme). 

Ja, da va om släjten da. Men te släjten regnades najstan 
jyon mä i do smau hojmmen, däo do inte hade mang jyo 34. 
Vi blee sa bekanta mä dom, sa da va som do hade höot te 
famelien. Vi behannlade 01 van kreatuo 33  vajl, o sa ble do 
tjälna o läjntade ajtte öd en skolle komma te dom. Da hände 
ett på ganga, öd fauo döö au kringsjugan 5  älla öd do blee 
sedanes i ett tjarr älla i sjön. Men dau va vi sau tjoa 36, som om 
na mänslse hade dött. 0 na nö*n au naboana döö, va da inte pa 
lajnt näo sa lojsamt. Dau väntade vi pau o fau lide mä au 
geono frau gilled, sa dau [va]" vi najstan lide glgä. I mina ti 
hade vi inte nö*d fajkreatuo, som kom te skaa. Men ojtt o 
annad sauldes. 0 na vi skolle ta auske 38  au kona, na hon ge 
sin väj sista gang, va vi tauruda 9. 

Vi hade fa da majsta twau kö ", ojna kwii o ojn kål, ti 
fauo o ojn väo om vinton o dau dobelt sa mgng om Ommaren, 
ojn Ommagris,ojn katt o nö'On"* höns. Nöb honn hade vi allri 
te o gö pa (possa pa)41  f0k o gäva 42  fauon, o hajst hade inte 
fao i vaura.  ti. Sa ja voj inte meed om hgssakräjgen 4 3  o inte 
kan ja sela en hajst. Ja ha glid höot en hajst hwia 4 4. Da göo 
han hällo inte, udan na han ä i nö. Ällasa homra 45  han, na 

33  Kräken = kreaturen. 
34  Neutr. pl.; jfr s. 31 (sömm jyo), 39 (nöön ana). 
33  En sjukdom, som bl.a. yttrar sig i att djuret springer runt; 

jfr Rietz s. 355. Enl. Cappelin: Gammal sed och tro i Kivik s. 15 fick 
man ej väva eller spinna under julen, ty »då blevo fåren örda», fingo 
»kringsj uga». 

36  Keda = ledsna, lmalf.9ba •••• pina; jfr s. 48. 
n Saknas i Ms. 
38  Avsked (4,914 
39  Tårögda, lmalf. tåttrlida. 
40  Om utbredningen av formen lmalf. p se Arkiv NF 59 s. 82. 
40* Ms nöön. 
41 Ms otydligt, bussa på folk. 
42  Gäva (<jägha)= jaga, driva. 
43  Hors = häst, lmalf. ä. has, något yngre has. 
44  Skrika. 
45 Smågnäggar; jfr Rietz 261 b. 
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han ä gQö, älla vrenskas. Hassagögen han homra mä, rätt ha-
dant som 46  hussen '3. 0 da ha gööd nom hansa nan. Ja va 
hällo ullri må om öd hajsta vaullrände Dä ledt. Nöön hinst 
fanns inte, sa vidt ja va. 0 fölmarr mä föl va inte vanled. Ja 
ä glao, öd fao inte hade hajst. Ålla hade vall han mä bleed 
frestado te o stjäla i Kullamaken som sa manga andra. 

Fajd 48. Na fao inte hade hgss, feck han driva j9öna o 
göra Fa köoslo må köna: äjra o plöja o håra o köra mög ossa-
vidare 49. Bränned finge vi pauga bära hojm illa asa pa slään ". 
Da fastans, öd köna mffikade minne, na do skolle slida o slajba. 
Men sa hade en dobel nötte au dom. Mffikad ha ja gjöt munga 
gunga. Dau kom ja må migkebyttan i den ojne 51  näven o 
mffikepallen i den andre. Sa slo ja kona pa lajnnen må 52  flädä 
haunnen o saa: »Skobba de!» 0 dau flötte kona se. (Da va be-
synnoled, öd na en velle ha en hajst te o flötta se, saa en inte 
»skobba de» udan: »Homma de!») Sa satte ja me pa stolen o 
hjöll " byttan mällom knajn o to fatt i pattana. Fa da majsta 
sto kona stilla o tyte de va g*dt hon ble au mä 54  sprängningen 
i juod 55. Men strajs ajtte kona hade bö'öd 56, konne da hända 
da killade i mod; o dau buo hon o umonas 57, hweskade me i 
synen må rompan, tr§dde me pa tajna illa sprätte mä " bag-
bojnen. Stonnom konne hon sätta foden Qpp i mfflkebyttan. 
Na ja va fäogo må o mffika, skolle mjelken sis 59. Dau lo en na 

46  På samma sätt som. 
47  Skenade. 
48  Fäkreaturen. 
43  Rspr. 
ml Släden. 
51  Ms öjne. 
52  Ms rna. 
63  Höll; om diftongformerna hjöll, hjölle, o.s.v. sd John Svensson: 

Diftongering med palatalt förslag i de nord, språken s. 59, 113, 122, 247. 
" MS må. 
55  Juvret. 
56 Bööd = burit, kalvat. 
57  Oroas; jfr s. 52. 
68  MS rna. 
56  Silas. 
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renna gönom sin i ett glaserad " lojofad. Na ja va 61  liden, 
hade vi trajbonka 62  må te o si i. Däo feck nu mjelken stau, 
te flöden va kommen opp. Sa flödades hon. Flöden tös vara pau, 
te vi finge sa menna 63  flöd, sa en konne tjoöna små 64  au na. 

Na fao hade köot mä köna, sa yddade han au " dom o sa 
släpptes do nöOista, däo do hitte nö0d o ajda, älla forades do 
inne. I väomaste s*mmaren va do inne om dan o ude om not-
ten. Mällom fira o fäm pa ajttemiddan migkades doj, o sinn 
lojdde vi dom ett sticke opp i maken, owanfa Sparahaan 66. 
Däo va bädor om bojde en nooj nämst vauot 67, däo *11 smau-
kräjgen hjölle te 68. Do ojna kona hade hjälle, sa en skolle 
lajttare hitta dom. B jällekona geck 011e fare, o do andre follde 
ajtte. Bjälleklauwnen 69  va au jäon, men den andre klauwnen, 
som hängde ve binsled i bausen, va au traj. Na stilla nätt, na 
da va lyhöot, konne vi höra, höö köna bjällade i makono rondt 
ikring. Da lod vajl. 

Na klackan va ni illa Ii om manen, stoo köna ve maka-
led " o velle hojm. Do velle ble mölkada. 0 sa bynkade " do 
fa lide Otto: mullad " daulega päro o sillahude. Nö*d 
salt velle do gäona ha, do slickade pa joona, däo da va udslaad 
salt vann. 0 do velle gäona togga pa gamla lasa, som luttade 
au swett. Hade en häjnt ud hoso te o tarras, sau feck [en]." 
ajta se, sa inte fajd feck fatt i dom. 

60 MS glaseredt. 
61 Ms vi.  

62 Träbunkar = laggkärl. 
63  MS mennad, jfr s. 74. 
61  Kärna smör. 
65  Tog han oxtömmen (ydden) av dem. 
66 Sporrakulla hage, utmark hörande till Sporrakulla gård. 
67  Där var bättre bete än nere närmast intill vårt. 
68 Höllo till; jfr ovan. 
69 Bjälleklaven. 
70  Skogsgrinden. 
71  Tiggde. 
72  Lmalf. ä. målad, y. målad. 
73  Saknas i Ms. 
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Lyn o tQödön 74  va köna rädda faa. Buo da o lynas 76, sa 
blee do j urolega o reste pa binsled. 0 om da inte kom nöOn 
te dom, sa bögade do 76. Ällasa bäjlade 77  do inte, udan na do 
läjntade ajtte föjle, men dau inte mä samma ly. Men bara na 
mänske va hos dom, sa va do stilla. Ojn gang sau ja, öd köna 
najstan knajlades 78  ve en stako skräll. 

Na da va meed väomt, sa kom da stonnom en bagge älla 
na fluu, hocked da nu va, som vi kallade besemaken 78, ajtte 
köna. Dau satte do rompan i väod o besade. Na do ällas va glaa 
o höppade o spronge, sa kallades da o skobba ". Bremsana 81  
va do ossa rädda fa. 0 da va inte onnoled, fa na do finge lägga 
ägg i slsinned pa köna, sa swolnade da opp te na stora bremsa-
knude ", o däo komme bremsaongana ud. Do knudono va 
ömma. 

Om vauon o sOmmaren vaj Lade vi stonnom köna i kro-
gana o båckana, däo do aude skällo o andra uoto. Ja vajtade 
köna, sinn ja va skolemajstare. Na höjd " va intaad, släpptes 
köna lösa pa Vajstra tjarr 84  älla i Ängavangen; o na sajna 85  
va inne, komme do i vangen 86. Men dau finge vi soj ajtte, sa 
do inte komme i päolanned, fa dau aude do päro. Na na ko 
hade fåaud na päre i monnen, satte hon najsan i väod o krab- 

74  Blixt och åska. 
7å Blixtra. 
76  Råmade sakta med nosen i vädret (jfr böga<böka, om svin). 

Råmade ivrigt (så att buken rördes ut och in som en bälg). 
78  Böjde knäna, höllo på att falla på knä. 
79  Fästynget? 
80  MS skoba. 
81  Antingen åsyftas fäbromsen (Tabanus bromus) eller snarare 

nötstynget (hypoderma bovis), som lägger sina ägg på nötkreaturens 
hår. De utvecklade larverna tränga genom huden och vandra om-
kring under sin tillväxt och stanna slutligen i stora ansvällningar, 
s.k. styngbulor eller bromsbölder. 

82  Bromsböld. 
83  Höet. 
84  Västra Kärr. 
95  Säden. 
86  Om betydelsen av ordet vång se s. 19. 
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hade 87  päran mällom tännono, sa da krasmade 88. Men dau 
feck en inte jäva kona, fa dau konne hon lajtt fau do hojla 89  
päran i halsen; fa hon släppte na inte udan fasöjte 9°  o slyga 
na hojl. 

Om vinton forades köna mä höj o hackelse, som vi strödde 
gröbe pau o vajtte mä sOp 91. Söppabajlen sto i sobevrauna 
i kyckened 92, o däo slos *lit karavann 93  o annad slabb. Hac-
kelsekistan sto po lon. Ja ha skööd hackelse manga ganga. Ojn 
gang va ja nära ve o sUra au den venstre pegefingon. Ja hao 
ännu å 94  ajtte sauod. Sinn hjögg ja me twau ganga pa samma 
ställe mä hackekniven, na ja skolle hacka grönt te grisen. 

Glömde vi köna lide fa länge, sa do blee soltna, sa drö-
nade 95  do fa o nöona 96  den fasomlege. 0 hjalp inte daj, sa 
goo do se te o bäjla, sa da höodes in i stuan. Stonnom släpptes 
doj ud midt pa dan far o drecka o rara se 97  lide. Men va da 
sny o kallt, sa ginge do snaot in. Va kyllen meed stak, Mö vi 
vann te dom i spann. Men da va trättsamt, fa na ko konne 
bäjla i se en hojl hob. Hauw da 91  feck en möga 99  fajhused, 
sa da ble rojnt. Dau brute vi trajgrojb, o skowl 1  te o sköwla 2  
ud da sista mä. Sinn konne köna lägga se o togga drob udan 
o bli mögeda. Vi hade inte sa meed g*dt o bya fajd, sa do 

97  Krossade. 
88 Ljudhärmande verb krasma= åstadkomma ett sprakande ljud. 
89  Här hojta annars i regel hojlla i MS. 
99  MS fösåjte. 
91  Slaskvatten med matrester i. 
92  Köket. 
93  Diskvatten. 
94  Ärr. 
95  Småråmade, lmalf. drkna växlar med ddnia. 
96  Varna, ge en vink. 
97  Röra sig, om övergången o>  a se r-ljuden s. 88. 
98  Varje dag. 
99  Måka = gödsla ut. 
1  Skyffel; om utbredningen av formen lmalf. sko/ se Arkiv NF 

59 s. 89, 92. 
2  Skyffla (shyla). 
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sprängde [se inte]3. Men komme doj opp i en klövoago, sa 
konne da gau galed. 

Ingen tapare 4  hade rau te o ha tjyo. Den nämste va i 
Higmen. Did lojdde vi köna, na do blee tjyovilta 5. 0 fa hauw 
ko, som ble löben 6  gjQö vi ojtt älla tu dajsväoke om hösten. 
Hölmana 7  va 011e snälla. Men ojn gang hade doj en tjyo, som 
va fOlkilsken. Mou kom ud få nom en gang. Hon_ hade vaad 
ve Källeboa 8  o skolle gau gönom Hffima-haan hojm. Dau 
kom tjyon öd na. Hon matte gau baglänges gönom hojlla haan 
mä en stauor 1° i nävana o banka nom pa nosen o 46nen 
hojlla väjn j.  Ålla hade han Oråd 12  na. Men tjyon follde 
henne ajnna te led o rölade ". 0 na moo kom hojm, va hon 
aunnafatröden 14, sa hon taustade 15. Da va manga, som kla-
gade pa HOlma-tjyon. Men Hffima-J9nnen " velle allri tro, öd 
han va argo, f*nn han säl kom illa ud fa nom. hn skolle gau 
te kwäonen mä en pose ru o mala en da. Han hade na lilla 
kwäon ve samme bäck som faosas. 0 kwäonen lau i kohaan 17 . 

Sau kom tjyon ajtte gobben. han matte slänga posen 18  opp 

3  Saknas i Ms. 
4  Torpare. 
5  Brunstiga. 
6  Betäckt. 
7  Folket på gården Holm i Hjärsås s:n. 
8  Uttal: ,sit2/ab6a; tydligen Killeboda gård i Oppmanna s:n (nära 

Immelns station). 
9  Betesmark tillhörig gården Holm. 

10  Stör. 
n ms  vain. 
12 Gara(gara)== stånga, så att maginnehållet m.m. rinner ut; ga 

uppsy. gorr= orenlighet, tarminnehåll och liknande. Vad ordets ut-
bredning i Skåne (nö.) beträffar, se Arkiv NF 59 s. 83. Om utveckl. 
o> > a se r-ljuden s. 88 ff. 

13 Råmade (ilsket). 
14  Andfådd. 
15  Andades mycket häftigt. 
16 Ägaren av gården Holm. 
17  Kohagen. 
18  Jfr s. 10. 
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pa en stojn o säl klyva ajtte, sa foöt han konne. 0 däo feck han 
stau hojlla dan, ajnna te do hänte köna om kojlien. Fa tjyon 
laskade 19  kring stojnen o vajtade, te folk kom o hänte nom. 
Sinn den dan va tjyon allri ude. — Vi hade inga ilskna kräjg, 
fa vi arrades allri mä dom. Joo, da va sant, tacken flö pau moo 
en gang, rätt i synen pau na. Hon hade en käppaknippel 20  i 
haunnen 21, o den slo hon te tacken mä far o frea se. Men hon 
raute rätt pa huud 22, sa tacken snorrade ikring. 0 moo kom 
in mä taurana i unen o saa, hon hade slaad haj! tacken. Vi 
tyte da va ingenting o skräna fare; dau hade vi fåaud hönsasö, 
o da ä »gOdt da tyd, da mätte mä.» Men tacken fecks ve igen. 
Ojn gang ja hade hänt köna ve makaled, tyte do ojna, öd ja 
ge i väjn fa na. 0 sa tö hon me pa hoonen, ojtt önne hauw 
aom, o slängde me övo en stoo hall. Men nöOn skaa feck ja 
inte. Ällasa hände allri, öd nöOn au vau jyo velle öd vos. 

Ett på älla troj maunado fOnn na ko skolle bära 23, buo 
hon o sajna 24  o te sist sajndes hon hojlt o haulled. 0 na hon 
sa bloj lajnnsjonken 26  mä, sa va da inte manga da 26  igen. 
Strajs ajtte kålen va kommen, kom lajtten 27. Do fasta mjelken 
kallades raumjelk. Au do gjoös kälost o kaladans 28. Na en gjoo 
kälost, skolle en ta lide au do troj faste maulen o nöOn sisebla 
au da fasta mauled o sa späa mä andra mjelk. Sinn sattes 

19  Traskade. 
20  Liten käpp av vresigt virke. 
21 Ms otydligt. 
22 Huvudet, jfr stråagl s. 36. 
23 Kalva. 
24  Ms sina. 
25  Ländsjunken. 
26 I regel daa, jfr t.ex. daana s. 55, 63, höjtisdaana s. 44. 
27 Efterbörden. 
28 Kittelost och kalvdans. Kittelost är ett slags råmjölkskaka, 

enl. en uppgift bestående av hälften råmjölk, hälften vatten, kokt i 
vattenbad. Kalvdans bestod uteslutande av råmjölk. Kittelosten 
ovan synes bestå uteslutande av råmjölk. Om tillredning av såväl 
kittelost som annan mat jfr Nils Jönsson: Allmogekost i Göinge (i 
Göinge Hembygdsförenings årsbok 1929 s. 56-68). 
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da i ett fad pa kacklongen mä ett annad fad övo. Na en sa 
hojtte bra i kacklongen löbnade da snaot. Älla, om da va söm-
mar, sa vi inte hade ojll i kacklongen, sa slos mjelken i ett 
krus, som sattes i na gryde vann, som sattes i kog. Kälost va 
g§dt o smaska pau. Da tyte vi ölla om. Ålla 39  sa plää da va 
som da hojde i oostäd: »Ojn tycke om ojtt o en annan om ett 
annad, sa blio öllo 39  mad ajderi.» Do brute ossa o sia: »Ojn 
tycke om grönkaul o en annen om bäjlvgnta.» Men ja onnra, 
om nöön konne göra so goö kälost som moo. Kaladans 31  stejtes 
pa ett pannejäon. Den ble haurare o inte sa goo. 

Va da en kwiikal, bloj han 32  fa da majsta paulajdo 32 ; 

men va da (han) en tjyokal (hane), sauldes han älla slajtades. 
Skolie han säjlas, jojllade 33  fao nom stonnom. Sinn kallades 
han stud onne oppvajsten o osse 34  sinn han va föllvajsen. En 
tjyo, som jojllades, sinn han va oppvajsto, kallades böll 35. 

Na en kal skolle slajtas, rajte han tongan ud om monnen 
o bauwade 36  sa ledt sa. Dön ä hauor o gau pau, om da ä sa 
far en kal. Skinned sauldes o da majsta köded. Den ojne 37  
bon 38  kanse vi ande säl. 0 sa va da meed smautt o gödt i ett 
jyo te o maroja 39  au. Moo gjoo nööd, som kallades bigött. 0 
bigött va gödt. 

Om da va vintor o kallt, na kona bao 41, töö vi in kalen 
i stuan do faste dosåna. Da va inte vidare rojnfäod, men fa 

29  Ms alla. 
30 Öllo (<aller) med bevarad nom. änd., o <-er. 
31 Ms Kalandans. 
32 Mask. emedan ordet kalv är mask. 
33 Gällade = kastrerade. 
3 4  Oxe. 
35 Bull. 
36 Skrek. 
37 Ms ojnne. 
38 Bogen. 
39  Lmalf. mitreim (<matreda)= koka soppa på rester och dyl. 

Om ordets utbredning jfr Arkiv NF 59 s. 85. 
4° Bigat (jfr SAOB: B 2485). 
41  Kalvade. 
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kalen va da bra. En kal va inte manga timma gammal, fOnn 
han fasöjte o rojsa se. Men han ramlade manga ganga, ffinn 
da lyckades. Va han glao, sa velle han h*ppa. Ja minns, na 
Agust saa en gang, »Kajen h*ppade sa rälega höjt sa: ja tro 
da va ett hält tom.» Agust va liden dau. 

Sträjs innan kalen slajtades feck han drecka mjelk. Do 42  
samlades i löbed o ostades dä.å. Löbed too- vi vara pau, strödde 
salt o Umjan " i o los? 44  da tarras. Na vi skolle göra ost, too 
vi lide au löbed o laa i mjelken 45  o väomde opp na, o sa osta-
des hon strajs. Den lene osten innan den trytes kallade vi 
ostmus. Do velle vi gäona smauga, ia moo gjoo ost, om vi 
finge löv 46. Da tynna hojtte valle 47. Den tyte vi inte meed 
[om]48. Ja minns, na ja va i Glimmare ve exämen fasste gang; 
fa skolespektoon va däo, o ölla skoleglötta i söjnen skolle did 
o lä höra se. Na moo o ja ginge hojm igen, helsade vi pau hos 
»Häggrya moo», som mina moo hade tjänt hos i ongdomen. 
Hon va ölle go mod vos. Nu skolle vi ha mad, o sa vankade 
da vallagröd 49. Ja tyte inte om an, men ja aud liggavajl. Men 
bag ajtte feck ja sa rälega ondt i bugen, sa ja minns knappt 
varre. Men hoo da ge, sa kom ja vall hojm mä vallagröden te 
sist, i *lla fulla fall mä da majsta au nom. Men dau ankade 
ja pau, öd ja hade aajd 5°  vallagröd. 

Na vi hade samlad ett fad flöd, skolle vi tjööna ". Dau 
finge vi pauga hjälpa te, fa da va inte lä.dmansgöre 52  o stau 
en timme älla mojo o tjöra tälen 53  gönom flöden o dra opp an 

42 Den = mjölken.. 
43  Kummin. 
44  Lmalf. iåo (< lode)=Iäto. 
45  MS mjeken. 
46  I texten växlar /ötv (ä.) med löv (y.); jfr s. 47, 52, 55. 
47  Vassla. 
48  Saknas i Ms. 
49  Vasslagröt. 
5° Ätit, jfr s. 36. 
51 Kärna (smör). 
52  Latmansgöra, rspr-ord. 
53  Kärnstaven. 
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igen. Men stonnom geck ad pa kootare Ii. Na sa smad va sam-
lad te en klomp i tjoonan, östes tjoonesybad 54  ud o smad twät-
tades o saltades. Hade flöden ståaud länge, ble tjoonesybad 
suot, o vi tyte inte meed om ad. Men inte va da sa tynnt som 
valle fastaus. Twättaned o saltaned konne ingen göra udan 
moo säl. Men vi finge hjälpa te o gno salt. Na småd va fäod, 
finge vi hauw sin tjoonesmåmad 55 ; o sa skolle vi gau te fao 
mä smamad, na han va ude i vangen 56  o drev 57  mä köna. 
Dau abbades vi om hocken som skolle gau. Ojn gang 59  ble den 
minste sa argo, fa han inte fe gau, sa han swimlade. Han hade 
lajtt far o swimla. Ojn gang sto han pa pallen o ramlade noj 

swimlade au skrämseln. Fa da majsta hade vi lide sma 
hemma, na inte begge köna va sajnda 59. Men vi saulde en stgö 
dojl. Sällan finge vi tjuautta " mäken 61, kanse nö*n 
enda gang fira dalö 62. Men fa da majsta va da högst troj dalo 

om Ommaren säjstan 
Fauon. Na fauon önte 63, töös do in i stuan mä l*mmen, 

om da va kallt. Da va roled o titta på l*mmen, na do voo smau 
hwid 64  o legse 64. Dau hi5ppade do opp pa ryggen pa sina 

moo o dansade rondt ikring na, na do voo glaå'. 0 sa stocke 
doj huded onne bugen pau na o pattade, o dau hweskade do 
mä rompan. 

Om sOnmaren finge fauon skaffa se föan i maken. 0 dau 
hade vi bjälle pa ojtt au dom. I kojllningen stoo do fa da 

54 Kärnsupan = löpnad mjölk. 
55 Smörgås med nykärnat smör på brödet. 
56 På åkern. 
57 Brukade jorden (plöjde, årjde, harvade eller liknande). 
58 Ms gång =lmalf. gau g .(detta uttal kan förekomma bland de 

äldsta). 
59 Jfr s. 62. 
GO Omkring 55 öre. 
61 Omkring 425 gram. 
62 Omkring 67 öre. 
63 Flin° lamm. 
64 Neutr. pl. 

5 
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majsta ve makaled o kogade " o stocke najsono mällom 
stängono, na vi komme far o hänta dom, fa dau väntade doj 
o fa nö*d gOdt. Va do inte komna te led, finge vi ud o lojda 
ajtte dom. 0 da lackade vi: »Korrono, korrono "!» 0 na do 
höode daj, brute doj o bräjga. — Na vi lackade pa köna, saa vi: 
»Kosyttono, kosyttono 67!»  - Sa snaot led obnades, spronge 
doj hojm pa gauon. Däo genade vi dom, sa do inte skolle ränna 
ud nö*nsta, tappte 68  vangaled 66  o söndra led o lögan ". 0 
sa finge do va pa gauon na stonn o finge lide sillahude o annad 
som do tyte om. 0 sinn in i faurahused mä dom. Däo va 
trajnt 71  om sömmaren, na fauon va dobel sa mang som om 
vinton. 

Fa vi laa pau 1l lömmen, ha gemmolmm 72  0 VäOl*MM 73. 

Pa ajttehösten saulde vi nöön au do gamle te Slajtara-Jössen 74  
älla te Knobbe 75. 0 doj slajtade dom o köode te stan mä kröp-
pana. Stonnom hade vi rau te o slajta ojtt älla tu fauo te vos 
säl. Dau behaullde vi *Ht köded, som saltades o tarrades far o 
inte skännas, o hade da te sul, te grisen slajtades o kanse lide 
sinn mä. Skinnen böö vi te skinnrojaren 76, som beredde dom, 
sa moo feck en päls. Den va rätt granno, na han va nyo, möok-
blauo udanpau o mä tod infare. Sa han va väomo mä. 

En väomo vauoda 77  väomde vi vann o slöö i bygan 78, o 
sa blooj fauon twättad 76. Na do blee tarr " igen, klipptes 

65  Koxade. 
66 Lockord till får. 
67 Lockord till kor. 
68 Lmalf. tiTta, (ä.), tiepta (y.); jfr s. 27. 
69 Grinden till skogsområdet. 
70 Luckan, liten dörr mellan tvenne längor. 
71 Trångt; knalt frami; jfr Arkiv NF 59 s. 77. 
72  Gimmerlamm, honlamm. 
73 Hanlamm.• 
74  Slaktare vid namn Jöns. 
75  Om Knubbe se s. 13. 
76 Skinnberedaren. 
77 Vårdag. 
78 Bykkaret. 
79 Neutr. pl., och så blevo fåren tvättade. 
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doj. Dau bonnes födono ihob, o jyod laas pa na broja fjäl " 
älla ett s*ffelog 81. 0 moo o Kaona hjolpes öd o klippa må na 
stora ullsajs. Om ajttehösten bloj da ny klippning. Da lod, som 
klipptes om " vauon, kallades lö ", o da, som klipptes pa ajtte-
hösten, hojtte ull. Ull va bädor en lö. 

Na pärono va oppe, släpptes fauon i vangen. 0 na ru-
agrana blee frösna, finge do placka au do smau rustraun. 
Om vinton forades do inne, må höj o löv. Fa vi hade om sOn-
maren höstad ett på hondra tjära löv te dom, majst beoke-
löv 84  men kanse lide alle 85  mä. Beokelöved va au tu sia, bojsk-
beoke " o södbeoke. Bojskbeoke va inte sa giklt som södbeoke 
o inte alle hällo. Men da geck nack i dom te sist Ont ihob. Midt 
i faurahused sto ett sped, o pa daj sattes tjärana. Rised tös bött 
igen o brutes te o hojda i kacklongen o ngen må. Va inte väod 
*Ht fa ledt, finge fauon gau ud na stonn midt pa dan o drecka, 
men 87  vi plackade ud rised. Ällasa vannade vi dom inne. 

Na vi hade slajtad fauo, stöpte vi ljus te o ha på Nöd 
julauwtan " o pojoto ". Na en stöpte pojoto, smältes tajlen 
i väomt vann o pojotevegana dOpades " noj fäm älla säjs 
ganga illa flojo. Skolle en stöba ljus, gjoos en vege au bomulls-
gaon o fajstes må na knude onne ljusfQömens 91  spess o må ett 
spig owanom fQö'men. Sa smältes tajlen pa ett jäon " o slos 
i foomen, te han ble föllo. 0 sinn feck ad stau, te tajlen koll- 

80 Bräda. 
81  Sofflock. 
82 Ms o. 
83 Lö[<*lod]; jfr Wigforss SHF s. 274, jfr no. lo-vollen=--ullvanten. 
84 Björklöv. 
85  Allöv. 
86 Beskbjörke. 
87 MS mena. 
88  MS jueuvtan. 
89  Pärtor. Små talgljus; jfr Hedström s. 72. 
9° MS döppas. 
91 Man väntar sig ljusafoomens. 
92  MS jaon. 
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nade ". Stonnom smältes tajl ve en luu, ljusluu älla sticke-
luu 94. Da kallades o bräa 95  tajl 95. Beg iconne ossa bräas. 

Gedo hade vi allri, o da va inte manga som hade, fa do 
voo skalega o umöjlega o täppa ude. 0 hitte doj ett traj, gnau-
wade 96  doj au baken. 0 sa velle do gäona slaus, majst bac-
kana. Men gedono voo fanöjsamma o glaa. 0 do smau kin voo 
roleg o titta pau. Gedalootana va sa haura, sa do padrade ", 
na do ramlade pa gåled. 0 sa hade vi ett oo, som vi brute o 
sia, na vi höode ett sadant ly: »Da padra som na gedo slida 
pa nävo.» 

Grisen. Om vauon, na do nö§nsta i nabolad hade na 
grisaso, som hade fäjrad 98, köpte vi en liden pattagris gg  n*nna 
ugo gammal. Do faste dana, fann han hade glömt sina moo o 
söskenen, gnällde han o lojdes. 0 da va inte gOdt o fau nom 
te o drecka. Men snaot ble han vano ve f*lk. 0 na han sa feck 
lide i bugen o hade da gOdt, bloj han glao igen. 0 inged jyo 
bio sa käled som en grisakulting. Na en käla ide mä an o 
fnatta nom pa bugen sa ramla han rätt pa sian. 0 däo liggo 
han o *ffa o 1  gl*ffa 2, fa han tycke da göo g*dt. 

Do faste dana feck han bara södo mjelk. Sinn kokte vi 
välling te nom, o sa flöttes han ud i swinahused i Nöten. Ja 
minns ojn gang ja ga nom vällingen hojd. Han stack noj 
tryned o brände se, ställde se sa pa bagbojnen o slo se pa tryned 
mä fåfödono 8  sa f*öt han konne. De va ledt gjoot au me. Ja 
ska allri göra sau mojo. Sa plackade vi fint grajs o bla au gul- 

93 Kallnade (kblnada ••••• kölnada). 
94 En torrvedsstickas låga. 
95 Smälta talg. 
96 Lmalf. gn4ada. (ä.)- gnavada (y.). 
97 Smattrade. 
98 Fått grisar (fira < feeria); jfr r-ljuden s. 135. 
99  Spädgris. 
1  Saknas i Ms. 
2 Öffar och glöffar, ljudhärmande verb. 
3  MS fafödono men riktigt feifödono s. 78. 
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maunsa 4  o swinatisla o hackade smautt o strödde gröbe 
pau älla mjöl o vajtte da mä mjelk älla s§pp o göö nom. 

Sa buo 7  bedana o 7*  bli fa langa. Da to fao na hagatgng 8  
o bröd au dom mä. Om sömmaren 9  fe han gau ude stonnom. 
Men fa han 1° inte skolle pöda 11  o göra skag, satte fao en staul-
traussring i tryned pau an. Stackals liden! Dau skreg han. Va 
da en hane, jojllades han. Fa oone 12  velle vi inte ha. Han blio 
allri rittega fojdo; o fläsked blio strajnt 13  o smauga illa; o sa 
blio han ilsken. Men na dessa troj sagono va övo, feck han va 
i fre te dön. Na han ble starre, kom han ud i swinahagn. Däo 
hade han ett lided hol onne hoddan, däo han lau. Feck han 
lide bos 14, to han säl i monnen o bao in o bäddade. Na pärono 
va fäoga, sa buo vi o gi pau an 15  far allvara. Pärono koktes o 
stöttes, o sa blajnnade 16  vi gröbe o lide shp i. 

Strajs fare jul ble da slajt 17. Dau gömde ja me sa lajnt 18  
botte ja konne o satte fingrana i öonen far o sleppa o höra 
skriged. Da tölte ja inte, ffinn ja va rätt gammal. Sa kom ojn 
au naboana far o hjälpa te. Fa da feck va twau te o haulla. 
Fao stack säl, o moo råde 19  i röön 2°. Da feck ja göra, na ja 

Maskrosor. 
5  Ett slags tistel. 
6  Gröpe, grovmalen säd; om formens utbredning se Arkiv NF 

59 s. 88. 
7  Började; om formen buo se r-ljuden s. 38 if. 
7* Ms i. 
8  Kniptång. 
9  Ms sommaren. 

1° Ms ha. 
11 Rota. 
12 Orne, fargalt. 
13 Fränt. 
14 Boss (lmalf. bggs)= halm. 
15  Ge på honom = göda honom. 
16 Blandade, jfr Arkiv NF 59 s. 78. 
17 Slakt. 
18  Långt, jfr Arkiv NF 59 s. 77. 
19  Rörde. 
20  Röe, blod som tillvaratages vid svinslakt, uppblandat med 

mjöl. Ang. ordets utbredning se Arkiv NF 59 s. 93. 
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ble sa gammal, sa ja toö 21  va mä. I lsOogrydan hade vi groft 
rumjöl älla pölsegryn 22. Däo rann blod. 0 sa feck en rara i 
ad mä 23  gr§daspagn, sa inte blod feck kollna. Na sa lived va 
slut, sattes do stora jäongrydan pa fyon o vann koktes. Grisen 
laas i bygan o skaullevanned slos pau an, te tod lössade. 
Böstono pa ryggen töö vi vara pau far o ha te bösta. Na 
tod va auplackad, ragades grisen mä 23  hwassa kniva o twät-
tades rojno. Sinn skaos han opp o inälvono toos ud 24. Na han 
sa va twättado inväotes mä o bö'ön ud i da kaulla »hused»", 
va do vajsne 26  manffilkens aobe mä slajted slut, o nabon, som 
hade 27  hjolped te, geck hojm. Sinn va da moo o vi, som skolle 
kränga o rensa fjälston. 0 na da va gjoot, sa fjällade moo pöl-
sono 28. Da va da ingen annan som dudde te. Få kom da lide 
fa meen röö i na pölse sprack hon i koged 29. 0 moo hon vesste 
bajst ho meed som töltes. Men vi gjoo pölsepinnana. Sinn kom 
da oj!! onne do stora grydan igen: pölsan skolle syas ". Da 
to troj timma. Da va faled o ajda pölse, som inte va vajl söön 31  
fa grynen konne badna 32  i bugen. Moo talte om na käring, 
som hojtte Mätta. Hon hade sprängt se au nysöna pölse o döö 
au ad. Hojlla tina pölsan kokte feck nöOn stau övo grydan mä 
en hwasso pinne i näven o sticka hol pa do pölso, som blee 
f011a au väo o komme opp. Sa snaot pölsan va söön, skolle 
riöin au vos pauga gau te den som hade hjolped te mä slajted 
mä na väoma pölse. Hon feck inte va fa 33  liden, men vi too na 
inte gäona fa stoo hällo. 

21  Torde, vågade. 
22  Korvgryn. 
23  MS rna. 
24  Passivformerna mindre genuina; jfr s. 10. 
25  Förrådsrummet; jfr s. 42. 
26  Vuxna. 
27  Saknas i Ms. 
28  Stoppade mor korvarna. 
29  Under kokningen. 
39  Sjudas, kokas. 
31  Kokt. 
32  Svälla; sydligare balna; jfr Arkiv NF 59 s. 78. 
33  MS få. 
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Dan ajtte hackades da som skolle va te hackepölse 34, o 
doj 5  fjällades. 0 longono gjoos te longepölse 36. Sinn saltades 
istrono 37  noj i istospannen. Plackefetted 38  plackades, rensades 
o smältes te smolt. Na da va vajl stejt o lide pebor o salt i, va 
da ligga sa g*dt som sma o ha pa bröd 39. Da som ble pa jäo-
ned, na smolted va öst au, kallade vi grojva 40  Na pölsan bloj 
kaull, skaos hon i skivo o stejtes mä grojva pau. Da va Odt. 
0 sa finge [vi]" grojva som sul te bröd. 

Au grisahuud 42  gjoos fläskost 43. Da va ändau da bajsta 
au hojlla grisen. Men ja onra, om nön kan göra sa goo fläsk-
ost som moo. — Födono koktes. 0 va da nö*n i hused, som 
inte kände te sisälmsticked, feck han gau te nabons mä en 
grisafod. Men han feck inte ta monn ojtt bojn hau gangen 44. 
0 va foden rätt auskoon 45, va da tjufira bojn i an. Ja, da va 
sannt; den samme stackalen feck ossa gau te nabons ajtte ett 
»rompedra»46  fare slajted. Men da grinade doj öd an. Na 
fläsked va bleed kaullt o fast, saltades da noj i saltekaod i 

n Hackkorv. 
35  Korvarna. 
38  Lungkorv. 
37  Isterhinnorna. 
38  Fett, som plockats från djurens inälvor. 
38  Best. f. brödet. 
48  Grevar; plur. tantum. 
47  Saknas i Ms. 
42  Best. f. lmalf. gAsahåttd < gr'rsaht'Adat ; jfr htzud s. 62. 
43  Pressylta. 
44  Varje gång. 
45  Avskuren. 
48  Rumpedrag, egentligen det slag med svansen, som en ko ibland 

ger den mjölkande; alltså abstrakt betydelse; här skämtsamt åsyf-
tande något »konkret», som ej finns och sålunda ej kan avhämtas. 
Ett liknande skämt, som förekommer i Glimåkra, är att skicka någon 
»oerfaren» efter kastvind (kastemn), den vind, som användes, då man 
kastar, d.v.s. rensar t.ex. råg (från agnar). En ej alltför klok yngling 
sändes en gång till ett apotek för att köpa för 25 öre takaskrig 
(tuppskrik), något som i hög grad skulle befordra den unge mannens 
skäggväxt. 

47 Lmalf. kaylt kalt. 
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fira fläskasio 48. Da gjoo fao, fa da va ett tojnt aobe. Na da 
hade ligged däo na ti, hängdes da opp pa huslöwted te o tarras. 

sinn dudde daj o ajda spege ". Ja, da va om grisen daj. 0 
najsta vauo kom da en nyo liden grisakulting, som feck gau 
igönom presis da samma. 

Katt älla kätte 51  hade vi stonnom far o ta möss. Men hade 
vi inte bleed au mä flojo en katten to, sa hade do aajd opp vos. 
Fa katten bloj snaot en lado stuukatt, som inte gad o råra se 
ajtte mössna, fann do nappade nom i rompan. Men da va roled 
mä en katt, fa han va sa fino o rojno o granno, o sa spannt 
han, na han va gQ6, o sa konne vi niba nom i rompeajnnen 

arras mä nom, sa han spottade o frajste o slsöd rygg o lo 
rompan gau [i]52  böjlo. Men dau va han inte goo; o dau konne 
da hända han brute klQöna 53  mä, sa vi finge lide betalt fa 
beswäod. Men rolegast va da mä källingana. Doj va *Ile sa 
legse. 

Na moo geck i fajhused o skolle mffika, kom Ole katten mä 
sad däo o tittade sa snauot ajtte mjelken, te han feck lide mä. 
da feck han. Hauw gang. Men allri konne en lida pa en katt. 

»Han slicka se om monnen som en skalego katt», saa oostäd. 
Kom han te mjelk älla flöd, sa labade han, sa länge han konne. 

feck han fatt i ködmad, sa SMQ45 han se. I brest pa annad 
aud han bi.* mä. Ojn gang ga ja nom na br§skape, o do ble 
sedanes pa tänna. Sa rolego han sa ud, na han skolle ta na lös 
mä fatassana. Ble han meed solten, sa jaummade han o skreg 

rojste se opp 54  öd bojnen pau om. Ällasa nöjde han se mä 
stryga se mod smalbojnen. Men en katt kan bynka 55, na 

48  Dessa kallas även lmalf. st4o. (Grisen styckades i 4 delar). 
48  Tungt; jfr Arkiv NF 59 s. 78. 
5° Äta spicke= äta torkat eller rökt fläsk; jfr röka spicke, se vidare 

Swenning s. 508, Hedström s. 20. 
Kiitta = katta. 

52  Saknas i Ms. 
53  Lmalf. kl4maa k16ona. 
54  Saknas i Ms. 
55  Tigga. 
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han vell ha nö*d. — Men som sajt va, nn honn hade vi inte 
te o morra pa 

Höns da hade vi ett halt dösen " o stonnom en tacke mä. 
Vajlen 57, som do sode pau om neten, sad i hoddan. Fa da 
majsta finge do föa se säl om sOnmaren, men sa reve do o 
raspade llavana 58. 0 na da va ru nära hused, fl» do rätt illa 
mä an ude ve kanten. Do hOppade opp o töö straud i näbben o 
böjde nojöd, te do komme te öused 59.1 uotahaan " finge do 
allri komma, fa dau va da snaot slut mä häoleghojden. Om vin-
ton strödde vi en näve hön te dom dau o dau, ällasa drävade 61 

vi hörakneble 62  mä lide söna 63  päro o mjöl 64  o vann. Da va 
da majsta do finge. Lide äggaskal skolle do ha, älla gjoo do 
vinnäjgg.6 5  

Na na höne skolle böjra o göra, geck hon o skräppte 66  i 
flojre da, f*nn da bloj nön alvara au. 0 na hon hade gjoot ett 
äjgg, ga hon te ett kacklane, sa da höodes i hojlla grannhälled. 
Sa en konne nak veda, nau da va bleed. Men stonnom hände 
da, na na höne hade hitt ett hol 6.7, som ingen veste om, öd 
hon gjoo i tösthojd, fa ingen skolle fau veda da. Men da va na 
illmarega höne. Henne feck en vajta vajl, om en skolle fau fatt 
i äjggen. Men da va majst umöjled o vajta ud na illmarega höne. 
Fa hon ge allri pa reen, na nöOn tittade pau na. Men vajnde 

58  Lmalf. &lisan (ä.) dusin (y.); Om ordet se Swenning: Stu-
dier till E. Olsson s. 223 not 8. 

57  Lmalf. vågen vålan = hönspinnen. 
58 <alla vaghna= överallt. 
56  Axet — lmalf. oys växlar med as (ä.); jfr Arkiv NF 59 s. 77. 
60 Blomsterträdgården. 
61  Dräva = blanda mjöl, sönderstött potatis m. m. till hönsfoder. 
82  Fröhus av lin. 
83  Lmalf. såna (ä.) sena (y.); jfr Arkiv NF 59 s. 81 (mom. 29). 
64  Om utbredningen av formen lmalf. »go/ se Arkiv NF 59 

s. 78 (mom. 11). 
65  Fr. o.m. vinnäjgg (alltså å s. 73-112) 19 former med men 

blott 2 med ä. Vindägg= ägg utan skal men med en hinna som 
hölje; jfr sydsk. *vingelägg. 

66  Skrockade. 
67  Bör vara köl. 
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en se bara om, • sa va hönan 68  botte pa na haunnavajnning. 
0 sinn feck en inte soj na, fönn hon hade gjoot. 0 dau 69  saa 
hon allri ett oo. 

Hönsen gjoo fa da majsta i troj ugo, o sinn laa do se pa 
äjggen o velle ligga ud dom. To en äjggen o gävade 70  bott 
hönan, sa geek hon ikring o va arg, porrade opp fjärana 71  o 
skrackade. Men feck hon ligga, sa lau hon nOt o da udom na 
lilla stonn hon va oppe o feck nifo§d o ajda. 0 na kylingana 
komme ud, sa ge hon o lette opp mad te dom; o na hon hade 
hitt ett koon älla en mak älla bagge, sa glackade 72  hon far o 
lacka did dom. Da gjoo tacken mä, na han hitte nd g*dt. 
Dau lackade han did hönono, o do finge ta N han .hade hitt. 
Då 73  grannt gjoot. Gau du o göo sammaledes! 0 sa konne 
tacken gala. 0 då na stora konst. Vi pauga fasöjte o göra da 
ajtte, men da lod inte vajl. Ojn o annan gang gjoö na höne 
ett fasög. Men twi, da ä ledt. Höno sko allri gala, fa da 74  lödo 
gäled 75. 0 do sko inte hällo tro do ä grannare en tacken, fa 
da ä do inte. Titta säl! 

Höns konna inte flya vidare höjt. Do flaugra 76  nak må 
vingana, men da blio inte meed au — liasom manga mänsko. 
Men va da na höne, som flö övo da hon inte feck löv te o flya 
övo, sa klippte vi vingana au na, o da hjalp 77. Da hjälpo pa 
Olk må. 

Da va inte tidt vi hade rau te o ajda äjgg säl o dau inte 
söna älla falorada, da skolle bli fa dyot, udan som äjggamad 78. 

68  Ms hönen. 
69  Ms da. 
79  Drev bort. 
71  Ms otydligt, trol. fjäranad, fel för fiärana; om ett liknande fall 

mennad för menna, se s. 58. 
72  Glocka (glitka) (ljudhärmande): kackla sakta (för att därigenom 

kalla på och samla kycklingarna). 
Dä = da ä. 

74  Ms dö. 
75  Låter illa. 
76  Flaxa. 
77  Ms hjälp. 
78  Ms ajggamad; äggröra. 
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Fa dau va da mjelk o mjöl i mä, sa da fyllade lide bädor i 
bugen. 0 äjggakage finge vi bara na vi ginge te Mimen 79  mä 
mjelk te höstagille älla brydegille. — Do majste äjggen sauldes. 
Ja minns, na ja ge te stan mä ett tju äjgg. Ja skolle fastaus 
hannla lide mä. Ällasa va da lajnt o gau troj mil mä ett tju 
äjgg. Om n§tten lau ja i Najsby ", en fjäringsväj frau stan. 
0 däo fe ja ligga må pjältana pau pa na trajs*ffe. Da va kallt, 

ja frös. Na ja sa kom ud, va da snyfog 81. 0 ja va sa fafrösen, 
sa ja tO inte gau längo bott udan vajnde om o jaskade 82  mod 
hojmmed igen mä min äjggaka ". Dau hade ja gåaud fem o 
na hala mil udan gajn 84. Na uge ajtte ga ja me i väj 85  igen 
mä äjggen. Na ja kom te stan, geck ja noj i en källare o skolle 
säjla äjggen 86. Däo va ett kwinnfOlk, som köpte dom. Na hon 
sa skolle ta opp dom, va ojtt gäaud i kris ". Dau buo hon o 
skänna pau me 88, sa ja va rätt tjojo au ad. Sa meen lojsam-
hojd ha ja allri hatt far ett tju äjgg mojo. 

Hauw vi gjoo au hönsen, na do blee fa gamla o göra, da 
minns ja inte. Moo velle inte placka na höne, fa hon tölte inte 

soj da preckeda skinned. Na kwinne, som geck mä baon, 
skolle allri soj ad, fa dau ble baoned liadant". Men moo maudde 
illa au o soj ad. 

Gäss o änno hade vi inte. 0 ja voj inte nöd ställe, däo 
do hade ännor o ällinga. Men i Hffimen laa do pau en kull gäs-
linga om vauon, o pa hösten fedade 89*  do dom o saulde i stan. 

79 Gården Holm i Hjärsås s:n; jfr s. 61. 
8° Näsby. 
81 Bör vara snyfög, Imalf. snirnig växlar med sngfndig. , - 
82 Jfr s. 47. 
83 Äggkorg, lmalf. ka <kon <kör; det vanligaste ordet för 

»korg» är kass; jfr s. 30. 
84  Till ingen nytta. 
84  MS vaj. 
86  MS ajggen. 
87  Jfr lmalf. Utsa lase, kisa tase, se Arkiv NF 59 s. 79. 
88  Banna mig. 
89  Växling, ligadant bgadant ä. och nordligare, hadant y. och 

sydligare. 
89* Gödde. 
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Gausapäna brutes te o skriva mä. 0 fjäon o duned va bra o 
st*ppa i pudo 9°. Da hade vi hojmma inte rau te o ha; vi hade 
hönsafjäo o, som do brute o sia, fulafjäo. — Gässen hjögg en 
inte huded au som pa hönsen; gässen skolle stickas. 0 do brute 
sia, öd en ska sticka na gans mällom knajn. Men mä da mojnte 
do, öd en skolle haulla gausen mällom sin ejn knaj 91,  na en 
stack na. — Duo" va da ingen som hade i nabolad. Men da ä 
granna fula o snälla. Hånen kallades duok. 

C. Vill jgo 91. 

Vargen ha inte fonneds i Skaune i mina ti. Men i mina 
farällras ongdom va da g*dt om varg 99  i do stQö skoana. Fao 
va mä om o skuda en varg i Sebbamaken 94  strajs ve mett hojm. 
0 na vargen va döo, som do trodde, bonne do hob bojnen, o 
twau au siFyttrana boo nom pa na slang. Men han vagnade te 
igen o hjögg ajtte bojnen pa den, som geck fare nom. Sa matte 
do lägga noj an igen o slau hajl an. 

SOmma vintra, na vargana va 95  meed näogauna 96, ljustes 
ud 97  skallgang ajtte varga. Dau samlades nilked fra trojlla fira 
sQjna 99  far o gau skall. Fra hauw gauo skolle gau om n älla twau. 
Ba moo o fao hade vaad mä om sadan skallgang. Onga pauga 
o kwinnfOlk skolle gau skalled, o slsyttrana skolle stau o 
passa pau graubojnen 1,  na han kom. Dau konne do rensa en 
stoo sko fa varga. 

90 Kuddar. 
91 Neutr. plur., »sina egna knän» resp. »vilda djur». 
92 Duvor. 
93 Lmalf. var) valv val?). 
94 Sibbhultsskogen. 
95  Saknas i Ms. 
96 Lmalf. neeDgeigna (ä.) 0.ngått,na (y.); jfr s. 23, 53. 
97 Utlystes. 
98 Tre å fyra socknar. 
99  Ms i. 
1  Ordet gråben är nu föga känt bland allmogen. 
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I Smaulann va nak vargana ännu varre en hos vos. Moo 
talte om, öd do jävade fajd ajnna fram te husen. Na hon va 
sju auo, hade hon sojtt da ve sett hojm. Na hon höode fajd 
komma besanes, geck hon ud o skolle soj, h* da va. 0 na var-
gana komme i skokanten, buo hon o skriga, o dau vajnde do om. 

Räv va da gOdt om i makono. Manga ganga ha ja höot 
rävekan 2  tuda 3. 0 hon har inte n*d grannt 4  maulföre, da rä-
lega lived. Ojtt o annad fauor 5  0 l*mm plackade räven bott i 
skon. Men ja kan inte minnas han bed nö*d au vauo 6. Men da 
hände nö*n gang, öd ett fauo ble botte o höodes allri au, o da 
hade vall räven nappad. 

Ojn gang komme Hlma-herana 7  te vauot o saa, öd do hade 
ringad en räv i Pauapa haa 8,  strajs sönnor om vaura kwäon. 
0 nu velle doj, öd Swän o ja skolle gau må o skriga. 0 da 
gjoo vi. Ja kommo nu inte hu, ho manga vi va, men vi va vall 
ti älla töl. Slsyttrana stoo vajstor om myona o did köode vi 
räven. Ojtt skod feck han i bringan, o ett annad to au da ojna 
bagbojned, sa han asade daj. Men inte bloj han däo. Vi ginge 
ajtte nom hojlla den ajttemiddan men finge inte soj an. Dan 
ajtte buo vi, däo vi hade slutad om kojilen. Han hade ligged 
pa en höjo hall i°  om neen, o däo hade han bload " meed. 
Sa follde vi nom övo aun 12  in i Swänstapa hölte 13  o sin mod 
östo fabi Pauap bott mod Immelsjön. Den treej dan ginge do 
övo sjön o in i Blegen 14. Men ingen räv finge do. Na vi sa va 

2  Rävhonan. 
3 Tjuta. 
4 MS grant. 
3  MS fä0r. 
6 Neutr. pl. 
7 Holmapojkarna, d.v.s. pojkarna på gården Holm. 
8 Påarps hage. 
9 Myren. 
to Sten; jfr s. 15. 
11 Blött. 
12  Ån. 
13 Hylta = bokskog i stenig sänka. 
14  I Så fall i Jämshögs s:n. Troligen voro de dock blott i Vånga 

s:n i Villands h:d. 
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lide nOr om Gyyvig 15, bloj ja fa trätto o gau mä längo. Swän 
o ja follde sa sjön te Äbbap 16  o sin hojm. Men da va inte lajnt 
frau ja inte hade kommed hojm den gangen. Ja hade gåaud 
mä stora trajsko i knajsjybo sny 17  mojor en twau mil. 0 te 
sist vant 18  ja inte mojo. Ja velle bara sätta me i snyn o söwna. 
0 hade ja fåaud daj, sa hade ja allri vagnad mojo. Swän 
skrände 13  o fasöjte o fau me mä. Men na vi voo fem minuttos 
väj frau hojmmed, va da majst umöjled o fau me längo. Men 
hoo da va, sa kom ja ändau hojm. Ajda konne ja inte o inte 
söva. Ja najstan yrade. Da kändes ro jnt au uhyggeled. 0 räven 
hade ja inte sojtt rompan au en gang. Ja, ja ha allri sojtt en• 
levanes räv villo. Den ende glaaj ja hade au da dära slsyttrid 
va älle öre, som vi finge te mans far en hare, som do sisöde. 

Haren. Hara va da gOdt om i makono. 0 stonnom komme 
do in i kaulhaan " o nöslade 21  pa kaulen o aude nom mä. 
Hauw haren hade vaad, konne en lajtt so 22:  om so5mmaren pa 
haralOtana, som inte legna andra bota, o om vinton pa spån 23, 
som inte legna annen spä. Haren sätto fåfödono i ra ajtte hin-
andra o bagfödono ve sian om hinandra mä den ojne foden 
lide längo fram en den andre. Räven sätto *11 sin spå 24  i na ra. 

Fao brydde se allri om haren, den gåd han inte o offra 
ett skod pau. Men onga sisyttra slsöde nom, hauw han rautes 25. 
Då fasta slsytten hade o göra, sinn jösse va stybbto, da va o 
skära nosen au an. Fa haren hao owanlippan klöven. 0 fau na 
kwinne som ä mä baon soj daj, sa blio glötten haomynto. Da 

15 Gyvik; by nära Immeln i sydöstra delen av Hjärsås s:n. 
16 Ebbarp, by i östra delen av Hjärsås s:n. 
17  I snö upp till knäna. 
18 Orkade. 
19 Lmalf. skreenda (ä. och nordligare) skripnda (y. och syd-

ligare); jfr s. 8. 
20 Köksträdgården. 
21 Nafsade. 
22 So .= sol.  
23 Spåren. 
24 Neutr. pl. 
25  Råkades = var de träffade på honom. 
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hände däofa allri, öd en feck soj en döo hare mä nos. Sinn 
sprättes bugen opp o inälvono toos ud o en ojnegrojn pottades 
in i ställed. Da va rätt beswäoled o flau en hare, fa han hade 
sju slsinn o en konne inte fau auw dom *Il pa ojn gang; ojn 
feck flau nom twaulla troj ganga. Bagfödono brute vi te o tarra 
skrivtauwlono mä i skolan. 

Harens släjting kaninen va da ingen [ii" nabolad som 
hade, sa vidt ja kan minnas. 

Odön 27  konne en stonnom fau soj spa au ve bäckana. Ojn 
gang sau ja en odo ve na grob i vangen. Ja trodde da va en 
honn o geck nämmo far o titta pau an. Da glodde han pau me 
o kröb sinn noj i vanned i groben, fa hon va föll auw vann. 

Igane 28  va da Odt om i skon. Ja minns, na ja sau fira pa 
ojn gang pa en trajstam. Do spronge twau pa hauw sian o 
tittade hinandra i synen. 0 na do sa raute pau da 29, sa skrege 
do o spronge te andra sian o tittade. Iganen va grann 30  o soj 
pau mä do stora rompan i väod langs ryggen, na do sode o 
pelade fjällen au feopyttono älla gränepyttono 31. 0 däofa va 
da manga, som hade nom 32  i buo. Dau va da i den ojne ajnnen 
au buon älla bäjgge 33  ett staultrausshjul, som han konne 
springa i o snorra 34. Ojn gang ja va vajtepaug pa ett främmad 
ställe, däo do hade et igane, skolle ja gi ad mad. 0 dau passade 
da pau o slant ud. Ja ajtte o skolle fasöga o fau fatt i ad. 
Iganed kröb in i ett stojngäo 35. Ja stack in näven o feck fatt 
i rompan. Men iganed kröb längo in. 0 dau 36  ja inte velle 

26  Saknas i Ms. 
27  Uttern. 
28  Ekorrar, lmalf. 4gana igane; om olika former av detta ord 

se Arkiv NF 59 s. 88. 
29  Råkade få se varandra. 
30  Neutr. plur. 
31 Furukottarna eller grankottarna. 
32 Felakt. pron., igane är neutr. 
33 Lmalf. Uwe, biega (y.); jfr ordets skrivning s. 12. 
34 Då ekorren sprang i hjulet, snurrade detta runt. 
38  En gärdsgård. 
36 Na vanligare. 
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släppa, sa ble rompan rebad. Te sist feck ja jyod om nacken. 
Dau vajnde da pa huud o bed me i tommen in te bojnen. Ondt 
gjoo da, men da feck inte hjälpa. Ja hade da fast o släppte da 
i buon igen. Men sa da sau ud mä do tolösa " rompan! 

Ojn gang hade ja fåaud ett igane opp i na grän 38, SOM sto 
pa en slajtto plan. Da ska ja ta, täjnte ja o kröb ajtte. Na ja 
sa hade knappt twau alna igen te t§ppen, sa sad iganed pa 
t§pptalled 39  o reste 40  pa rompan 41  o saa »tjirro»42. 0 na ja sa 
näomade me ad ännu' lide te 43, sa to ad ett skott ud i loften 
o feck fatt i do nojaste grojnana pa nämsta grän. Nänej, ett 
igane igna " inte, om da ossa soj igneled ud. 

Na vi va ude i maken o gjoo nö§d, hade Swän bössan 
mä. 0 feck han ett igane inom skodhaull, knäppte han ad. Da 
va da enda han hade löv te o skuda, sinn vi hade slopped o 
yda vildt te gauon 44 . Da va inte meed fett pa ett igane, kanse 
te sul fa ojn te ojtt maul, om han inte va fa stgöslugen 46. 
Men gOdt va ad. Skinned va grannt om vintoti, o han feck säjs 
sisälling far ad. 

Pinnswin 47  konne en fa soj om s*mmakojllana, na do 
luokade ikring sa tösst far o hitta nö§d o ajda. Råde en dau 
ve ad48, rullade da" ihob se o stack ud piggana. Fa do va rädda 
fa ffil ting udom ooma. Do konne do slaus mä o fau dö pau 
dom. 0 om oomen hjögg ad midt i synamented, sa brydde pinn-
swined se inte om daj o syntes inte ha ondt au ad hällo. Ston- 

37  Hårlösa. 
38  Gran; jfr Arkiv NF 59 s. 78. 
39  Tall = översta skottet på fur och gran (årsskott); äldre skott 

kallas ej tall, blott det sista. 
4° Skakade. 
41  Ms rompa. 
42  Ljudhärmande; återger ekorrens läte. 
43  Vanligare är kom lide nämmo. 
44  Hisnar — En ekorre bävar inte, om det också ser kusligt ut. 
45  Råbelöv. 
46  Glupsk. 
47  Igelkottar; jfr fsv. pinnsuin. 
48  Felakt. pron.; det borde ha varit pluralformer. 
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nom too fOlk dö pau pinnswinn, söö ud 49  fetted (fa do voo 
meed fojda) o brute da te skofett. 

Möss hade vi ondt au o fasöjte *11 medel far o bli auw mä 
dom. Fao hade stonnom fluukrudd 5°, som laas i nöd ajdled 
däo mössria hjölle te. Dau finge vi ölle veda, hauw da va lajt, 
sa vi inte skolle skaa vos pau ad. /knasa hade fao da innelaust 
i sina kistelädeke 51. Han köpte daj au kringgangekrämmara 52, 

som Ole hade »lide hwett» i en pose. Men na en velle köba, 
sa feck en allri näwna da ve da rätta naned; fa da va fabööd 
o säjla da udom pa abeticked 53. 

Katten skolle ju ta möss, men da va han fa lado te. Do 
majste too vi i fällo. Ö fällo gjoo vi au mang sia. Stonnom va 
da en ring i en buu, som sprätte opp o kwalde jyod, na da 
nappade i fläskabiden, som sad innanfare. Stonnom va da ett 
hol " mä staultrausspigga ikring, som fjärade inöd, sa musen 
nak 55  konne komma in men inte ud. I na sadana fälle konne 
vi samla flojre pa nOten. Pa na andra fälle va da na loge 56, 

som slo noj, bag musen, na hon hade gåaud in far o smauga pa 
fläsked. Men däo bloj bara ojna hauw gangen. Fläsk va da 

, majsta vi hade te bojde 57; fa na da swojdes 58  lide, luttade da 
sa giklt langa väja o lackade did kräjgen. Men do bajsta fällan 
va ett hjul mä fira aoma. Pa ajnnana au aomana sad fläsked. 
Hjuled sad pa ett lajnt skauwt, som laas pa en bänk, däo 
mössen brute o va, o hjölls fast mä en stojn. Onne hjuled sattes 
na bajl 59  vann. Ojn maan hitte vi twau o tjuu möss i bajlen. 

49  Kokade ut. 
50 Arsenik. 

Kistlåda. 
52  Gårdfarihandlare. 
53  Apoteket; i mina egna uppteckningar har jag endast formerna 

abataat(- d) resp. abotacat(- d). 
54  Bör vara hö! (Ms hål); jfr s. 73. 
55  Ms nok. 
56  Lucka (kg). 
57  Bete. 
58  Sveddes. 
59  Balja lmalf. båga (5.) —basl (y.); om utbredningen av olika 

former se Arkiv NF 59 s. 78; om metatesen se r-ljuden s. 136. 
6 
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Men da va lide uhyggled o tänka pa ll do mange jyon, som 
semmade ikring i bajlen, te do säjnte se. 

Rötto 60  hade vi inte tidt. Fao talte om, öd han lau na nOt 
ude i hused o vagnade ve han feck höra nö*d besynnoled ly. 
0 na han el sa tittade opp, sau han na rötte o na vesle slaus 
pa skrobbebänken 62. Han ste opp o geck bott te dom. Men do 
va sa opptana 63  må hinandra, sa do göö inte ajt pau nom, 
Orm han tö röttan i nacken. Dau sprang veslan. Men röttan 
vajnde pa huud o bed fao i tommen, fbn han feck dö pau na. 
Han ge dan in i stuan far o binna om fingon. 0 rä som 64  han 
kom in, saa han: »Ja tro da blöö.» Moo vagnade i dasamma 

höode daj o ble falega rädd, fa hon trodde, öd da hade vaad 
tjua o velle 65  göra nom nöd ondt. 

Näbbmöss såau vi stonnom ude i v4ngen, men dom hade 
vi allri ondt au. Inte hällo au syoka o mullvada 66  udom daj, 
öd do kastade opp syokabonka 67  pa agor o äng. Ojn gang töö 
vi en mullvad 68  levandes. Han hade kommed opp au sett hol 

raute inte noj igen, fa han kan inte soj. Men sa fino han va 
pa skinned! 

D. Villa fula. 

F jäoliänen 69  älla tjädon va den staste ful, som ble slsöden. 
Om ajttehösten ginge vi ud i skon i kojllningen 70  o lyddes ajtte, 

60  Råttor. 
61- MS ha. 
62  På en skrubbstol. 
63 Lmalf. öptana öptana (ä.) växlar med öptåna (y.). 
64  Rätt som = just då: 
65  ... öd da hade vaad tjim  o velle göra (anakolut); det borde 

stått o vellad göra, jfr s. 23, 24. 
66 Sorkar och mullvadar. Troligen är »o» fel för »älla», då syok 

år den dialektala benämningen på en mullvad. 
67  Jordhögar. 
68 Rspr-ord. 
63  Om detta ords utbredning se förf. i SOÅ 1937-39 s. 23 if. 
70  Kvällningen. 
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häu fjäohanana satte se. Pa na tuu 71  laa vi en käpp, som pejte 
öd da haulled, däo vi tyte en tjädo hade satt se. Om mänen ajtte 
ginge vi ud pa slsyttri, fönn daningen hade synts. Dau hade vi 
na löjte au jäonbaunn hänganes pa na langa stang o kaauvej 72  
brännanes i löjtan. Na vi komme te käppen, In 73  vi ojn ojll 
däo. Lide längo fram i samma rättning ojn te o ännu ojn. Sa 
hade vi troj ojlla i ra. 0 i ra mä dom ginge vi framöd sa töst 
som möjled o ljuste i töppana, te vi finge soj fulen, däo han 
sad o söv. Om vi böolade 74, sa han höode da, sa flö han kanse. 
Men om han bara sau ljused, brydde han se fa da majsta inte 
om daj, fa da va sa besynnoled o uvanled fa nom, sa han 
trodde inte da va faled. Pa da vised geck slsytten nämmor o 
nämmo, te han kom inom sködhaull. 0 fa da majsta ble tjä-
don däo. 

Stonnom skode do fjäohanen ve leg. Da va om vauons ti. 
Dau konne en fau höra nom spela i skon. Na skytten höode 
daj, smö han se sa nära han 06. Men sin feck han va fasejtego 
o inte rara se, fönn fjäohanen 75  kom te sissaned 78  na han saa: 
»ssss». Dau hvacken 77  höode älla sau han. 0 dau konne slyt-
ten springa sju sti. Sinn fe han vänta te najsta sissane. Pa da 
vised konne han komma inom skodhaull. — Sinn ja minns va 
da inte manga ganga fao va pa fjäohanasIsytte, fa da ble fäbö 78  
pa o skuda i Kullamaken. 

Men na oöhöne skod han ojn gang ulövanes. Frestelsen 
ble nom fa stak, fa hönan kom o 79  satte se i en beoketöpp 

71  En tuva. 
72  Ms otydligt; möjl. tjärved men tro!. kådig ved kavaj. 
73  Ms kicl, vilket måste vara fel för Ma. 
74  Väsnades. 
78  MS fjaohanen. 
76 Sisningen; »da 16do som chs», förklarade en meddelare rö-

rande tjäderns sisande. 
77  Ms otydligt. 
78  MS ftibö, troligen fel för filbö. 
79  MS i. 
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midt fa fastedånå 80. Fao hade bössan 81  laäd 82  pa väggen, o 
han ställde se i fastan o sköd. Oohönan flö bott övo vangen, 
sa vi trodde hon inte va raut. Men snaot sjånk hon mojo o 
mojo, te hon dratt 83  rätt noj. 

Orra o oöhöno 84  va da rätt Odt om i makono. Twau 
tapara bått ve köokeväjn, Harr-Olan o Knorr-Olan, va ude pa 
krybskyttri en gang far o skuda orra i Maulamaken 85. Da va 
rätt skomt o gobbana vesste inte om hinandra. Harr-Olan sau 
nö0d rårå 86  se o trodde da va en orre o sisöd. Men dau va da 
Knorr-Olan, som feck hajlswäomen där en ä som höjast na en 
placka 87  päro. Han feck ligga i troj ugo. Men da va bajst o tia, 
na hån va säl ude i samma ärene. 

Agohöns 88  konne da komma i stobben pa agrana, na run 
va inne. Men da va bara do som slsyttade fa ro slsyll som velle 
yda 89  hajl o krudd pa sa smau kräjg. 

Om s*mmakojllana konne en fau höra mookullan sia: 
»rarabiss», na hon flö övo vos. Mookullono hade sett bestämda 
strög, däo do 1le flöö. 0 ojtt saudant strög geck övo vau gauo. 
Sa vi konne seda däo o höra dom o soj dom i skomningen. 
Hon 90  konne ajdas, men vi si öde allri pau na. 

Beckasino 91  såau vi stonnom bott ve sjön o bäckana. 0 

80 Förstugudörren. 
81  MS bossan. 
82  Laddad. 
83  MS drält, tydligen påverkan från det följ. »rätt». 
84  MS oöhono. 
85  Skogsområde tillhörande torpet Målen (se s. 20); Harr-Olan 

eller Harren (hcirex) var en torpare, som bodde å Felebergas mark 
(i Emitslövs s:n) intill Glimåkra s:ns gräns; Knorr-Olan var inne-
havare av ett torp (knörans), beläget omkring 3 km. öster om Röena 
station i sydöstra delen av Glimåkra s:n. 

86  Ms reirrei (orimligt). 
87  Alltså i baken. 
88  Rapphöns. 
89  Lmalf. igla här= ödsla. 
90 Felaktig' pron., bör vara plur. 
91  MS Beckansino. 
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hassajögen" homrade som en hajst sa " höjt oppe i loften, 
sa han inte konne synas. Do " brydde vi vos hällo inte om. 

Viban mä sin lange tOpp pa huud såau vi vall nö0 enda 
gang pa tjarren. Niittaknarren älla spinneracken" konne vi 
höra majst hau s*mmakofil, na han knarrade i langa rao: 
»rrrr». Men ja kan allri minnas ja sau an. 

Trano o villgäss såau vi om vauon o ajttehösten, na do 
flötte, o ondrade §lle pa den granne auoning " do hade, na do 
flöö. Men do ginge ölle sa höjt, sa ett skod hajl allri konne nau 
dom. 0 allri säau vi dom slau noj. 

Änno va däo stonnom i sjön. Men do finge va i fre fa 
vaura bösso. Fao velle allri flaussa 97  i vanned. 

Twaulla troj ganga som ja minns kom feskahögen (må-
sen)" te MjöcAön. 0 ojn gang hitte vi pa den stoö hallen pa 
Vajstre mose bojnen au en fesk, som feskahögen hade aajd opp. 

Nö*n enda gang såau vi en häjo 99  höjt oppe i loften mä 1  
lang, smal bojn o lango hals. Da va en mäokväodeghojd 2 0 
liasa konne da hända, öd da kom swana flyanes övo vos. Ett 
på ganga sjonge doj. 0 da va grannt o höra pau: do klonkade 3  
sa fint sa. 

Den ful vi majst såau va vall skaden. Han va olle najse-
viso. Men dä bädor o va najseviso en najselöso. Skåden va 

92 Horsgöken, enkelbeckasinen. 
93 Saknas i Ms. 
94 Felaktig pron., bör vara den eller hanom. 
95  Troligen nattskärran (Caprimulgus europmus). 
96 Den vackra ordning (flygformation). 
97 Fara häftigt ut i vattnet och därigenom blöta ned sig. 
99  Det är troligt, att fågelnamnet feskahög (fiskahök) från början 

avsett fiskgjusen, vilken förr var vanlig i landet från Skåne till Lapp-
land. När denna fågel blivit alltmera sällsynt, har man samman-
blandat dess namn med måsens, feskamaug (fiskmåk). På sina håll 
i Skåne kan man ännu spåraden ursprungliga namnfördelningen. 
Jfr förf. i SOÅ 1942-45 s. 35-36. 

99  Häger. 
1  Ms rna. 
2  MS miioväodeghojd. 
3  Skrika, sjunga (mest om korp); jfr s. 87. 
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grannor o titta pau men inte o lida pau. Sin ree bude 4  han i 
trajn 5. Na skaden skrattade 6, kom da främmad. Men hitte 
han en katt i ett traj, skreg han 7, sa da höodes 8 i hojlla grann-
hälled. 0 dau samlades lIa skada did, sa vidt han höodes. 
0 dau konne katten fau ad rätt beswäoled. Men skaden feck 
da samma igen, om han va najseviso mod en sperr 9. Dau 
konne da samlas sperra i hondratal. 0 dau va do modega ", 
sa do sloo noj pa skaden den ojne ajtte den andre. 

Kratzgono va inte sällsynta hällo. Do va grofva loja fula. 
0 da hände, öd do too hönsakylinga 1  o ällinga 12. Do va meed 
fasejtega. Bara en mejade ajtte dom 13  mä en käpp, sa flöö do. 
Na do sloo noj pa en ago fa o hitta nöd o ajda, satte do ojna 
pa vajt. 0 na hon sau niin komma, skreg hon: »en kar, en 
kar. »14  Do andre fräjte 15  dau: »har an gevär, har an gevär? »14  

Om dau vajtaren swaote: »han har, han har»14, sa too do ölla 
te flöjten ". Ällasa brute kraugan bara o sia: »krä, krä.» Vi 
pauga brute o vella tarra snad 17  auw nosen mä trNjäomen. Men 
sau kraugan daj, skreg hon: »snaäom, snaäom 18.» 0 dau 
konne moo sia te vos: »höo du nu, 110 kraugan sio?» Älla: 
»snyd de, snabede 19!» 

Alekan 99  va majst hg kraugan, bara lide minne. Ve gam- 

4  Ms buden. 
5  Ms otydligt, dock säkerligen trajn. 
6  »Grinade» är vanligare. 
7  MS ha. 
8  MS hoodes. 
8  Sparv. 

10  Rspr-ord. 
11 Lmalf. kbm ayfilaga ånsa Oka. 
12  Ankungar. 
13  Siktade efter dem, hotade dem. 
14 Möjligen r ovokaliserat för att återge kråkornas kraxande. 
15 Lmalt frd. freekta fr4te, fretyda= frågade. 
16  Till flykten. 
17 Snoret. 
18 Snorärm, om liknande utrop i Kivik se Cappelin a. a. s. 132. 
19 Snörbete =snorig pojke, snorgers. 
20 Kajan. 
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me! köoketoon 21  flöö doj ikring i hondratal o skrege. Fao 
talte om, öd na glöttana lajste fa prästen i Hjäose 22, sa brute 
paugana o ta alekeonga. Men alekono hade sina rea onne tag-
sisägged pa köoketooned. Däofasa hade herana en fjälastompe 23  
mä se opp i toöned. Ojn hjöllt 24  fjälen ud om toongloggen o 
en annan kröb ud pau na o to ongana. Sa hände da ojn gang, 
öd den som hjöllt fjälen saa te den andre: »nu ska du gi me 
hälten.» »Nääj», swaote han. »Dau släppe ja», saa den faste. 
»Sa släpp dau», swaote den andre; fa han trodde inte, öd han 
skolle göra da ändau. Men han släppte. 0 han som sto pa fjälen 
dalade rätt noj. Den andre bloj fastaus räddo o sprang noj, fa 
han trodde den som fjöll 25  hade slaad hajl se. Men i trappono 
mötte han nom mä ojn onge i hauw näven 26. Han hade en 
lango fauosisinnspäls pau o da blajste bra, sa han sejlade sa 
grannt noj pa köokegauon 27 . 

Keipen" va stoo o swauoto, sa han bläjnte. Han hjöll se 
majst i skon, däo en konne höra nom roba: »skrau, skrau 23. » 

Han velle fastaus ha ett skrau au ett dödt jyo. Men ve höjtilega 
tefälle " klonkade han sa grannt sa: »Kackelikang, kacke-
likang», sa da höodes vidt ikring. 

Den grannaste au kraugefulana va skoskaden älla agane-
skriged". Han hjöllt se bara i skon. Fao sköd stonnom en 

21 Neutr. pl. 
22  Hjärsås. 
23  En brädstump. 
24  Höll. 
25 Föll; om utbredningen av formerna hjöllt och fjäll se Arkiv 

NF 59 s. 82. 
26  Best. f.; jfr hau gangen s. 71, hauw sian s. 79. 
27  Nära nog samma historia förekommer i Hj. Bergmans roman 

Markurells i Wadköping s. 10 ff. Denna utkom 1919, medan J. Svens-
sons skildringar nedskrevos 1911. Dylika kajhistorier äro efter allt 
att döma ganska vanliga. En sådan från Lund återgives i Lech-
Ingers: Skånskt Bygdemål s. 167. Berättaren där är född 1840. 

28  Korpen. 
23  Skrov. 
30  Ms tefällen. 
31  Nötskrikan: (agane= ekollon). 
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skoskade o spigade opp pa na vägg fa han va sa grannor 
o titta pau. 

Om blaukraugan 32  va i släjt mä 33  kraugono älla hacke-
spettana minns ja inte. Hon va glänsanes blau. Hackespetta 34  
hade vi tu sia, stora o smau. Do va ossa meed granna; sa da 
hände, öd do däofa finge släppa lived te. Klara lyhöoda vintodaa 
konne en fau höra dom hacka pa trajstammana, sa da knab-
rade. — Spillkraugan höode te släjten o hackade 35  mä i trajn. 
Hon va swauot mä röo t*pp 6. Na hon skreg, väntade hon räjn. 
Hon fe ossa hojda vaudakajja. 

Duo va da tu sia i skon, do vanlega duan som [ä]37  blau-
gran bara o ringduan mä en hwido fläck pa hauwsina sii au 
halsen. Na duoken 38  kuttrade konne vi stonnom höra da 
hem. Ja minns inte, öd fao slsöd nönna duo. 

Gögen va da Ole roled o höra. Da va rojnt au lide höjtiled, 
na en höode nom faste gang. Men vi brute allri o spau auw 
da haull vi höode nom 4' frau. Stonnom konne en fau höra en 
gög, som saa: »kokoko»41, o da tyte vi va mäokväoded. 0 liasa 
va da o fau soj gögen. Da talte vi 011e om. Men gögäjgg ha ja 
allri sojtt. Vi brute inte o ufrea fulareana. 

Men en ful, som inte va vajlkommen, va högen, vacken 
den sto» 42  älla spähögen. Na en sau högen sejla övo gauon, 
galt ad 43  o fau hönsen i ly, älla kanse han knäppte nö*n auw 
dom. Men han konne sejla sa grannt sa mä vingana stilla. 0 

32  Denna fågel är numera sällsynt i Skåne. 
33  MS ma. 
34  Lmalf. håleaspat håkaspckt hålsaspyckt. 
33  Ms hacka. 
36  Översta delen av huvudet var röd. 
37  Saknas i Ms. 
38  Duvhanen. 
33  Rspr-påverkad form; dial. ä. kitdra; jfr kwedrade s. 90. 
40  Med hänsyn till det väderstreck, varifrån han först hördes. 
41  D.v.s. en gök, som ej blott sade »kuku» utan avgav flera läten 

i sträck. 
42  Duvhöken, hönshöken. 
43  Gällde det. 
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na han sa sau ett jyo, som han velle ta, sisöd han som en pil 
rätt noj pau ad. 

En annan ful, som sejlade grannt, va glaän. Henne såau 
vi stonnom väoma sömmadaa 44  höjt, höjt oppe i loften 45. Men 
vi höode allri au, öd hon gjoo nö*d fåffgng 46. - öonen sau 
ja bara ojn älla twau ganga. Men secken stQ6 ful da va. 

Uglan såau vi inte hällo tidt, o da va vall bara h9önug1an47. 
Men hon höodes om nOttono. 0 ledt skreg hon: »klävett, klä-
vett 48.» 0 sa saa doj, öd hon nöttati kröb in i hönsahusen 49, 

om hon konne, o ställde te slajt. 
Smaufulana va da tajtt au ". Den vanlegaste va vall swa-

lan. Hon va inte rädd, fa hon va lle fread. FOk trodde, öd 
hon hade häll 51  mä se; sa do velle gäona hon skolle bo i husen. 
Na swalan övoga ett hojm, betydde da olycke. Te vauot hade 
hon ree pa huslöwted o flö ud o in gönom löwtgloggen. Ston-
nom konne hon flya in te najsan pa flk. Dau trodde doj hon 
velle ha au mänskans aunne 52. Na swalan flö höjt, betydde 
da grannt väo. Men flö hon löwt, väntade hon räjn. Da va 
manga som trodde, öd swalan lau pa sjöbbnen om vinton 53. 
Klaveos Ajlna 54  velle dau swäjra pau, öd hon hade sojtt swa-
lono seda i langa rao pa vasstraun 55  o sa ojtt tu troj sjonka rätt 
noj i vanned. Da slsedde Qlle pa samme da hauwt auo, den 
fjOtane septembo, som hojtte Kgssmessa 56. 0 den treej maj, 
som hade samma nån, komme do opp igen. 

44  Ms sommadaa. 
45 Ms löften. 
46 Förfång, skada. 
47  Lmalf. hbont'ian (ä.) är en mera genuin form. 
48  Ms något otydligt. 
49 Ordföljden ...öd hon kröb in i hönsahusen izöttati är mera genuin. 
50 Tätt av, d.v.s. gott om. 

Lycka. 
52 Andedräkt. 
53  Jfr HyWn-Cavallius: Wär och Wird I s. 240, Eva Wigström: 

Folkdiktning II s. 86. 
54  Elna var gift med en person, som kallades Klav&. 
55  Best. form pl.; jfr s. 67 (rustraun). 
56 Korsmässa. 
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Grausperren o gulsperren va aussa 57  meed vanlega. Men 
do gjoo inte mangä glåäj 58, fa do va inte granna o soj pau o 
konne inte sjonga. Do bara kippade 59  lide graunne men konne 
inte fliopa " sa grannt som sömma 61  andra. Men om vinton 
gjoo do da lide livled pa snyn, na do komme o sloo noj pa 
gauon far o hitta ett lided hön o ajda. 

Na fao auode 62  älla plöjde, h*ppade da en liden fino ful i 
fauona bagajtte nom o plackade mak. 011e veppade hon må 
den lange stäoten. 0 sa feck hon hojda veppestäot 63. Men ja 
kommo inte hu, om da inte va nollin som kallade na äolan. 

Stojnskiden 64  sad pa stojnana o sked. Da va da enda 
mäokväodega må hanom. — Tajlossen brute stonnom o komma 
fram te husen o sätta se pa fönstokamen o hacka pa rudan. 
Dau spaudde han dössfall: han hackade ud au hused. 
0 da slo 011e in, får älla sojnare. — Gäosmgn sau en seda pa 
gäoslen o smya se gönom holen pa gäon, o sa feck han sett ngn 
au daj. Han satte stäoten majst rätt i väod. — Kangsfulen va 
den minste au 011a fula men flö höjast, o da va skyllen te hansa 
nan. Han satte se pa ryggen au öonen. 0 na han 65  inte konne 
flya höjare, flö den lille lide te. Dä manga, som göra pa 
samma vis. 

Läokan va da en glaaj o höra, na hon kwedrade 66  sa höjt 
i skyn, sa en inte konne soj na. — Den som sjang grannast au 
lla fula va kleran 67. 0 ly hade hon i den lille stryben, sa en 

konne höra na en hojl fjäringsväj om sömmakojllana 68. — 

57  Överallt annars i framställningen utom å s. 23 möta vi ossa. 
58  De beredde ej många glädje. 
59  Ljudhärmande; återger fågelns läte pp pv. 
60 Vissla eller blåsa. 
61 Ms somma. 
62 Ärjde. 
63 Vippstjärt; sädesärlan. 
64  Stenskvättan. 
65  Örnen. 
66 Genuin form; jfr kuttrade s. 88. 
67 Taltrasten. 
68 MS SOmmakoffiana. 
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Manga andra smau fula hOppade i boskana o sjonge. Vi kände 
nak igen dom men hade inte nan te dom §11a. — Domharren 
va röo pa brysted o röstäoten pa den andre ajnnen. 

Neogalen höode ja talas om men höode nom allri, sa 
länge ja va baon. Starren konne en lära o tala, men dau skolle 
en klippa tongan auw an, o da va ledt o göra. 

E. Krybanes o krajlanes 69  jyo o hijppanes mä. 

Au da sista slad 79  hade vi bara paddan o fräna 71. Äjggen 
laa do i vann. 0 do hängde ihob mä slimm i stora klompa. 
öd do swauote klompfeskana, som liokade mä rompan far o 
semma, va paddonos onga vesste vi inte. Paddono va sa loja 
o utiga 72  o haulla o slimmeda 73, sa vi velle allri rara ve dom. 
Men fröono va vi inte rädda far o ta i näven. Do semmade o 
Uppade sa grannt sa. Do som mojtte gäddo 74  brute a ha na 
frö te bojde pa krogen. 

Ooma hade vi Odt om, ba snoga o grauspraglinga 75. 0 
sa trodde vi fastaus, öd oomslaun va en oom. Fao kallade nom 78  
fa stauloomen 77. Han va sa slsöo, sa han brast, om en rade 
ve nom allri sa lide. 0 sa halo va han, sa han kauwsade 
nojöd 78, na han kom pa na backahälle. — Snogen kallades 

69  Krälande; jämte formen krållanas finnes även en form krito-
lanas till verbet krgola, av ett äldre *krerla. 

79  Här åsyftas den sista gruppen i rubriken, höppanes ko. 
71  Grodan. 
72  Otäcka. 
73  Slemmiga. 
74  Metade gäddor. 
75  Huggormar; i Glimåkra kallade man i allmänhet huggorms-

hannen för »gråspräckling» (gricyspreigllg) och honan för »rödspräck-
ling» (rbspråglzg). Men benämningen »gråspräckling» kan även gälla 
huggormen över huvud taget utan avseende på kön. 

76  Ms na. 
77  Den kallas så, därför att den är så skör och även i fråga. om  

färgen påminner om stål. Namnet är emellertid rel. ungt; det gamla 
namnet var lmalf. hdonsiate; se Arkiv NF 59 s. 84. 

78  Gled nedåt. 
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ossa fa ringoomen, fa han hade ojn hwido fläck pa hauwsina 
sii au halsen, sa da sau ud, som han hade ring om halsen. 
Han laa äjgg i fajmökullen 79  om vauon. Do va hwid 80, sa stoo 
som en tommajnne o hade inte nö0d skal udan bara na hinne. 
0 sa hängde do ihob trojlla fira i ra. Vi brute o grauwa ud 
mökullen en da om vauon o öölägga 011a snoga o snogäjgg som 
vi hitte. — Grauspraglingen älla hoggoomen laa inte ägg. Ja 
slo hajl en grauspragling 81  en gang, som hade en kwatteos-
lango levanes onge i bugen. Grauspraglingen va vi meed rädda 
faa, o hanom föode vi kri mä pa liv o dö. Ojn gang hjögg ja 
huud au en grauspragling mä en lövkniv, som va na hala alne 
lango bara. Fao skod en gang pa en grauspragling", som lau pa 
en stojn o solade se. men hauw han bloj au voj inte ja, fa da 
syntes inte en vaudo fläck ajtte nom. 0 ändau hade hajlen ra-ut 
stojnen rätt däo han lau. Na vi hade taad dö pa en Qöm, 
grauwde vi noj an i en myrehöj 82, o snaot va han oppajden au 
myrono. Da va faled o lä nom ligga i solen, fa dau favannlades 
han te en öjdöQöm 88. En ojd000m besto au smaumaka, som 
011a va au bara ojdo. Do ginge ajtte hinandra o breve hinandra 
i langa rao, sa da sau ud som en stoo oom 84. 0 slo en pau ad, 

'78  Gödselhögen. 
80 Neutr. pl. 
81  Ms grauspagling resp. graspragling. 
82 Ms mgrehoj. 
83  Etterorm. 
84  Det är tydligen fråga om ett uppträdande av s.k. härmask 

(larver av myggan Semisciaria agminis). Fenomenet går här under 
benämningen etlerorm (eigloåom) eller daggorm dögöom); på andra 
håll kallar man det skrea, ormdrag, luskung o.s.v. — I Lunds Dagbl. 
18/7  42 s. 5 sp. 2 meddelas under rubriken »Tredje luskungen i år», 
att en härmask observerats i Norra Sandsjö socken i Småland. Den 
var 1 å 1,5 m. lång och 3 å 4 cm. bred. Under senare år har lus-
kungen ofta omnämnts i tidningar (Sydsv. Dagbl. 18/s 42 s. 6 sp. 3 och 
18/5  43 s. 10 sp. 1, Aftonbladet 17 /8  42 s. 1 — enl. denna tidning hade 
30 luskungar varit synliga i olika delar av Sverige 1942 — Skånska 
Dagbl. 28/8  42 s. 6 sp. 3). Nämnas kan även Albert Engströms berät-
telse om »luskungen» 1907. Problemet »luskungen» har på senaste 
tid undersökts av amanuensen Eric Kjellander, Lund; jfr Eva Wig- 
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sa foö smaumakana öd *11 haull men döö inte. — Oomanas 
tonge va vi rädda fare. Hon kallades gadden o va klöven i 
ajnnen. Na do rajte na ud om monnen o droo in na igen, sa sa 
vi, öd do gaddade. 0 11 jyo, som gaddade va faleg, fa da va 
fastaus mä gadden do bede. 

Naned ödla kände vi inte te. Men au jyo som höode te 
dom kände vi stauloomen 86, som sajt va, fiolef oden (sandödlan) 
o honnagäddan (vattenödlan). Honnagäddan säau vi i vanned 
om vauon. Hon konne bli kwatteoslang o sau majst ud som na 
aulakusse, sa ja trodde da va na aulakusse, faste gang 86  ja 
sau 87  na. Fiolefoden fiolade 88  ikring o aunnades, sa bugen 
geck som en bäjl. 

F. Feska. 

Au feska kände vi gäddan, abärren, brasen 89, ajned 99, 
aulen o aulakussan". Malen höode ja talas om som en meed 
stoo fesk — han konne väja tu ponn — men sau an allri. I 
Immelsjön fangade do mal, saas da. Task 92  aud ja nöOn enda 
gang. Grausi 93  hade vi te ludfesk om jul, men spiolanga hade 
bara do rige rau te o ha. Den hjöggs i bida o laas i vann ett par 
älla troj ugo fa jul. Sin ströddes da beokepske 94  mällom bi-
dana; o va da braudt, laas lide kalk pau. 0 sa vann övor Ont 

ström: Folkdiktning II s. 123. 126, 401. Till sist må även hänvisas 
till redaktör Gotthard Björks redogörelse för sitt möte med luskungen 
vid Lillö utanför Kristianstad (i Gärds h:ds hembygdsförenings års-
bok 1945 s. 68). 

85  Jfr s. 91. 
86  Saknas i Ms. 
87  MS sa. 
88 Krälade omkring med hjälp av sina fyra fötter. 
89  Braxen. 
9° Mörten. 
91 Laken. 
92  Torsk. 
93  Gråsik. 
94  Aska av björk. 
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ihob. Sa lau den pa da vised i autta da, o sinn skolle luden 
blödas ud i vann. 0 te längo han lau i vann, te minne 95  lös 
ble an. Sa om han va lide fa leno om julauwtan, ble han laom 
te nyauo. Ojn gang, na da va meed ondt om pängo 56, va da 
frauan om o inte ha fesk om jul. Men dau ble da sadan jämmo 
blann vos glötta, sa fao slapp inte, Num han hade fasöjt o pa 
nö0d vis fau lide fesk. 0 höö da geck, sa kom han 57  ändau. 
Fa jul udan ludfesk va inte jul. 0 fesk udan senop va inte fesk. 
0 sa finge vi hjälpas öd o mala senop. Da skedde mä na stora 
kanonkulle i na trajskaul. Snaot mautte en vajnna najsan frau 
skaulen, fa da stack i najsan o unnen " o halsen. 0 na en 
inte konne haulla ud längo, geck skaulen te najste man. 

Sillen säau vi fastaus som dö men allri som levanes. 0 do 
saa, öd feskarana inte hällo såau na levanes, fa hon tölde inte 
meed o döö, sa snaot hon kom i gaoned. Stoosill köpte vi nö§n 
gang fa säjs skälling sticked. Hon va grov i köded. Kullasill " 
va do bajsta sill vi veste au. 0 ja tro 'lack ja smaute na ojn 
älla twau ganga. Men do majsta sill vi aude va Blegingssill 
älla Listosill, som hon ossa kallades, fa hon fangades ve Listo-
lanned 1  östor om Selspå 2. 0 sa vä da ojn o annan gobbe, som 
hade hajst o köode [te]8  sillalääjd 4  o köpte sill o sin köode 
ikring o saullde 5. Knobba-Swännen 8  brute o göra daj ston-
nom. Men ojn, som levde au o köra må sill, va Silla-Trylsen 

95  Ms in inre. 
96 Lmalf. pdleo pcbgo (ä.) pa (y.). 
97 Fisken. 
98 Ögonen, lmalf. ånan ••••• Cinan, (ä.) ijvanan (y.). 
99  Sill fångad vid Kullen. 
1  Södra delen av Listers h:d, den s.k. Listerhalvön. 
2 Sölvesborg, lmalf. sUspa ••••• sasba. 
3 Saknas i Ms. 
4 Härmed åsyftas troligen det närmast belägna fiskeläget Pukavik. 
5  Samma form skrives saulde s. 95, 96. 
6  Jfr s. 13, 53, 54. 
7  En person vid namn Truls, bosatt i Hjärsås s:n. Han körde 

omkring och sålde sill. 
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Han brute o säjla 8  sill ve Glimmare köoke ajtte mässan om 
Ondono. 0 sin saullde han ve väjn. Han buo o syba lide. 0 
ojn gang han skolle köra frau Glimmare mod hojmmed o kom 
te Fejlebjära mylle 9, sa ginge hajstana ud pa jäonbanebrona 
Fa Tryls va vall inte rittega ädryo 11  udan sad o söv. Pa brona 
va inged räcke, o sa ramlade llt ihob i auna o dronknade 12. 
— Ojn gang köpte vi sill fa fira skälling olen 13  o nönna ganga 
fa säjs. Da dyraste ja kan minnas sillen va va troj dalö. Na vi 
finge faska sill, stejte vi na älla söö 14  sillasö 15. Fa da konne 
bli giklt o maroja 16  pa sill. Te vinton saltade vi in nönna ola, 
som vi aude spege 17. Jaa, sillasö konne bajst syas pa salta sill, 
om hon lagades ud lide. Sill va vauot majsta sul. »Ombyde 
fanöjo, sa mannen, na han feck sill o päro te frokost o päror 

sill te nödon 18.» 
Gäddan lejte ve pauskati. 0 dau satte vi gaon i sjön ve 

osed 19, som va obed. Maan o kojll o stonnom om middan må 
tittade vi te gaonen. 0 fa da majsta va da nö0d i, stonnom 
flojre. Ojn gang hade ja taad opp na rä stora gädde. Hon lau 

gabade, sa ja trodde hon va dö. Men sa pa ojn gang smällde 
hon ihop käwtana. 0 min ojne lillefingo, som raute te o va 
imällom, feck ojn au hennes lange tänn rätt igönom. 0 däo 
feck ja seda, te hon behagade gaba igen. Do majste gäddo vi 
töö sauldes 20, om vi konne. Men da va inte manga, som hade 
rau te o köba fasko fesk, ja minns bara Sebben 21. Säjs slsäl- 

8  MS sajla. 
9  Feleberga, by i Emitslövs s:n. 

10  Strax norr om Sibbhult. 
11 Nykter; jfr s. 34. 
12  Rspr-lån. 
13 Valen. 
14  Kokade. 
15  Sillspad. 
16 Matreda, koka upp. 
17  Jfr s. 72. 
18  Kvällsvard. 
19 Oset, åmyningen. 
20  Jfr s. 94. 
21  Den dåtida innehavaren av Sibbhults gård. 
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ung maken va da majsta vi finge. Men vi aude ossa en hojl 
dojl säl. Swän slsöd ojn gang na gädde, som väjde tu ponn. 
Han va dau kringsve tjuu auo o inte liden te vajsten. Men na 
han hade gäddans hude pa öwselen ", sa asade stäoten ajtte 
nom. Hon hade gäaud opp pa vajstra tjarr " i vauoflona o sto 
o solade se. Men dä mäokeled, öd däo konne finnas sa stoo fesk 
i den lille sjön 24, som en konne gau langsöd pa ti minutto. Hon 
komme inte ha kommed did frau starre vann, fa da geck opp 
fa Ii mä mang fall i bäcken. Do gäddan saulde Swän te Kroga-
lassen " o feck twa,u riksdalo fa na, da va *Ht. Men en sa stoo 
fesk va grovo i köded, sa da va inte manga som göde ha na 26. 
— Gäddan va en falega stooslugen fesk o ble allri nöjd. Vi 
brute om vauon ha kybe älla mjäre 37  i kwäonabäcken nojanfa 
kwäonen. Däo kom en hojl dojl ajn " o aborra o stonnom en 
aul älla na gädde. Ojn gang va da kommed na gädde, som va 
vall try kwatteo lang, o sa ett tju smaufesk. 0 däo hade hon 
fraussad 29, sa länge hon konne slyga. Vi regnade te femtan 
feska i na. Den siste sad mällom tännono, den najste i halsen 
mä stäoten ude i monnen. Men da hade bleed fa meed fa kräj-
ged: hon lau mä bugen i väod, na vi hitte na. — Klaveos Ajlna 30 
saa, öd hon hade sojtt ett gäddehude, som va sa stoot, sa hon 
konne kröbed igenom gabed. 0 unnnen 31  va sa stoo som te-
kbpa. Men en skolle inte tro *Ht, h Ajlna saa. 0 kanse en 
feck löv o va lide messtroQn mod Holt-Ereken 32  mä. Han va 

22  Lmalf. dusal växlar med 'simsa; cipal representerar det äldsta 
tillståndet; jfr Arkiv NF 59 s. 77. 

23  Västra Kärr, jfr s. 59. 
24 Mjö(r)sjön. 
25  Lars i Krokaboda, jfr s. 15. 
28  Gittade= ville ha henne. 
27  Kupa = mjärde. 
28  Lmalf. apa= mört; om ordets utbredning m.m. se Arkiv NF 

59 s. 77, 88. 
28  Rspr-påverkad form. 
3° Jfr s. 89. 
37  Ögonen. 
32  Erik i Hult; Hult är en gård vid Rolstorpssjön i östra delen 

av Glimåkra s:n. 
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mä i Tysslann attanhonra o trättan. 0 han talte om, öd han 
hade vaad ve en sjö, däo da levde na gädde sa stgö, sa hon sled 
Onno *11 feskreskab. Sa hade do smen te o göra en stoo kobba-
länk 33  mä en try kwatteos lango krog pau. Pa krogen satte do 
en autta ugos gammal gris 34  som bojde. Den andre ajnnen au 
länken snodde do om na ängalaa 35  o kastade krogen mä grisen i 
sjön. Gäddan nappade. »Men hon dro laån i sjön.» Sau slutade 
Holt-Ereken. 0 na han ha sajt ad, sa ä da vall sant. 

Aborra o ajn too vi bara i kyban o sa pa krog, na vi 
mojtte ". Fa om sömmakojllana 37  va vi ude majst hän kojll 

mojtte i sjön i skomningen. Da va inte meed vi finge, men 
da va sa roled o stau o titta pau, na da nebrade 38, o vänta pa 
napped. Nebraned da va na flöden rade se lide smautt, na 
fesken bed lide i maken. Ajnen konne nebra ba länge o va jl, 

te sist kanse do inte blee rooj " te o nappa. Do hade liden 
monn o konne inte swäjla krogen, om han va lide stoo. Men 
aborren slög mä da samma o sprang, sa flöden" rög noj i van-
ned. Stonnom konne vi fau en brasnafläding " som va rätt 
stoo. Men da konne hända, öd han hade benikemak i bugen. 
Ojn brasen vi töö hade en mak sa stoo, sa bugen haullde pau 

sprecka. Ve do ojna sian va bara skinned igen. Dau grauwde 
vi noj lIt ihob i joona. Ojn enda gang feck Swän en aul pa 
krogen. Han snorrade som en korkskru, na han kom övo van-
ned. Brasen fastnade inte lajtt i gaon, fa han va fa brojo. Han 
lejte i agusti, lajnt ude i sjön, sa en feck ro sa nätt ud o sätta 
gaon ikring legen. Men va en lide ufasejtego, sa goo do se i väj 

33 Kubblänk, en stor grov länk, som man brukade lägga om stockar. 
34 Kontamination av au tia ugos gris och autta ugo gammal gris. 

Ängslada. 
36 Metade. 
37  MS sommarkofflana. 
38 Smånappade. 
39 Blevo redo. 
40  Flötet. 
41  Braxenpanka, ej fullvuxen braxen; jfr Hedström s. XLVI. 

7 
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Aul too vi majst i kyban. Men Swän satte ud aularoj ". 
Ja tro han hade ett hondratal kroga älla mojo pa rojna. Na 
vi mojtte, hade vi mojdemaka " te bojde; o dom plackade 
vi i vekasten". Men pa aularoj skoll en ha doggmaka 45. Na 
en samlade doggmaka, geck en ud om kojllen rätt sojnt mä 
na löjte. 0 na en sau en mak, hjögg en nom kweckt om nac-
ken o slängde nom i en gammal trajsko illa en nävoskru 46, 
som en hade må te o favara dom i. Men löst feck en gau, hälst 
udan trajsko; fa da minsta ly makana höode 47, sa va do nooj 42  
i sett hol i igen. Men pa söm ställe 42  konne da ligga hondratal 
au maka pa joona om nOten. Sa sattes najste kojll en bid au 
en mak pa hauw krog, o sinn rodde vi ud i sjön o laa ud rojna 
i kojllningen. Men fönn da daådes, skolle en ta opp na igen; 
fa i daningen bloj aulen urolego o kröb noj i dyngan o snodde 
au rojna 50. 

Aulakussan 51  lejte om jul. Ja minns, na vi too na aulakusse 
pa gaon om Staffensda 52. Men do majste aulakussono too vi 
om sömmaren 55, na bäcken va udtarrado udom do jybaste 
holen 54, SOM vi kallade fa hölono. Däo va fastaus 011 fesk i 
bäcken samlado. 0 sa öste vi ud vanned o tömde hölen o too 
fesken. Da hade aulakussono kröbed in [i155  stojnahol o 

42  Ålrev. 
43  Metmaskar. 
44  Markområde, inom vilket veden staplas upp; jfr Wigforss 

SHF s. 241. 
45  Daggmaskar. 
46  Näverskruv, näverstrut; om utbredningen av ordet skru i Skåne 

se Arkiv NF 59 s. 84. 
47  Ms hoode. 
48  Nere. 
46  Neutr. pl.; på somliga ställen. 
50  Snodde sönder reven. 
51  Laken. 
52  Annandag jul. 
53  MS sommaren. 
54  Bör vara hölen. 
55  Saknas i Ms. 
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joohool " o gömt se. Ojn o annan aulastackale konne da 
vanka mä. 

Na vi komme hojm mä fesken, skolle han rensas. Hwid-
fesk, brasen o ajn fjällades mä. I hwidfesken va na stora väo-
bläre 57, smällen, i bugen. Den laa vi pa feskafjälen 58  älla pa 
en flado stojn o flojnte te 59  nom mä trajskon, sa small ad. Da 
va en glaaj fa glötta. Andra feska hade ingen smäll udan bara 
na hinne twäos övo bugen; hon " hängde ve pa begge sio. 
Aulastackalen hade ondt ve o dö. Sin han va rensado o lIa 
inälvono udtana ", vre han se sa uhyggeled, na da ströddes 
salt pau an. 0 ojn gang minns ja, na aulen om nötten hade 
kröbed ud pa goled, sinn han va ba rensado o saltado. — Ojn 
maan hitte vi en levanes aul ligga o kralla " pa gauon. H66 
han hade kommed did ä bra ubegribeled, fa da geck oppfali 
fra *Il haull te gauon ", o lina va saunnad. I vautt grajs konne 
han kryba men inte i saunn. — Stejto aul älla söön va gödt. 
Fönn han stejtes älla koktes, bloj han flauddo. Aulaskinn va 
blajnn da sejaste vi vesste. Sa na vi skolle ha ett baunn, som 
va meed stat, skolle da va au aulskinn. 

Vi höode stonnom talas om en dojl jyo, som vi allri finge 
soj i baondomen: elefanten, dromedan, tigon o läjoned, strus-
sen", paufulen o pappeOjan, krackedilen o sko11696men, hwal-
fesken o mänsIsehajen. Om elefanten veste vi, d han va stoo 
o hade snåbel, om dromedan älla " dromedarius, öd han hade 
pockel, o om läjoned o tigon, öd do va meed falega. Paufulen 
hade granna fjära, da vesste vi mä, fa moo hade na paufula- 

56  Hål mellan stenar, i strandbrinkar o. dyl. 
57  Luftblåsa. 
58  Rensbräde; på detta lägges fisken, då den rensas. 
59  Slog till, plattade till; beträff. verbet flojna (<*llena) se Wig-

forss SHF s. 87. 
60  Hinnan. 
61  Jfr s. 82. 
62  Kräla. 
63  Det bar uppför mot gården från alla håll. 
" MS strusen. 
65  Ms alla. 
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fjäo te bogamäoke. 0 fao saa, öd fulen hade sadana fjära hall-
annen alna langa o konne broja ud stäoten som ett rackahjul. 
Dau va han granno. öd pappeg*jan konne tala o krackedilen 
o skall000men o mänskehajen va falega, da va najstan llt vi 
vesste om dom. Hwalfesken va en fesk, da vesste vi o hade allri 
höot nöd annad. 



Göingaordspråk 

»Hy!» sa Stockelta 2  gast, na han säd ve kackl9ngen o 
brände se. — 
Den, som spille salt fäu inte öllt; den, som spille små, 
fäu lide möjö en han håde fä — 
Väoma pauga frysa inte. — 
Dä gåu som fett o brö i en skreddare. 
Dä fäswinno som sny fä solen. — 
Kiaby o Kjuge 5  skida i öjna ruge 6. — 
Klgckaren (prästen) o honnen 
tjäna se föan mä monnen. — 

1  Många av dessa ordspråk (d.v.s. ordspråk, ordstäv och talesätt) 
förekomma i samma eller liknande form inom andra delar av Skåne 
och givetvis även utanför landskapet; jfr t.ex. Eva Wigström i Folk-
diktning I s. 294 if., Rosén: Från Bosgården och Tuvefäladen s. 93 if., 
Nils Jönsson: Göingebygdens ordstäv (material från Önnestad, Stoby 
och Hjärsås; i Göinge hembygdsförenings årsbok 1932 s. 63 if.), samme 
förf.: Om ordstäv i allmänhet och från Gärds härad i synnerhet (i 
Gärds h:ds hembygdsförenings årsbok 1940 s. 55-67), 0. Nilsson och 
I. Ingers: Ordspråk och talesätt från Linderöd och Äsphult (i samma 
förenings årsbok 1945 s. 71 if.), A. Malm: Ordspråk och talesätt från 
Vemmenhögs h:d (i Sv. Landsmål 1939 s. 109 if.), I. Ingers: Ordspråk 
m. m. från västra delen av Bara h:d (i Skånska Folkminnen 1928 s. 19), 
Per Andersson: Bidrag till Bara härads beskrivning III, Lund 1925 
(från Lyngby), Joh. Kakn: Om halländsk folkhumor (Folkminnen 
och Folktankar 1924 s. 49 if. — ordspråk och talesätt s. 73-77) och 
av samme förf.: Några utbyggda ordstäv från Halland (i Folkminnen 
och Folktankar 1925 s. 27-38) samt Fr. Ströms kända verk. 

2  Stockhult, by i Loushults s:n; jfr s. 50. 
3  I synnerhet om golvet ej är rent. 
4  Brödskiva, bestruken med flott. 
5  Kiaby och Kjuge äro byar i Kiaby s:n, Villands h:d. 
6  D.v.s. ligga mycket nära varandra; rue = liten hög. 
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Då kom pau än som julauwtan på B jäole man 7.- 
Lä me soj, sag den blinne. — 
Då gåu våll övö, sag mannen, nå han spidde i båjlen 
Dä pura Nöt o dö ä twau om ad. — 
Dä lett o va löjö o säl raua får ad 1°. 
Slauns inte 11, 
då smällö. 
Bidens hällo 12,  
då gällo 13. — 
Twau lådå nau inte ihob. — 
En kå ståu ve sett QÖ o na käring ve sina pösa. — 
SNÖ Q ö o fett fläsk fastna inte i halsen. — 
Arga katta fau reved skinn 14 , 

bliö da inte reved, så bliö då tynnt. 
Manga honna ä harens dö. — 
Ja ä vacken sacko älla salt, ja smälte vacken hälten älla 
OM 15. — 
Lä maden täppa monnen! — 
Madklackan: sio: Blauvälling, suo sill, 

Blauvälling, suo sill. — 
Då ha du vall hitt, som en hitte bjällö pa kålå 16. — 
En ska inte peda, däo en inte vell in. — 

7  Nämligen överraskande, Bjärlövs man var ett kringvandrande 
original, som ej höll reda på tiden; Bjärlöv, by i Färlövs s:n. 

8  Jfr s. 51; Ms bajlen. 
9  Rent skräp; de äro två att dela det, som ingenting är värt; 

pura (piffa) är ett oböjl. adj. (jfr Mota s. 107); jfr det är pura guldet 
(Ragnar Jändel: Barndomstid s. 17), det para distillat (Karlfeldt; 
Flora och Pomona s. 18); jfr i kola mörkret (Gunnar Widegren: Med 
oro i blodet s. 168). 

10  Det år ej roligt att vara ful och själv vara orsaken. 
n Slåss ej. 
12  Bits hellre. 
13  Det gäller = det är lika bra; jfr s. 51. 
14  Jfr s. 51. 
1.5  = är ej rädd för regn. 
18  Kalvar bruka ej ha bjällror om halsen; ordstävet användes, 

då någon berättade, att han hittat något. 
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Saudänä ä do, sa tiggaren om lössen. — 
Släjten ä vasst, sa räfven om do röö honnana 17. — 
Stoo i Qön 

Liden på »ön". — 
Om en dombom: St9öt hude o lide ved. — 
Om en liden: Stoöt hude o lide ve ad". 
Sau ha da sö'öd 29, saa baonmQöskan 21  om baonaföden. — 
Ja vesste inte mannen 22  va gälen, Nnn han trallade o 
äud. — 
Höö den fattege vell vajnna se, hao han röven 23  bag. — 
Sau skå flaskan stau. -- 
Jo men öjtes ad, saa moggan 24, nå hon pissåde i haved. — 
Den öjnes dö den andres br. — 
Sm*jre hjälpo, om da vöö så pa en gammal länsman. — 
Den, som inte vell lya far o mQö, fän lya trommor o käl-
skinn 25. — 
Fraugan ä fri, 
äntan hon ä äoleg älla si 26 •  — 

.Dä sött o OU som istö. — 
Dä gOt da tyd 27, da mätte mä 28. — 
Lacka tosingen te o grina sin öd an 29! — 

17  Jfr s. 35. 
18  Jfr s. 48. 
19 Stort huvud och litet vid det = mycket vett och liten kropp. 
20  Suttit; jfr s. 32. 
21 Baonamooskan- baonmooskan. 
22 MS manne. 
23  Ändan, arset. 
24 Myggan. 
25  Jfr s. 51. 
26 Urspr. äntan hon ce äoleg ältas i ellers i =-- rspr:s eller ej). 

S har på grund av den starka betoningen av i-et förts över till detta, 
och så ha vi fått formen si (jfr uppkomsten av pron. Ni och prep. på). 

27  Tyget = maten. 
28  Jfr s. 62. 
29  Ungefär = Locka en vettvilling till att göra något (galet) och 

skratta sedan åt honom. 
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Loöt ä loöt haur en har ad ". — 
Ojn tycke om ojtt o en annen om annad, sa blio *llo mad 
äjden 31. — 
Ojn tycke om grönkaul, en annen om bäjlvanta 32. 
Då pädrå, som na gedo sisida på nävo 33. — 
Dä klgot som pölsesö 34. — 
011 swin ä swauot 35  i möoke. — 
En kan inte vänta mön troj måk täjl au en tråjback. 
Ja kan känna de, om da vöö sa blann honnra sticke swin. — 
Doj ä liga hinnanra som tu bäo. — 
Dö ä som smedna 36  mä samma kol 37. — 
Hon ä mill 
som na sill. — 
Tackar allra som styvast, sa sleppo ja o backa me. — 
Gomidda älla gomän, 
älla ho dajs da ä pa dan. — 
Ligganöjdo ä allri nöjdo. — 
Där ä uglor i mösen. 
Håuw tycke om sina onga o uglan om sina, rä 38  sa loja 
doa 
Då ä den fulen, dö kalla fa kon 40. — 
Där ä laur o lägga som pa en slajbokatt " 
Då gäu övo mett fåstaunn o lajnt in i prästens. — 
Han ä stäko som en jätte, 
han haullo te han släppe. — 

30  Lort = skräp; Jfr Fröding: »strunt är strunt ...». 
31 Jfr s. 63. 
32  Jfr s. 63. 
33 Jfr s. 68. 
34  Korvspad. 
35  Neutr. plur. 
36  Smitna. 
37 D.v.s. de liknar varandra som två bär. 
38  Rätt. 
39  Hur fula de än äro. 
40 Sades, då någon såg en fågel, som han ej kände till. 
41 Slättbokatt, katt ute på slättbygden. 
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Då kan du inbilla bönno, öd räfva ligg ud ägg i fQöluö 42. — 
Karävänn " 
ä lide bädor en bara vann 44. — 
då geck på rim, 
sa Pelle Grim. — 
Du härja som en töök 45  i ett slsidehus. — 
Han få som en fis 46  i en vantatomling 47. — 
Liden men stQö stråjs hos 48. — 
Sk'ö vi byda nåjso? Sin skäo ja auw mina fast. — 
Drömma 
färå som strömma 49. — 
Ajd o ta bug pau de! 
I mään kommo rackaren 50  o vell ta skinned auw de. — 
Ä da du? Ja, då ä da. 
Kömm6 du nu? Ja, da göö ja. 
Vell du ha me? Ja, da vell ja. 
Ä da sanning? Ja bevass. 
Ja trQö, ja ha fåaud löss i denna säoken må, fast ja inte 
hatt an monn älle maunado. — 
Då ljuse som en palt i na könlöjte. — 
Nu daäs då i käppavrauna 51. — 
Dä ingen brauska 52, 
då lajnt te pauska, 
Däo ha vi ägged, som gömpa 53  gj9'6 54. - 

42  Foderluvor, d.v.s. fodrade mössor, pälsmössor. 
43  Diskvatten. 
44  Sades, då soppan var mycket tunn. 
45  Turk; härja, Ms harja. 
46  Fjärt. 
47  Tumme i fingervante. 
48  Liten till växten men duglig och stolt. 
43  Jfr s. 49. 
50 Rackaren, hudavdragaren. 
51 Käppvrån, nu dagas det i Käppvrån, d.v.s. nu vankas det 

snart stryk. 
52  Brauske är genuint, brauska står tydligen för rimmets skull. 
53  Höna. 
54  Så sade man, när man funnit orsaken till något. 
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Den honnen, en skå nöa i skon, bido inte mg.ng  jyo 55. 
Saudant läo ska saudan smöjre ha 56. — 
Då to se, sa paugen om skriganed. 
Sälbö'ön hjälp ä 011e få'smaudd. 
En to mä do ti, 
så voj en h* en faur i 57. — 
Trättan o sju 
udgör ett tju. — 
Lide på sne 
då gåu väll te, 
meed på dr g 58  
ä gllri bra. — 
Den, som inte soj Qpp mä uad 59, fän soj opp mä 
pöngen 66.- 
Du slicka de om monnen som en skalego katt 61. — 
Snyd de, snåbede 62 ! -- 
Dä rau te do pölsan, som ä få lang. — 
öllting har en ajnne, o pölsan hao twau. — 
Då ynkeled o höra löss hosta o lOppo ha kwegdra ". 
Dä bädor o vg nä jsevisor en nåjselöso. — 
En skogshuggare råkade hugga sig. Räven.  skrattade åt 

honom. Mannen slängde yxan efter honom och högg av svansen. 
Då sade räven: 

En kan inte sia ett skämtanes Qö, f*nn rompan rygor au 64  
inne ve röfven 65. 
55  Den hund, som man måste driva ut i skogen, biter ej många 

djur. Så sade man till en lat människa. 
56  Jfr s. 51. 
57  Så sade man, då man tog något med fingrarna. 
58  På sned. 
59  Ögat 
60 -= det kostar pengar att ej se upp. 
61  Jfr s. 72. 
62  Snorig pojke, snorgärs; jfr s. 86. 
63  Kvickdrag, en hästsjukdom; så sade man, då man ville kväsa 

en skrävlare. 
61  Ryker av=går av. 

Arset. 
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Ingen kan raga hauod au en skallego präst. 
Ha en sojtt pa magen 
sa käringen, na hon re pa slagen. 
Bra kårå hjälpa se säl, loö't 66  ä inte väot o hjälpa. 
Dä säkot som amen i köokan. 
Den, som har en mag. 
som en stöwlakraa 
han kan åjda h* han vell. 
Strajs ve skudor ingen hare 67. 
Ajö! — Ja, jö " hojlla väjn, men bid ingen! 
Ojnveden som en tjyram§lkare 69. 
En kan fau fa meed au da goa, sa mannen, na han feck 
möglassed övo huded. 
Rätt fram som fod i höse 7°. 
Säl gjoöt ä våjl gjoot, hö illa da ä. 
Dä lide som kan roa ett bon. 
Udesluten som en kosisid frau modölived 71. 

Ligga Odt ä lle OK ligga pa aomen ä ännu bädo. 
Den grannaste paugen ve boöd ha spitt päu se. 
Loota fölk 72  ha ölle braudt. 
En liden kan göra meed, men en stoö vajnne se om. 
Han kan inte slau en najle 3  i en mökull 74. 
Hau ä harre övo sin stackale. 
Hau slicka sina ske 
ja slicka skreddarens o mina. 

66  Dåligt folk, odugliga. människor. 
67  Jfr från sydligare trakter nära skador inga vära om allri 

så nära. 
68  Gö, 
68  Enveten soni en tjurmjölkare — en dylik tänkes vara enveten, 

mjölk får han ju ej. 
70  Rätt fram som fot i strumpa; så sades om något, som var 

lätt att göra. 
71  Rspr-form. 
72  Dåligt folk, bota oböjl. adj. (na löda måniska); jfr pura s. 102. 
73  Stor spik. 
74  Gödselhög; ordstävet användes om en person, som är oduglig. 
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Den, som inte har ad i huud, fau ha ad i böjnen 76. 
Den, som gau i börjen 
gau i sikjen. 
Dä ett faseled kri, 
där ingen blio fri. 
Du reste som ett äspelöv 76. 
Dä tvang, sa Pelle Trang, 
na han sked o sprang. 
Da ha vääd i säck, fOnn da kom i pose 77. 

75  Den, som inte minns, vad han skall göra, får springa mycket. 
76  = är mycket rädd. 
77  = Föräldrarna ha sagt det, innan barnen säga det. 



Slauns inte — dä smäll° 
bidens hällo — dä gällo'. 

Soj pa paugana, hoo do slauss 
som ryssa o töoka 
en kan soj öd pa hin do brauss 
män käcka o höoka 

Höön i pauga I I konnen bruga 
stöokan bädor än i slassmaulssjuga 
hjälpen moo mä o göra nötta 
sa hon fau glaaj au sina glötta 

slaus inte — — — dä smällo 
bidens hällo — — — dä gällo. 

1  Jfr s. 51, 102; här ett slags rubrik. 
2  Som ryssar och turkar. 

, 3  Man kan se, att de brås på hin. 
4  Rspr. 
5  Raska, krya. 
6  Här stå de något yngre formerna, som sluta på -a, tydligen 

därför att de rimma med bruga resp. glötta. 
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Da pura loöt o dö ä twau om ad'. 

Han hade na ysse 2  o ett rojb 
hon hade twau gamla sko o na grojb 
do giwtes 3. Dän sagen ble inte fasommad 
da pura lgöt o dö ä twau om ad. 

0 låda da va do, gjoo Ql1ri ett graunn 5  
do råde vacken fod älla hude älla haunn 
pa da vised blio hau mänsIse fadommad 7  
da pura »öl o dö ä twau om ad. 

Do levde fa da majsta pa päro o sill 
han grälade titt o hon va inte vill 
fa sillen va suo o mjelken va skommad 8  
da pura lQöt o dö ä twau om ad. 

Do grälade o sloos mä hacke o grojb 
sist hängde do se i samma rojb 
män tautten va sleden o illa tommad 19  
da pura 1Qöt o dö ä twau om ad. 

0 rojbed da brast o do ramlade noj 
o bröde bau aoma o bojn oj oj oj 
nu ligga do o gräla da ha allri bommad 11  
da pura 1Qöt o dö ä twau om ad. 

1  Jfr s. 102; da växlar med dä (båda = da ä). 
2  Yxa. 
3  De gifte sig. 
4  Lata. 
5  De gjorde aldrig ett grand. 
6  Rörde. 
7  Fördummad. 
8  Skummad. 
9  Totten, repstumpen. 

10  Tummad. 
11 Bommat = slagit fel. 
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Hö ä mojningent. 

Inte voj ja höö da ska va 
öd ja ska gau häo frau da o te da 
vanna 2  na ko, mada na so 
traska i mullen bag hår 3  o plo 
äjra o sau o strö mög 5  o dondera 6  
vänta pa solsken o räjn o fondera 
ta me na bru 7, skära min ru 
klauriva 3, taska 9  o dröwta mä tru 19. 

Luga vau höo 11  kwinnan hon göo 
ryska o lägga pa höj som se böo 12  
sinn ä vi twau o bryda ändau 
säl fauo hon skätta 14  o spinna te twau 
haspa o sorra o våpa o väva 
brygga o baga o vaska o sträva 
nu ä vi twau, ha inga smau 
snaot blio da flöjö da kan ja fast au. 

1  Vad är meningen (dikt av J. S.) 
2  Vattna. 
3  Harv. 
4  Ärja. 
ö Gödsel. 
6  Domdera. 
7  Brud. 
8  Kraka säd. 
9  Tröska. 

10  Dryfta — medelst skakning (av säd) i ett tråg skilja kornen 
från agnarna. 

11 Lin. 
12 Rspr. 
13  Bryta linet. 
14  Skäkta. 
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Ugan ä lång. Ändau en gång 
blio da vall sOnda mä klackonos sång 
dau ska vi gau bäjgge vi twau 
milen te köokan mä köokestass pau 
dau vi fau höra om and sa lided 
lätta 16  vos opp övo slaibed o slided 
kanse da ä mojningen mä 
öd vi sko gau häo o trampa o trä 16. 

15  Lyfta. 
16  Tråda =trampa, vanligen lmalf.. tro; möjl. står trä för rimmets 

skull. 
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Förord. 

År 1939 sände framlidne grosshandlaren Viktor Ivarsson, Osby, 
en samling små skildringar på gammalt glimåkramål till Landsmåls-
arkivet i Lund. Ivarsson, som var född i Boalt i norra delen av Glim-
åkra socken, hade en märklig bana bakom sig. Hans fader, den nu 
87-årige grosshandlaren Ivar Bengtsson, Osby, startade år 1884 en 
affär med korgar och korgmakeriprodukter i en liten ryggåsstuga i 
Boalt. Här föddes sonen Viktor den 19 jan. 1886. Faderns affärs-
rörelse växte mer och mer, och vid sekelskiftet blev den lilla stugan 
i Boalt för trång. Hösten 1902 flyttade Ivar Bengtsson med sin familj 
och två fast anställda korgmakare till Osby. Därmed hade affären 
fått ett lämpligt läge vid stambanan, och nu gick det framåt i snabb 
takt. Ivar Bengtsson hade tre söner, Viktor och Anton, nästan jämn-
gamla, och Emil något yngre. När de båda äldsta sönerna nått 20-års-
åldern, ville de resa till framtidslandet Amerika, de som så många 
andra. För att få sönerna att stanna överlät nu Ivar Bengtsson affärs-
rörelsen på dem, och så bildades hösten 1908 firman Bröderna 
Ivarsson (Brio), inom vilken fadern alltjämt var verksam. Något 
senare inträdde även den yngre brodern, Emil, i företaget. Detta gick 
alltmer framåt och blev så småningom det millionföretag, det nu är. 

Viktor Ivarsson, författaren till följande textavsnitt, hade många 
strängar på sin lyra. Han var, som det heter i en minnesskrift — Från 
handaslöjd till handelshus — utgiven med anledning av jubileet 1944, 
i början ej blott företagets ledare och organisatör utan även dess 
»uppfinnare» (han fann på nya metoder att förbättra olika varor 
och sålunda göra dessa mera lättsålda). 

Efter hand försvagades emellertid hans hälsa, och han måste 
tidvis draga sig tillbaka från arbetet i företaget. Under sådana perioder 
förde honom hans aldrig sinande kärlek till hembygden och hans 
intellektuella läggning över huvud till forskningar i hembygdens 
historia och kultur. Han hade ett levande intresse för bygdens ålder-
domliga språk, som han själv behärskade, och han började nu ned-
skriva de små skildringar från barndoms- och uppväxtåren i Boalt, 
som han 1939 sände till Landsmålsarkivet i Lund. 

Dessa skildringar visade sig vara synnerligen vederhäftiga och 
av stort intresse. Ivarsson använde emellertid ej strängt fonetisk 
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beteckning, och jag fick därför i uppdrag av arkivchefen vid Lands-
målsarkivet i Lund, docent Gunnar Hedström, att besöka honom i 
Osby. Detta gjorde jag också, och under mina besök överflyttade 
Ivarsson och jag gemensamt den ursprungliga grova beteckningen 
till landsmålsalfabet. Då Ivarsson sålunda själv i samarbete med 
undertecknad gett sina skildringar deras fonetiska dräkt och då 
därigenom exakt samma text men med noggrannare fonetisk beteck-
ning (landsmålsalfabet) är tillgänglig, har det synts mig onödigt att 
utgiva två likalydande versioner, och därför har endast den strängt 
fonetiska texten befordrats till trycket. Jag har emellertid till den-
samma fogat en översättning till riksspråk. 

Viktor Ivarsson fick tyvärr ej se sina skildringar i tryck. Han 
avled den 21 nov. 1941. Hans efterlämnade maka, fru Lilly Ivars-
son, som delade sin makes kulturella intressen, handlar emellertid 
i hans anda, då hon svarar för de kostnader, som tryckningen för 
med sig. Svensk landsmåls- och folklivsforskning stå därför i stor 
tacksamhetsskuld till dem båda. 

Lund den 1 oktober 1946. Gösta Sjöstedt. 



Fågavisa. 

4ga b o v&lta 
94ba yipa pj&lta 
ghåua has° o pkbkada skö 

mcin ska vi Urna bj 
eivi ösa o &via kö 

o twciy &yla giata 
da ska vi sålta 
liwa a  dom i åuska 
jIhna dom ta påyska 
ta vak) komo Um. 

Vaggvisa. 

Åka by och välta 
köpa nya pjälta(r)1  
granna strumpor och prickade sko (r), 
och i morgon skola vi hemma bo 
med en oxe och en ko 
och två feta galta (r), 
dem skola vi salta 
lägga dem i aska(r) 
gömma dem till påska 
tills Viktor 2  kommer hem. 

a  liga (ä.) Vega (y.). 
Kläder. 

2  Viktor Ivarsson, textförfattaren. 
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Efter ordet »påyska» fortsätter sången sålunda: 
'åma dom ta ji:41 
sa fait vi jitlast'41. 

Men min' moder ändrade texten något. 

En annan av min moders och min barndoms vaggvisor 
lyder så: 

vato han håv da an lidan 
i den han scbl ska åga 
— en lidan gitipisk i on h&jaa håyn 
han piska sa mår han itityga. 
håista o köoe da håv han ng', 
pio o &Aina ta hitsbah6v, 
inåga smatt pgto pa tågat. 

(Efter att ha diskuterat språket i de nordligaste göingesock-
narna fortsätter Ivarsson:) Men vi återgå till den tiden, då 
mina första barnaskor invigdes: 

Egentligen fortsätter sången så: 
gömma dem till jul, 
så få vi julasul.3  

Viktor han har då en liten gullvagn, 
i vilken han själv skall åka, 
en liten gullpiska i sin högra hand, 
han piskar så många han råkar. 
Hästar och kor det har han nog,4  
pigor och dängar till husbehov 
många små pyttor på taket. 

b Viktor Ivarssons moder. 
o Den bland de äldsta gängse formen är ps; jfr J. S:s text s. 56 ff. 
d Rspr-ordet »nog» har insatts för rimmets skull; dialektuttalet 

år »nak». 
3  Julsovel. 
4  Jfr Barnkammarens bok (med teckningar av Jenny Nyström). 
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ska pålsa liden lidt,st 
hakat Åm s&lo bdt,st 
. . . da Ado bcikst 
da likt sedo åbo balst. 

håyo gå& mo kom ta »bcilst», sa slö-öne rna ncktpa skösfrilan. 

_Ya ja hada fylat fcbm duo, beAnta ja gay t stnäyskölan. 
da hada inta nyt skölahds ta småyskälan pa då tina. dd ciyot 
hada da hot t hylsa libståt.t. dch sådan vt f94 gMta i hciyo 
bdngk. lilsti helga stitan o Sidan vdt-de, mcen m va mår glåta. 
fa min dett,l sa ta ja inta stöo plcis, ja hada tags fylftt fcbm do 
o lidas vd ja ta vitstan. 

da va nak inta sa lcht fa Sceitattinan o fastdy vos, da tievata 
an inta pa y pa då tina, mcen sin an gå& ha ja hoht na kettattina 

Skola packa 1 liten häst, 
vilket söm sitter bäst? 
. . . det sitter bäst 
det lilla sitter allra bäst. 

Varje gång mor kom till »bäst», slog hon mig nätt på 
skosulan. 

När jag hade fyllt fem år, började jag gå i småskolan. De 
hade inte något skolhus att ha småskolan i på den tiden. Det 
året hade de hyrt i Truls' lillstuga. Där sutto vi sju barn i varje 
bänk. Lillstuga hette rummet 2, och litet var det, men vi voro 
många barn. Jag för min del tog inte stor plats, jag hade nyss 
fyllt fem år, och liten var jag till växten. 

Det var nog inte så lätt för lärarinnan att förstå oss, det 
tänkte man inte på på den tiden, men senare en gång har jag 

e On ersätter ofta hon i fortlöpande tal. 
1  Packa=sko (häst). 
2  Stuga=a) hus b) rum (dagligrum), som kan uppvärmas. 
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hcbhafhao Ichhgana tala om smkoglataphadat. ja ska skava dy 
an chit,l au va da hada salt t hena sköla: 

Fröken: Vad tror Ni Jacob sade till bröderna, då de kom 
hem och hade sålt Josef? 

Lille Kal: han Mada pao dom. 
Fröken: Vad slags barrträd har. Ni sett? 
Lilla Inri: gana. 
Fröken: Dä va rätt men på svenska heter det gran; men 

känner Ni inte flera slags barrträd? 
Tystnad: skala da sias pa sweenska sa va da bcilst o fia 

om da sci hade, vUt da nån au dom. 
Fröken: Gran har korta barr, men så finns ett träd, som 

har långa barr, vad heter det? 
Tystnad. 
Fröken: Har Ni inte sett en fur? 
Bäatel: n<bee. 

hört en lärarinna härifrån krokarna tala om småbarnspratet. 
Jag skall skriva ned en del av det, de sagt i hennes skola: 

Fröken: »Vad tror ni Jacob sade till bröderna, då de 
kommo hem och hade sålt Josef?» 

Lille Karl: »Han gapade 3  på dem». 
Fröken: »Vilka slags barrträd har ni sett?» 
Lilla Ingrid: »Gräne» 4. 
Fröken: »Det var rätt, men på svenska heter det gran; 

men känner ni inte till flera slags barrträd?» 
Tystnad — Skulle det sägas på svenska, var det bäst att 

tiga för barnen, även om något av dem kände namnen på flera 
barrträd. 

Fröken: »Gran har korta barr, men det finns ett träd, som 
har långa barr, vad heter det?» Tystnad. 

Fröken: »Har ni inte sett en fur?» 
Bertil: »Nej». 

3  Han gav dem tillrättavisning. 
4  Koll. 
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Fröken vänd till »Nels», som var ett litet småskoleljus 
och därtill frimodig: »Du Nils Du kan väl ändå säga, vad 
barrträ med långa barr heta?» »Nels» tiger, han tänkte, att det 
var väl något underligt träd, som inte växte här kansa at 
sådant som han hada sålt, na han va ince Aina stån. 

Fröken: Har Du inte sett en fur? Den är så och så. 
Det går upp ett ljus för »Nels». yåsa na fb3 — da inaakta 

an vål ha sålt, sio nåls. 
incen tal o mcei stöoslc6lan helnda da i. ja homo hi, na 

vt 14stan i föoitöodtska gitdasågan. da va &sto, som lett_sta. na 
vt koman ta kön åudanhöntla 14sta &sto: »kön ai.fd en himla». 

da va i litiyabågan vt 14stan gåean o da ja inta Wedo 
M an letista inch?, an fek hå da o tbvlas mck ta da M. 

Fröken vänd till »Nels» (Nils), som var ett litet småskole-
ljus och därtill frimodig: »Du Nils kan väl ändå säga, vad 
barrträd med långa barr heta?» Nils tiger, han tänker, att det 
väl ändå var något underligt träd, som inte växte här i trakten, 
kanske ett sådant, som han hade sett, då han var med sin 
fader i staden. 

Fröken: »Har du inte sett en fur? Den ser så och så ut». 
Då går det upp ett ljus för »Nels». »Jaså na fer — det måtte 
en väl ha sett», säger Nils. 

Men till och med i storskolan hängde det i 5. Jag kommer 
ihåg, när vi läste i Fornnordiska gudasagan. Det var Ester som 
läste; när vi kommo till kon Audhumbla, läste Ester: »Kon åt 
en humla». Det var i läseboken vi läste den gången, och det gick 
inte bättre, vilken bok vi än läste i. Men vi fingo »tövlas med 
det» 6, tills det gick. 

Göingemålet. 
6  Tövlas med = arbeta sakta och långsamt, även = dragas 

med något. 
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n4masis våga i böalta smaysköla. 
han våga ovo aga nisa, o da ya nå ska tala öm ce sdttt, 

ja mcen ce da 84 om an tckigko pay hodcina glana hcky 
ösbi ck, sa va glana kalla småyskåla 4kclat sneda, ya da va 
hitIga eegla mod va ösbiglåtana ck, då fa an day 4a. deenfa kan 
an day vida, ho Up ayga nisa vd mod småyskolahhana, &Ian 
da tf sa tk o yf nom ijén. da vel heelan mckta o jaa, som dd 

na da ånas va våna va o va snida. ja komo eenu sa våg 
lit't da, da va skrit pau vciyon fa da va sålsUn o vck.vmt o gh.cint 
dcky dån. nåla ay da ståsta hbana stoo o phddada om ha No 
ayga nbsa vd va hbana, na da hma o vela hånla dy nom. 
semjilt komo ja h,d, ha han hada skhcknit bckvnt mce sin fåylakniv 
o ha cligkitAmdo bckvnt na aga ?asa sheemde nom mce 

Nemesis vakar i Boalts småskola. 

Han i vakar över Åkes Nisse (Nils Åkesson), och det jag nu 
skall tala om, är sant, ja män är det så. Om man tänker på 
hurudana barnen äro här i Osby, så kan man säga, att barnen 
i Boalts småskola voro mycket snälla, ja de voro riktiga änglar, 
jämförda med osbybarnen, det får en då säga. 

Därför kan man veta,2  huru stygg Åkes Nisse var gentemot 
småskolepojkarna, innan de togo sig för att ge honom igen. 
Det vill hälande 3  till också att göra, som de gjorde, då de 
annars 4  voro vana vid att vara snälla. Jag kommer ännu så väl 
ihåg det, det var sent på våren, för det var solsken och varmt 
och vackert den dagen. Några av de största pojkarna stodo 
och talade om hur stygg Åkes Nisse var mot småpojkarna, när 
de kommo och ville handla av honom. Särskilt kommer jag 
ihåg, hur han hade skrämt Bernt 5  med sin fällkniv och hur 
dödsskrämd Bernt såg ut, när Åkes Nisse skrämde honom med 

1  Syftning på rubriken. 
2  Förstå. 
3  Mod. 
4  I vanliga fall. 
5  En av skolpojkarna. 
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knivan. åma tas ni:t hada hhana val snela, men nik skola da 
Oka nåt mce nom zjn. da sto o phitdada o ronden,ada. dag sa 
&nal: »ho ni hba, vt gan o hånlan ag nom, sa mR vi tålha o 
ay da knitgligasta vi kona fina pciy». da löd ba 'bölat o 

jåct, sa jina da ståsta hbana ta nisa o hånlada. ålhi hada, 
han såylt sa bac_i som han ,9bo cl&n, gågan, da jsOpta o §Opta sa 
ngt da nånsin to o dy, da som-  va ålh,ct a  VdSt o ktbågligast o 
vceja öp. da va bann §kia fa da inta hada nola flåsko mce sa, 
sa da kona jsoba shop mcb. vi småuhbia, vi hada stcblt vos bagom 
knitdan va i:tal:isat, cl&v sto vi o Skada. dåna ta böna va 
åpanb o &dt som da vå, na nisa stå o båkada sa ince hPgan 
möd dom, sa sina hhana, som hånlada, ncbmo dåna o sår): »vi 
stkönta i dina duo». da såv fa scbstan not cenu Utlaka cen skönta, 

kniven. Ända tills nu hade pojkarna varit snälla, men nu skulle 
de göra något mot honom i gengäld. De stodo och pratade och 
funderade. Då sade Emil: »Hör ni pojkar, vi gå och handla, så 
mycket vi töra 6  av honom och av det krångligaste vi kunna 
finna på». Detta lät både roligt och bra. 

Ja så gingo de största pojkarna till Nisse och handlade. Ald-
rig hade han sålt så bra, som han gjorde den gången. De köpte 
och köpte, så mycket de någonsin tordes och av det, som var 
allra värst och krångligast att väga upp. De voro bara ledsna I  
över att de inte hade några flaskor med sig, så att de kunde 
köpt sirap också. Vi småpojkar, vi hade ställt oss bakom knu-
ten 8  vid uthuset; där stodo vi och kikade 9. Dörren till butiken 
stod öppen. Och rätt som det var, när Nisse stod och bockade 
sig med ryggen vänd mot dem, så gingo pojkarna, som hand-
lade, närmare dörren och sade: »Vi struntar i dina varor». De 
sade förresten något ännu fulare än strunta, för 19  strunta var 

a  åldha åltha. 
b Formen öban år mera genuin. 
6  Våga. 
7  Ked (dm) = ledsen. 
8  Rspr. 
9  Rspr; »tittade» är genuinare. 

10 Ty. 
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fa stkönta va et 6o, som da ad hada 144vt. o sa spkbea da da 
kx„)asta da höna. niga åda, o sist koman vi. smck alta nisa. 

da 34 da kkjasta da kbtla Mm ta den Udosmanan klemda 
»Ansa gdo. dcbv va skålan då ciyot. na  vt koman 04, ban da 
in ta lcekakinan me ayga niga. nu  boviada itttatagkans kkitgka 
blOhnd som yhpstafblk sia. tas tit't hada vt va t reda fa ayga 
nisa, nu va da lcekakinan vt vovn keda fåv. niga han kom snåvt 
t"td, da ta inta an mettåt o vt skolan z stcklat in ta lcekakinan, 
fa an ngo finta skola bajgua. aga nisa hada salt ciLtio ttd, na 
han ja, mcen han hada inta baka titat tid vo„g. ho skola nt't 
lcekakinan sia? vi vovn skot bkga blth6b. mcen lcekakinan sa 
inte at do om auga nisa. va  da hena metIntn o venta ta käk, 
ta skålan va slåt? mcen hon M dåy mcb, mcen da va knåpt 
Altgaka fa dci. da va våg da inta va an j6oda, sa vt skolan 

ett ord som de aldrig hade hört. Och så sprungo de det argaste 11  
de kunde. Nisse efter, och sist kommo vi små (efter Nisse). 

Det gick det argaste det kunde hem till den hedersmannen 
Klemeds Svens (Sven Kleraedssons) gård. Där var skolan det 
året 12. När vi kommo dit, bar det (i väg) in till lärarinnan med 
Åkes Nisse.13  Nu började eftertankens kranka blekhet, som 
köpstafolk säga. Hittills hade vi varit rädda för Åkes Nisse, 
nu var det däremot lärarinnan vi voro rädda för. Nisse han 
kom snart ut, det tog inte en minut, och vi skulle i stället in 
till lärarinnan, för en ny timma skulle begynna. likes Nisse 
hade sett arg ut, när han gick, men han hade inte bara tittat 
åt oss 14. Vad skulle nu lärarinnan säga? Vi voro säkert bleka 
allesamman. Men lärarinnan sade inte ett ord om Åkes Nisse. 
Var det hennes mening att vänta till kväll, tills skolan var slut? 
Men hon teg då med, men det var knappast roligare för det. Det 
var väl, att det inte var en lördag, så att vi skulle (behöva) 

Fortaste. 
12  Där höll man skola det året. 
13  Sprang Åkes Nisse in till lärarinnan. 
14  Inte ens sett åt oss. 
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vcenta åma ta mciynda. då nöt« damdan vi ba om bckvizt, na 
han la y pa d4kan, bkgo som at lågan i sgna,n — nia åvo nom 
mo knivan, o od han hada, tcept iya vo blihb o skola jord& 
ligadånte mce vös, som han såv han skola jåhct mce kim& o vi 
damdan om od vi skölan ha sthjg i skölan handa låta udan 
ghbbono, o auga niga skola My. ja la y blahciai pa beigkan 
mcv aufla-nia pdp 4vo rna feehigo o slciu da fåsta skit. p&pan 
va Ok° som an slåla, da va inta ilat fa an sOisåttrin, som va 
lidan ta vålstan. o ja ska bitha sia, då va inta 'bölat o gas ta 
skålan dån åita, incen kehahinan sav inta at 6o dciy ho. na  
vi Jiyan hån om keiilan, måtan vt an ståha, liko; na han måta 
vos, sa ghinada han o såv: »yitsa ni han hånlat hos aga nisa». 
vi ghinadan vest inta, na vi hånda da. »da va bh,å jdot ay 
o da tta, nalt leka/anan mch», sa han (hon Qta nak ånat, tenta 

vänta ända till måndag. Den natten drömde vi både om Bernt 15, 
när han låg på disken, blek som ett lakan i synen — Nisse över 
honom med kniven — och att han hade stängt oss allesamman 
inne och skulle göra likadant med oss, som han sade, att han 
skulle göra med Bernt. Och vi drömde om att vi skulle ha stryk 
i skolan varenda kutte utom flickorna och att Åkes Nisse skulle 
slå. Jag låg allaredan på bänken med Åkes Nisses käpp över 
mig, klar till första slaget. Käppen var tjock som en slagval, 
och det var ej roligt för en sexåring, som var liten till växten. 
Och jag skall bara säga; det var inte roligt att gå i skolan dagen 
efter, men lärarinnan sade inte ett ord då heller. När vi gingo 
hem om kvällen, mötte vi en större pojke; när han mötte oss, 
skrattade han och sade: »Jaså ni har handlat av Åkes Nisse». 
Vi skrattade visst inte, när vi hörde detta. »Det var bra gjort 
av er, och det tyckte nog lärarintan också», sade han. (Hon 

e  ligadånt ligadånt. 
15  Satsbyggnaden är ur rspr-synpunkt ej fullt symmetrisk, då 

en subst.-konstruktion (. . . både om Bernt) samordnats med en 
att-sats [och (om) att han . . J, men jag har låtit den stå för att 
ej avvika för mycket från originaltexten. 
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vt) »da va liga gåtd, han fök ay lcen,akinan mik», såt, han. hon 
sa tö an: »du ha vat sa ido va hbana sa da va liga göt M 
da». da balade, an sto steitn fha feemtan smcig hbaickvtan, o 
an lidan fit,a setstan ghöbaycbvtan, fa g jbono da va jsitta ay 
da då mcb. 

lcehartinan hon lagas e  &nu som om inanttn hada, ltdnt, mcen 
aga nia han va a håg_ mans mön o han too inta va sa bio 
ve vös, som han hada, vcit fast7td, mcen vt Man vos liavcitlf sa 
neen,a dcina som vt ök hada Jöot. då ed då Urbana, som hånlada o 
sphogan fitcitt da, »glan sa 'Wera döna, då say inta ayga niga 
not könstat i, fa han va våno va ed da sto dcbv, ta da vov 
twöra ta o 0y-från:I o tå da da hada, hånlat pa döskan. 

nu statt, hånlaiyana bag döskan o Ichicsa o bålsa o da ce nu 
önt o faståg ed an hånlaha kova va sa leito va köndono, som 

tyckte nog annorlunda, tänkte vi.) »Det var lika gott, han 
fick (ovett) av lärarinnan också», sade han. Hon sade till 
honom: »Du har varit så stygg mot pojkarna, så det var lika 
gott åt Dig». Då trillade en stor sten från femton små pojk-
hjärtan och en liten från sexton flickhjärtan, för flickorna voro 
ledsna de också 16. 

Lärarinnan hon låtsades ännu, som om ingenting hade hänt, 
men Åkes Nisse han var i varje mans mun, och han tordes 
inte vara så stygg mot oss, som han hade varit förut, men 
vi höllo oss likväl så nära dörren, som vi alltid hade gjort. Det 
(förhållandet) att de pojkar, som handlade och sprungo från 
det, de hade handlat, höllo sig nära dörren, det såg inte Åkes 
Nisse något konstigt i, för han var van vid att de stodo där 
(vid dörren), tills de voro tvungna att gå fram till disken och 
taga det, de hade handlat. 

Nu stå handlarna bakom disken och krusa och bocka, och 
det är nu svårt att förstå, att en handlare kunde vara så stygg 

cl  liga göt. ,—lga göt. 
e Bör vara lod; jfr s. 132 ävensom J. S:s text s. 23. 
f liavcitl ‘•••• 

16  Vara ked av det=vara ledsen, vara trött på något. 
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aga nia vå, men h vela folk yiftba, da va na Mola mil ta 
nåista hånlaha, fkau niR Uni va da hada fcbm fycehinsvdy. ldont 
va da hån an shia, pa då tina, ta smånskölan hadan vi an 
ficehinsvcby o gcin. da va m.4n, sngv pa då tina, o na da vå som 
vcist, sa va da kncipt nona andha som yina vcesi,n udan vi smily-
glhta, sa da va inan thå; iblån fels an gcin pcin stionyievn. cenu 
vciha va da, na da va 01aglgba, dån va vc4n bötnaliko. da hadan 
ina vtastg halsa fciv z vd,r)dan, o da va inan luthasvcey, sa Vems-
månan kom pa vc'elasgn. da va inta sa gåt fa an Man feemånrin 
som va ila lidangta vdostan. 

ja komo h da va an hk», som kona om göba i sngv, han 
jo kål den fiemtana o åndha som va sa liga dcen da skola 
Pinstckla, som bildono V&V, an hada, seiit pa viewana z sticono. 
da va fahcbste,n dn Ulm, som kom pdu od da skola ldinla 

mot kunderna, som Åkes Nisse var, men vad ville folk göra, 
det var en hel mil till nästa handlare, från mitt hem var det 
hela fem fjärdingsväg. Lång väg var det, var man skulle hän på 
den tiden. Till småskolan hade vi en fjärdingsväg att gå. Det 
var mycket snö på den tiden, och när det var som värst, så 
var det knappast några andra, som gingo vägen, än vi småbarn, 
så det var ingen tra 17; ibland fick man gå på stengärdena." 
Ännu värre var det, när det var tjällossning, då var vägen 
bottenlös. Man hade ingen vägstyrelse förr i världen, och det 
var ingen häradsväg, varför länsmannen ej kom och synade 
den. Det var inte så gott för en liten femåring, som var mycket 
liten till växten. 

Jag kommer ihåg, att en pojke kunde göra gubbar i snö 
(snögubbar). Han gjorde Karl XV och andra (personer), som 
voro så lika den de skulle föreställa, som de bilder voro, som 
man hade sett på väggarna i rummen ". Det var förresten denne 
pojke, som kom på idén, att vi skulle handla av Äkes Nisse 

g ila förstärkande; jfr ila mena g hbbo = förfärligt många flickor. 
17  Därför fanns det ingen upptrampad gångstig. 
18  Gärdsgårdarna. 
19  =som bilderna voro lika de personer de skulle föreställa. 
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niga nia ddit gan. såina Uv hada an bh6o som va gime., 
han ce nå an sadan &by de1eaha56.nsmaylana, han bhuga mala 
osåvko im Ovkan, han måyla bla ski me figiltho o khomaRkho, 
sa lövanas ghcint sa. o sa twieta an tåg o viga. sin homo da 
fhåm &la slås bildo, som bzidha ha wetat 6vo fa ina sin, da 
va swcen mciynsans köket beeiga, ba hd, som måylada 'ön/c°, 
o hån, som joo göba i sngn. den sista ce fahestan do. 

kapcilvan. 

fink nå fa tina de_i e sa stijothgna sa dce Mana a  if.t. mcbn 
sa sk t da ju gay klåda som håshib o ha s1a0 ta hciyodas. fciv 
jekan mw thhisvalcehathålsko (da tbflo, o pjeeltana vov ta sist 
sa bita, sa an kona knåpt sk ha dant tg da hada vcit t4 dom, 
na da va ni,a. o tidskona o tbflono d sköda an ince l, ay 

den gången. Samma pojke hade en broder, som var yngre; 
han är nu en sådan där dekorationsmålare 20  och brukar måla 
kyrkor invändigt; han utför alla slags målningar så levande 
vackert. Och så tvättar han tak och väggar. Sedan framträder 
alla slags bilder, som andra ha vittat över (målat över) för 
länge sedan. De voro Sven Månssons pojkar bägge, både han, 
som målade i kyrkor, och han, som gjorde gubbar i snön. Den 
siste är förresten död. 

Grindslanten. 

Folk nu för tiden äro så anspråksfulla 1, så det liknar 
ingenting. Men så skola människor gå klädda som herrskap 
och ha skor på sig i vardagslag. Förr gick man med träöver-
läderträskor eller tofflor, och kläderna voro till slut så lappade, 
att man knappast kunde se, hurudant tyg det hade varit till dem, 
då de voro nya. Och träskorna och tofflorna skodde man med 

a Beträffande formen inana se Arkiv NF 59 s. 81. 
2° Konservator och dekorationsmålare. 
1  Stortöken=anspråksfull, fordrande. 
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gamla skö, sa da skola dua tal«. skola an gae ta »kan  cela 
ght...böt ånas sa fils an gcie lide an skola hciz,nb, inta fans da 
nota sgkla, o na dr§ baygnta köma, sa va da inan ånan cen 
håskdb som hada hcie ta o /taiga sa nice skal. ya loomo hd, na 
ya scits dcen fasta sgkalanc, vt påyga sphogan ålta nom sa lnt 
vt konan seil nom. sin, cha da Vana, inan an kona pba an gamal 
sgkal, som håskdtb hada kasbat, o inan da fåttga hade. 'vie o 
pba skal, da clita eenu kbm°. mcen nu dilo da inta. lasmo mcv 
sgkal, nu ska da va mötöosgkal, om da ska baha nola mil, cela 
ösa ska da la ja bil. pa  då visat ce da inta önalat da co sto-
tagna. o småyglhtana da ska ada fokalå fa ,sufcbm-fcbmti 
hdeo gågan, o da ska Mfita ph,ösis som da vila. dce inta önalat 
da inta vMa non Ud o intq, ce ni rida, hd da fån, da. 

läder av gamla skor, för att de skulle vara länge. Skulle man 
gå i kyrkan eller annars gå bort, fick man gå dit man skulle; 
det fanns inte några cyklar, och när dessa begynte att komma 
(i marknaden), var det endast herrskap, som hade råd att hålla 
sig med cykel. Jag kommer ihåg, när jag såg den första cykeln'; 
vi pojkar sprungo efter den, så långt vi kunde se den. Men 
det dröjde länge, innan man kunde köpa en gammal cykel, som 
herrskap hade kasserat, och innan de fattiga hade råd att 
köpa cykel, det dröjde ännu längre. Men nu duger det inte längre 
med cykel, nu skall det vara motorcykel, om de 3  bara skola 
några mil, eller också skola de 3  leja bil 4. På så sätt 5  är det 
ej underligt, att de 3  äro anspråksfulla. Och småbarnen skola 
äta chokolad, för tjugofem—femtio öre varje gång; och de skola 
få göra precis, som de vilja. Det är inte underligt, att de inte 
veta någon hut och inte äro nöjda, hur de än få det. 

haln iucn. 
e  da lunta dcie vtlasap6 
2  Det hette då velociped. 
3  Folk, människor. 
4  Använda hyrbil. 
5  Därför. 

9 
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na ja tcligko pay dukt stakoUvn, som hada 1429t an kår 
ed na fa o sa tchgko pay ho an anan hada jciot fa twcio 

åka, na an va lidan, dcio kan en bl t fagrdimado. da va na fm,2 
som bet stötkoNan beelta hcena 1capsc'e2k ta sta54nan, o na han 
hade, båvt nom, sa fek han killa twciy aa. hb t4o 22,2 han sti, 
44 n2 han tåkada 11,Ulat, nw hbasnåfalan baka »tcik fan, 
tak sa mU, men da va iy,d2,nt fa 2nU. da va oPod viegana fa 
m«.» hada da nå va t an ibleahb, fa thcettfcbm-fbvtz ciyo 
som hada skt da, sa hade, da inta lbotd sa ila, fa han hada 
målnat 126an sår), fa fa twcio 4ha hada han bavt an kapscegs 
hu nieva an håll fyceitinsvd). mcen staboldvn han va fasmckdligo 

o 1442)421e va da sånollgan inta mon twayhåndha fåna han 
kapshkan. nce stabciana, h m4 da fciy, sa vela da ligavcig 

ha mko. da va Moligan hitd1hsa fc_iv 2 vdvdan f. da e 

När man tänker på den stadspojke, som hade burit en 
kappsäck åt en fru, och så tänker på vad en annan hade gjort 
för två öre, när man var liten, (då) kan man 6  bli förgrymmad. 
Det var en fru, som bad stadspojken bära hennes kappsäck till 
stationen, och när han hade burit den, fick han hela två öre. 
Vad tror Ni han sade, tror Ni han tackade riktigt, nej pojk-
rackaren 7  bara sade: »Tack frun, tack så mycket, men det var 
rent för mycket, det var uppåt väggarna för mycket». Hade det 
nu varit en göingepojke för trettiofem-fyrtio år sedan, som hade 
sagt det, så hade det inte hörts så illa, för han hade menat, vad 
han sade, ty för två öre hade han burit en kappsäck i varje 
hand en hel fjärdingsväg. Men stadspojken han var försmädlig 
till, och likväl var det inte mer än tvåhundra famnar han bar 
kappsäcken. Nej hur mycket stadsborna få, vilja de likväl ha 
mer. De voro sannerligen lika hutlösa förr i världen, och de äro 

d lbdat lbot. 
e Jfr nästa rad. 
f Även fdt,,2 vdvna (ä.). 
6  I texten växlar 1 och 3 pers. 
7  Herdesnöffel=pojkrackare, pojkvasker. 
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minstona inta bckdo nu, niece stiaboa da ce iottga, da ce da, da 
ha vakans hi:cd cela vd, dce ag döm iinclna ha lc'evt nåfatina. 
jity staboa ha öla vat la fink. 

men nu Ad° ja o pnada ta ja hada nålstans ka- 
pcirian ja fa. ja hada h4vt andha glifta sia an kona fa y pesmo, om 
an åpnadagl od yånana. ya incen ska ja fashga, na ja kömo ta 
stona vckx,n, tiepita ja (stona vc4n, &by va inta stöo dc). l va 
da gtit om, men §,iinane, da say an inta sa tit. mien na an yek 
skala hciyo då, sa fek an amielanod sai, an nana, o dciy foilda 
an mck nom ta da va not U. mcen inte non pc4n. hada 
bana hinaståna pc'ev hat hcii_st sa hada han nåk jit ma an pn, 
fa han va sa sno va glåta sa. hiyaståna pc,ev då va da ligasta 
vi asta, o sa hada han biedaspa mcb. 

men hö da vd, sa va ja eti,n4den, ya jt..pd ba liema o 
ja åpnadag måg hon(d)n,a mcen al(d)ni sa ma som at 

åtminstone inte bättre nu. Nej stadsbor de äro underliga 8, det 
äro de, de ha varken hut eller vett, och det är av dem andra 
ha lärt nu för tiden. Ja stadsbor har alltid varit elakt folk. 

Men nu sitter jag och pratar, så att jag nästan glömt grind 
slanten jag fick. Jag hade hört andra barn säga, att man kunde 
få pengar, om man öppnade grindar åt körkarlar 9. Ja män skall 
jag försöka, när jag kommer till stora vägen, tänkte jag. (Stora 
vägen, den var ej stor den). Grindar var det gott om, men kör-
karlar såg man inte så ofta. Men när man gick i skolla varje 
dag, fick man emellanåt se en körkarl, och då följde man med 
denne, tills det fanns en grind. Men inte fick jag någon slant. 
Hade bara grannens Per haft häst, så hade han nog givit mig 
en slant, för han var så snäll mot barn. Grannens Per var det 
bästa vi visste, och så hade han dragspel också. 

Men hur det var, så var jag enveten, jag höll på både länge 
och väl; jag öppnade många hundra grindar, men aldrig fick 

g öbnada är genuinare. 
8  Artig=underlig, konstig. 
9  Karlar, som körde ut timmer eller liknande. 
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kåt åka fåk ya. men sa hada ya vcit o hånlat a aga-nisa 
balt an då, dciy fels ja sk an shkaka, som jsåvda lådfus, o 
baka han sel dg. ya lav bknan pa nålsan o spkåg, o ta sist 
landa ja 6p nom o åpnada, Ut va bdalta-ölas. mcen ,såkakan han 
lakdas som han inta hada skt ma. men ja va inta Om fa dci, 
ja fogde, m o spkåg ta nåksta U. day s(v) 'kakan: »om du 
åpna e'cz„tl M, sa ska du fay an pchn (ya tkd han sa då mce 
&lat ck, na han skola yir bot pelno). mcen gldo ble yå, sa ya 
vesta kncipt k ma. ålki hada ya fciyt non pele udan ay fån, o 
da ya hada, fciyt hada nak möo tat ty4n, da mksta. leck,nt va da ta 
nåksta k, o „sdkakan scid sl i an lidan fiekavapi o 6g, o vasvmt 
vd da, o an hall (hal) fyekigsvey ta nåksta lå. mcen ya skola nåk 
Nia jså.kakan, fast han §03da, da klasta han kana, tpta ja minstona. 
men ya va bdvfåto o våno va o spkina. 

na ja kom ta kt o hada åpnat da, tchnta ja: »nu baka 

jag så mycket som ett rött öre. Men så en dag, då jag varit och 
handlat av Åkes Nisse i Boalt, fick jag se en körkarl, som 
körde lättskjuts och endast åkte själv. Jag lade benen på nacken 
och sprang, och till slut hann jag upp honom och öppnade 
grinden vid Boalta-Olas. Men körkarlen låtsade 10, som om 
han ej hade sett mig. Men jag var inte ledsen för det, jag följde 
med och sprang till nästa grind. Då sade körkarlen: »Om du 
öppnar en grind till, skall du få en slant». (Jag tror han sade 
du med litet d, när han skulle ge bort slantar.) Men jag blev 
så glad, att jag knappast visste till mig. Aldrig hade jag fått 
några slantar utom av far, och dem jag fått hade nog mor åter-
tagit. Långt var det till nästa grind, och körkarlen satt själv i en 
liten fjädervagn och åkte, och varmt var det och en hel fjär-
dingsväg till nästa grind. Men jag skulle nog följa körkarlen, 
fast han körde det fortaste han kunde, tyckte jag åtminstone. 
Men jag var barfota och van vid att springa. 

När jag kom till grinden och hade öppnat den, tänkte jag: 

10  Texten har »Mildas, men det bör vara »lo». Jfr s. 126 och 
J. S:s text s. 23; hos Wilhelm Moberg träffar man ett liknande fall 
»hon låddes bli ond» (De knutna händerna s. 152). 
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lisAha han ma, fa Ohaka di cc minsan inta sa hönhcbnta» h. mcen 
yonicen fök ya an pchn. da va at åka. nåls fa ja hada simbnat 
neotans an Mil fiemesvc0 i et Ov, inwn ja va leiltfc'epido, o na 
ya hada jscenat pelno; sa va ja inta als thcbto. da va dcen fåsta 
pchnan ja hada On(a)t au fhieniada meensko. ja bitga iblcin 
sia: »då va dcen anda pcintan ja ha Onat eevlat.» ja spade ålna 
Una, o ja talada öm da ba fa fåv o mo o da eindka glana, 
ja talada öm da mön eim gå& o udijimom ho da hada gåuLte. 
o min bhoo cinton som va mina cen jd, da hada bovt 1 vdj mce 
NOM mce da såma ta stoha ytan o opna l, men fåt,  ya nom 
inta löv, fa da va snåvt kållo. ni  t#kan vad ja joo fa in4t fa 
ä ?tita, mcen fa me va dcbv, bthhinan vdv o spuna tak går sa 
met fån. 

»Nu bara lurar han mig, för körkarlar äro minsann inte så 
rundhänta 11. Men jomän fick jag en slant. Det var ett öre. Nog 
för att jag hade sprungit nära nog en hel fjärdingsväg i ett 
sträck, men jag var snabbfotad 12, och när jag hade förtjänat 
pengar, var jag inte alls trött. Det var den första slant jag hade 
förtjänat och mottagit av främmande människor. Jag brukar 
ibland säga: »Det var den enda slant jag förtjänat ärligt». Jag 
sprang ända hem, och jag talade om det både för far och mor 
och de andra barnen; jag talade om det mer än en gång och 
berättade mycket utförligt, hur det hade gått till. Och min bror 
Anton, som var mindre än jag, hade med detsamma givit sig 
i väg ned till stora vägen för att öppna grindar, om han fått 
lov, men far gav honom inte tillåtelse, för det var snart kväll. 
Ni tycka väl, att jag gjorde för mycket för ett öre, men för mig 
var den ettöringen värd, att man sprang tre gånger så mycket 
för den. 

" Även halåga. 
11 Även ralånga (kaka). 
12  Lättfängd= snabbfotad. 
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v&j ah vna. 

nit fa gjut ha da fåttga håg ta o gag, fina håg stinda o 
ha gadino i håg nöm, ja da ha ta o mce laggadino i stican 0 
et,ida ma sål o twies4la. anat vå da, na ja vaksta 6p, ditt vov 
da niga inta sa fina som da fatiga ce nå. da ce twagna ta o 
va fina cela g Una ftilk kid dom o sia da e snagna. nåk va feilk 
flitiga faii vdvdan, men va da bana kn4a, sa jek da ina nål' 
pa dom. da vievdae n4t schl o joo &lim sl, pa sa sdt jek da 
inta tid sa ma. 

ja ved' bana eikn famqj e, som da va nPslat ila fa, o da va 
vayapckims. inta hada glåtana dciy fa tina håg ta o ha Oba-
sknUko; nd da va inta map som hada, hdu ta o ha smida 

Veda-heren (Vedpojken). 

Nu för tiden ha de fattiga råd att gå fint klädda var söndag, 
och de ha gardiner i varje rum, ja, de ha t.o.m. långgardiner i 
stugan (vardagsrummet) , och de äta myckel sovel och tvesovla 1. 
Annat var det, när jag växte upp, då voro de rika inte så fina 
som de fattiga äro nu. De äro tvungna att vara fina, annars 
skrattar folk åt dem och säga, att de äro snåla. Nog voro folk 
(var folk) fattiga förr i världen, men voro de bara krya, så gick 
det ingen nöd åt dem. De vävde mycket och gjorde allting 
själva, på så sätt gick det inte åt så mycket. 

Jag vet bara en familj, som det var rysligt illa ställt för, 
och det var Ved-Per-ens 2. Inte hade barnen då för tiden råd 
att ha köpskridskor, nej, det var inte många, som hade råd att 
ha smidda skridskor, utan man gjorde skridskor av en lie, och 

a  = stabapielan (Stubba-Pellen). 
Fem.; jfr Arkiv NF 59 s. 80. 
2m,6o vöve, ä. 
ja vål (ä.). 
famaze f. äldre. 

1  Använde två eller flera slags sovel till bröd. 
2  Stubba-Per-ens. 
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skkösko udan dajoo skhösko ay an /64, o inta &do va da bla, 
som hada såyna skkösko klo. men tkitisko o slay kim« mce då 
hada &la udan dictp&lans glåta. d glana va da stc_So sPn om. 
indn sa va dalta fån ösa at stot nöd. chfi, som pna i skblan, 
di gliftana da pna bilvfhta ta låint pay ititostan ta da va 
sa kålt som mit om vinton. sin fina da fa skåm skafa 
dom luiso o taksko. men då som vov fa smciyta o gay i sköla, 
cki hada ved inta bla titAisko o heiso cela, om da hada Mao, sa 
hada dom ina thålsko. 

nå konan z val fastciu ho da vd fa an Ulan hv o hålla 
vinton inta fay va isAds,. da ibis val ån o inta ha thhisko, da 
kona an va liga glåo fa, men o sd åndka spana itcla o lbga, 
da va vitha, na an inta fe k va mcb. din gåe na halsalta 61of 
köm gåyanas stön,a vchn, som gay fabi clasn stin, som gciit, ta 
vivapcklans, fek. an  sk, an klan bilvfhto hbastelkala, som slo kövna 
pa isan i§cihat va vcbin. »jäsa sa du ce åda o slay Rivna i då», 

det var inte heller alla, som hade sådana skridskor. Men träskor 
att slå kana med det hade alla utom Ved-Per-ens barn. De 
barnen var det stor synd om. Men så var deras far också ett 
stort nöt. De av hans barn, som gingo i skolan, gingo barfota 
till långt ut på efterhösten 3, tills det var så kallt som mitt i 
vintern. Sedan fick familjen för skams skull skaffa barnen 
strumpor och träskor. Men de, som voro för små att gå i skolan, 
hade visst inte alltid träskor och strumpor eller om de hade 
strumpor, så hade de inga träskor. 

Nu kunnen I väl förstå, hur det var för en liten pojke att 
inte få vara ute på hela vintern. Det gick väl an att inte ha 
träskor, man kunde vara lika glad utan, men att se andra 
springa ute och leka, det var värre, när man inte fick vara med 
själv. En gång, när Hässlehults Olof 4  kom gående på stora 
vägen, som går förbi den stig, som leder till Ved-Pellens, fick 
han se en liten barfota pojkstackare, som slog kana på isen 
i kärret vid vägen. »Jasså du är ute och slår kana i dag», sade 

3  Senhösten. 
4  Håsslehult, gård i Glimåkra s:n. 
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sa haisalta 1of. »ho», sa kbm. ölof såv da öm v64 o he.vn, 
swåkada: »da gay inta låit o slay bom, bitvfhto.» hekaståkalan 
va sa våno va o ina tk,åksko cela haso hö, sa da yeemkada han 
sa inte, fkiv, mcen na da inta yek o lya, som åndka glåta Jaka, 
dci va han Make fån. deeta heenda, na da va som ålka kåylast 
pa vinton. 

hö da nu vi, sa önalet nåk, sa von da kkga bösa ökthöb. 
da vd nola st4kan heka, da Nick o becka kna gkeba. Inzna möo 
va g4m6o ta clei gkeban. ya konzo ka:c na da koma tabåga fray 
bånndbbat, sa pita da dikat id pa lön o klaidan du sa dekv 
hay enda bd. da hada boot vös Oka 0 hcenta åndka kliv  o 
bceka dom id q sa. sa maga ko, som da vd z klchna da klaga 
du sa, då hada, da alki sålt fin. 

na gliftana yzna i skåla, sa vela inan ,s,da hos dom, fa da 
hada lås nick. ya tgta da va sn om dom, na da skola sida  sdl 

bdigkan. da ay våyahekana, som y4 yek i skåla thöb nue, da 

Hässlehults Olof. »Vad», sade pojken. Olof upprepade frågan, 
och pojken svarade: »Det går inte lätt att slå kana barfota». 
Pojkstackaren var så van vid att varken ha träskor eller 
strumpor, så den saken jämrade han sig inte för, men att han 
inte kunde leka som andra barn, det var han mera ledsen för. 
Detta hände, när det var som kallast på vintern. 

Hur det nu var, så underligt nog voro de krya bussar alli-
hop. Ved-Pellen hade några pojkar och en enda flicka. Min mor 
var gudmor till den flickan. Jag kommer ihåg, när de 5  kommo 
tillbaka från barndopet, gingo de direkt ut på logen och klädde 
av sig där, varenda bit. De hade bett oss barn att hämta andra 
kläder och bära dessa ut på logen. Så många loppor, som det 
var i de kläder de togo av sig, hade de aldrig sett förr. 

När barnen gingo i skolan, ville ingen sitta hos dem, för 
de hade löss också. Jag tyckte, att det var synd om dem, att 
de skulle sitta ensamma i bänken. De av Ved-pojkarna 6, som 
jag var skolkamrat med, voro snälla pojkar och kvicka och 

5  = Mina föräldrar. 
6  Ved-Per-ens pojkar. 
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va sn&la kut o kwbka o staka mcen inta sa stöna ta vcii,stan. 
nåntiga vov da o sa mögada om /Mono, sa dana f6do vov sivåyQta 
som nOoföclo. na  da va sa §gt me mg, sa kansa vievmde, da 

na da va ofint fa kält. 
e4s gåg om vinton, na da hada tnksko, sa hada, dn apa, 

Ulm höbat sa pa ågkalan. dchv va at stot h1, o som Ulm, inta 
va våno va o gay, mce thålsko, sa höbada han sa öm o öin 
sin sa baMita da o nödas i heilat ta da va opt o la. sa an då 
fek lönmåk sk ho da vd. fäst sa toan twciyl o tweetada 'Mono 
pa Ulm, fa sa mögada som da vöv sa va da ju inta sa önalat 
da nödadas au heila,t. sin smöo,.,an hdlat mce non slas sm6io, o 
sin ta sist sa bankan öin da mce låsa. »nu liegas da snåvt», sa 
löninetk. »ncspce, möo sfo da Vegas inta sa lcema vcSdan stciy», 
sa Ulm. löymeik gninada o sa klåpada an hyn pa hit o sv: 

starka men inte så stora till växten. Trasiga 7  voro de och så 
smutsiga om fötterna, att deras fötter voro svarta som neger-
fötter. När det var så tjockt med smuts, så kanske värmde det 
lite, när det var rent för kallt. 

En gång om vintern, när de hade träskor, hade den ene poj-
ken stött sig på ankeln med andra foten. Det blev ett stort hål, 
och eftersom pojken inte var van att gå med träskor, så skadade 
han sig om och om igen. Sedan begynte det bli var i såret, 
och till slut var det både djupt och fult. Så en dag fick Lund-
mark 9  se hur det var. Först tog han tvål och tvättade fötterna 
på pojken, för så smutsiga som de voro, var det inte så 
underligt, att det blev var i såret. Sedan smorde han såret 
med någon slags smörja, och till sist band han om (det) med 
en trasa. »Nu läks det snart», sade Lundmark. »Nej, mor säger 
att det inte läks så länge världen står», sade pojken. Lundmark 
skrattade, och så klappade han pojken på huvudet och sade: 

7  R antig =trasig. 
8  Hubba sig=stöta sig (på ankeln) med andra foten, »slå ankel-

skank». 
g Lundmark var lärare i Boalts folkskola. Han var utomordent-

ligt duglig och högt aktad och värderad av befolkningen. 
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»vi fa vcel se». &im hade hcit da o dkåts mce ba l&ina o våg. 
ja teg. i maga ?go, mon om nåla dci va kilat lc4tf. 

ay våyahekana kona gay pa iiftvana låga stelsa. inta va 
ja åvenfågo pa nom fa not ånat, mon na ya inta kona leva o 
gay pa neevana som hd, da tilta ja va fakcii_lat. ja hade inta 
skt. non gay pa neevana fån. mcen sin an gdy kom da an ånan 
Uv ta skalan, z fåsta klcis, som kona gciy pa neevana hån inch. 

ho vd da nu mce dci, aga som da vov sa fåttga? jo, &vit 
han va striinhagaka o inta ht hma. han .94b o levda öp tilt han 
,,seenta. na,,an n6n gåg va /tema, va han baka ido, scjo joo han 
laka on den västs tåto, githada pa y dom o sld dom. han 
åycl..6p tsil.t da håda o gå dom andka inantan. da vå som hansa 
hekei sån i skalan: »na mo <Stina ska dcen letal gabakåkakan 
ai,da öp haybnda smånsmgila.» som da vå mcm fansic'entat, sciy 
bl e da me glåtaAntat. 

»Vi få väl se». Pojken hade dragits med det onda både länge 
och väl, ja jag tror i flera veckor, men om några dagar var 
såret läkt. 

En av Vedpojkarna kunde gå på händerna långa sträckor. 
Inte var jag avundsjuk på honom för något annat, men när jag 
inte kunde lära mig gå på händerna som han, tyckte jag det 
var förargligt. Jag hade inte sett någon gå på händerna förr. 
Men sedan en gång kom en annan pojke till skolan — han 
gick i första klass — som kunde gå på händerna han också. 

Varpå berodde det nu, att de (Ved-Per-ens) voro så fattiga? 
Jo, fadern var stenhuggare och sällan hemma. Han söp och levde 
upp allt, han förtjänade. När han någon gång var hemma, var 
han bara elak — svor gjorde han fulare än den värste tattare — 
och grälade på de hemmavarande och slog dem. Han åt upp 
allt, vad de hade, och gav ingenting åt den övriga delen av 
familjen. Det var som hans pojkar sade i skolan: »När mor 
kärnar, skall den elake gubbarackaren äta upp varenda smör-
smula». Som det var med fadershjärtat, så blev det med barna-
hjärtat. 

f 1a3it lit. 



TEXTER FRAN NORRA GLIMÄKRA 139 

ho da vd m våjap&lans Ohm, da vd  g ja inta, fa an kan 
inta heta sa åtta ho fölk sio, men da sav on va lcid. da va 
kansa inta balat, om hon vå da; na an håv an sadan gåba, 
kan an lcht bli ligankdo. mina mo hon g4 dom thålsko o tö 
ta håso, mcen falk 8413 hon joo ålhz nota håso an da. 

fölk cc ju låta ta o phåda, sa an kan ju inta åda ho da 
vå. ja klo öm ijön: dce inta sa göt o va fåtigo o ha an lcido, 
ido gåba o an håll clhösa öga. 

§icsa. 

fåv o mo da thoda inta pa spba o gasta o tholahf o inta 
eitits pa kloga gåba o „siehino, mcen da va an deitl an, da åndha 
dceh i kAgana, som thoda pa töat. dcev fans i otana an gåba 
som hatta anos hånsen, som fölk thoda kona jeelpa, na nöt va 

Hur det var med Ved-Pellens käring, det vet jag inte, för 
man kan inte rätta sig efter vad folk säger, men det sades, 
att hon var lat. Det var kanske inte så underligt, att hon var 
lat. När man har en sådan gubbe, kan man lätt bli liknöjd. 
Min mor gav dem träskor och ull till strumpor, men folk påstod, 
att hon aldrig gjorde några strumpor av ullen. 

Folk äro ju stygga till att prata, så man kan ju inte veta, 
hur det var. Jag säger ånyo: Det är inte så gott att vara fattig 
och ha en lat och elak gubbe (man) och en hel svärm ungar. 

Förtrolla. 

Far och mor trodde inte på spöken, gastar och trolleri och 
inte ens på kloka gubbar och käringar, men det var en del av de 
andra inbyggarna där i krokarna, som trodde på dylikt. I trak-
ten bodde en person, som hette Anders Hansson 1, som folk 
trodde om att kunna bringa hjälp, när någonting var förtrollat. 

g ja val (ä.). 
1  Anders Hansson, Vägla, Hallaryds s:n, en vida omkring känd 

naturläkare, som kunde litet av varje. 
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§4st. ja ska nu tala öm, ho th,eciskopålan kona pkåda. da jek 
kna cisifv o hon kablade 6.13 da, sa da ya, som na haista 

spkina i tkdc. 
ya ska »siMka» som pkestaf6lk sia: »da va na ja ,seenta ta 

nåaky nbglasas, vi skolan §b_vna an fkeilda o vi 49bvitada o 
ybvnada, sa vi konan sleat 6.2) mjölkan, mcen da ble inta not 
smciv o vi jolan pd i ma tita o da va Milt som vcin, o da 
sto i hbmalans 0. men na da M fkåni mod Wo, sa sko, ya: 
nce nu sövna ja inta mo.» o yepkinan hon s49?: »ja ho da 
mce dci, sa stciy da inte het té mce den gkklan.» an kan ju inta 
vida, ho da viåinta, teeinta ya, men ce da sa dec tkc5 1W öm da, 
sa ska val da hesa bikanstV bli öpklakat. ja s4v: »i mån om 
da sci vel 'Kesa teilakniva Plug, hemalan, sa ska yl gay ta anos 
hetnsan mce deta, o da jcio ja me, fast da va twåy, o na håla 
inU did. na  ya köm ta anos hånsen, sa to ja fkcim gkedan, ja 

Jag vill nu berätta om hur Träsko-Pallan 2  kunde prata. Hennes 
mun gick i ett kör, och hon rabblade upp det hon hade att 
säga, så att det gick, som när hästar springa i trav. 

Jag skall »citera», som köpstadsfolk säga: »Det var, när 
jag tjänade hos Nedraryds Nicklas; vi skulle kärna en fredag, 
och vi kärnade och kärnade, så vi kunde rent av slitit upp 
mjölken, men det blev inte något smör, och vi höllo på i 
många timmar, och det var tunt som vatten, och det stod i 
himmelens sky. Men när det led fram mot kvällen, sade jag: 
'Nej, nu kärnar jag inte mera'. Och käringen sade: 'Ja, hur 
det än är med det här, så står det inte rätt till med den grädden'. 
'Man kan ju inte veta, vad de menar' 3, tänkte jag, 'men är 
det så, att de tro mig om det, så skall väl det här trolltyget bli 
uppklarat'. Jag sade: 'Om det så regnar täljknivar från him-
melen i morgon, skall jag gå till Anders Hansson med detta', 
och det gjorde jag också, fast det var två och en halv mil dit. 
När jag kom till Anders Hansson, tog jag fram grädden, jag 

2  En kvinna vid namn Pernilla. 
3  Texten har ni&inta imperf., men det bör vara presens. 
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hada tåt inch ma, o sim ho da vd. anos hånsan han titada pay 
da o så: 24v da &bulna stay inta at té, mwn dce an ånan ten 
i, som ce skål tt da. ho sko vi dciik jja mch da, si;tv ja. joo, 
jåsti mcin ce da dcen fåsta yöodan i ndt, dciy skan i tå an 
lhnanas sn6g o sttipa nom i na båhaz fålhuståskalan, ila i han 
jöot da skan slag, an plög i kilat sa snög an inta kan konia 
6p ijén. hönan i inta hita non snög i nuin, sa fayn m ?Anta ta 
nitista jöoda, da jifn inta nét, om i han tåt snögan inan, inchn-an 
ska va lhvanas, sån anos hånsan. 

da va liga .gtit om snöga som om lgiitnstP, mcen vi konan 
inta hita non snög fon om f jöotan då, me sa gein konan vi 
o sa helna vt inta hadan hitat snögan va da liga dcint mce 
g &klan. mcen pa jöodan i da thMt tgan hita nOlas an snög, 
an stöo an titan håkaka. heilat da hadan vi bhat inan, o sitt 
snögan hada, komat i &ilat sa jaincen konan vi ,sönna, o da ble 

hade tagit med mig, och sade, hur det var. Anders Hansson 
tittade på den och sade: 'Ja, det här står inte rätt till, men det 
är en annan än I, som är skuld till det'. 'Vad skola vi då göra', 
sade jag. 'Jo, just i morgon är det den första lördagen i nedan, 
då skola ni taga en levande snok och stoppa denna i ett borrhål 
i tröskelen till fähuset; när ni ha gjort detta skola ni sätta en 
plugg i hålet, så att snoken inte kan ta sig upp igen. Kunna 
ni inte hitta någon snok i morgon, så få ni vänta till nästa lör-
dag; det gör ingenting, om ni ha tagit snoken tidigare, men 
han skall vara levande', sade Anders Hansson. 

Det var lika gott om snokar som om trolltyg, men vi kunde 
inte hitta någon snok, förrän efter 14 dagar, nej, det kunde vi 
ej; och så länge vi inte hade hittat snoken var det likadant med 
grädden. Men under lördagen tre veckor efter besöket hos 
Anders Hansson, hittade Nicklas en snok, en stor en attan 
rackare Hålet hade vi borrat tidigare, och sedan snoken 
kommit i hålet, så jamän kunde vi kärna, och det blev nu smör, 

4  En väldig baddare. 



142 VIKTOR IVARSSON 

day smciv, sa kwäkt sa an bahävda inta ‘,92vita mon lida gnåyya. 
da yek zkna haunavainin.» 

say sav tnåi,sko-pålan, o vi glia vi bana g ninadan na, 
na hon inta sciy vos. ya bana sfo, 6c1 da va lät Aoplaygeri o 
stora snågan i banan mcvn da tieinta da inta pay,. 

mcen tnksko-pålan hon slutada inta åp, na hon hada talat 
öm dei histå.ntan, me hon bajgnte pay kna aga da åndn,a, 
o da jé1 i tina jsåv som at nbrianas våy.. hon pnådada fa Not 
ha skola hon biet pist bana da hada vat. lit nät, da hon sav. 
ja ska tala öm nöt t au da hon söv dcbn gåean. na-on hada 
haylat pciy ba lzna o vciil, beAnta hon o baklåga sa fa sa 
kånsa kona hon fåy lida måd cela not anat. 

hon sv bian ånata: »vi hån da sa elchndat dcevhbnia, sa 
da ce inana lit. an  hav knåpt bi idnt mino sål. ja sav ta 
masa hcen...om dån: ya ha day inta salt 'hd pay ciyo då. oja 
sio bana dei, vi ha day inta skii,tat sa in« som an kcit., sin ya 

så snabbt så man behövde inte kärna mer än en liten stund för 
att få av den varan. Det gick i en handvändning.» 

Så sade Träsko-Pallan, och vi barn bara skrattade åt henne, 
när hon inte såg oss. Jag bara säger, att det var ett svårt djur-
plågeri att stoppa snoken i borrhålet, men det tänkte de inte på. 

Men Träsko-Pallan slutade inte, när hon hade berättat 
denna historia, nej, hon började på nya och drog den ena efter 
den andra i ett kör som ett rinnande vatten. Hon talade för fort, 
annars skulle hon ha kunnat bli präst, om det blott varit något 
bevänt med det hon sade. Jag skall tala om en sak till av det 
hon sade den gången. När hon hållit på både länge och väl, 
begynte hon beklaga sig, för så kanske hon kunde få lite mat 
eller något annat (tänkte hon). 

Hon sade bl.a.: »Vi ha det så eländigt därhemma, så det 
är ingenting likt. Man har knappast bröd långt mindre sovel. 
Jag sade till Mats häromdagen: 'Jag har då inte sett kött på 
år och dag'. Och jag säger bara det; vi ha då inte slaktat så 

a Rspr.-form. 
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kom ta litålskcomdsan. dce at lenda sa an kan bli tösigo, an 
blio val Aviv° ta sist. 

thålskopaan hon spdvta inta »chastaska itcltitilp, som da 
fina sia, ja ha tat fabi an drill an, vcista, fa da va sa dina, 
sa an kan inta sia sadant i moblaada 4,6m, o na an c na 
hpgliga mc'enSka, sa tio an mce scidant. 

thålskomåsan han va blahandamdgarba, o blahandandgarta 
da bli åbo, niga. han va tnkskomågaita o klåkamågan,e, o lågada 
o bita, hik an vek koma M an m. yåv da va na kbnstiga 
minska, han kona jaa &Lan va. han bhugada sia: »di an 
någa som inta fittliv sin 5g1dight, ok sidan kan ika klåkan 
gciy.» fa sa han skola phåda pa j9f)pstasphetyg mi sa tnU han 
kbna. han skola nåk vat §ipstakåv. han hade, taa tösaföho fdv 
sa, som da kona hd. håda han faut stiahat, sa kånsa an kona 
biet infenjilv. da va nåk önt o fastciy sa pcin nom. mcen fåtigo 

mycket som en katt, sedan jag kom till Träsko-Mats-en. Det 
är ett elände så stort, att man kan bli tosig, man blir väl 
konstig 5  till slut.» 

Träsko-Pallan sparade ej på »drastiska uttryck», som de 
fina säga; jag har gått förbi en del av de värsta, för de voro 
sådana, att man inte kan säga dylikt i möblerade rum, och när 
man är en hygglig människa, tiger man med sådant. 

Träsko-Mats-en var allahandamakare, och allahanda-
makare bli aldrig rika. Han var träskomakare och urmakare 
och lagade och lappade, vad man ville komma till honom med. 

Ja det var en konstig människa, han kunde göra vad han 
ville. Han brukade säga: »Då en spik som inte fullgör sin skyl-
dighet, och sedan kan inte klockan gå». För han skulle tala 
köpstadsspråk också, så mycket han kunde. Han skulle nog 
varit en stadsmänniska. Han hade dylika »tosaforor» 6  för sig, 
som stadsbor kunna ha. Hade han fått studera, hade han kanske 
kunnat bli ingenjör. Det var nog svårt (för oss) att förstå 

5  Artig =-- konstig, underlig. 
Galenskaper, upptåg. 
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som na 19'4.9 da vå,..an, o hansa Okin hon kona tala dm da. 
kånsa Ao,,on da vaka cen da vi, fa nåk sblta da inta. 

da fcista sdana. 

ja hada fåyt da frista 4sono, som skola kneepas me sila 
pests som fan» bpso. ja va sa glåo, sa ja skola velat s6vat 
ince bbono pciu. möo hada tin,at pciu, sila M dom hos g it.eta 
beeknta. hon y& dom pa not könstat vis, ja ha glOmt, ho da 
halta, skam ta sianas hå ja dci. ja leeptada ju hpslat aga .0-
lana, sa ja koga nota bPsono som §Ovkabgso. an tpta ju an va 
stöo, na an hada fag t ligadåna 4so som fån. småykta hada 
lizebpso pa ddi tina. 

ja je i sköla, o om milan skola ja gau ta incejahlat o 

honom. Men fattig som en lus det var han, och hans käring 
hon kunde tala om det. Kanske gjorde hon det värre än det var, 
för inte tror jag, att de svulto. 

De första selarna.' 

Jag hade fått de första byxorna, vilka skulle hållas uppe 
med selar precis som fars byxor. Jag var så glad, att jag skulle 
velat sova med byxorna på. Mor hade tingat på 2  selar till dem 
hos Gretas Bengta 3. Hon gjorde dem på något konstigt vis 
jag har glömt, vad det hette, skam till sägandes har jag det. 
Jag längtade ju förskräckligt efter selarna, så att jag skulle bli 
i stånd att använda byxorna som kyrkobyxor. Man tyckte ju 
man var stor, när man hade fått likadana byxor som far. Små-
pojkar hade långbyxor på den tiden. 

Jag gick i skolan och om middagen 4  skulle jag gå till 

1  Selar= byxhängslen. 
2  Beställt. 
3  Gretas Bengta var en kvinna, som hade två yrken så att säga, 

dels lagade hon lerugnar, dels virkade hon byxhängslen. 
4  Under middagsrasten. 
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henta selana. na  ja kom did, sd ja ta mieyoskan: »ja skola 
/tenta at pav sela.» fön ja vant sk, hökan som hada yöot dom, 
söv hon: »du malna val bdthcii?» ya ble skåmficido, fa inta 
vesta ya ho sela Akta pay ppsiasphilyg, sa ja kona inta sia da 
fciv na. men. sa  s473 ya: »gata beinta ha leemnat dom hesv.» 
b sa fök ya mina sela. 

mejoskan hon kona inta phada bönaspnityg, de minscin 
inta sa tatfceint ho o lcha da. fa vös ykina ce da inta lciit o 
leka §k)stasphdys,' men na an ha gayti skölan na ti, sa gciy 
da, men da ce ött lida knålt mce 0,94staintddat da fästa tina. 
dce sa övat o könstat sa, o iblcin sa felas da c5o, na an ska sia 
nöt. da fins ju an deiil do i yåinskan, som inta finas i swenskan. 

mejeriet och hämta selarna. När jag kom dit, sade jag till 
mejerskan: »Jag skulle hämta ett par selar». Innan jag hann 
med att omtala, vilken som hade gjort dem, sade hon: »Du 
menar väl bogträn». Jag blev skamflat, för inte visste jag vad 
»sela» hette på köpstadsspråk, så jag kunde inte säga det för 
henne. Men så sade jag: »Gretas Bengta har lämnat dem här». 
Och så fick jag mina »selar». 

Mejerskan kunde inte tala böndernas språk, det är minn-
sann inte så enkelt heller att lära det. För oss göingar är det 
inte lätt att lära köpstadsspråk 5  men när man har gått i skolan 
en tid, så går det, men det blir allt lite skralt med köpstads-
språket den första tiden. Det är så bakvänt och konstigt så, och 
ibland saknar man ord, när man skall säga något. Det finns ju 
en del ord i göingskan, som inte finnas i svenska riksspråket. 

5  Riksspråk. 

lo 
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»snåka». 
da fins nönstcens fele, som kala phåda fa snåka. agat löclo 

da, men da sia say. eii,n Og, na min bit6o ömal va lidan, kom 
da na Oran o vela scella niiisd4ga. o ötnal som va lidan o 
f4vvUlan, han jek böt o sto o titada pa hcetia v4io  o pa ,pcb-
inan, o da blea itat scims, fast &ml han såv inta nöt. »kan 
du snåka», såv ychinan. önial vesta ju inta ho snåka vd fa nit, 
incen an tilta  da lod ilat. o sa beta han o spana ki pa 
glat o sia: »sncik, sndk, sncilc, sncik» 2 tikna agifv, fa han thoda 
da va snåka. 

mo behcbta. 
&kv bota i hiewalt, Uv an vaksta 6p, va da fcirt-i tina sa 

lisa ta o sOa o bc.eha sa ila M. da va baha khat o bceita sa 

"Snacka.» 

Det finns någonstädes människor, som kalla »prata» för 
»snacka». Galet låter det, men de säga så 1. En gång, när min 
bror Emil var liten, kom en käring och ville sälja näs-
dukar 2. Och Emil, som var liten och nyfiken, gick bort och 
stod och tittade på hennes varor och på käringen, och de blevo 
riktigt sams, fast Emil ingenting sade. »Kan Du snacka», sade 
käringen. Emil visste ju inte, vad »snacka» var för något, men 

. han tyckte, att det lät roligt. Och så begynte han springa om-
kring på golvet och säga: »Snack, snack, snack, snack» i ett 
kör, för han trodde, att det var att »snacka». 

Mor berättar. 

»Där borta i Hägghult 1, där man växte upp, voro de (folk) 
förr i tiden så stygga till att supa Och bära sig illa åt. Det ansågs 

1  Nämligen »snacka» i stället för »prata» (»tala»). 
2  Huvuddukar (näsdukar heta leiniaclåga). 
1  By i örkeneds s:n. 
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ila Od, &hi som kona bcay,a sa vdst öd, va &en ligasta, o sa 
kom da i slåsmatil pa t.slajilana o akjönana. jiftbashhana o 
4vnahbana o pigaihgan o an &hl aidka. o g jbo, da va stima 
ao dom inta mk ligatia  dd, itdan da da inta s16s o sid). 

an hduoda 'nåta ja jhtbagisan o hon s4n: 'pa sönda ska 
da bli 'bölat ta vcittot, hå,ana ha fikat aga thdi, kano bhienvin. 
ska du inta korna böt M vos, bnapc'evn o piganisa,n o kansa 
mik map ska kbma'. 'niece kik' sav ja, 'ha ni inta not änat 
ilat, sa vkl ja, hag() ja blio. ja ska bjuda did spflAds ivo mcb' 
san jhtbasisan. 'da kan du jhha' säv ja, 'Men ha ni inta not 
anat fån ko, sa kömo han inta'. spjåds fvo da va mosa falsta-
man o cv nå min fån. han va au, is„iglaslchtan, men sin da hade, 

karlavulet att bära sig illa åt. Den som kunde bära sig värst åt, 
var den likaste (främste), och så råkade de i slagsmål på 
röslegillena 2  och auktionerna. Göteborgspojkarna 3  och Orna-
pojkarna 4  och Pigga-Jössen 5  och en del andra. Och av flic-
korna voro somliga inte mycket bättre med undantag av att de 
inte slogs och söp. 

En vardag mötte jag Göteborgs-Sissan, och hon sade: 'På 
söndag kommer det att bli roligt till vårt 6, pojkarna har skickat 
efter tre kannor brännvin. Skall Du inte komma bort till oss, 
Orna-Per-en och Pigga-Nissen och kanske någon mer skola 
komma.' Nej tack', sade jag, 'har ni inte något annat roligt, 
så vet jag, var jag blir'. 'Jag skall bjuda dit Spjuts Ivar också', 
sade Göteborgs-Sissan. 'Det kan Du göra', sade jag, 'men har 
ni inte något annat för er, så kommer han inte'. Spjuts Ivar det 
var mors fästman, och han är nu min far 7. Han tillhörde 

2 Kalasen, festerna. 
3 Pojkarna från Göteborgstorpet i örkeneds s:n. 
4 Pojkarna från örnanäs i örkeneds s:n. 
5  Från Piggatäppet, förr torp i örkeneds s:n. 

Hemma hos oss. 
7 Nuvarande grosshandlaren Ivar Bengtsson, Osby; jfr förordet. 
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flotat ta spy4dat4pat, sa kaladas da fa spp:idana. »ido hån va 
au våsaslchtan. 

'ila men ble da !bölat ta jåtbaspielans ddn s6ndan. na  fdv 
kom faay ,ifvkan i Umsboa o va mitfa »basplans, sa kom 
jåtba,5isan sphinanas Ud, skhiganas o wi~s. ffitase, 
skaeg hon, '4vnapc'elan stiko hcill min bio'. va fåv kbm,in, sa 
hada hvnapcklan jåtbasnisan pa hpgan i agan, o an st& tchla-
kniv i nievan 4vo nom. ftiv va st& o stgo, o da såay nom 
inta, han slt4 civman pa ,5vnapcblan sa kniven dansada 
van, o sin filda han tösznana 6d. beenvinat va sht, o skal-
ganat o skhåylanat to mcb ska, sin /kiv hada fait &ena ba6o. 
tålsa vel ja f6lkat /ido a kalt fa da ba veda hOd o de åyonin 
mc dom, da migta. l4nsboasinwinana da e nak &vltga o bet 

Ugglesläkten 8, men sedan de 9  flyttat till det s.k. Spjutatorpet 19, 
kallades de Spjutarna. Mor var av Vasasläkten 11. 

Ja män blev det roligt till Göteborgs-Pellens den söndagen. 
När far kom från kyrkan i Lönsboda och var mittför Göteborgs-
Pellens, kom Göteborgs-Sissan springande ut, skrikande och 
utstötande höga rop. 'Kom in genast', skrek hon, 'örna-Pellen 
sticker ihjäl min bror'. När far kom in, hade örna-Pellen fått 
Göteborgs-Nissen på ryggen i vaggan, och han stod nu med en 
stor täljkniv i handen lyftad över honom. Far var stor och stark, 
och de sågo honom inte, han slog till armen på Orna-Pellen, 
så att kniven dansade bort i väggen, och sedan skilde han 
tosingarna åt. Brännvinet var slut. Och skrikandet och skrå-
landet tog också slut, sedan far befriat Göteborgs-Sissans bror. 
Tacka vet jag folket här i Boalt, för de veta både hut och det 
är ordning med dem. De flesta lönsboniter 12  äro nog ärliga och 

8  Om denna släkt se t.ex. Lundberg: Bilder och blad ur Glim- 
åkra s:ns Krönikebok II s. 86-97, III s. 159, Stille: Uggleherarna (i 
Kulturhist. meddelanden 1897-98 årg. 3 s. 17-30). 

Han och hans föräldrar och syskon. 
n Torp i Ekhult, örkeneds s:n. 
n Släkt härstammande från Vasatorpet i örkeneds s:n. 
12  Inbyggare från Lönsboda s:n (=örkeneds s:n). 



TEXTER FRÄN NORRA GLIMAKRA 149 

pa maga vis, mcen an dl au dom va nona kitiga timma pa 
då tina, o inta cc da val ngaka, sin da fbkclid sttii,nhågaka 
tiisanvis fhay &la hciul o kånta a hålla lcinat. men natiffilatvis 
cc da nichsta kyoninscima i bbsboashn inck. 

na cinton skola måylas. 

na cinton va liden, skola han an gåg ha nya pjcselta. o mo 
hada fikat aita na silmoska, som skola måyla nom, ja vå ju 
lida ståha, sa ja våsta ha måyla vd fa n6t, mcen cinton han 
hade. baka seid, na va hada hal maylaka, som måylada vayka 
fthisto o dåka o taat, sa han ble kcbdo. han tkoda da skola 
måula nom mce fcbg..na sbmoskan kom o sår) M nom, ad hon 
skola måyla nom, sa baka skjg han: »ja val inta mulas, ya 
v4 inta måylas.» o sa sphitg han 'av° bo o b,hgka o skjg da 
årgasta han kbna. ta sist vana da tå nom o han sphc'eta o skk g. 

bra på många vis, men en del av dem voro några riktiga 
tosingar på den tiden. Och inte tror jag, att de blivit bättre, 
sedan de fått dit stenhuggare i tusenvis från alla håll och kanter 
i hela landet. Men naturligtvis äro de flesta ordentliga även i 
Lönsboda socken. 

När Anton skulle målas. 

När Anton var liten skulle han en gång ha nya kläder. 
Och mor hade skickat efter en sömmerska, som skulle »måla »1  
honom. Jag var ju lite större, så jag visste, vad »måla» var 
för något, men Anton hade bara sett, när vi hade haft målare, 
som målade våra fönster och dörrar och dylikt, så han blev 
rädd. Han trodde, att man skulle måla honom med färg. När 
sömmerskan kom och sade till honom, att hon skulle måla 
honom, så bara skrek han: »Jag vill inte målas, jag vill inte 
målas». Och så sprang han över bord och bänkar och skrek 
det argaste han kunde. Till slut förmådde de taga fast honom, 

1  Ta mått på honom. 
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»ja tho kam, ha biet Amt tösigo», sa mo, men cinton han 
håna skjg. ban sa 6d som an tösin, da j6o han dag,. sbmoskan 
o mc» kona ju inta baghiba, ho som hada få& i Urna. ändtia 
glåta ce ju glåa, na da fay nya pjelta. 

men da ibla nom o ta sist sa jac da, sa dcint som da ja. 
da va vcii,l da inta va faga om o phbva, fa ddg, hada an levat 
haiOnda låsa dy sa. na da va jöot, sån sbmoskan: »hofa skina 
du fa du ska ha nya pfeelta, nce da Rent, da vit val inta 
fålat?» »ska ni day inta måyla ma», sån dnton. nu  bagjba, da, 
h6fckan hada bovt sa ila bd o sphbeat o sphcht o sknOat o bovt 
sa 6d som,,an hada va t spet4lst6sigo. hbastdkalan hada thöt da 
skola måyla nom 172C8 

iela sa konan vi val phada swienska day. 
fån hitt bhuta swchtska kåsainågana fnay nåtta 'hma, mdist 

funt ldnsboastiin, Amiga ndek ta tYslan o Jona kåsa. da va val at 

men han sparkade och skrek. »Jag tror pojken har blivit rent 
från förståndet», sade mor, men Anton bara skrek. Bar sig åt 
som en stolle, det gjorde han då. Sömmerskan och mor kunde 
ju inte begripa, vad som hade farit i pojken. Andra barn äro 
ju glada, när de få nya kläder. 

Men de höllo honom, och till slut så gick det, så som det 
gick. Det var väl, att det inte var fråga om att prova, för då 
hade han rivit varenda trasa av sig. När det var gjort, sade 
sömmerskan: »Varför gråter Du för att Du skall ha nya kläder, 
nu är det färdigt, det var väl inte farligt?» »Skola ni då inte 
måla mig», sade Anton. Nu begrepo de, varför han burit sig illa 
åt, sprungit omkring och sprätt och skrikit och burit sig åt, 
som om han varit hospitalstokig. Pojkstackaren hade trott, att 
de skulle måla honom med linoljefärg. 

Annars så kunna vi väl tala svenska (då). 
Före kriget brukade svenska korgmakare från norra 

Göinge, mest från Lönsboda socken, resa ned till Tyskland och 
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påv hönha sadana, som hada Urna dckv, eenu bo dov nbla. ja 
ha thlefat sadana åtva neit,i håstat t bådan. inåga hada vat 
4slan o sin favt hån i,Mn, ja tyka da mcitsta kåsameigatia an 
thdefada hada vcit dcev nbn gag, da som hada famaja, fastciys 
inta. dcevfa sa thAfa an sa maga meensh6, kuta o fhitntemo, 
lginsboasotn, som kona phada tpska. sbma ce fa itbslan o 
kona dåylat skuva sidenska. iblcin kaista haila famajo na ta  
*lan. 

min kusin ityto han båda t teblgast i pönion ?tina ta...an 
dåo fa at påv ciy, o hansa < feenin o glana da b6 &ev &nu. 
ja vå dwv an gåg o halsad& pått dom, na ja skola 1,:td ince 
§chtnan pa na telsanacb6a bhålopskatsa, day bian vt hos åyto 
am då. dun gdg, na vt va A/ ina, sa kom hansa devkmcestaha 
in o fAhy(a)da atta ityto. han phådada nonslas plåt p6moska, sa 

göra korgar. Det var väl ett par hundra sådana, som hade 
hemma där; ännu bo några där. Jag har träffat sådana ända nere 
i Rastatt i Baden. Många hade varit i Tyskland och sedan farit 
hem igen. Det synes mig, som om de flesta korgmakare man 
träffade 1  (i Göinge) hade varit där någon gång, de som hade 
familj förstås undantagna. Därför träffar man så många män-
niskor, karlar och fruntimmer, i Lönsboda socken, som kunna 
tala tyska. Somliga äro födda i Tyskland och kunna dåligt 
skriva svenska. Ibland reste hela familjer ned till Tyskland. 

Min kusin Otto bodde i Wolgast 2  i Pommern, ända tills 
han dog för ett par år sedan, och hans käring 3  och barnen bo 
där ännu. Jag var där en gång och hälsade på dem, när jag 
skulle ut med käringen på en sådan där bröllopsresa, då bodde 
vi hos Otto en dag. En gång, när vi voro ensamma inne, kom 
hans verkmästare in och frågade efter Otto. Han talade 
något slags plattpommerska, så ingen människa kunde begripa 

1  Personer, som Ivarsson träffade ute i bygden. 
2  Stad i Pommern sydost om Greifswald. 
3  Hustru. 
4  Ottos. 
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da kona ina nidnska baghiba nom. »ja hav önt o fastdy ap», 
sim ja pa t#4ka. o mina 0. an såv: »ja ska licenta fku sivc4tsan». 
»jat, iela sa konan vt val phada sweenska», sko veevkindstahan 
pa johnska. o sa pnådada ja mce an pa sw&nska. mcen an hada 
önt o fastdu, sa ja fe k phada jhmska. han mata, ha val itdom-
lans Unna, tnta ja, han kan ju inta pAda pa y jsirpstasphemat, 
o sa sav ja: »d ni fitakt livisboa stiin?» »nce ja ha Ou val 
swckvja», sv.an, o da lod akohdt som da phada z nha &Allan 
ay lihisboa shn. »hd konan i ddy ph,ada sweenska», sav ja. 
»jo, sa ja ha val thöb mce swc'enska z tl au(o)», sim han. 
sdy hadaan ldvt sa o phada »sweenska». o an hada jöot da 
sa hd, sa inan »lonsbonit» skola fastciyt., ed han va tbisko. 

honom. »Jag har svårt för att förstå Eder», sade jag på tyska. 
Och min käring sade: »Jag skall hämta fru Svensson». »Ja 
annars så kunna vi väl tala svenska», sade verkmästaren på 
göingska. Och så talade jag med honom på svenska. Men han 
hade svårt för att förstå, så jag fick tala göingska. Han måtte 
ha varit utomlands länge, tänkte jag, han kan ju inte uttrycka 
sig på köpstadsspråket, och så sade jag: »Är Ni från Lönsboda 
socken?» »Nej, jag har aldrig varit i Sverige», sade han. Och 
det lät ackurat som de tala i norra delen av Lönsboda socken. 
»Hur kunnen I då tala svenska», sade jag. »Jo, se jag har varit 
samman med svenskar i tolv år», sade han. Så hade han lärt 
sig att tala svenska. Och han hade gjort det så bra, att ingen 
»lönsbonit» skulle förstått, att han var tysk. 
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»hålsan ha sålt fa tPskana, od da kala me fa håysahMn?» 

na an inta kan phada icd1wnska, sa (v da li_gast o bo hema 
suxkvja. mcen ,Tna an bhå pk?», sa gau da iidhwas mcb, o 

sa kan da ju va ilat o ha sålt sa om i vcbvdan. såy ha initea 
kåsamågaha fia y lonsboa sn tchnt. na mckstahana ha komat 
hem fhay tPslan, klålda som håskab, fa o » &ental> fink, sa ha 
da fbllts~t. na da ha kvt, od an kan fau bhienvin o bio i 
hala hdndalsb i tMan, sa ha da gaj låltaha. da gay 
fahchstan letz,taha fa yifi,nana cen åndha o faha ,g(d vcbvdan, 
daha fåvfikdo ha hålst,,åd i låga båno o vat nålstans ovo håda 
vålstha euhåpa. da va sa ila twbena ta da. da kotia ju inta 
avla steiln &klo o not ånat va da knåpt z na jåx,na. o sa bål) da 
z:zdi v&vdan fa o seella, hå da JO: kåv, ståla, m4blo som sbfo, 
komåda, fofanjeha, pzlaståa, baa o klitiaskåb (pieeltaskåb), 

»Vem har sagt för tyskarna, att man kallar mig för 
Råsaheren?» 1  

När man inte kan tala utländska, så är det likast att bo 
hemma i Sverige. Men förtjänar man bra med pengar, så går 
det utrikes också, och så kan det ju vara roligt att ha sett sig 
om i världen. Så ha många korgmakare från Lönsboda 2  socken 
tänkt. När mästarna ha kommit hem från Tyskland, klädda 
som herrskap för att »hämta» folk, så har de följt med. När de 
ha hört, att man kan få brännvin och bier i varenda handelsbod 
i Tyskland, så har det gått lättare. Det går förresten lättare för 
göingarna än för andra att fara ut i världen, deras förfäder ha 
rest ut i långa banor och varit nästan över hela västra Europa. 
De 3  voro så illa tvungna till det. De kunde ju inte äta sten 
heller, och något annat var det knappt i norra Göinge. Och så 
begav man sig ut i världen för att sälja vad man gjorde: kärl, 
stolar, möbler, såsom soffor, kommoder, chiffonjeer, piedesta- 

1  Råsapojken. 
2  Andra korgmakare i Göinge. 
3  Förfäderna. 



154 VIKTOR IVARSSON 

o tds,at. o sin sa jt3o da: stia, 4).on5a, la (sg. lat), kiVO, wbspa, 
thabelyn, teekadjo, lkskyt, ,sal, ketlafdd, knakcisa, 

nievoderyso, kbma o splula ay nusesin o snitsdcittso att npselvo o 
ay måsin, Usal, sda, ktkak,, sj,jo, hetifitaskitetbo o k6s1ct14bo, 
kitihno, sidsoteino, lezmakniva (fåttlakniva), 
kåsakniva, h€iudlå, sdabaski, o fåtthabAlo, Annhina, laygka, 
kgana, ntndo, shbbo, ,Rakhöga a y hon, sttifigspäikno, sdakk4ga, 
sålakba, bikPbo, våffla, lårålna, Mikåsa, kåysta, båsta- 

ler 4, byråar och klädskåp, bord och dylikt. Vidare gjorde de: 
stegar, hornskedar, liar, räfsor, vispar, skäkteträ, tunnband, 
täckevidjor 5, lieskaft, rissel, kolfat 6, enekorgar, näverdosor, 
kammar, speglar av mässing och av nysilver (alpacka) och av 
mässing, betsel, selar (seldon), bogträn, söljor, hästskrapor och 
koskrapor, eldtänger, eldgafflar, sockertänger, fickknivar (fäll-
knivar), täljknivar, korgknivar 7, huvudlag 8, selbeslag (sel-
donsbeslag) , ko- och fårbjällror, järnringar, länkar, lekande 9, 
kardor, skrubbor lo, skedkrokar av horn 11, strykspånar, sel-
donskrokar) 12 , sädlöpen 13, bikupor, vagnar, långvagnar 14, vi-
dekorgar, kvastar, höbågar, bastrep, bössor (blissingabössor) 16, 

4  Smala klädskåp med en dörr. 
5  Vidjor, som man använde för att binda fast halmen vid läktet 

(vid täckning av halmtak). 
° Korg av flätade spånor i form av ett halvt valnötskal. Spå-

norna äro flätade över en stomme av käppar. I korgen, som rymmer 
ungefär 6 liter, förvarar man potatis m.m. 

7  Knivar, avsedda för användning vid korgtillverkning. 
8  Del av betsel (betsel=bett, huvudlag och tömmar eller tyglar). 
9  Lekare (på rep, kätting, kedja o.d.). 

lo Grovkardor. 
Tunt, ung. s-formigt redskap, varmed varpens trådar dragas 

genom vävskeden. 
12 Krokar av trä att hänga seldon på. 
13 Korg, vari utsädet bäres vid såningen. 
14 Lång stång, som förenar framkärran och bakkärran i en vagn. 
15  Bössor ha göingarna tillverkat sedan århundraden tillbaka. 

Blissingabössor förfärdigades av de s.k. Blissingarna, inbyggarna i 
Blissingatorpet i Gylsboda, örkeneds s:n. 
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båso (blisznablko), sncknta, snckvtaneilvo, 5alusfo, pligla, has" 
våpo, spinndia,. spöltancika, heglo, håna, duo, jz1,benågo, On-
kaystaskåut, asålso, tsåsko, thåljka, båsta, glåtaskka, spåvk-
ståtana incen ålna mat st stbliakeisa. ja neemna bana da da ha 
fiot fa hciun, o ldunt ifnay tilt. sin sa bneenda da jscha o kota 
bög. o fniinamon d vcevda nåmdi:gga, låntadgga, digga, fåklai., 

taat. 
Mu, stizn hada söt. a Mnsboa spi 'dos da mai_sta kåsana, 

ålna ta an hcil melfin kåsa fa ciuot. kåsana vov då som koma 
lnst i:id s vckvdan, ta dcinmak inkst ta o be.iPna ince incen sin 

d&lan mcen osa ta tbslan, heilan, bcgpan, fnågkniga o ncinia. 
sciy bön da i vciy mce iåiyana, dan kna ålta dcen åndha, o 
sbma bMa dcba fa fcist niusta, da i« teigat o sin mce 
åpaystlahchstana. 

blan döm, som da hada bovt z vck9 mce, va da eizn da kåta 

snärtar, snärtrevor, jalousier, pläglar (slagor) , haspar, varpor, 
spinnrockar, spolterockar, häcklor, harvar, årder, hjul, ugns-
rakor, ugnskvastskaft, ullsaxar, träskor, träskedar, borstar, 
barnslädar, sparkstöttingar men allra mest korgar av stickor 
(ett slags spån). Jag nämner blott det de ha gjort för hand 
och långtifrån allt. Vidare brände de tjära och kokade beck. Och 
fruntimren vävde näsdukar 16, fickdukar, dukar, förkläden 
och liknande. 

Varje socken hade sin specialitet. I Lönsboda socken gjor-
des de flesta korgarna, ända upp till en halv million korgar om 
året. Korgar voro de som nådde längst ut i världen 17, till 
Danmark mest till att börja med, men sedan till England men 
också till Tyskland, Holland, Belgien, Frankrike och Norge. 
Så bar det i väg med göingarna, den ene efter den andre, och 
en del blevo där (ute i Europa) för alltid. Först reste de med 
tåget och sedan med apostlahästarna. 

Bland dem som hade rest ut, var det en, som kallades Råsa- 

16  Huvuddukar. 
17  Som skickades längst bort i världen. 
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fa hicysahi2vn. han jar..,nti hos min kusin åyto i völgast i p6mon 
o joo kåsa om åvbastina o jek o hada leiksamt, na an va Mo, 
fa han kona inta &nu ilagda vakans plcitp6moska (alp tyska. 
åuto hada tyska åvbeaha me, som hada lchvt sa o jolta sweenska 
kåsa. da sw&nska åvbeahana va fa da mksta uda o checka No 
om keiklana, da @ska, som e spåvsama, va fa da måksta 
da vå som såkt dhYt o gag, dcev scel. o eikyi keid skola tihysaliMn 
gåy.,in ta tyskana. nLan köm fåstan, knåbada...an pa dcina, 
som sta falk jaa, inan da gåu,...in ta fukmat fölk. tyskana 
hada skt sida pa gciuon heikan da vå o thoda-an dhöv mce dom, 
na,,an knåbada, dcevfa sa sr da 35  hehdys», faan—skola fastau, 
ad da M inta 0 &hiva ince dom cicen gåean. da tyska »hehciys» 
sis ju ligaddnt, som na „shpstaf6lk sta >>1204 hd.10» [om da ska 
sia !Kims som lonsbonitono iirna], sa Ithysalzvn ble glan. han 
jbLin ta kytos o såv: »kils« ha sålt fa tyskana, ad da kala 

heren. Han gick nu hos min kusin Otto i Wolgast i Pommern 
och gjorde korgar under arbetstiden, och gick och hade det 
tråkigt, när han var fri, för han kunde ännu inte tala varken 
plattpommerska eller tyska. Otto hade tyska arbetare också, 
vilka hade lärt sig att göra svenska korgar. De svenska arbe-
tarna voro för det mesta ute och drucko bier om kvällarna, 
de tyska, som äro sparsamma, voro för det mesta hemma. Det 
var som sagt drygt att gå där själv. Och en kväll skulle Råsa-
heren gå in till tyskarna. När han kom i farstun, knackade han 
på dörren, som köpstadsfolk göra, innan de gå in till främ-
mande människor. Tyskarna hade genom fönstret sett, vem 
det var, som kom, och de trodde, att han drev med dem, när 
han knackade därför sade de: »Heraus», för att han skulle 
förstå, att det inte gick att driva med dem den gången. Det 
tyska »heraus» uttalas ju likadant, som när köpstadsfolk säga 
»herr Rås» (om de skola säga Rås, som lönsboniterna göra) så 
Råsaheren blev ond. Han gick in till Ottos och sade: »Vem har 
sagt för tyskarna, att man kallar mig för Råsaheren?» Det är 
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nz fa hitysakviz?» dce inta gett o va fheentad mån i fhiemat lcin, 
som jhinana ha vcit sa ma. 

min kusin ityto hada, naan va li,sev, vat tbslau, naan 
ble ståha i&glan, twciu gåga i åmhika a  (dcen kna gågan 
alciska i gh4vo) o ta sist i tPslan 1.10, dv„an cl& baha khansva 
fcbinti ciuo gamal. na  an kcio mce sa lida eevantyoslUst, som han 
hada, fav omkhiu pa taat vis, dåy, kan an vida, ho da ha våt 
mce jåinana. fa da lkia klimåtat o da giftiga gåsana s ghiivono 
sa tåpta åuto tuan  o fek vdvk i kgono, na an vå i da ',giga 
alciska. dåktahanab sia, ad da koua 34ha nåt mcb, od da inta 
koua fa y fåsko måd o g hbvsågo o tamt, men deikthae da ha 
ju sa maga tösaf6ho fåv sa sa. åy.tos bhdo han håv min slas 
fino plcis va ghiivono z alciska, han sl4o o b dcev mon kyta 
måynada om ciuot, sin ce.,an helna i sina vila i kalaföntan. han 
ce higo som at tyg, glåtana ce ddcktaha o ådvokåtod o Mket fint. 

inte gott att vara en främmande man i ett främmande land, som 
göingarna varit så mycket. 

Min kusin Otto hade varit i Tyskland, när han var pojke, 
I England, när han var större, vidare två gånger i Amerika (den 
ena gången i Alaska i gruvor) och så till slut i Tyskland igen, 
där han dog blott omkring 50 år gammal. När en karl med så 
lite äventyrslust, som han hade, far omkring på så sätt, då kan 
man veta, hur det varit med göingarna. För det svåra klimatet 
och de giftiga gaserna i gruvorna tappade Otto tänderna och 
fick värk i lederna, när han var i det räliga Alaska. Läkarna 
säga, att det kan göra något också, att de inte kunde få färsk 
mat och grönsaker och liknande, men läkare ha ju så många 
stolligheter för sig så. Ottos bror har något slags fin plats vid 
gruvorna i Alaska, han slipper att bo där mer än 8 månader 
om året, sedan är han hemma i sin villa i Kalifornien. Han är 
rik som ett troll, barnen äro läkare och advokater och dylikt 

a Acc. växlar; iim4ika (ä.) am4hika (y.) anzailca (y.). 
b Sg. dåktaha. 
a Även dåktaha. 
d Rspr.-ord. 



158 VIKTOR IVARSSON 

gde plsada bolågat nom ta lalba o sta i fån nat va ghitvono 
da hada &kv, debv van na ti. han kom ta åmhtka, na..an va 
shstan do. ca„an val 4vo seepti o snewt hk° neik, 
kan slcii_f sa ta h6 kalaföntan o ha da gtit. 

fint. En gång skickade bolaget honom till Kuba för att förestå 
något vid gruvorna på ön, där var han en tid. Han kom till 
Amerika, när han var sexton år. Nu är han väl över sextio och 
snart så rik, att han kan slå sig till ro i Kalifornien och ha 
det bra. 



Allmänna anmärkningar. 

Ursprungligen var det min avsikt att förse de nu redige-
rade texterna med en längre inledning, men då jag under arbe-
tets gång och i samband med ett flerårigt uppteckningsarbete 
i Glimåkra s:n och andra socknar i nordöstra Skåne 1  dels 
utgivit en dialektgeografisk översikt »Det nordöstskånska 
dialektområdet» (i Arkiv N.F. 59 s. 73-96), dels har ett gram-
matiskt arbete, behandlande folkmålet i Glimåkra s:n, i det 
närmaste färdigt, har jag nöjt mig med att till de båda texterna 
foga några allmänna anmärkningar rörande 1) de i texterna 
använda fonetiska tecknen, 2) J. Sv:s beteckningssätt, 3) skilj-
aktigheter mellan J. Sv:s och V. Ivarssons språkbehandling. En 
utförligare grammatisk framställning, behandlande framför allt 
formläran följer i det ovan antydda snart färdiga arbetet. 

Anmärkningar rörande de i den fonetiska texten använda 
tecknen för språkljuden i Glimåkra. 

Vokaler. 
i-ljudet är ej sällan en smula diftongiskt, ungefär 

t.ex. i hmt hittat. 
e är i vissa fall ett mycket spetsigt ljud (t.ex. framför dd), 

ex. grbda, grädde, skrklara skräddare. 
e får ett något öppnare uttal framför v, t.ex. i kycle, levde. 

1  Enbart i Glimåkra s:n har jag upptecknat och till Landsmåls-
arkivet i Lund inlämnat en ordsamling, innehållande omkring 22.000 
sedeslappar, samt omkring 50 blad i 4:o fortlöpande text. 
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Halvöppet e-ljud (a) företer ofta en dragning mot e, t.ex. 
i knalt knekt, salt sikt, hålsa hälsa. 

Såsom svagtonigt ljud kan e stundom visa en dragning åt 
a-hållet och kunde i sådana fall lika gärna betecknas med a; 
däremot närmar det sig ej ce; jfr förf. r:ljuden s. 6 anm. 

Bakre a-ljud (a, a; J S:s a och 0) är ibland något dif-
tongiskt (a9,) så oftast framför s och sk; ex. ta9sk torsk, ka9s 
hors. Det blir någon gång co, t.ex. i bo41 bank. 

Öppet å-ljud (o, o, J. S:s ö och 6") förekommer allmänt 
som vok.prod. för -r och -er; ex. moo mor, yyo djur. Vokali-
seringsprodukten är något ö-haltig efter y och kunde efter 
denna vokal lika gärna återges med e (ibland närmar den sig a); 
efter a är den i regel något mörkare än a och betecknas i 
den fonetiska texten med 13, efter främre vokal är den oftast v, 
efter diftong o. Efter o förekommer mestadel v framför cl och t, 
i övrigt vacklar bruket. Jag har därför efter o än v än o (efter 
materialet). Efter a använder jag likaledes än v än v, i övrigt 
har jag normaliserat vok.prod. till 1) v efter de främre vokalerna 
e, ce, a och till 2) o efter i, y, u, o, ez och efter diftong. J. S. har 
genomgående använt o såsom beteckning för vok.prod., även 
då denna utan tvekan varit v. Han har sålunda normaliserat o. 
Ivarsson har v efter främre vokal och o efter bakre och för -er. 

Slutet å-ljud (a, J. S:s å) närmar sig ofta o, och då en viss 
uttalslatitud förefinnes, är det i flera fall svårt att med säker-
het skilja o från a (äldre å <ä har diftongerats). 

o (J. S:s o) är mera diftongiskt än motsvarande upp-
svenska ljud; det är närmast ?o9 (b?inna; bonde) men är ej 
så diftongiskt som i Örkened. Jag har normaliserat de olika 
varianterna till o. I flera fall närmar sig o starkt o, och o vore 
kanske i ett eller annat ex. lika berättigat som o. 

y är oftast en smula diftongiskt (m). 
u är stundom något diftongiskt och närmar sig då ?u; 

br?itta brukade, r?itsa russe (bagge). 
8 förekommer i enstaka fall: /Mo fötter. 
i, kunde ibland lika gärna ha återgivits med 



161 

Diftonger. 
(J. S:s oj) har en viss uttalslatitud och närmar sig 

ofta N. Trots att en öppnare första komponent stundom upp-
träder, torde det dock vara riktigast att använda beteck-
ningen 

att., förekommer någon gång jämte au. Den allra äldsta 
generationen använder mestadels au i ord som måna många, 
gkina gånger, tutt& tång, medan yngre använda a, maga o.s.v. 

Diftongens första komponent är ofta, i synnerhet hos de 
äldsta generationerna, lång (mayyte, måne). För övrigt är den 
kort eller stundom halvlång. Jag har normaliserat kortdiftongen. 

cel i ord som Uwe, bägge, kelim täcke, setg säng saknas 
i regel hos den yngsta generationen. 

at förekommer som diftong i ord som knalt knekt, lek led. 

Konsonanter. 
r-ljud. Det normala r-ljudet är numera h, men inom 

generationen över 90 år överväger r. Man kan emellertid träffa 
på flera personer under 90 år med r. En så pass ung man 
som en 1940 55-årig skomakare i Killinge använde då t.ex. r 
utom i uddljud. Framför konsonanterna j och v använde han 
i vissa fall synnerligen starka r, ex. vara varj, fara färg. På-
pekas kan, att man bland dem, som uteslutande använda h, 
stundom möter förhållandevis starka h framför samma kon-
sonanter. Då Jöns Svensson hör till generationen över 90 år, 
har jag satt in r överallt i den fonetiska texten. I hans ma-
terial finnas inga upplysningar om att han med sitt r-tecken 
åsyftar r. 

Såväl -r som -er har vokaliserats i ett flertal ställningar. 
Angående vok.prod. se  under o; jfr förf.: r-ljuden s. 5. 

Dentaler. d, t, n, s och / äro i regel rent dentala ljud 
men kunna stundom bli mer eller mindre supradentala. Efter i 
och även y inträder före långa dentaler framför allt före n 
och / ett j-liknande förslag. Då den akustiska effekten kom-
mer närmare dentala d, t o.s.v. än muljerade ljud, har jag icke 
11 
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ansett mig böra använda tecken för motsvarande muljerade 
ljud och ej heller har jag velat skapa nya tecken. 

Anm. 1. Ord av typen kvinna uttalas olika inom olika 
delar av Skåne. Tre områden kunna särskiljas: 

ett sydligt område med uttalet kviga.' 
ett mellanområde med uttalet kihea.1  
ett nordöstligt område med ett uttal, som närmast kan 

återges med kwkyna kivi,yna. 1 texten har i enlighet med vad 
som sagts ovan, en normaliserad form kwina använts. Bland 
de yngre dominerar i regel • den söderifrån kommande livs-
kraftiga formen kwiect med g. 

Anm. 2. I den allra största delen av socknen slutar best. 
form av neutrala subst. på -t; ktgat taket, hasat huset. Samma 
gäller supinum skot skurit, kat Hit. I söder kan man träffa 
former med -d, men också här synes -t överväga. Jöns Svens-
son, som härstammade från socknens sydligaste del, har an-
vänt former med -d; t4gad, Itt7tsad, ,skdtod, kad o.s.v., medan 
Ivarsson (från norra delen av socknen) överallt har -t: 
visat, kyl., h,Mat o.s.v. Jfr Arkiv N.F. 59 s. 81. 

k och g. k förekommer framför och efter palatala 
vokaler: tiez4a täcke, kis lockord till katt, mera sporadiskt i 
ka karl, motsvarande gäller g: bålga, bagge, gzs lockord till 
gris; i den fonetiska texten ha le och g generaliserats. 

Förbindelserna kv, sv och tv uttalas normaliter som 
kw, stv och tw: kwcevn kvarn, swcen Sven, stygn svin, twieta 
tvätta, twayl tvål. 

Den äldre förbindelsen liv uttalas som w: wfdo vit, weega 
vässa (en lie). 

Anm. Förbindelsen tv uttalas ibland även sju; eller t5w; 
så ofta i ordet två; sfwau tfway twau. Stundom kan man 
t.o.m. få höra både ett t-förslag, ett ,s-ljud och därefter ett 
5-liknande ljud övergående i ett w: fpfway. Om en liknande 
ljudförbindelse i Lister se Swenning: Folkmålet i Listers härad 
s. 34 rad 4. Påpekas kan, att man i grannsocknarna Loshult 

1  Jfr Ingers: Studier över det sydvästskånska dialektområdet 
s. 11, ävensom Hedström: Sydsmåländska folkmål s. XXX IX. 
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och Örkened ofta möter kw för tv: kwieta tvätta, ktvaul tvål, 
kwöpan tvungen. 

Förbindelsen sk framför palatal uttalas som sk av den 
äldsta generationen: skida skjuta (yngre jigia), skal sked 
(yngre 5). 

Anm. Ibland kan man träffa personer, som använda sk 
för riksspråkets stf: skeda stjäla, skcello stjälk. 

Tje-ljudet har ej sällan ett svagt t-förslag (jp). Jag 
har dock generaliserat p, som är det vanligaste. 

Anmärkningar rörande J. Svenssons beteekningssätt 
i texten. 

Vokaler. J. Sv. har ej alltid varit konsekvent vid sitt an-
vändande av de fonetiska tecken, han själv skapat. Några an-
märkningar rörande hans beteckningssätt och hans återgivande 
av dialektens ljudförhållanden torde därför ha sitt berättigande. 

J. Sv. betecknar sålunda det ljud, som ligger mellan i och 
e °mall'. mestadels med e — det ligger i regel också närmare 
e än i. Sålunda möta vi sticke s. 25, 94, s/imm s. 91, abeticked 
s. 81, slicka s. 106, 10.7, tiggare s. 103, Glimmare s. 7, 13 o.s.v. 
växlande med Glemmare s. 21 och 22 (jfr s. 22 not 26) men e 
i secken s. 89, fesk s. 93, 94, 96, messtroon s. 96, uhgggelegaste 
s. 33, räled s. 33, semma s. 91 o.s.v. 

Olika former av e-ljud återges med e; detta gäller såväl 
spetsigt e (skreddare s. 101, 107, gredde s. 58) som ett mera 
öppet (levde s. 54) och det öppna e, som närmar sig ä (hetsade 
pau s. 64). 

Ä-ljudet tecknas med ä. Ibland har J. Sv. glömt sig och 
använt gammalstavning. Så möta vi t.ex. såväl präst som prest 
å s. 46, novämbo älla decämbo s. 41 men med e å s. 27, såväl 
hälst som helst s. 47, enke s. 46 o.s.v. 

Bakre a-ljud (a) tecknas med a resp. a. Men mycket ofta 
glömmer J. Sv. bågen eller strecket under ett tecken. Sålunda 
möta vi riktigt återgivna former som tacken s. 62, 73, änga-
~gen s. 59, mang s. 56, racken s. 37, klackare s. 39, *nk 
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s. 43, spannt s. 72, saltades s. 65 men sådana som sakna veder-
börliga tecken, t.ex. glackade, lacka, skrackade tacken s. 74, 
lackade s. 66, au mang sia s. 81. 

Främre a-ljud återger J. Sv. med å resp. ä: kö (karl) s. 22, 
en häl fjäringsväj s. 21, fäsöjte s. 21, egepäjI s. 21, bärehål 
s. 10, töpästuu s. 7, fä (för) s. 7, å (ärr) s. 60. Särskiljande 
tecken saknas i ex. som fatäot s. 11, tapare s. 61, na hala alne 
bröjo s. 20. 

Å-ljudet tecknas med ö resp. ö och o-ljudet med o resp. Q. 
Även beträffande dessa ljud gäller, vad som sagts om a-ljud. 
J. Sv. har ofta glömt de särskiljande tecknen under vokalerna; 
så möta vi riktigt pöse s. 10, 102, vi söde s. 27, 47, 49, mösana 
s. 20, göod s. 22, mösen s. iO4, sködhaull s. 83 men med teck-
nen under glömda i fall som pose s. 15, 25, do sode s. 28, 73, 79, 
Vajstre mose s. 85, skodhaull s. 83, good (givit) s. 47. 

U-ljud återges med u. Som prefix dominerar u bland äldre 
personer, yngre använder mestadels o. Hos J. Sv. möta vi i regel 
u: umöjled s. 27, 43, 78 (omöjled s. 23, 43), uhyggled s. 23, 99, 
uhemskhojd s. 25, zzkräinde s. 37, uhyggelegaste s. 33, uvanled 
s. 83, ulövanes s. 83, ufrea s. 88, ufarajtsamhojd s. 42 o.s.v. 

Av 6-ljuden har J. Sv. två varianter ö (långt och kort) för 
lmalf. a och o samt ö resp. för o och o. Även om dessa ljud 
gäller, att J. Sv. kunnat glömma streck eller bågar. Detta har 
dock endast skett i ringa utsträckning, t.ex. i öd s. 12 (för öd), 
öl! s. 104 (för 0). 

Konsonanterna g och k äro alltid hårda, då de stå framför kort 
eller långt ö-ljud; ex. papegö jan s. 100, sköd s. 24, 30, jfr s. 7 not 1. 

Anm. Ordet genom (igenom) heter igönom och skrives i 
regel så. Igenom möter oss dock å s. 96, 102, genom s. 34, 
genom och gönom s. 39. 

Diftonger: Även beträffande diftonger visar J. Sv. en viss 
inkonsekvens. Sålunda skriver han begge (med gammalstav-
ning) s. 12, 28, 34, 39, 44, 48, 65, 99, 105 resp. bägge s. 16, 46 
men bäjgge med diftongen äj s. 23, 79 (ä. uttal är Uwe, med 
diftongen cel, jfr Arkiv N.F. 59 s. 89) ; vidare möta vi ägg s. 31, 
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59, 92, 105 men äjggen s. 73, 74, 75, 91, 92, gögäjgg s. 88, 
snogäjgg s. 92, äjggamad s. 74, äjggaskal s. 11, 73, äjggakage 
s. 75, äjggaka (äggkorg) s. 75, vinnäjgg s. 73. överhuvud möta 
vi å s. 73-112 endast 2 fall - bortsett från växlingen ägga-
skal - vinnäjgg s. 92 - där ägg, enkelt och i sammansätt-
ningar, tecknas utan j, medan det i 19 fall tecknas med j, d.v.s. 
diftongiskt (eij). Det förefaller, som om J. Sv. efter ett uppehåll 
i författandet (dylika uppehåll kunna spåras) under det för-
nyade arbetet satt in äj i ordet ägg jämte sammansättningar. 
Egendomligt är, att diftongen saknas i andra ord med gg t.ex. 
vägg (s. 84, 88), lägga (s. 11, 81), takskägg s. 87, i ord med kk: 
bänkatäcke (s. 39), fläck (s. 88), säck (s. 105, 108), faskräckled 
(s. 27), med ng: dräng (s. 26, 34), säng (s. 13, 15, 17, 30, 33, 53), 
sängkläder (s. 14), sänka sig (s. 82), nk: enka (s. 46), ängalaa 
(s. 97), ängel (s. 48), länge (s. 8, 18, 36, 37), längo (s. 13, 24). 

Diftongen är emellertid vanlig bland alla äldre personer 
inom ett vidsträckt område i nordöstra Skåne. Se härom Arkiv 
N.F. 59 s. 89. 

Ord som bagge, knagg, kagge, tagg o.s.v. uttalas av äldre 
båwa, knaw, Huga, taw. J. Sv. skriver Knaggamarken s. 25, 
bagge s. 59-, 68, 7-4, jfr Arkiv N.F. 59 s. 78. 

Diftongen al är på stark retur i ord som skoj (sked) och 
hojm (hem). Den användes numera sällan i dessa ord. J. Sv. 
säger sig vilja ha med både de äldres och de yngres uttal. Han 
har därför både skoj och hojm .(ska, han), ske och hem 
(fe, hem), hojtte (h&lta) och hette (ha). Jfr J. Sv:s eget ut-
talande s. 35. 

Då J. Sv:s far läste innantill i en bok, läste han inte så, som det 
stod i boken, utan översatte innehållet till göingespråk, då så lät sig 
göra utan för mycket besvär. 

Starktonigt ojn är det normala. Men J. Sv. har synnerligen 
ofta ojn även i svagtonig ställning Det är troligt, att han gene-
raliserat diftongen i denna ställning i alltför stor utsträckning. 
Han har tydligen själv reagerat mot dess användning, då han i 
något fall ändrat en skrivning »ojn» till »en». Själv har jag i 
mina uppteckningar fått övervägande »en» i svagtonig ställ- 
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ning, och v. pastor 0. Bernhoff, född och uppväxt i grannsock-
nen örkened, reagerade bestämt mot »ojn» i svagtonig ställning. 

I några diftonger tecknar J. Sv. andra komponenten med 
w, t.ex. diftongen lmalf. au: Friggatöwta s. 36, löwted s. 33, flö 
/öwt (lågt) s. 89, stöwlakraa s. 107. De äldre använda även en 
diftong lmalf. 61u. Denna återges av J. Sv. med öv: behövde s. 14, 
23, 27; äldre uttal är baNiuda, yngre bahdvda. Jfr härmed 
sköwla s. 60; äldre uttal skbula, yngre skbvla, söwna s. 54, 78; 
äldre uttal sinkna, yngre sgonna, näwna s. 81; äldre uttal nckuna, 
yngre nc_semna; jäwnaurega s. 34, ujäwno s. 54. 

Den diftong, som i+ ett till w övergånget f bildar, har J. Sv. 
i regel återgivit med iw: giuyt fölk s. 22, giwto s. 35 (jfr not 10), 
giwte s. 36, giwt s. 40, 45, jfr härmed käwtana s. 95. 

Prepositionen av återger J. Sv. omväxlande med dw (t.ex. 
å s. 48, 79, 81, 88, 91) och d (s. 8, 9, 11, 17, 63, 74 o.s.v.). Ut-
talet är ay »Annars kunde jag ju lika gärna skriva;  bara å», 
säger han på ett ställe, när han skriver dw, »uttalet blir i alla 
fall detsamma»; jfr ex. som häuw s. 22, 104, hauw s. 32, 72, 75, 
79, 81, hau s. 71, 107, häu s. 16, kauwsade s. 91, grauwde s. 97, 
grauwa ud s. 92, hauwsina sii s. 92. 

Konsonanter. r-ljudet återger J. Sv. med ett tecken, som 
ingenting säger om huruvida vi ha att göra med tungspets-r 
eller tungrots-r (jfr s. 161). Själv säger han ej heller något 
därom i sina efterlämnade papper. Däremot påpekar han, att 
svårigheten att uttala r gör, att detta ljud inne i ord, då kon-
sonant följer, samt i ordslut förvandlas till ett lätt »översluntet» 
å-ljud, som han betecknar med o eller, om han anser, att så 
behöves, med ö. Framför vokal kvarstår dock r enligt J. Sv. 
Han har dock ofta utelämnat det även framför vokal i sin text. 
Efter vad jag funnit under uppteckningsarbete, är detta också 
förhållandet ute i orterna; ofta binder man, ofta gör man det 
inte. Troligen är dock bindning ursprunglig, medan uttalet utan 
bindning är sekundärt och analogiskt. 

Framför g hörs r: argo s. 61, 65, arg s. 74, liksom ofta även 
framför v: slarv s. 42, bojnskärvo s. 29. Vokaliseringsprodukten 
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har generaliserats och betecknats med o utom efter a, där a 
satts in i ord sof fäil (före) s. 8, har2 (har) s. 13. 

På något ställe har o ändrats till a. Jag har, då ett dylikt tecken 
är otydligt, låtit o stå kvar, även om a nog vore riktigare. 

g- och k-ljuden ha ända tills i våra dagar varit hårda i en 
del ord, där de nu sammansmält med ett annat ljud eller för-
ändrats på annat sätt. J. Sv. har också använt särskilda tecken 
för att markera, att han avser hårda ljud, nämligen å,  och k 
(sk) . Men givetvis glömmer han, här som i många andra fall, 
att sätta ut de punkter, som höra till dessa speciella tecken-
typer. Därför möta vi skilda s. 22, awske s. 47, mänslso s. 9, 
sisal/ing s. 41, väjaskäl s. 24, sköo s. 91, Gu ske lQw s. 40, 
sköd s. 30, skära s. 8, skäppa s. 8 men utan punkt sköd s. 87, 
Gu ske 1.5w s. 55, skälling s. 94, aulskinn s. 99, skällo s. 59 o.s.v. 

v-ljud betecknas i allmänhet i överensstämmelse med stav-
sättet före rättstavningsreformen 1907, ex. räfven s. 103 men 
räven' s. 34, 77, 78, röfven s. 106. 

w-ljud<hw återges i uddljud i regel med hw, eljest med w: 
hwila s. 25, hwia s. 56, hwid s. 65, 88, hweskade s. 57, 65, 
hwidfesken s. 99, lide hwett s. 81, hwalfesk s. 100 men wila 
s. 37, wilte s. 31 o.s.v. På motsvarande sätt tecknas v-ljudet om-
växlande med hv och v i ord som varken (hvacken s. 83, 88 
men vacken s. 40, 41, 50, 88, 102); jfr kweion, stvin o.s.v. s. 162. 

Kvantitet. Lång vokal erhåller i regel ett streck under 
vokaltecknet som beteckning för längd. Detta streck utelämnas 
dock ofta, och när det är fråga om i eller e, nästan alltid. Det 
har dock utsatts i vissa fall, t.ex. i igPn s. 64. Ex. på betecknad 
och obetecknad längd se bl.a. s. 163 under vokaler. 

I Glimåkramålet förekommer även, ehuru ej i samma ut-
sträckning som i örkened och Lister, korta vokaler i slutlju-
dande ställning, ex.: brO s. 8, og (var, imp.) s. 7. 

Lång konsonant dubbeltecknas oftast, men ej sällan glöm-
mer J. Sv. sig; därför är växling vanlig, men även med enkelt 
tecken åsyftar J. Sv. långt konsonantljud. Ex. i midljud: hojlla 
s. 27, 28, 32, 43, 53, 107, sälla (själva) s. 25, unnen (ögonen) 
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s. 94, 96, 99 men unen s. 62, kanonkulle s. 33, 37, 94, länkakulle 
aulakusse s. 98, sigilla s. 21, 22, ligga hojl (lika hel) s. 21, 

ligga vajl s. 64, ligganöjdo s. 104, hojmmed s. 17, 95, hojmmen 
s. 56, hojmma s. 76. Här märkes särskilt perf. part. som gaunna 
(ä. uttal) s. 28, 45, 52, 53, men gauna s. 76. I andra part. har 
han enkel konsonant: böna (bjudna) s. 38, da nyslana höjd 
(det nyslagna höet) s. 54, ngsöna pölse s. 70, opptana s. 63; i det 
äldre uttalet är konsonanten lång, jfr Arkiv N.F. 59 s. 81. 

Även i slutljud förekommer växling: Swänn s. 22 men Swein 
42, 43, 77, 78, 80, 96, Jonn s. 21, men Jon s. 45, sinn 

(sedan) s. 9, 18, 22, 32, 40 . . . sin s. 11, 29, 38, 54, 99, 103, vall 
s, 28, 29, 34, 51, 64, 71, val s. 28, 38, 51. 

Uteglömningar och smärre inadvertenser, sådana som de 
ovan nämnda, behöva efter de påpekanden jag nu gjort ej för-
anleda missförstånd, och jag har därför ej ändrat originaltex-
ten utan nöjt mig med att här anföra en del ex. på J. Sv:s 
glömska. Ett införande av varje uteglömt tecken skulle med-
föra en oproportionerligt stor notapparat, då jag följer principen 
att ej göra någon ändring från originalmanuskriptet utan att 
angiva den i en fotnot. Undantag från denna regel utgör de å 
s. 7 påpekade ändringarna av J. Sv:s d och cid till au resp. äau. 

Kort jämförelse mellan J. Svenssons och Viktor Ivarssons 
språkbehandling. 

(Med hänvisningar till Arkiv N.F. 59.) 

J. Sv :s och Ivarssons texter äro ej fullt identiska i språkligt 
avseende. Detta förhållande beror ej enbart på att de represen-
tera olika delar av socknen utan framför allt på att J. Svensson 
i vissa fall ej tillräckligt noggrant återgivit olika nyanser. I fråga 
om skiljaktigheter märkas främst, att de obetonade ändelserna 
-et resp. -at hos J. Sv. överallt återgivits med -ed resp. -ad, ex.: 
taged s. 31, köstad s. 41, bradaned s. 48, vaad s. 15, kiaud s. 41, 
45 o.s.v. (se härom s. 162). 

Dylika former förekomma, ehuru de ej äro de vanligaste, 
i södra delen av socknen men ej i den norra. Ivarsson har över- 
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allt -et och -at, ex.: tågat s. 118, hklat s. 130, _pa hicka s. 137, 
fa met s. 130, halsat s. 119, slchåylanat s. 148, titat s. 124, 
hånlat s. 125, Myt s. 130 ävensom vat s. 150 och faut s. 114. 

En annan framträdande skiljaktighet visar sig i de båda 
författarnas olika behandling av diftongen äi. Hos J. Sv. möta 
vi diftongen så gott som enbart i orden bägge och ägg med sam-
mansättningar, medan Ivarsson alltid markerat diftongen med 
(el. Ex. hos J. Sv.: bägge s. 16, 46, bäjgge s. 23, 79 (begge . . 
bänk s. 37, länge s. 8, 18 o.s.v., räcke s. 95, säck s. 105, 108, 
vägg s. 84 o.s.v., beträffande ägg se s. 165. Märk bräjga s. 66, 
kräjgen s. 37. Hos Ivarsson: bcegk s. 119, 125, Veva sin s. 128, 
kltkno s. 154, vcbgana s. 127, &segat (Hägghult) s. 146, tiega,-
vaj° s. 154, kapscilk s. 130. 

Ivarsson har överhuvud återgivit det talade språket mycket 
noga. Så t.ex. kommer även det äldre uttalet av ord av typen 
»kvinna» till sin rätt, i det Ivarsson överallt använder n eller n 
medan J. Sv. nästan alltid (undantag utgör ordet kvinna) an-
vänder sig av ng, en beteckning, som representerar ett yngre av 
sydligare dial. påverkat uttal. Ex. hos Ivarsson: dh4na drängar 
s. 118, ,s?§han s. 139, 146, 151, hena måpnn s. 124, vi jan s. 
125, ina (ingen) s. 127, 134, omlchan s. 157, inana lit s. 128, 
142, pasman s. 131, spihina s. 132, 140, tinat s. 144, hos J. Sv. 
ginge hojm s. 56, finge vi s. 65, skälling s. 65, Knobbakäringen 
s. 13, säng s. 15, bänkatäcke s. 39, ringa s. 99, inged s. 28, 
springa s. 28. 

Bland övriga skiljaktigheter märka vi substantivformer 
som tduan (s. 157) hos Ivarsson, tänna (och mössna) jämte 
tännono hos J. Sv.; enklitiska former av pron. han och hon hos 
Ivarsson t.ex. vci„ön s. 119, Jbos,on s. 144, sl0„.ön s. 119, sin 
smöo,,an s. 137, nå,-an s. 156, da sån on va låd s. 139, medan 
J. Sv. endast har dylika former av pron. han. Enklitiska for-
mer av hon äro ej vanliga. 

En annan företeelse, som möter hos Ivarsson men som 
saknas hos J. Sv., är pluralformer på -en, ex. vi vönn s. 124, 
vi jåla,n s. 126, va 14stan s. 121, (1(8 sådan va s. 119. 

Det är här fråga om ålderdomliga former, som äro på 
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stark retur men som man ännu kan möta hos en och annan 
åldring. 

Till sist må även nämnas skiljaktigheter som follde hos 
J. Sv. (s. 39, 58, 77, 78), Nide, s. 131, 132, fin/t-nzie s. 153 hos 
Ivarsson, kallade s. 19, 20 o.s.v. hos J. Sv., kålta hos Ivarsson 
(s. 155). Märk swaote (s. 13, 19, 23 o.s.v.) hos J. Sv, swithada 
(s. 136) hos Ivarsson. 



Källor. 

Under studiet av dialekt och folkkultur i Glimåkra har jag 
utom texterna och vad ett stort antal sagesmän i socknen haft 
att ge, anlitat samlingar och skrifter på glimåkramål bl.a. i 
LAL, ävensom olika tryckta skrifter, vilka i ett eller annat 
avseende gälla Glimåkra. 

A. Ordsamlingar och skrifter på glimåkramål (otryckta). 

Egna anteckningar (dialektuppteckningar från åren 1929, 1935, 
1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945 och 1946). 

Diverse smärre anteckningar av Jöns Svensson. 
Samlingarna i Landsmålsarkivet i Lund och Sydsvenska ort-

namnssällskapets samlingar. 

B. Skrifter om Glimåkra. 
Här må särskilt nämnas: 

Per Molhem (fil. d:r, född i Målen, Glimåkra socken 1843) : 
artiklar i Lunds Veckoblad 1877-79.1  

1  Under rubriken Från Göinge härad: 27/2  1877 bl.a. om Kulla-
skogen, om lekar, djurvärld m.m., 20/3 Humlegöingen på slätten, 
23/3  Släboarnas hämndetåg till Göinge härad, 7/8  Diverse, 32/s Några 
språkliga rön ur Göingemålet, 2/io Från Göinge härad II, Vii Från 
Göinge härad III, 5/3  1878 Om skogsskövling; här bl.a. om Kulla-
skogen, 23/ii 1879 Puttetorpa here; handlar om en ofantligt stark 
smålänning från Härlunda socken vid gränsen mellan Skåne, Små-
land och Blekinge. Denne, i Glimåkra kallad Putteboda Jöns, vota-
boa jåsa, var känd vida omkring och flera berättelser om kraft-
prov, som han utfört, cirkulera i Göinge. 
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Torsten Lundberg: Glimåkra sockens krönikebok 1—III (1925 
—1927). 

Arthur Stille: Uggleherarna: Från snapphanetiden. Kultur- 
historiska meddelanden 1897-98, årg. 3 s. 17-30 (Stille 
var född i Osby 1863). 

Eva Wigström: Sagor och äventyr m.fl. arbeten, 
i Svenska Landsmål V: I s. 15, 77, 103, 131, 132, 133, 134, 
ord!. s. 139 (från Glimåkra och Örkened) ; VIII: I s. 45; 
VIII: 3 s. 153 (från Glimåkra), jfr Sv. Lm. V: I s. 99, 105, 
131, 132, 133 (från örkened). 

Göinge hembygdsförenings årsskrift. 
Jul i Göinge (jultidning för Göinge). 
Diverse artiklar i ortspressen, t.ex. i Norra Skåne; Kristianstads 

Läns Tidning, Kristianstadsbladet o.s.v. 
Språkvetenskapliga avhandlingar såsom: 

Hedström: Sydsmåländska folkmål, 1932. 
Ingers: Studier över det sydvästskånska dialektområdet, 

1939. 
Lech: Skånemålens böjningslära, 1925. 
Sjöstedt: Studier över r-ljuden i sydskandinaviska mål, 

1936. 
Sjöstedt: Det nordöstskånska dialektområdet (i Arkiv för 

nordisk filologi NF 59 s. 73 ff. 1944). 
Swenning: Folkmålet i Listers härad (Sv. Lm. B. 36), 1917 

—1937. 
Wigforss: Södra Hallands Folkmål, 1913-18. 



Register. 

1. Ordregister. 
För många ord finnas långt fler belägg än nedan medtagits. När det 

icke varit av intresse att anföra samtliga beläggställen, har endast ett för 
båda texterna representativt urval gjorts. 

*abbas 51, 65 
abborre 93, 96, 97 
ackurat 152 • 
aderton 12, 21, 28, 53 
aderton eller nitton 28 
adertonhundratalet 21 
adertonhundratolv 36 
adertonhundratretton 97 
advokat 157 
*agn (mört) 93, 97, 99 
*akarnskrik 87 
akt 29, 82 
akta sig 18, 58 
aldrig 9, 12, 13, 21, 27, 32, 99, 143 
ale 67 
*alika 86, 87 
*alikeunge 87 
all (öll) m. f. 16, 164 

öllt (n.) 9, 17, 22, 43, 101 
öll (neutr. pl.) 25, 58, 81, 82, 104 
ölla (pl.) 8, 9, 11, 13, 19, 27, 42 

alla (se all) 
*allahandamakare 143 
allaredan 17, 53, 125 
*allavana 73 
alldeles 13 
*alle (ölle) 8, 9, 18, 20, 21, 72, 84, 

107  

*aller (=all) 63, 104 
*allihop 97, 124, 136 
allmän 22 
allra 119, 123 
alltid, se *alle 
allting 106, 134 
allvar 7, 69, 73 
allvarlig 34, 47 
allöv 67 
almanacka 41 
*alna (=aln) 20, 29, 80, 92, 100 
altare 30, 32 
amen 9, 107 
*an, se han 
andas (v.) 93 
ande (=väsen) 28, 31, 33 
ande ( =andetag) 54 
ande (=andedräkt) 89 
andedrag 54 
*andförtruten 61 
andlig 46, 50 
andning 54 
andra f. 81 
andra (pl.) 9, 20, 29, 136 
andre b. f. sg. 23, 26, 33, 103 
anhang 26 
aning 45 
*anka på 45, 64 



ankel 137 
anlag 45 
annan 17, 27, 32, 100, 104 
annars 56, 129 
annat 23, 104, 125 
ansvara (för) 23 
antingen 105 
apostlahästarna 155 
apotek 81, 163 
arbetare 156 
arbete 37, 70, 72 
arbetskarl 20 
arbetstid 156 
arg 51, 61, 65, 102, 124, 132, 
arm 62, 81, 107, 110 
*arpas 51 
*arras 62, 72 
artig (konstig) 131, 143 
arv 45 
asa 96 
asa på 48, 57, 77 
ask 117 
aska, se björkaska 
asplöv 108 
att (öd) 9, 10, 12, 24 
*attan 141 
augusti 54, 97 
auktion 147 
av (auw) 48, 79, 81, 88, 91, 166 
av (au) 7, 8, 11, 16, 17, 22, 39, 

79, 81, 90, 107 
avig 145 
avplocka 70 
avsked 47, 56, 167 
avskedsstund 47 
avskuren 20, 71 
avundsjuk 138 
ax 73 
axel ( =kroppsdel) 26, 96 
axel (=hjulaxel) 26 

*badna (svälla) 48, 70 
backe 27, 44, 59 

backhälla 37, 91 
bagge 68, 59, 74, 162, 165 
bak 64, 103, 111 
baka 111 
bakben 57, 68, 77 
bakefter 90 
bakfot 78, 79 
bakhjul 26 
baklänges 61 
bakom 39, 81, 123 
bakugn 18, 21 
balja 81, 82, 102 
*balna 70 not 32 

166 balsaminstjälk 52 
bana 153 
band 99 
bank 160 
banka 51, 61 
bara 7, 12, 15, 25, 33, 35, 38, 132 
barfota 132, 135, 136 
bark 68 
barn 18, 30, 35, 46, 75, 107 
barndom 9, 17, 40, 99 
barndop 52, 136 
barnfot 103 
barnmorska 103 
barnslig 28 
*basilisk 31 
basta s. 46 

63, bastubacke 53 
bastrep s. 154 
*bava 63 
beck 68, 155 
beckasin 84 
bedja 15, 25, 38, 50, 130 
bedrift 17 
befalla 12 
begrava 32 
begravningsfölje 23 
begripa 150 
begynna 119, 124, 137, 142 
behaga 95 
behandla 56 

174 
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*behytta sig själv 9 
behåll 15 
behålla 28, 66 
behöva 14, 23, 27, 142, 166 
bekant 56 
beklaga sig 142 
ben (ossa) 38, 71, 80, 85 
ben (lem) 24, 26, 37, 72, 108 
benskärva 29, 166 
bereda 53, 66 
berätta 146 
*besa 43, 59, 77 
*besemark 59 
*beskbjörke 67 
bestämd 84 
besvär 72 
besvärjelse 30 
besvärlig 79, 86 
besynnerlig 14, 20, 27, 32, 40, 54, 

82, 83 
betala 8, 22, 53, 72 
bete 58, 69, 81, 91 
betsel 154 
betyda 89 
beväring 35 
bier 153, 156 
bigot 63 
bikupa 154 
bil 129 
bild 30, 127, 128 
binda 15, 82 

band (139„nt) 31, 137 
bundo (bonne) 67, 76 
bunden (bonnen) 23, 31 

bindsle 58 
*binnikemark 97 
bit 8, 32, 93, 98, 136 
bita 16, 77, 80, 82, 97, 102, 106 
bittiga 15 
bjuda (bya) 60, 147 

böön 52 
böna 38, 168 

*bjälleklamn 58  

bjälleko 58 
bjällra (s.) 58, 65, 102 
bjällra (v.) 58 
*bjärla 52 
björkaska 93 
björke, se *beskbjörke, *sötbjörke 
björklöv 67 
blad 41, 68 
bland 40, 47, 94, 99, 142, 155 
blanda 69 
blek 124, 125 
blekhet 124 
blekingssill 94 
blind 102 
*blissingabössa 155 
bliva (bli) (inf.) 24, 27, 58 (ble) 

blio (pres.) 8, 55, 69, 102, 104, 110 
ble (imperf. sg.) 7, 18, 24, 27, 29, 

34, 56 
bloj (imperf. sg.) 9, 25, 35, 45, 87, 

98 
blee (imperf. pl.) 10, 13, 22, 29, 

37, 56, 60, 61 
blooj (imperf. pl.) 43, 66 
bleed (sup.) 9, 19, 48, 57, 71, 72 

bliva av (taga vägen) 92 
bliva av med 28 
blod 20, 29, 37, 38, 70 
*bloda (v.) 77 
*bio j, se bliva 
bloss 26, 33 
*blossa till 25 
bly 47 
blystumpe 44 
blågrå 88 
*blåkråka 88 
blåmärke 39 
blåsa 51, 87 
blåsa ut 25 
blåvälling 102 
blänka 87 
blöda 82 
blöta 94 
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bo (i hus) 13, 54 broder 22, 42, 44, 47, 128 
bock (get) 68 brokig 34 
bocka sig 104, 123, 126 broms 59 
bod 123 bromsknuta 59 
bog 63 bromsunge 59 
bogträ 135, 154 brud 15, 111 
bok (liber) 21, 41 brudband 15 
boklöv 67 bruk 40 
bokmärke 99 bruka 12, 30, 35, 128 
boktopp 83 brute (imp.) 
bolag 157 26, 34, 40, 
bomma 110 brunn 27, 28 
bomullsgarn 67 brunnskar 16 
bonde 18, 24, 105, 160 brunnslid 43 
bondkvinna 33 bry sig om 78, 
bondspråk 145 brygga 111 
bord 37, 67, 107, 149, 154 brude 33 
bordända 37 bryta 110 (imperf.), 111 
borg 108 bryta av 69 
borra (s.) 142 brytgille 75 
borra (v.) 141 bråd 93, 107 (n.) 
borrhål 10, 141, 164 brådska 105 
borst 70 brås (på någon) 109 
borste 71, 155 *bräda (talg) 68 
bort 20, 23, 34, 41, 43, 45, 75, 129 bräka 66, 169 
borte 11, 17, 20, 46, 47, 69, 74, 146 bränna (v.) 11, 19, 68, 101, 155 
*boss 69 (fin13.) 
bota 29 bränna sig 50, 68 
botten 28, jfr sjöbotten 89 bränna upp 11 
bottenlös 127 *bränne 24, 57 
bra 13, 26, 34, 36, 52, 106, 123, 125 brännvin 18, 30, 52, 147, 153 
*brada 48, 168 bröd 8, 33, 58, 72, 101, 142, 167 
braxen 93, 97, 99 brödskorpa 72 
*braxnafläding 97 bröllop 44 
bred 20, 67, 97 bröllopsresa 151 
breda ut 100 bröst 29, 91 
bredvid 32, 92 bud 20, 53 
bringa 77 buk 64, 65, 68, 97 
brinna 83 bunta (s.) 24 
*brinna av 20 *burla, se börda 
brist 72 bur 79, 80, 81 
brista 91, 110 *busa 42 
brock 37 buske 18, 23, 91 

10, 12, 15, 20, 23, 
150, 160 

80, 83, 85 



177 

buss 136 
bussa 56 
by 117 
bygga 86 

bude 37, 86 
byka (s.) 70 
byka (v.), byte (imp.) 33 
bykkar 66 
bylta 24 
bynka 58, 72 
byrå 153 
byta 47, 105 
byting 51 
bytta 57 
byxor 18, 42, 144 
både 28, 97, 110, 123 
båge 55 
*bålor 33 
bås 58 
*bäva, se *bava 
bäck 15, 27, 61, 79, 98 
bädda 55, 69 
bägge 16, 46:161, 164, 169 

begge 12, 14, 28, 39, 79, 99, 169 
bäjgge 23, 79, 164, 169 

bälg 93 
*bälga (råma) 59, 60 
bälga i sig 60 
*bälgvante 63, 104 
*bälgspel 131 
bänk 37, 81, 119, 125, 136, 169 
bänktäcke 39, 165, 169 
bär 104 
bära (inf.) 14, 18, 136, 146 

bar 8, 21, 69 
buro (boo) 18, 50, 60, 66 
burit (bood) 26, 57 

» bet& 130, 133, 162, 169 
*bära (=kalva) 57, 62, 63 
bäst 71, 84, 119, 120 
bättre 38, 48, 52, 75, 105, 106, 107 
böja 73 
böka 59 not 

12  

bölja 72 
*böll 63 
*bön (perf. part.), se bjuda 
böna 48 
böra 111 
börja 51, 73, 124 

buo (imp.) 17, 22, 52, 57, 62, 75, 77 
början 21 
*börla 83 
bössa 17, 23, 80, 83, 85, 154 
bösskolv 16 
bössmynning 17 
böta 128, 143 

chiffonjer 153 
chocklad 129 
cigarr 52 
citera 140 
cykel 129 

dag 8, 18, 19, 21, 28, 29, 68 
dagas 98, 105 
*daggmark 98 
*daggorm (härmask) 92, (jfr not 84) 
dagning 16, 83, 98 
dags 14 not 47, 104 
dagsverke 61 
dal (=daler) 8, 87, 95 
daler 65 
*dalja 51 
dan 143 
dans 32 
dansa 32, 65, 148 
dansgille 50 
de (pers. pr. pl.) 10, 13 

deras (darras) 39, 40 
» (darra) 135 

dem (dom) s. 37, 57, 59 
december 27, 41, 163 
dekorationsmålare 128 
del 9, 11, 12, 23, 99, 119, 120 
dem, se de 
den (dem. pron.) 9, 12, 17, 30, 118 
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do (doj) f. 11, 13, 17, 29, 55 
da (daj) n. 11, 15, 17 
dens (gen.) 12, 30 
de (do, doj) pl. 12, 25, 59 

denne (dem. pron.) n. 31, 105 
desse f. 53 
detta n. 15, 21, 35, 136, 140 
desse pl. 35, 40 

det (pers. pron.) 36 
ad 79 

detta, se denne 
det där 34 
det här 140, 141 
detsamma 21, 26, 32, 97, 133 
detta här 38 
dig, se du 
din (poss. pron.) 

dina pl. 28, 123 
direkt 136 
disk 125, 126 
dit 28, 29, 46, 81, 99, 149 
*divla 51 
djup (adj.) 29, 98, 137 
djur 17, 31, 34, 43, 76, 99, 106, 
djurplågeri 142 
djävul 21 
doktor 157 
dom, se under de 
domdera 111 
domherre 91 
doppa 8, 67 
dotter 34, 39, 44, 46 
drag 106 
draga 23, 24, 39, 97, 129 
draga upp 64 
dragas med 138 
dricka 29 
dricka (s.) 38 
drifta 111 
driva bort 23 
driva med 65, 156 
drog, se draga 
droppe 23 

*däka 19 
där 8, 12, 13, 18, 83 
dära (na) 34 
därför 18, 30, 41, 79, 122, 151 
därhemma 142 
därifrån 26, 37 

drunkna 95 
dryg 156 
dråse 139 
dräng 26, 34, 118, 165, 169 
drätta 84 
dräva 73 
dröm 105 
drömma 125 
dröna 60 
*dröse, se dråse 
du (pers. pron.) 13, 15, 19, 28, 102, 

105, 108, 145 
dig 16, 19, 57, 105, 126 
i 8, 14 
eder 8, 152 

dubbel 56, 66 
duga (v.) 29, 70, 72, 129 
duk 155 
*dulma till 49 
dumbom 103 
dun 76 
durk 76, 88 
dussin 73 

160 duva 76, 88 
dylik (tecken) 139 (n.), 143 (n.), 149, 

154 (n.), 155 
dyna 42 
dynga 98 
dyr 39, 74, 95 
dyvelsträck 10 
då (på den tiden) 8 
då (vid detta tillfälle) 9, 12, 18, 28, 

118, 124 
då och då (rspr) 51, 73 
dålig 10, 24, 27, 59, 151 
dåre (rspr.) 32 
dä (det är) 9, 90 



179 

däruppe 33 
därvid 51 
dö (v.) 10, 12, 13, 32 (döö), 34, 99, 

151, 157 
död (s.) 50, 53, 63, 69, 102 
död (adj.) 11, 12, 21, 33, 54, 55 

den döde 12, 13, 31 
få död på 31, 80, 82 
*döding 31 
dödsbud 54 
dödsfall 13, 31, 90 
dödsskrämd 122 
dödssynd 21 
döja 49, 55 
*dömmesjuk 48 
*döna till 51 
döpa 30 
dörr 24, 27, 33, 123, 126, 156 
dörrtröskel 38 

ed 27 
eder 8, jfr du 
efter 13, 15, 22, 28, 32, 45, 74 
*efterhöst 66, 67, 82, 85, 135 
eftermiddag 24, 28, 55, 77 
eftertanke 124 
egen 21, 29, 39, 76 
egg 38 
ej 103 
ekpåle 21, 164 
eld 18, 21, 25, 31, 83 
elda upp 21 
eldgaffel 154 
eldtång 154, 169 
elefant 99 
eller 11, 16, 29, 30, 56, 103 
*ellers 27, 30, 59, 73, 75 
*eller så 30, 59, 62, 67, 72, 81 
elva 53, 78, 105 
elände 33, 142 
eländig 142 
emellan 95 
emellanåt 131  

en (=man) 10, 12, 57, 104, 106 
en (ojn) 8, 10, 11, 19, 117, 165, 166 

ena (na) 7, 8, 19, 117, 119, 121, 142 
ett (ojtt) 8, 12, 55 

ena (den ena) 39, 45, 51, 95 
ende (enda) 8, 23, 29 
enegren 79 
*enekass 154 
ens 139 
enveten 50, 107, 131 
etter 92 
etterorm 92 
etthundraåttiofjärde 32 
ettöring 133 
examen 64 
exempel 13, 17 
exercera 16, 35 

fall 28, 42, 44, 49 
fall (vattenfall) 96 
falla 87 (fjöll) 
fallandesot 29 
familj 47, 56, 134, 151 
famn 18, 130 
fanen 10, 22 
fa(de)r 8, 9, 12, 15, 23, 27, 35 
fa (de) rshjärta 138 
fara 43 
fara (v.) 33 (foo), 49, 73, 93, 105 

(pres.) 
fara i 150 
fara illa med 73 
fara omkring 157 
farfar 25, 44 
farlig 18, 21, 41, 70, 83, 99, 100, 150 
*farliga (adv.) 82, 96 
farmor 44 
farstu 27, 28, 84, 156 
farstudörr 27, 29, 84 
faslig 108 
fast 21, 30, 71, 80, 105, 146 
fastna 48, 97, 102 
fastän 26, 32, 38, 47 
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fat 63, 64 
(få) fatt 42, 58, 73, 79 
fattig 8, 44, 103, 129 
fejla 38 
fem 28, 42, 54, 58, 119, 127 
femriksdalerssedel 22 
femöring 127 
femtio 7, 129, 157 
femton 38, 96, 126 
femtonde 54, 127 
*fesla 51, 54 
fet 7, 69, 102 (neutr.) 
*feta 75, 81, 117 
fett 48, 80, 101 
figur 128 
fin 39, 68, 72, 90, 131, 157 
finna 76 
finna på 123 
finger 11, 69, 82 
finnas 145 (finns) 

fanns 8, 22, 29, 41, 129 
*firla 93 
*firlefot 93 
*fis 105 
fisk 85, 93, 96, 163 
fiskare 94 
*fiskfjäl 99 
*fiskhök 85 
*fiskmåk 85 not 98 
fiskredskap 97 
fjorton 29, 141 
fjortonde 8, 89 
fjäder 74, 76, 99 
*fjäderhane 17, 82, 83 
*fjäderhanaskytte 17, 83 
*fjäderhanaskytteri 16 
fjädervagn 132 
fjädra 81 
*fjäl 25, 33, 67, 87 (jfr fiskfjäl) 
*fjäla (v.) (pölsa) 70, 71 
fjäll (på kottar) 79 
fjälla 99 
fjälster 70  

*fjälstumpe 87 
fjärde 43 
fjärding (kutting) 8 
fjärding (del av by) 20 
fjärdingsväg 17, 21, 24, 26, 27, 28-, 

127, 132 
fjät 26, 49 
*fjöl', se falla 
flaska 103, 123 
flat 57, 99 
flaxa 74 
*flena till 99 
fler 25, 26, 28, 50, 81, 111 
*flirpa 90 
flod, se vårflod 
fluga 59, 72 
*flugkrut 81 
fly v. (=räcka) 47 
flyga 30, 31 (pres. part.), 74, 85 

flö 19, 25, 83, 84, 89, 90 
flöö 84, 85, 86, 87 

flyga på 62 
flyga över 74 
flykt 86 
flytta 22 (flötte), 25, 54, 85, 148 
flytta sig 25, 57 
flytta ut 68 
flå 79, 99 
flåhacka 20 
*flåssa 85 
*fläbba 51 
fläck 88, 92, 165 
fläsk 28, 48, 69, 71, 81, 102 
fläskbit 81 
*fläskost 71 
fläsksida 72 
*flöt 10, 30, 58, 64, 72, 97 
*flötas 58 
flöte 97 
*fnatta sig 68 
foderluvor 105 
fodra 37, 58, 60, 67 
folk (äkta par) 22, 38 
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folk (människor) 26, 33, 46, 76, 107, 
127 

folkilsken 61 
form 67 
fornnordisk 121 
*forrestickor 18 
fort 28, 62, 68, 142 
fot 20, 37, 38, 71, 107, 110, 137 (pl.) 
fram 20, 22, 25, 39, 83, 128 
framfötter 68, 78 
framtass 72 
framåt 32, 83 
fred (vara i fr.) 69, 85 
freda 89 
freda sig 62 
fredag 140 
frestad 52, 57 
fri 26, 37, 103, 108, 156 
fria (befria) 148 
frossa 96 
fru 130, 152 
frukost 95 
fruntimmer 19, 151, 155 
frusen 67 
fryna 51 
frysa 75, 101 
fråga (s.) 12, 94, 103, 150 
fråga (v.) 

fraute 13, 19, 24 
fräjte 27, 55, 86 
frauade 151 

*frågebok 41 
från 7, 11, 25, 33, 88, 107, 127, 136 
främmad 79, 86, 133, 156, 157 
fräsa 72 
*frö (groda) 91 
full (i alla fulla fall) 28, 64 
full (berusad) 52 
full (fylld) 9, 18, 22, 67 
fullgöra 143 
fullmåne 41 
fullvuxen 63 
fundera 34, 111, 122  

fur 16, 121 
*furupytta 79 
fylla 11, 75, 119 
fyllegalen 38 
*fyllhund 52 
fyr 27, 70 
fyra (räkn.) 34, 39, 40, 58, 65, 72, 95 
fyrtio 7, 40, 52, 130 
fyrtiosju 40 
få 8 (faun I), 11, 21 (fa), 30, 42, 79, 

101 
fick 14, 17, 18, 30, 31, 34, 37, 71, 

69 »fe», 88 »fe», 121 
finge 21, 50,,52, 72, 77, 78, 96, 99 
fått (fåaud) 19, 
50, 53, 168, 169 

30, 40, 41, 45, 49, 

fågel 17, 76, 82, 83, 86, 88, 104 
fågelfjäder 76 
fågelrede 88 
fånga 93, 94 
får 25, 56, 65, 77, 106 
fåra (sulcus) 90 
fårbjällra 154 
fårhus 66, 67 
fårskinnspäls 87 
fä 57, 58, 60, 77 
fähus 12, 60, 72 
fähuströskel 10, 141 
*fä (hus) mokull 92 
fäkreatur 56 
*fäkräk 57 
fälla 81 
fällkniv 122, 154 
färdas 40, 48 (sup.) 
färde 43 
färdig 57, 65, 69, 125, 150 
färg 149, 161 
färja 68 
färsk 95, 157 
fästa 67 
fästman 147 
fästning 37 
föda (s) 101 



182 

föda 65 
föda sig 73 
född 35, 151 
följa 

follde 21, 39, 58, 77, 78, 170 
Nida, 131, 132, 170 
falt (Ince) 153, 170 

följa efter 58 
följe 25, 47, 50 
fönster 132, 149 
fönsterkarm 90 
för 7, 8, 10, 11, 31, 106, 164 
föra (vill) 27 
förargad 46 
förargelse 30, 41 
förarglig 138 
föras 23 
förbi 28, 43, 77, 135, 143 
förbjuda 81 
förbud 41, 83 
förbund 21 
fördummad 110 
före 8, 11, 15, 47, 58, 167 
förebud 27 
förestå 158 
föreställa 30, 127 
förfrusen 75 
förfång 89 
förfäder 153 
förgrymmad 130 
förklara (s) 28 
förkläde 155 
förklädesband 15 
förladdning 17 
förlorad 74 
förnäm 52 
förnöja 95 
förnöjsam 68 
förr 26, 90, 101, 127 
förresten 123, 127, 153 
förrän 25, 26, 98, 99, 106, 108 
försiktig 83, 86 
förskräcklig 27, 33, 165  

*förskärrad 33 
försmådd 106 
försmädlig 130 
först 12, 19, 35, 38, 62, 105 
förste 37, 87, 133, 144 (pl.) 
förstå 19, 25, 27, 34, 111, 126, 152 
förstånd 104 
förstås 13, 15, 26, 28, 33, 39, 119, 151 
försumlig 60 
försumma 110 
försvinna 13, 55 (imp.), 101 
försök 74 
försöka 23, 24, 28, 29, 33, 52, 60, 164 
förtjäna 9, 18, 41 
förtära 11, 164 
förut 126 
förvandla 92 
förvara 98 
*förveten 34 not 35, 146 
förvilla 26 
förvånad 29 
föräldrar 44, 76 

gadd 93 
gagn 23, 75 
gala 74 
galen 30, 37, 60, 74, 103, 156 
galpa 51 
galt 117 
gammal 12, 25, 31, 35, 129, 157 
gap 96 
gapa 95 
*gapa (=banna) 51, 120, 138 
gardin 134 
garn (sillgarn) 94, 95, 97 
gas 157 (pl. gasana) 
gast 24, 25, 101, 139 
gena 66 
genast 55, 148 
gengångare 31 
genom 19, 27, 39, 61, 164 
genväg 20 
get 68, 104 
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getlort 68 
gevär 86 
gift (part.) 22, 35, 40, 44, 166 
gifta sig 35, 36, 39 
giftas 110 
giftig 157 
gille 56, 147 
*gimmerlamm 66 
*gis 162 
gitta (gäd) 24, 72, 78 

göde 96 
giva 42, 132 

ga 16, 22 
gööd 22, 39, 47, 164 

*giva på (göda) 69 
giva sig (i väg) [goo se] 31, 75, 97 
giva sig (till att) 60 
giva sig ut 19 
glad 19, 49, 90, 132, 135, 144, 150 
glada (s.) 89 
glas 18, 52 
glaserad 58 
glo 79 
*glocka 74, 164 
*gloff a 68 
glugg, se tornglugg 
*glytt 27, 39, 78, 87, 94 
*glytthjärta 138 
*glyttsläde 13, 155 
glädja 48 
glädje 9, 47, 78, 90, 99, 109 
glänsande 88 
glöder 8 
glömma 28, 38, 53, 60, 128 
gnaga 68 
gnistra 25 
gno 38, 65 
gnälla 68 
god 39, 40, 48, 63, 99, 103 
god middag 104 
god morgon 104 
godenisse 26 
golv 37, 55, 68, 99, 146 

*gorra 61 
gotter 48, 55, 58 
gran 80, 120 
grand 28, 90, 110, 142 
grane 25, 120 
*granepytta 79 
grann 10, 17, 19, 36, 41, 72, 107, 117 
*grannhälle 21, 73, 86 
gratial 37 
grav 12, 29 
*grebba 17, 19, 25, 32, 39, 125 
*grebbehjärta 126 
gren 79, 80 
grensle 22, 47 
grep 110 
*grevar 71 
grin 17 
grina 19, 71, 103, 125 
gris 60, 66, 68, 70, 71, 72, 97 jfr 

pattgris 
grisfot 71 
grishuvud 71 
griskulting 68, 72 
*grisso 68 
grop 79 
grov 70, 86, 94, 96 
gruva 157, 158 
gryn 9, 70 
gryta 63, 70 
gråben 76 
*grånne 90 
gråsparv 90 
*gråspräckling 91, 92 
gråsik 93 
grädde 58, 140, 141, 159, 163 
gräla 110 
gräs 32, 68, 99 
gräva 92, 166 
gräva ned 11, 92, 97, 166 
grön 60 
grönkål 63, 104 
grönsak 157 
gröpe 60, 69 
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gröt, se *vallagröt 
grötspade 70 
gubbe 15, 52, 61, 84, 127, 139 
gubbrackare 138 
Gud 8, 25, 55, 167 
gudasaga 121 
gudfruktig 46 
gudlig 45 
gudmor 46, 47, 136 
gul 11 
*gula sjukan 11 
gullpisk 118 
gullvagn 118 
gulmåns 68 
gulsparv 90 
gumpa 105 
gyckla 48 
gå 12, 14, 15, 26, 33 

gick 9, 15, 18, 24, 44, 67, 121 
»ge» 32, 64, 73 
ginge 8, 37, 123, 125, 127, 169 
gått (gäaud) 23, 25, 26, 27, 37 
gaunna (part.) 23, 28, 53, 168 

gå an 135 
gå på 63 
gå till 21, 39 
gå ut 98 
gå över 102 
gång 7, 9, 12, 13, 18, 25, 119, 161 
gång (i kyrka o.s.v.) 22 
gång (sätt att gå) 49 
*gånn (nä gånn) 141 
(i) går 19, 41, 101 
gård 17, 23, 27, 29, 33, 80, 156 
gård (=- gårdsplats) 90 
gås 75, 76 
gåspenna 76 
gädda 91, 93, 95, 96 
gäddhuvud 96 
gälla (=kastrera) 69 
gälla 17, 51, 63, 88, 102, 109 
gärde 90 
gärdestaver 24  

gärdsle 90 
gärdsmyg 90 
gärna 9, 52, 58 
gärning 23 
gässling 75 
*gåva (<jägha) 56 
gö 56, 107 
göing 145, 153, 155, 157 
*göingaherde 130 
göingska 145, 152 
gök 88 
gökägg 88, 165 
gömma (v.) 18, 117, 118 
gömma (s.) 12 
gömma sig 18, 42, 69, 99 
göra 11, 17, 22, 24, 48, 69, 105, 122 

gjoo 18, 46, 49, 63, 89, 122, 123, 
127, 144, 169 

gjoos 62, 67 
gjoot 17, 21, 53 

göra (=tillverka) 64, 81 
göra (=värpa) 73, 74, 75 

hacka (s.) 42, 110 
hacka (v.) 20, 42, 60, 68, 71, 88 
hacka ut 90 
hackehammare 42 
hackekniv 60 
hackelse 60 
hackelsekista 60 
*hackepölsa 71 
hackspett 88 
hage 61, 77 
hagel 17, 23, 84, 85, 92 
hagelsvärm 84 
haj (adj.) 24, 34 
*hak 41, 42 
*haktång 69 
hal 91 
*hall (sten) 15, 44, 62, 77, 85 
hals 10, 50, 85, 88, 102 
halv 8, 13, 20, 29, 37, 43, 52, 54, 164 
halvannan 17, 27,100 
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halvsyskon 44 
halvsyster 47, 48 
han 9, 10, 12, 14, 15, 118, 169 

hansa 12, 13, 15, 16, 19, 40, 47, 
49, 151 

hansas 23, 28, 45 
hanom 15 
nom 12, 24, 44, 61 
an 10, 23, 48, 54, 169 

hand 20, 29, 57, 62, 110, 118, 155 
handelsbod 153 
handla 75, 122, 123, 169 
handlare 126, 127 
handkläde 22 
(till) hands 53 
handtera 51 
handvändning 74, 142 
hane 69, 76 
hare 78, 79, 102, 107 
harmynt 78 
harv 111, 155 
harva 57 
haspa 111, 155 
hast 9, 56 
hastig 30, 36, 55 
hata 22 
hatt 23, 24 
hav 103 
hava 27, 28, 41, 43, 121, 167 

hade 7, 8, 9, 11, 19, 25, 141 
(I) han (pl.) 8 
hatt 105 

hedersman 124 
hel 12, 17, 21, 26, 32, 107, 127, 130, 

132, 167, 168 
helbror 47 
heller 41, 56, 57, 80, 145 
helst 27, 47, 98, 163 
helsyskon 35, 40 
helsyster 47 
hem 7, 15, 16, 17, 18, 24, 25, 26, 34, 

35, 37, 165, 168 
hemma 27, 36, 65, 117, 138, 150, 156  

hemresa 55 
henne 23, hennes 126, 169 

na 11, 65, 84 
.*herde 51, 87, 122, 123, 127, 128 
*herdehjärta 126 
*herdesnöff el 130 
*herdestackal 135, 136, 150 
*here, se herde 
herre 107 
herrskap 17, 128, 129, 153 
het 68 
heta 

hette 14, 17, 21, 165 
hinta 119, 129, 139, 144, 145 
hojtte 13, 19, 20, 24, 35, 36, 45, 

46, 70 
hojde 34, 47 
hojda (pl.) 48 

hetta 13, 63, 67 
hetta upp 31 
himmel 140 
hin (den onde) 25, 109 
*hinandra 39, 78, 79, 84, 92, 104 
hinna 53, 99, 132 (imp.) 
hinna (s) 92 
hingst 57 
*hinstugan 131 
historia 15, 142 
hitta 8, 12, 15, 42, 58, 73 
hjul 26, 81, 155 
hjälp 8, 34, 106 
hjälpa 28, 54, 70, 103, 107, 139 

hjalp 27, 28, 60, 74 
hjälpa till 64, 69, 70 
hjälpas åt 67, 94 
hjälpsam 40 
hjärta 50 
*hoa 19, 44 
*hocken 10, 27, 31, 47, 49, 65, 153, 

156 
f. *hocka 27, 42 
n. *hocked 119, 169 

*hodda 27 
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*homma (dig) 57 
*hompla, se humpla 49 
*homra 47, 56, 57, 85 
hon 18, 19, 40, 84, 119, 169 

hänna 120, 124, 130, 148 
hännas 46 
henne 15, 48 
na 46, 48, 49 
on 119, 144, 169 

hop 60, 76 
hoppa 43, 54 (imp.), 64, 91 
hoppa upp 65, 73 
hoppas 23 
horn 61, 62, 154 
hornlykta 105 
hornsked 154 
*hornslå 91 (not 77) 
hornuggla 89 
*hors 57, 160 
*horsgök 57, 85 
*horskräk 56 
hos 28, 105 
*hosa 22, 30, 58 (pl.), 107, 117, 135, 

139 
*hospitalstoset 150 
hosta (v.) 106 
hubba sig 137 
hugga 

högg (hjögg) 20, 60, 76, 92, 98 
(hjöggs) 93 

huggorm 92 
humla 121 
*humpla 49 
*humplefotad 55 
humör 42 not 85 
hund 23, 35, 56, 73, 101, 106 
*hundgädda 93 
hundra 39, 67, 131, 150 
hundratal 86, 87, 98 
hur 12, 13, 17, 21, 25, 34, 64 
hurudan 122 
hus 8, 9, 20, 33, 38, 71, 90, 162 
hus (=förrådsrum) 14, 42, 70, 82  

husbehov 118 
husbehovskvarn 15 
husloft 72, 89 
hut 129, 131, 148 
hutlös 130 
huvud 18, 22, 33, 37, 92, 107, 137, 162 
huvudlag 154 
huvudända 12 
hyl (interj.) 29, 101 
hydda 69, 73 
hygglig 143 
hylla 38 
hylta 77 
hyra 54, 119 
håg 13, 45, 77, 129 (komo 
hål 23, 30, 39, 70, 98, 137 
håll 49, 83, 88, 93, 99, 149 
hålla 22, 23, 36 (part.), 69 

höll (hjöll) 87 
(hjölt) 22, 39, 87 
hjölls fast 81 
höllo (da) jåla, 150 
vt Man 126, jfr 169 
haullde 26, 28 

hålla av 46 
hålla sig med 129 
hålla på 9, 39, 87, 97, 131 (ML 

pet), 140 
hålla till (vistas) 58, 81, (hjölle te) 
hållet (i förb. helt o. hållet) 62 
hår 11, 19, 107 
*hår, se var (varje) 
hård 31, 51, 63, 68 
*håsa, se hosa 
häckla 155 
häftig 42 
häger 85 
häl 37 
*hälande 122 
hälften 52, 87, 102 
häll (lycka) 89 
hälla 49 
hälsa på 46, 48, 64, 151, jfr 160 
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hämta 8, 38, 62, 136, 145, 152 
hän 129 
hända 10, 27, 31, 72, 97, 126 
hänga 10, 22, 23, 58, 83 (pres. part.) 
hänga i 121 
hänga ihop 91, 92 
hänga upp 72 
hänga ut 58 
hänga vid 99 
här 14, 122 
härad 7, 17, 32, 36 
häradsmärke 32 
häradsväg 127 
*härana 38 
härifrån 120 
härja 105 
härlighet 73 
häromdagen 142 
häst 23, 31, 56, 85, 118, 119 
hästskojare 22 
hästskrapa 154 
hö 54, 59, 60 
*hö, se vad 
höbåge 154 
hög 15, 20, 32, 64, 85, 90, 111 
högbenad 47 
höger 20, 30, 118 
högg, se hugga 
högtid 54 
högtidlig 87, 88 
hök 88 
höl 98 
höll, se hålla 
höna 73, 74 
höns 73, 88 
hönsfjäder 76 
hönshus 89 
hönskyckling 86 
*hönssöd 62, 123 
*hör (lin) 111 
höra 15, 21, 32, 87, 98, 99, 109 
höra på 17, 46 
höra talas om 91  

höra till 22 
höras av 12, 28 
*höraknipple 73 
*hörk 109 
*hörna (hörn) 7, 21, 26 
höst 61, 75 
*höstagille 75 
hösta 67 (sup.) 

I (pron.) 8, 40, 109, 141, 
i (prep.) 7, 8, 9, 10, 11, 12, 17 
*i (=ej) 5, 23, 103, 141 
ibland 29, 127, 151 
ifrån 155 
*igane 79, 80 
igen 8, 18, 21, 26, 31, 122, 137, 167 
igenom 14, 19, 34, 50, 95, 164 
*igna 80 
*igneligt 80 
ihjäl 62, 76, 87, 92, 148 
ihjälhuggen 18 
ihop 32, 39, 80, 94, 136 
ihopa 66 
ihåg 121, 127 
*ihål 19 
ihålig 19 
*ikring 28, 33, 58, 65, 93, 97 
illa 7, 10, 22, 30, 35, 42, 127, 153 
illmarig 73 
ilsken 62, 69 
in 80, 82, 102, 104 
inbilla 29, 105 
influensa 55 
*ingana (=ingenting) 128, 142, 169 
ingen (m.) 8, 27, 41, 53, 77, 105, 127, 

129 
inga (f.) 9, 10, 20, 127, 134, 152 
inget (n.) 28, 34, 68, 169 
inga (pl.) 111, 135 

ingeniör 143 
ingenting 47, 126, 138 
ingå 21 
inhysa 28 



innan 39, 55, 64, 122, 129, 141 
*innana, se ingana 
innanför 66, 81 
inne 10, 17, 67, 84, 106, 151 
inne i 128 
innebränd 19 
innelåst 81 
inom 83 
insida 28 
intaget 59 
inte 8, 9, 11, 12, 13, 27, 35 
invärtes 70 
inåt 81 
inälvor 70, 79, 99 
is 135 
ister 71, 103 
isterspann 71 
*ivlas 48 

ja 24, 27, 105, 131 
ja (Gud) 19 
ja (men) 141 
jag 8, 13, 17, 42, 119 

mig 14, 16, 20, 42, 140 
pl. vi 10, 40 
oss 39, 40 

jaga 56 
jalousi 155 
jama 31, 72 
*jaska 47, 75 
jaså 19, 121, 125, 135 
jo 23, 32, 141 
jojomen 11 
jomen 133 
jord 11, 23, 29, 48, 98 
*jorddag 124, 141 
jordhål 99 
jordisk 23 
*jordpäror 8 
ju 9 
jul 17, 69, 93, 98, 118 
julafton 44, 67, 94, 102 
julotta 25  

julsovel 6, 118 
just 34 
juver 57 
jämmer 94 
jämn 54 (ojämn) 
jämnhöjd 22 
jämnårig 16, 34, 166 
jämra sig 44, 136 
järn 58, 67, 71 
järnband 83 
järnbanebro 95 
järngryta 70 
järnring 154 
jätte 104 
*jäva 56, 60, 74, 77 
*jögla, se gyckla 
jösse 78 

kackla 73 
kagge 165 
kakelugn 50, 63, 67, 101 
kakelugnshål 11 
kalk 93 
kall 60, 65, 71, 75, 135, 136 
kalla 146, 153, 156 

kallade (J. Sv.) 8, 13, 19, 98, 170 
låna (Ivarsson) 155, 170 

kalla fram 12 
kallas 13, 30, 62, 76, 148 
kallna 67, 70 
kalv 10, 34, 56, 62, 102 
kalvdans 62, 63 
kalvskinn 34, 51, 103 
kam 154 
(slå) kana (s.) 42, 135, 136 
kana (v.) 42 
kanal 37 
kanin 79 
kanna 147 
kanonkula 37, 94, 168 
kanske 10, 13, 34, 121, 137 
kant 21, 41, 73, 149 
kappsäck 130, 169 
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*kar (kärl) 71, 153 kliva upp 15 
*karamakare 18 klo 72 
*karavatten 60, 105 klocka 10, 27, 28, 39, 54, 112 
karda (s.) 154 klockare 101, 163 
karl 22, 23, 41, 45, 53, 86, 102, 107, klok 139 

151, 162 klump 65, 91 
*karlavuren 146 *klumpfisk 91 
kasa 91, 166 *klunka 85, 87 
*kass 75 not 83, 150, 155, 156 klut 25 
*kassakniv 154 klyva 78, 93 
*kassamake 150, 153 *klåriva 111 
kassera 129 kläda av sig 136 
kasta 21, 25, 31, 33, 97 klädd 128, 153 
kasta upp 82 kläder 136 
kastvind 71 not 46 klädeshandlare 22 
katekes 36 klädskåp 153 
katt 31, 51 (pl.), 72, 106, 142, jfr *klävitt 89 

slättbokatt klöveråker 61 
*ked 48, 56, 75, 123, 126, 136 *knabba 156 
kela 68 *knagg 165 
kelen 56, 68 knalt 24, 145 
kid 68 knapp 30; 127 (knappt), 153 (n.) 
kika 123 knappt 8, 29, 33, 80, 124, 132 
kikare 37 knapra 88 
*kippa 90 knarra 85 
kis 162 knekt 13, 34, 36, 160, 161 
*kistlädika 81 kniv 10, 70, 123, 125, 148 
kittel 18 (slå) knut (på) 11 
*kittelost 62 *knuta 42, 58, 67, 123 
kittla 50, 57 knyta 39 (knöttes) 
kiva 51 knytnäve 51 
klaga 49, 61 knä 42, 57, 76 
*klamn 58 knälas 59 
klappa 137 knäppa 30, 80, 88, 144 
klar 26, 31, 88 knäsdjup 78 
klass 138 ko 59, 62, 117 
*kledran 90 kona (b. f. sg.) 57, 58, 60, 104 (kon) 
klick 24 *kö (na) pl. 43, 56, 57, 59, 60, 61, 62 
klimat 157 kobjällra 154 
*klina ner sig 50 kohage 61 
klippa 66, 67, 74, 91 kok 63, 70 
klippning 67 koka 68, 69, 70, 71, 155 (kb ta) 
kliva 62 *kokelikong (korpens läte) 87 
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kol 19, 104 
kolfat 154 
kolkoja 19 
*kollna 67, 68 
komma 8, 9, 10, 12, 18, 27, 108, 117, 

124 (vi kbm%) 
komma igen 31 
komma ihåg 22, 32 
komma på 102 
komma upp 89 
komma ut 21 
*komma ut för (=råka ut för) 61 
komminister 46 
kommod 153 
konfekt 41 
konst (svartkonst) 11, 21, 23 
konstig 28, 126, 143, 144, 145 
konstnär 45 
kopp, se tekopp 96 
kopparkittel 18 
kordroj 22 
korg 75 not 83 
korgmakare 153 
korkskruv 97 
korn (sädesslag) 7, 73 
korn (sädeskorn) 74, 90 
korp 87 
*korrorna 66 
korsmässa 89 
kort 51, 65 (komp.) 
kortspel 51 
*koskit 107 
koskrapa 154 
kosta 8, 41, 168 
*kosytter 66 
koxa 66 
krabba 59 
krafsa ut 24 
kraft 55 
krage, se stövelkrage 
*kralla 99 
krank 124 
kras 75  

*krasma 60 
kreatur 56 
*krerla 91 (not 69) 
krig 92, 108, 150 
krigsfolk 37 
kring 25, 27, 146 
*kringgångekrämare 81 
*kringsjukan 56 
*kringsvid 21, 45, 52, 96, 157 
krok (hörn, trakt) 91, 97 
krok (fisk-) 59, 120, 132 
krokodil 99, 100 
*kroket 55 
kropp 11, 30, 45, 48 
krumelur 128 
krus 63 
krusa 126 
krut 10, 11, 23, 44, 84 
kry 49, 54, 134, 136 
krypa 18, 31, 43, 79, 80, 87, 91 
krypa ned 79, 98 
krypa ut 99 
krypskytt 84 
kråka 86 
kråkfågel 87 
krånglig 123 
kränga 70 
kräk 10, 37, 55, 62, 81, 84, 96, 169 
kräla 91 
krämare, se kringgångekrämare 
*kubblänk 97 
*kuckucku (om gök) 88 
kull 75 
*kullasill 94 
kummin 64 
kund 126 
kungsfågel 90 
kunna 11, 14 

kan 8, 23, 106, 107 
kunde (konne) 8, 9, 10, 17, 18, 20, 

80, 87 
pl. konna 123 
pl. 1 konnen 8, 109 
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kupa 96, 97, 98 
kur 29 
kusin 19, 151, 155, 157 
kusk 26 
kutte 125 
kuttra 88 
kuva 11, 51 
*kvacksalva 23 
kvarn 15, 25, 61, 77, 162 
kvarnbäck 96 
kvart 17 
kvarter 29, 39, 52, 96, 97 
kvarterslång 7, 8, 92, 93 
kvast 154 
kvick 98 (neutr.), 137, 142 
kvickdrag 106 
kviga 56 
kvigkalv 63 
kvinna 12, 15, 18, 29, 35, 39, 111, 162 
kvinnfolk 14, 40, 75, 76 
kvitto 22 
kvittra 90 
kvälja 81 
kväll 30, 34, 39, 77, 95, 124, 133, jfr 

sommarkväll 
*kväller 124 
kvällning 65, 82, 98 
*kycken 27 
kyckling 74, se hönskyckling 86 
kyrka 9, 20, 21, 55, 107, 129 
kyrkbyxor 144 
kyrkogård 12, 29, 32, 55, 87 
kyrkogårdsmur 32 
kyrksocken 17 
kyrkstass 112 
kyrktak 22 
kyrktorn 87 
kyrkväg 84 
kyss 40 
kyssa (v.) 40 
kådved 83 
kål 78 
kålhage 78  

kålhagstrappa 43 
käck 109 (rspr.) 
käft 95, 166 
källare 75 
*källing 72 
*kälost 62, jfr kitteloSt 
känna ( =erfara) 55 
känna 11, 26, 35 
kännas 16 
känna till 71, 93 
känning 53 
känsla 44, 54 
käpp 83, 86, 125 
*käppaknippel 62 
*käppvrå 105 
käring 16, 23, 25, 102, 107, 139, 169 
kärleksvisa 50 
kärna (v.) 9, 58, 64, 65, 138, 141 
kärna 9 
*kärngjord 10 
*kärnsmörmat 65 
*kärnsupa 65 
kärr 56, 59, 85, 135 
kärra 67, 95 
*kätta 72 
kök, se *kycken 
köld (s.) 60 
köpa 8, 18, 22, 75, 117, 129 
köpskridskor 134 
*köpstadfolk 124, 156 
*köpstadkarl 143 
*köpstadprat 145 
*köpstadspråk 143, 145, 1.52 
*kör (pl. av ko), se ko 
kör (i ett kör) 133, 140, 142, 146 
köra 24, 25, 31, 132 (kör i vinn 23) 
*körare 131, 132, 133 
körsel 57 
kött 63, 66, 94, 142 
köttmat 72 

lada 97 
ladda 44, 84 
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laga (i förb. laga följe) 50 
laga 95, 143 
lagom 94 
lakan 125 
lamm 65, 66, 77, jfr *gimmerlamm 

resp *vädurlamm 
land 28, 54, 149, 157 
landsväg 25 
lapa 18, 72 
lase 58, 75 not 87, 137, 150 
laska omkring 62 
lass 48 
lat 72, 81, 102, 110, 139, 169 
latmansgöra 64 
lax 14 not 47 
led s. (kroppsdel) 11, 28, 157, 161 
led (=stygg) 18, 21, 30, 122, 126, 

lett 23, 37, 48, 63, 102, 142 
led (a.) ful 86, 102, 104, 123 (komp.) 
*led s. stor grind) 34, 44, 61, 131 
leda 58 (imp.), 61 
ledas (=ha tråkigt) 68 
(den) lede 31 
*ledingstyg 140, 141 
*ledpeng 128, 131 
ledsam 44, 156 
ledsna 51 
ledsamhet 75 
leja 8, 129, 157 
lejon 99 
lek 47, 83 
lek (fisk-) 97 
leka 28, 48, 53, 95, 135 
leka (om fisk) 97, 98 
lekande 154 
leksen 65, 72 
len (a.) 64, 94 
lerfat 58 
leta 18, 27, 65 
leta upp 74 
leva 21, 33, 34, 37, 54, 138, 159 
levande 55, 78, 82, 92, 99, 128 
lid 27, 55, 95, 99  

lida (gå - om tid) 24 (le) 
lida (tycka om) 72, 162 
lie 38, 135, 154 
lieskaft 154 
ligga 15, 55 (pres. part.), 98, 107 

lau 16, 32, 37, 38, 54, 125 
Mali 25, 33, 49 
ligged 72 

ligga ut 31, 74, 105 
lik (s.) 21, 23, 28 
lik (adj. o. adv.) 8, 12, 21, 36, 40, 43, 

104, 127, 142, 168 
likadan 57, 75, 125, 144 
likare (likast) 131, 147, 149, 153 
likna 78 
liknöjd 104, 139, 168 
liksom 29, 45, 47, 74 
likså 13, 29, 85 
likväl 64, 126, 168 
lille, se liten 
lillfinger 95 
lillstuga 46, 119 
linoljefärg 150 
lipa 43, 51 
lirka 91 
lista 49 
listersill 94 
lita på 72, 86 
lite 7, 13, 17, 23, 25, 32, 40 
liten 7, 31, 40, 103, 107, 118, 119 

lilla 15, 45 
lille 90, 96 

liv 50, 70, 77 
livlig 90 
*livådra 20 
ljud 27, 59, 68, 82, 90, 98 
ljung 42 
ljus 25, 55, 67, 83 
ljus (adj.) 26 
ljusform 67 
ljuslåga 68 
locka 66, 74, 81, 103, 164 
*lod (lö) (=u11) 67 
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loft 33, 72, 89, 166 lång 22, 25, 34, 95, 100, 127 (n.) 
loftglugg 8, 91 lajnt 33, 37, 51, 97, 104, 105, 129 
loge 60, 136 långbyxor 144 
*lomma (pl.) 48 långgardiner 134 
*lommeduk 146, 155 *långs 79 
*lommekniv 154 långsamt 54, 156 
*lommetorkle 29 *långsint 53 
loppa 106, 136 *långsåt 50, 96 
lort 52, 68, 78, 102, 103, 107 *långvagn 154 
*lorta (oböjl. adj.) 107 lår 104 
*lortri 9, 15, 25, 27 låta (avge ljud = höras) 
lossa (=lossna) 70 lod (k2d) 74, 123, 146 
lov (i förb. Gud ske lov) 40, 55, 167 ibot (sup.) 130 
lov (tillåtelse) 17, 52, 80, 133 låta (lä) 11, 31, 92, 102 
lov (frihet) 47 lo (låtsade) 23 
lucka 81 lo (=lät) 18, 24, 29, 32, 57 
luft 80, 85, 89 låta vara (lä va) 32, 34, 50 
luka 111 låtsa (idudaS) 126, 132 
lukta 9, 33, 58 (imp.), 81 läder 51, 106, 128 
lunga 71 *lädika, se kistelädika 
*lungpölsa 71 lägg 104 
lura 133 lägga 111, 117, 165 
*lurka omkring 80 laa 11, 18, 31, 38, 52, 83, 92, 93, 
lus 103 (pl.), 136, 143 132 
lut 94 lägga ned 76 
luta (v.) 18, 32 lägga på 66 
lutfisk 93, 94 lägga ut 98 
ly (=skydd) 88 lägga sig 32 (laa se), 37, 60 
lycka (åker) 17, 123 lägga ägg 59, om insekt, jfr göra 
lyckas 64 läggas (laas) 70, 81, 93 
lyda 51, 74, 103 läka 39, 137, 138 
lyfta 18, 112 lämna 40, 145 
lyhörd 58, 88 länd 57 
lykta 25, 83, 98 ländsjunken 62 
lyn 59 länge 8, 18, 36, 37, 60, 128, 129, 165 
*lynas 59 länge och väl 131, 138, 142 
lynne 42 längre 13, 24, 75, 78, 79, 129, 165 
lysa 83, 105 längst 155 
lyss efter 32, 82 längta 56, 59, 144 
lyss på 50 (imp.) länk 97, 154 
låg (a.) 89, 166 *länkakula 36, 168 
låga (s.) 19, 68 länsman 22, 127 
låna 8, 18, 44 (sup.) lära 21, 41, 42, 47 (imp.), 131, 138 

13 
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lära sig 152, 156 matklocka 102 
lärarinna 119, 124 matleda 11 
lärka 90 *matreda 63, 95 
läsa 33, 53, 87, 121, 169 med (tillsammans med) 52 
läsare 46 med (med sig) 98, 117, 121 
läsebok 121 med (med hjälp av) 10, 18, 33, 36, 
lätt 21, 30, 49, 78, 119, 136, 139 57, 60, 106 
*lätte 62 med (också) 8, 9, 58, 72, 103, 105 
lättskjuts 132 medan (men) 14, 107 
*löpa (para sig) 61 medel 28 
löpe 64 *meja ( -= hota) 86 
löpna 63 mejeri 144 
lördag 55, 141 mejerska 145 
lös 59, 72, 94 mellan 10, 12, 15, 24, 32, 57 
lösa 24, 26 men 7, 8, 9, 10, 11, 26, 34, 121, 131 
lösaktighet 40 mena 40, 53 (imp.), 76, 130, 145 
*löslivad 10 mening 111, 112, 124, 169 
löss 105, 106 mer 13, 31, 50, 52, 55, 98 
löv 67 mer än 15, 20, 26, 71, 101, 104 
lövkniv 92 mest 12, 19, 31, 35, 83, 98, 132 

meta 91, 97, 98 
mage 52, 107 *metmark 98 
magvärk 36 metodist 48 
maj 89 mickelsmässa 47 
(på) maken 107 middag 18, 95, 104 
makt 22, 26, 31 middag 144 
mal 93 mig (pron.) 80, 105, 119 
mala 15, 61, 94 mil 23, 31, 37, 41, 112, 127 
man (person) 20, 34, 51 mild 46, 48 (sup.), 104 
man (äkta man) 38, 40,46 
man (pron.) 

en (obl. form) 51, 57, 62, 98, 107 
mans (te mans) 78 
manfolk 70, 102, 157 
mark (vikt) 65, 96, 104 
mark (skog) 17, 19, 23, 41, 58, 65, 77 mindre 11, 86, 94, 133, 142 
*mark (mask) 97, 98 minnas 12, 27, 29, 31, 42, 98 
*markled (skogsgrind) 58, 62 minne 47 
marknad 41 minnsann 133 
marsch 37 min själ 17, 19 
mask 74, 90 minst 29, 65 (den minste), 98 
mat 54, 63, 79, 102, 104, 142 minstone 131 
mata 111 minut 14, 26. 45, 78, 95, 124 

million 155 
milslång 16 
min (pron.) 7, 9, 17, 40, 104 

mina f. 11, 17, 33, 36, 47 
mitt (mett) 7, 29, 51, 107 
mina pl. 35 
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misslyckas 20 
misstrogen 96, 163 
mista 37, 55 
miste (på) 27 
mitt (adv.) 18, 26, 32, 67, 80, 135 
mitt (s.) 52 
mjärde 96 
mjöl 8, 25, 69, 73, 75 
mjölk 57, 58, 62, 64, 140 
mjölka 57 
mjölkbytta 57 
mjölkpall 57 
moderliv 107 
modig 86 
moln 27 
mor 8, 9, 19, 25, 29 (moona), 34, 160 
morbror 48 
morfar 36, 37, 38 
morgon 24, 25, 41, 55, 81, 117 
morgonbön 54 
morkulla 84 
mormor 25, 37 
morra 73 
mosse 20, 85, 104, 164 
mot 10, 17, 30, 77, 123 
motorcykel 129 
motsägas 33 
mull 111 
mullvad 82 
mun 30, 47, 52, 72, 97, 106 
mur 32 
mus 72, 81, 169 
mycket (meed) 9, 17, 21, 31, 44, 99 
mygga 103 
myr 27, 44, 77 
myra 92 
myrhög 92 
må (bra, illa) 36, , 42, 75 
må (hj.verb) 23, 76, 121 (imp.) 
*måka 12, 60 
mål (måltid) 80 
mål (mängd) 62 
måla (mäta) 11, 149  

måla 128, 150 
måla sig (mäta sig) 11 
målare 45, 149 
målföre 77 
månad 41, 62, 105, 157 
måndag 55, 125 
måne 27, 41, 161 
månförmörkelse 41 
många 11, 18, 74, 96, 118, 119, 161 

mång (n. pl.) 10, 17, 56, 66, 81, 
96, 106, 131, 163, 164 

månge (b. f.) 82 
månljust 41 
måtte (måste) 18, 19, 38, 61, 94 
mäktig 22 
människa 10, 22, 33, 133, 143, 167 
människohaj 99, 100 
märke 29, 41, jfr häradsmärke 
märklig 32, 96 
märkvärdig 22, 32, 34, 88, 90 
märkvärdighet 85 
märr 57 
mässa 95 
mässing 154 
mästare 153 
mätta 103 
möbel 153 
möblera 143 
möjlig 17, 34, 83 
*mök 43, 57, 111, 137 
*möka 41 
*möka sig 50 
*möket 60, 137 
*mökfärdig 48 
*mökkull 92, 107 
*möklass 107 
mölla 8, 95 
mörk 12, 27, 34 
mörkblå 66 
mörke 27, 104 
möss 72, 81 
mössa 43 
möta 19, 25, 28, 125, 147 
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nabo 8, 9, 11, 15, 23, 31, 33 
nabokäring 10 
nabolag 11, 68, 76 
naboställe 13, 38 
nacke 24, 80, 82, 98, 132 
nagel 11 
nagla fast 21 
nagle 107, 143 
namn 9, 12, 21, 25, 30, 81, 91 
napp 97 
nappa 72, 77, 81, 97 
narra i (någon något) 53 
natt 12, 18, 24, 31, 33, 73, 125 
*nattknarren 85 
nattetid 89 
*nattvarn (nödon =kvällsmat) 95 
naturlig 28 
naturligtvis 149 
ned 11, 14, 26, 30 
nedan 141 
nedanför 16, 45, 96 
nederst 80 
nedför 91 
negerfot 137 
nej 19, 32, 48, 87, 120, 131 
nejnej 80 
nek 8 
*nepra 97 
*neprandet 97 
ner 53, 65, 73 (neråt), 89 
nere 15, 42, 47, 55, 58, 98 
nio 27, 39, 54, 58 
nittio 39 
nittionio 50 
nitton 12, 35 
nog 10, 24, 46, 118, 119 
nordöstra 20 
norr 16, 20, 28, 29, 31, 44, 77, 150 
nos 61, 78, 79, 86 
november 27, 41, 163 
nu 12, 31, 32, 105, 122 
nuförtiden 131 
nu 124, 128  

ny (adj.) 25, 44, 66, 117, 142 
nybakad 33 
nyfödd 10 
nygift 38 
nykterhetsvisa 50 
nyligen 34 
nymodig 39 
nypa 72 
nysilver 154 
nyslaget 54, 168 
nystan (s.) 39 
*nysuden 70, 168 
nytta 29, 34, 41, 109 
nyttja 144 
nyår 94 
nä 26 
nå (v.) 85, 102 
nå ihop 20 
någon (pr.) nöön m. 14, 15, 29, 30, 

59, 70, 85, 93 
nön 29, 34, 120 
f. nönna 8, 41 
n. nööd 8, 17, 19, 23, 24, 28, 37, 

45, 50, 53, 77 
net 123 
pl. nönna 13, 31, 41, 52, 68, 127, 
pl. neutr. nöön 8, 26, 32, 41, 47 
pl. nölla 122, 123, 129, 139 

någon gång 7, 21 
någonsin 123 
*någon stad 30, 68 
någonstans 58, 145 
något slags 151 
nål 39 
näbb 73 
näbbmus 82 
näktergal 91 
*nämmer (närmre) 55, 79, 83 
nämna 81, 155, 166 
när (konj.) 8, 10, 19, 25, 32, 101, 107, 

108, 119, 135 
när (på långt n.) 56 
nära 55, 73, 123, 126 
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nära vid 60 
närgången 76 
närma 80 
närmst 11, 58, 60, 80 
näsa 30, 40, 59, 65, 94, 105 
näsduk 146, 155 
näslös 85, 106 
nästa (närmast) 11, 94, 96, 98, 127, 

132 
nästan 18, 27, 32, 35, 45, 55, 100, 133 
*nästans 131, 153 
näsvis 85, 86, 106 
nätt 97, 119 
näve 22, 28, 57, 130, 138, 148 
näver 68, 104 
näverdosa 154 
*näverskruv 98 
nöd 56, 134 (Ma nä 
*nödon 95 
nödja 106 
nödår (en) 7 
nöja 72 
nöjd 46, 96, 104, 129 
*nörna 60 
*nösla 78 
nöt 135 

*0 (subst.), b. f. od 35 
obegripligt 99 
oblat 30 
och 7, 8, 9, 10, 11, 117 
också 17, 23, 32, 41, 129, 135 
odla 20 
offer 22 
offra 78 
ofreda 88 
*oföraktsamhet 42, 164 
oförsiktig 97 
*ohemskhet 25, 164 
ohygglig 33, 53, 78, 82, 99, 163, 164 
oj 110 
ojämn 54, 166 
*okränga 27, 164  

olovandes 83, 164 
olycka 89 
olydig 41 
om 8, 9, 10, 18, 23, 28, 97 
ombyte 95 
omkring 87, 157, 169 
omvända sig 14 
*omånas 52, 57 
omöjlig 21, 23, 27, 43, 68, 73, 164 
ond 33, 39, 80 
ont (svårt) 126, 143, 152 
ont (vid) 99 
onda (det onda) 11, 50 
onde (den onde) 21 
onäpst 53 
ord 11, 12, 20, 23, 30, 41, 106 
ordentlig 149 
ordning 85, 148 
ordstäv 48, 63, 72 
orm 69, 80, 91 
ormslå 91 
orolig 59, 98 
orre 17, 84 
orrhöna 83, 84 
ort 139 
*os (=åmynning) 95 
ost 16, 64 
osta (v.) 64 
ostmus 64 
osäker 53 
otukt 40 
otäck 91 
ovanför 58 
ovanjords 36 
ovanlig 83, 164 
ovanläpp 78 
ovanom (=ovanför) 67 
oxe 63, 117 

packa (v.) 119 
padda 91 
pall 65 
palt 105, 149 
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panna 42 
*pannjärn 63 
papegoja 99, 100, 164 
papper 12 
par 9, 10, 25, 32, 38, 145 
passa på 24, 76, 79 
*patta 57, 65 
*pattgris 68 
*pallra 68, 104 
peka 43 (imp.), 83 
pekfinger 28, 60 
pela 79 
peng(ar) 94, 131, 132, 133, 169 
peppar 71 
perta, se pärta 
pertveke, se pärtveke 
peta 102 
piedestal 153 
piga 118 
pigg 80 
pil 89 
pinne 43 
pinnsvin 80 
piphuvud 47 
pisk (=piska s.), se gullpisk 
pisk (stryk) 37, 38 
piska (v.) 42, 118 
piss 11 
pissa 103 
*pjältar 75, 117, 128, 150 
*pjälta på 54 
*pjältskåp 153 
plan 80 
planka, -or, se *bålor 
plats 119, 157 
platt 151 
plattpommersk 156 
plocka 67, 68, 71, 75, 77, 84 
*plockf ett 70 
plog 111 
plugg 141 
pläga 63 
*pläjel 155  

plöja 90 
pommerska 151 
porra 74 
port 36, 68 
postilla 36 
prat 34 
prata 122, 123, 131, 139, 142 
precis 72, 129, 144 
predika 46 
predikning 36 
predikstol 46 
prickig 75, 117 
prost 26 
prova 150 
präst 21, 22, 26, 30, 33, 142, 163 
*psalma 32 
psalmodikon 49 
puckel 99 
puffert 43 
pund 8, 93, 95 
pung 106 
*pura 102, 110 
pusta 21 
*puta 33, 76 
*putta in 79 
*pytta 118, jfr furu-, granepytta 
på (pa) 8, 9, 21, 27, 57, 118, 119 
på (pau) 9, 48, 50, 107 
påfågel 99 
*påk 19, 21, 23, 33, 41, 87, 101, 107, 

109 
*påkajönting 48 
*påkalymmel 41 
pålagd 63 
påse 10, 15, 25, 61, 102, 108, 164 
påsk 105, 117 
påsktid 95 
påta 69 
päls 66 
*pära 8, 17, 23, 42, 95, 110 
*päreland 59 
*pärelycka 17 
pärta 67 
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rim 105 
ring 39, 81, 92 
ringa 77, 169 
ringduva 88 
*ringorm 92 
rinna 37, 58, 70, 142 (pres. part.) 
ris 41, 67 
*rissel 154 
rista 59, 80, 108 (imp.) 
riva 41, 51, 73, 102, 150 
riva ned 38 
ro (för ro skull) 84 
ro (slå sig till ro) 158 
ro (v.) 97, 98 
roa 52, 107 
road 9 
rock 37, 163 
rockhjul 100 
rolig 13, 44, 48, 88, 97, 123, 124 
rop 15, 16 
ropa 25, 28, 87 
*ruka 101 
rulla 80 
rum 134, 143 
rumpa 41, 57, 59, 65, 72, 78, 106 

130, *rumpedrag 71 
rumpända (svansspets) 72 
rund 28, 58, 65 
rundhänt 133 
*russe (bagge) 160 
ruta 90 
rya 27 

150, rygg 17, 19, 24, 37, 55, 148 
ryggning 22 
ryggstöd 32 
ryka 97 
ryka av 106 
ryska 111 
ryss 109 
ryslig 134, 144 
rå för 102 
råd till 8, 52, 61, 66, 106, 129, 134 
råd (=möjlighet, utväg) 8, 20 

pärtveke 67 
*pölsa 70, 71, 106 
*pölsegryn 70 
*pölsepinne 70 
*pölsesöd 104 

rabbla 140 
rackare 105, 141 
rackartyg 53 
rad 37, 78, 83, 85, 89, 92 
*radfängt 145 
raka 70, 107 
ramla 14, 37, 38, 64, 68, 95 
ramla av 26, 65 
ramla ned 110 
*rantig 137 
*rarabis (ljudhärmande) 84 
raspa 73 
rede 73, 86, 87 
redig 130 
redigt 122, 162, 169 
redo 97 
redskap 24 
regn, 88, 89, Ill 
regna 140 
ren (adj.) 21, 53, 60, 70, 72, 

137 (neutr.) 
renfärdig 63 
rensa 28, 70, 71, 76, 99 
rep 110 
repa 80 
resa 55 
resa (v.) 19, 47 (imp.), 47, 64, 

155 
resa ut 153 
rest 123 (förresten) 
rev 98 
rida 107 (imp.) 
rik 93, 134, 143, 157 
riksdaler 8, 96 
riktig 14, 18, 33, 34, 94, 122 
riktiga 7, 36, 95 
riktning 83 
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råg 8, 15, 61, 73, 111 
rågmjöl 70 
rågstrå 67 
rågåker 67 
råka (v.) 23, 36, 37, 42, 62, 78, 84, 
råmjölk 62 
råtta 82 
räcka 52, 63 (imp.), 93 (rajte) 
räcke 95, 169 
rädd (adj.) 13, 14, 15, 21, 25, 36 
räfsa 154 
räkna 28, 55 (imp.), 96 
rälig 25, 26, 33, 40, 77, 157, 163 
räliga (adv.) 64 
ränna (v.) 44, 66 
ränna efter 18 
(ta till) *ränns på 42 
rätt (rätt så= hur . . . än) 104 
rätt (ganska) 23, 34, 52, 95 (rä), 98 
rätt (riktigt) 17, 34, 71, 81, 140, 141 
rätt (rakt) 14, 19, 24, 25, 34, 35 
rätt (rentav) 55 
rätt (s.) 17 
rätt som 32, 47, 123 
rätta sig efter 139 
räv 35, 77, 103, 105, 167 
*rävika 77 
röd 26, 35, 36, 88, 91, 103, 132 
*röde (blod) 69, 70 
*rödspräckling 91 (not 75) 
rödstjärt 91 
rök (rökverk) 52 
rök (imp.), se ryka 
röka 10, 19, 52 
*röla 61 
röra 54 (perf. part.), 69 (imp.), 70, 

80, 110 
röra sig 34, 60, 72, 84, 97 
röra vid 91 
rörd (påverkad av sprit) 54 
röst (sång-) 49 
röta 137 
*röv 103, 106, 167  

sak 24, 28, 33, 69, 110 
salt 64, 65, 99, 101 
salt (adj.) 8, 95 
salta (v.) 65, 66, 71, 117, 164 
salta in 95 
saltkar 71 
samla 45, 64 (sup.), 76, 81, 86 
samlas 86 
samma 20, 25, 26, 30, 61, 104, 128 
sammaledes 74 
sams 146 
samvete 42 
sand 38, 99 
sanda 99 
sann 20, 24, 26, 33, 97, 122 
sannerligen 130 
sanning 105 
satan 10, 22 
se 13, 14, 74, 80, 83, 84 

såg (sau) 13, 14, 43, 84 
sågo (säau) 53, 82, 85, 89, 93, 94 
sett (sojtt) 21, 25, 48, 78, 121 

se efter 59 
se upp 106 
se ut 13, 19, 25, 32, 33, 42, 55, 80, 92 
sedan 9, 11, 12, 13, 17, 18, 38, 60, 168 
sedel 22 
seg 99 
segna ned 11, 32 
segla 87, 88 
selbeslag 154 
sele 42, 144, 145, 154 
selkrok 154 
sen 17, 54, 90, 98, 122 
senap 94 
september 89 
sett (synförmåga) n. 54 
sex 17, 19, 27, 41, 67 
sextio 158 
sextiosju 7 
sextioåtta 7 
sexton 28, 29, 126, 158 
sexåring 125 
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*si (=ej) 103, jfr i 
*si= sil, sila, se nedan 
*sicken 89, 163 
sida 16, 22, 32, 68, 99, 166 
sig 9, 11, 12, 22, 106, 107 
signa (välsigna) 46 
sikt 160 
sil (*si) 58 
sila (*si) 57, 58 
sill 8, 94, 95, 102 
sillhuvud 8, 58, 66 
sill-läge 94 
*sillsöd 95 
simma 82, 91, 163 
sin (pron.) 118 

sina (f.) 12, 15, 16, 25, 39 
sitt (n.) (sett) 9, 17, 21, 22, 24, 84 
sina (pl.) 17 

sinne 28, 46, 49 
sirap 123 
*sisande 83 
sist 8, 18, 27, 31, 55, 96 
sitta 14 (seden), 21, 56, 84, 119, 136 

satt (sad) 15, 22, 46 
sutto (sode) 27, 28, 47, 49, 50, 

73, 79, 119, 164, 169 
suttit (sood) 32, 103 

sju 11, 17, 27, 37, 77, 106 
sju å åtta 29 
sjuda 18, 81 (söö), 74, 95, 99 (söön) 
sjudas 70 
sjuk 11, 22, 45, 52 
sjuka (s.) 11 
sjunga 49, 50, 90 

sjang 32, 50 
sjonge 85 
sjonged 50 

sjunka 43, 89 
sjRnk 43, 84, 163 

sjuttiotvå 33 
sjutton 21, 29 
sjutton å aderton 21 
sjuttonhundratalet 35  

själ 50 
själv 9, 11, 17, 20, 25, 38, 96, 102, 

107, 118, 134, 163, 167 
självbjuden 106 
sjö 77, 84, 85, 97 
sjöbotten 89 
sjösjuk 52 
skada (v.) 30, 41, 51, 56, 81 
skada (s.) 62 
skaffa 65, 135 
skaft 81 
skal 92 
skala (v.) 10 
*skalig 68, 72, 106 
skall (s.) 76 
skalle 42 
skallerorm 99, 100 
skallgång 76 
skallig 107 
skam 135, 144 
skamflat 145 
skapelse (skepnad) 22 
skarp 47 
skata 85, 86 
ske (v.) 40, 94, 167 
sked 35, 107, 163, 165 
skedblad 31, 62 
skedkrok 154 
skena 43, 57 
skicka 20, 22, 37, 44, 147, 149 
skilja 21, 22, 148, 167 
skilling 41, 65, 80, 167, 169 
skinn 59, 63, 66, 75, 80, 102 
*skinnredare 66 
skit 38 
skita 68, 90, 101, 104, 108 (imp.) 
skithus 105 
skiva 71 
skjorta 18 
skjuta 17, 23, 30, 76, 83, 107, 163 

sköd 24, 30, 84, 164, 167 
skod 36 
sköde 37, sköden 82 
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skood (skjutit) 43 skruv (korg) 98 (not 46) 
skjuts, se lättskjuts skråla 148 (pres. part.), 169 
sko (s.) 25, 30, 110, 117, 129 skräddare 101, 107, 159, 163 
sko (v.) 128 skräll 59 
skofett 81 skrälla 27 
skog 16, 19, 20, 26, 76, 106 skrämma 10, 13, 34, 122 
skogskant 77 skrämsel 54, 65 
*skogsnuva 19, 25, 26 skrän 33 
*skogsskata 87, 88 skräna (v.) 8, 9, 43 (imp.), 49, 62, 
skogstopp 20 150 
skogvaktare 16 *skräppa 11, 48, 73 
skoj 28 skubba 59 
skola (s.) 28, 39, 41, 79, 120, 131 skubba sig 57 
skola (v.) 47 (imp.), 62 (imp.), 64 skuld (slsyllen) 90 

(imp.), 117, 118 skuld (.91c4 141 
ska 106 skuldsedel 22 
sko 106 skull 39, 135 
vi skNen 124 skum (adj.) 84 

skolglytt 28, 64 skumma 110 
skolhus 119 skuren 31 
skolinspektör 64 *skuren (skorstenen) 19 
skolmästare 59 skurit, se skära 
skomakare 13, 25 skutt 80 
skosula 119 sky 90, 140 
skott 17, 24, 31 skyffla, se skovla ut 
skotthåll 80, 83, 164 skyldighet 143 
skott 17, 77, 78, 85 skymning 34, 84, 97 
skovel 60 skynda sig 53 
skovla ut 60, 166 skytt 16, 76, 78, 83 
skramla 17 skytte, se fjäderhanaskytte 
skratta 86 *skytteri 17, 78, 83 
skridsko 134 skål 94 
skrik 15, 33, 44 skålla 31 
skrika 15, 31, 33, 88, 148 (pres. skållvatten 70 

part.), 150 *skångra 44 
skrikande 106, 148 skälla 59, 167 
skriva 12, 21, 22, 76, 151 skälmstycke 71 
skriva av 120 skämmas 66 
skrivtavla 79 skämt 106 
skrocka 74, 164 *skända på någon 75 
skrov 87 skäppa 8, 167 
skrubba 154 skära (v.) 8, 60, 70, 71, 111, 162, 167 
skrubb-bänk 82 skära av 22, 78, 105 
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skära sig 38 
skära upp 70 
skärtorsdag 15 
*skälla 111 
*skätteträ 154 
skör 91, 167 
*skörjan (eng. sjukan) 29 
sköta 54 
slabb 60 
sladderaktig 48 
slag (s.) 16, 125 
slag (sort) 15, 25, 81, 91, 128, 137 
slags 128, 157 
slagsmål 147 
slagsmålssjuka 109 
slagval 125 
slakt 69, 70, 71, 89 
slakta 34, 63, 64 (imp.), 66, 142 
slakte 70, 71 
slarv 42, 166 
slem 91, 163 
*slemmet 91 
slicka 58, 72, 106, 107, 163 
slinta 79 
slipa 38 
slippa 17, 42, 69, 80, 94, 104, 157 
slippa undan 42 
slit 112 
slita 16, 26, 33 (sled) 
slita sönder 97 
slita upp 140 
sliten 26, 29, 57 
sluka 60, 96, 97 (imp.) 
slut 17, 48, 70, 124, 148 
sluta 15, 55, 77, 97 
sluta (dö) 55 
sluta upp 142 
slå 38, 51, 107, 109 

slog (slo) 11, 17, 33, 57, 67, 119, 
138, 169 

slogo (sloo) 25, 66, 86, 90, 110 
slagit 62 
slagen (sinn) 10  

slå ( = hälla ut) 60 
slå ihjäl 92 
slå in (om spådom) 90 
slå ned 81, 85, 90 
slå sig 68 
slå till 62 
slå ut 58 
slåss 68, 102, 109, 110 (sloos) 
släcka (slutes) 25, 55 
släde 57 
släkt 35, 55, 88, 103, 147 
släkting 35, 54, 79 
slänga 17, 33, 42, 62, 98 
släp 112 
släpa 57 
släppa 58, 60, 80, 87, 88, 104 
släppa till 88 
släppa ut 60 
slät 80 
*slättbokatt 104 
slök, se sluka 
smaka 64, 69, 81, 94 
smal 85 
smalben 72 
smaska 63 
smed 24, 97 
smedja 24 
smida 134 
smita 104 (perf. part.) 
smult 71 
*smutt (*smut-) (smdan) 18, 19 

not 87 
smyga sig 83, 90 
små 27, 32, 44, 65, 111, 118 
småfisk 96 
*småglyttar 127, 129 
*småglyttaprat 120 
småhistorier 35 
småfåglar 89 
*småherdar 123, 144 
*småkräk 58 
*småmarkar 93 
småskola 119, 122 
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*småskoleherde 122 
smått 97 
*smäck (stryk) 51 
smäll (slag) 16, 42, 51 
smäll (i fisk) 99 
smälla 51, 95, 99, 102, 109 
smälla till (=slå) 41 
smälla 67, 68, 71, 102 
smör 9, 15, 16, 71, 101, 140 
smörja (s.) 51, 103, 106, 137 
smörja (v.) 28, 52, 72, 137 (sm.e20) 
*smörmat 65 
smöros 9 
smörsmula 65, 138 
snabbfotad 133 
snabel 99 
*snack 146 
*snacka 13, 23, 48, 146 
snart 9, 15, 18, 20, 39, 133 
snask 50 
snaska 50 
*sned (berusad) 17 
sned 106 
snigel 44 
sno 97 
*sno av 98 
snok 91, 92, 141 
snokägg 92, 141, 142, 165 
*snor 86 
*snorbete 86, 106 
*snorärm 86 
snurra 62, 79, 97 
snus 52 
snusa 52 
*snusa upp 18 
snusdosa 154 
snyta sig 86, 106 
snår 72, 134 
snäll 34, 39, 46, 122, 123, 131 
*snärja sig undan 21 
*snärt 155 
*snärtreva 155 
snö 60, 78, 90, 101  

*snöfok 75 
so 111, jfr grisaso 
socken 21, 23, 64, 76, 152, 155 
sockenbud 26 
socker 40, 102 
sockertång 154 
soffa 153 
sofflock 67 
sol 92, 101 
sola sig 92, 96 
solsken 111, 122 
som (rel. pr.) 107 
som (=såsom) 102, 103, 104, 107 
som (=som om) 23 
somlig (sömma) 11, 76, 90 

sömm (neutr. pl.) 31, 98 
sommar 43, 56, 58, 63, 65 
sommardag 19, 26, 89 
sommargris 56 
sommarkväll 80, 84, 85, 90, 97 
somna 54, 78, 166 
son 40 
sonson 14 
sopkvast 15 
*sopmokull 43 
*sopp 60, 69 
*soppbalja 60 
sopvrå 60 (pl. vråjo) 
sorg 108 
sova 15, 49, 78, 83, 95, 144 
sovel 8, 66, 71, 80, 95, 134, 142 

jfr *tvesovla 
spann 60 
spara 143 
sparkstötting 155 
sparsam 40, 156 
sparv 86 
sparvhök 88 
spegel 154 
spel (instrument) 49 
spel (spektakel) 27 
spela 49, 83 
spelman 38 
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spendera 52 
spene, se *patte 
*spetaltosig 150 
spets 67 
spett 67 
spicken 72, 95 
spik (s.) 16, 67 
spika 88 
spilla 101 
spillkråka 88 
spinna 111 

spant 37, 72, 164 
spinnrock 155 
*spinnrock (fågel) 85 
spirlånga 93 
spolterock 155 
spotta 72 
sprang, se springa 
spricka (s.) 38 
spricka (v.) 38, 70, 97 
springa 79, 83, 148 (spkinanas),  169 

sprang 42, 82, 97, 108, 133 
spronge 59, 66, 79, 124, 129 
spronnet 133 

springa ifrån 126 
sprit 53 
språk 35 
spränga sig 61, 70 
sprängkorn 10 
sprängning 57 
sprätta 37, 57, 81, 149, 150 
sprätta upp 79 
spy 51 (imp.), 53 (imp.), 102 (imp.), 

107 (sup.) 
spå 88, 90 
spår 78, 79 
späda 62 
spännas 23 
spöke 25, 33, 34, 139 
spökeri 33 
spökhistoria 50 (pl.) 
spörja 

spoo 34  

*stackandad 55 
stackare 71, 107 
stackars (oböjl.) 38, 69 
stad 25, 66, 75, 121 
*stadbo 131 
*stadboherde 130 
staffansdag 98 
stake 107 
stampa 27 
stanna 20 
stare 91 
stark 16, 44, 59, 60, 83, 99, 104, 137 
(det) starka 54 
starkt (sprit) 19 
starkvaror 52 
station 130 
*staver 10, 61 
stege 154 
steg 83 
steka 8, 63, 71, 95, 99 
*stekarehus, se sters 
*steker (fläsksidor) 72 (not 48) 
sten 16, 62, 81, 92, 99, 126 
stengolv 27 
stengärde 79, 127 
stenhuggare 138, 149 
stenhål 98 
stenig 27 
stenskvätta 90 
stentrappa 27 
*sters 33 
*stersloft 33 
sticka 39, 65, 66, 68, 69, 148 
*stickekass 155 
*sticklåga 68 
stig 15, 25, 135 
stiga 47, 55 (imp.), 82 
stiga in 55 
stiga upp 15, 30, 41 
stil 12 
stilla (adj.) 46, 58 
stilla (adv.) 49, 57, 59, 88 
stilla (v.) 38, 46 



206 

stillsam 33 
stjäla 15, 24, 57, 163 
stjälk 163 
stjärt 90, 96, 100 
stol 32, 47, 57, 153 
stop 52 
stoppa 10 (pass.), 76, 141, 142 
stor 16, 20, 47, 48 (pl.), 65, 76, 97, 

102 (pl.), 107 
storsill 94 
storskolan 121 
*storsluken 80, 96 
*stortöken 128, 129 
strax 14, 46, 55, 57, 64, 105 
*streka 10 (imperf.) 
strunta 123, 124 
strupe 90 
struts 99 
stryk 18, 38, 41, 43, 51, 125 
stryka 10, 72 
strykspån 154 
strå 73, 89, jfr rågstrå 
stråk 84 
*strång 69 (strajnt) 
sträng (a.) 37, 41 
sträte 36 
sträva 111 
strö 38, 60, 64 (imp.), 93, 99, 111 
strök (imperf.) 10, jfr stryka 
ström 49, 105 
stubb 84 
*stubba på settet 54 
stucko, se sticka 
studera 143 
stuga (=hus) 45 
stuga (=rum) 14, 27, 53, 55, 60, 63, 

65, 127, 134 
stuga 45, 46 
*stugkatt 72 
stulet (perf. part.) 28 
stulit, se stjäla 
stulo, se stjäla 
stund 20, 27, 31, 49, 54, 66, 67  

stundom 26, 50, 57, 59, 60, 99 
stupa 78 
stut 63 
stycke 15, 20, 25, 58, 94, 138, 163 
stygg 38, 42, 48 
styggelse 10 
styrka 109 
styv 104 
styver 45 
styvmor 50 
stå 18, 34 (pres. part.), 42, 58 

stod (sto) 15, 43, 65, 123 
stodo (stoo) 14, 58, 123 
stått (stäaud) 37, 65 

stå (fast) vid 102 
*stålorm 91, 93 
ståltrådshjul 79 
ståltrådspigg 81 
ståltrådsring 69 
stång 66 (pl.), 76, 83 
stånga 61 
ställa 12, 30, 84, 89 
ställa fram 15 
ställa sig 12, 17, 68, 123 
*ställa till sig 17 
ställe (plats) 25, 45, 60 
ställe (gård) 15, 54, 79 
ställe (i stället för) 18, 32 
ställe (i stället) 124 
stämma (v.) 20 
*stämma eld 20 
stänger 66 
stöpa 67 
stör 23, 61 
större 54, 69, 96, 125 
störst 82, 122 
stört 21, 23 
stöta 32, 69 
*stötting 51, 52 
stövelkrage 107, 166 
suden 73 (söna pl.), 74 
summa 22 
*supa, se *kärnsupa 
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146, 147 så (v.) 111 
så (adv.) 83, 96, 97, 118 
så (att) 118 
så vitt (som) 79 
sådan 46, 51, 53, 106, 121, 135 (pl.) 

sadana (f.) 46 
sådär 12 
sålde, se sälja 
sång 32, 50 (pl.), 112 
sångare 50 (pl.) 
sångerska 49, 50 (pl.) 
sår 38, 52, 60 
säck 105, 108, 165, 169 
säd 59 
sädlöpe 154 
säga 23, 35, 48, 68 

sade (sa) 23, 47, 124 
sade (saa) 19, 43, 46, 50, 102, 103, 

139, 156, 169 
sades (saas) 22 
sagt (sajt) 15, 20, 42, 97, 120, 130 

säker 55, 107, 124 
sälja 63, 95, 146, 153 

sålde 56, 63, 65, 66, 94, 95, 96 
sällan 65 
sällskap 39 
sällsynt 86 
*säna 62 
*sänd 65 
säng 13, 15, 17, 30, 33, 53, 161, 165 
sängkläder 14, 165 
sänka sig 82, 165 
särk 15 
särskild 122 
säte 32 not 15, 47 
sätt (vis) 22, 134 
sätta 39, 67 (imp.), 69, 78, 95, 97, 

98 (pass.) 
sätta sig 57, 78 
sätta ut 98 
*söd (soppa), se *hönsasöd 
söder 15, 21 (söder om), 23, 24, 26, 
södre 16 

supa (v.) 18, 52, 95, 138, 
supen 34, 52 
sur 38, 51, 65, 102, 110 
surra 111 
suttit 25, 103, jfr sitta 
sutto (sfitdan), se sitta 
svag 54 
svala 89 
svan 85 
svara 12 

svarte 13, 19, 23, 55, 86, 87 
svarade 136, 170 

svart 41, 87, 88, 91, 104, 137 
svartkonstbok 21, 22 
sveda 81 (swojdes) 
svensk 150, 152 
svenska 150, 152, 156 
svepa 34 
svett 58 
*svimla 65 
svin 104, 162 
svinhage 69 
svinhus 68 
svintistel 69 
svira 52 
svor, se svärja 
svullna 40, 59 
svulto (ipf.) 144 
svulten 60, 72 
svår 7, 9 (svårt vid att . . .), 49 
svälja 97 
svälta 144 (sbita) 
svärja 89, 138 (soo) 
svärm, se hagelsvärm 
syn (ansikte) 31, 57, 62, 79, 125 
synamente 80 
synas 80, 83, 85 
synd 9, 10, 53, 135, 136 
*syrk 82 
*syrkabunke 82 
syskon 42, 45, 46, 47, 52, 68 
syster 12, 13, 27, 35, 44 
*sytter, se *kosytter 
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söka 15 
sölja 154 
söm 119 
sömmerska 149, 150 
*sömne (gå i s.) 30 
söndag 43, 49, 95, 112, 134, 147 
söndagsmorgon 49 
sönder 16, 38, 97 
söp (ipf.) 18, 138, se supa 
*sörla 52 
söt 40 (sött= sötsaker), 68, 103 
*sötbjörke 67 

tack 55, 147 
tacka 10, 104, 130, 
tafsa 49 

148 

taga (v.) 24, 28, 34, 95, 97, 106, 140 
tog 18, 21, 24, 69, 119, 124 
togo 42, 63, 64, 65, 70, 81, 82, 

86, 97, 98 
taga av 97, 105 
taga in 63 
taga ned 17 
taga sig till 14 
taga upp 17, 95, 98 
taga ut 70, 79 
taga vara på 58, 64 
*tagas 67 
tagg 165 
tak 31, 118, 162, 168 
takskägg 87, 165 
tala 38, 87, 91, 100 
tala om 97, 99, 120, 142 
talg 67, 68, 104 
tam 56 
tand 16 (pl.), 60, 72, 95, 157 (pl.) 
tandvärk 52 
tanke 9 
*tapp (förlust) 47 
tappa 41, 47 (sup.), 157 
*tappla 49 
*tarsk (ipf, jfr tröska) 14 
*tase 75 not 87  

tass, se *företass 
tattare 138 
tecknad 32 
teg (ipf.) 124 
tekopp 96 
telegram 55 
*ticken, se dylik 
*ticknadära 151 
tid 11, 26, 46, 56, 65, 83, 119 (pa 

dgi. tina) 
*tidliga 25, 41, 44 (komp.) 
tiga 84, 120, 124, 143 
tiger 99 
tigga 44, 45 
tiggare 33, 103, 163 
till 60, 61, 80, 103, 106, 117, 118, 126 
till (=tills) 54, 104, 121 
till och med 121, 134 
tillbaka 21, 26, 29, 39, 136 
tillfälle 87 
*tillminstingens 52 
tills 124 
tillsammans 33 
tilltalsord 40 
timme 28, 64, 124, 140 
timvis 49 
tinga 144, 169 
tio 26, 28, 52, 53, 56, 58, 106 
tio eller tolv 26, 77 
tistel, se svintistel 
titt 52, 74, 89, 110, 131, 138 
titta 72, 74, 82, 85, 124, 140, 169 
titta på 73, 97 
*tjabba 41, 51 
*tjirro (ljudhärmande) 80 
tjock 27, 40, 48, 125, 137 (neutr.) 
tjock 75, 96, 106 
tjog 75, 96, 106 
tjuder 61 
tjugo 21, 53, 81, 95 
tjugofem 129 
tjugofjärde 28, 29 
tjugofyra 71 
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tjugotvå 81 tott 110 
tjugoåtta 65 *trabbla 49 
tjur 61 *trad 127 
tjurkalv 63 tralla (v.) 103 
*tjurmjölkare 107 trampa 57, 112 
*tjurvild 61 trana 85 
*tjusa (förtrolla) 15, 23, 31, 139, 140 trappa 87 
tjuta 77 traska 17, 111 
tjuv 15, 82 trav 140 
tjuvgods 15 tre: troj 26, 32, 35, 39, 53, 55, 133 
tjäder 17, 82, 83 try 32, 96, 97, jfr 39 not 45 
*tjälaglype 127 tre eller fyra 76, 92 
tjäna 21, 38, 40, 64, 140 tredje 27, 32, 37, 38, 53, 77, 141 
tjäna (=förtjäna) 101, 133, 138, 153 treenig 12 
tjära (s.) 155 trettio 40, 52 
*to 66, 67, 70, 139 trettiofem 130 
tobak 52 trettiotal(et) 21 
*tocke 31, 62, 73, 74, 163, 164 tretton 97, 106 
*tockskrik 71 not 46 trilla 126 
tofflor 30, 128 tro 82, 84, 87, 105, 130, 138 
tofs 85 trogen, se misstrogen 
tog, togo (ipf.), se taga troll 25, 157 
tolv 12, 26, 77, 152 trolla 11, 15, 16 
*tolös 80 trolldom 9, 14, 23 
tom 43 trolleri 9, 139 
topp 31, 80, 83, 88 trollkarl 10, 13, 14, 17, 21 
*topptalle 80 trollkona 10 
*tordbagge 43 trollkäring 15 
torde (ipf.) 126, se töra trumma (musik) 51, 103 
tordön 59 trupp 37 
torgdag 25 trycka 
torka (v.) 58, 66, 72, 79, 86 tryte 64 
*torle 64 tryt (sup.) 36 
torn 87 tryne 68, 69 
tornglugg 87 tråd 11, 39 
torp 16, 54, 148 tråda (v.) 38, 57, 112 
torpare 61, 84, 164 tråg 111 
torpstuga 7, 164 trång 66 
torr 20, 27, 66 (neutr. pl.) *trä (v.) 112, se tråda 
torsk 93, 160 trä (s.) 58 
*tosafora 143, 157 träbock 104 
tosig 143, 146, 150 *träbunke 58 
tosing 103, 148, 149, 150 träd 68, 86, 88 

14 
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trädstam 79, 88 
träffa 48, 151 
trägrep 60 
träsked 155 
träsko 27, 78, 98, 99, 128, 135 
träskomakare 143 
träskål 94 
träsoffa 75 
trätallrik 16 
trätopp 25 
*träöverläderträsko 128 
tröja 27 
tröjärm 86 
tröska 14, 41, 111 
trött 37, 49, 55, 78, 133 
tröttsam 60 
tu (två) 67 
tugga (v.) 58, 60 
*tullatry, se två å tre 
tum 64 
tumme 80, 82 
tumma 110 
tumända (s.) 92 
tung 25, 33, 72 
tunga 63, 91, 93 
tungsint 49 
tunn 51, 64, 65, 102, 140 
tunnband 154 
turk 105, 109 
tusenvis 149 
tuva 42, 43, 83 
*tvesovla 134 
tvi 74 
tvungen 26, 34, 134, 153, 163 
två (räkn.) 8 (tu), 44, 52, 53, 61, 66, 

88, 104 (tu), 106, 117, 162 
*tvået (1802) 35 
två å tre 20, 28, 48, 79, 85 
tvål 137, 162, 163 
tvång 108 
tvär 14 
tvärs 38, 99 
tvätta 28, 65, 66, 70, 128, 137, 163  

tycka 13, 44, 47 (imp.), 54 (imp.), 
125, 132 (imp.) 

tycka om 35, 42,48 (imp.), 50 (imp.), 
63, 104, 136 

tydlig 26, 27 
tyg (=stoff) 128 
tyg (=mat) 62, 103 
*tynne 47 
tysk 152, 153, 156 
tyska 151, 152, 156 
tyst 80, 83, 98 
tysthet 73 
tå 57, 72, 96 
tåg 155 
tåla 53 (imp.), 69, 70, 75, 94 
tålig 42 
tång 161 
tår 62 
tår (tajor) pl. 11 (täjna), 57 
tårögd 56 
*tåsta (andas häftigt) 61 
täcke 161, se även bänktäcke 
*täckevidja 154, 169 
täljkniv 140, 148, 154 
tänder (pl.) 16, 60, 72 (tänna) 157 
tänka 8, 46 (imp.), 80, 119, 122, 125, 
täppa (v.) 27, 66, 68, 102 
*täppa inne 125 
*täppa ute 68 
tät 89 (tätt av) 
tömma 98 
töra (v.) 123 

torde (too) 22, 42, 50, 63, 64, 70, 
81, 82, 97, 98, 123 

töras (v.) 
tordes (toos) 65 

*tövla 121 
uggla 89, 104 
ugn 31, 67 
ugnskvastskaft 155 
ugnslucka 18 
ugnsmunnen 18 
ugnsraka 155 
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uka, se vecka 
ull 67 
ullsax 67, 155 
ulv 67 
*umonas, se *omonas 
undan 21, 33, 42 
undantag 46 
under (s.) 18 
under (prep.) 30, 62, 63, 65 
underdånig 40 
underlig 59, 129, 136 
undra 17, 20, 53, 71, 85 

23, 38, 76, 78 
23, 64, 76 
87, 91, 104, 139 

138 
67, 74, 85 

*uppförlid 99 
uppkallad 45 
uppklara 140 
uppsättare 41 
upptagen 82, 168 
uppåt 130 
uppväxt 63 
uppäten 92 
urmakare 143 
usling 53 
ut 14, 38, 65, 98, 124, 135 
utan 29, 40, 53, 74, 94 
utan (=utom) 49, 56, 59, 125, 

135 
utanför 38 
utanom 48 
utanpå 28, 41, 66 
utantill 41 
ute 21, 52, 68, 73, 97, 135 
utesluten 107 
utgöra 106 
uthus 123 
utigenom 133 
utlyst 76 
utländska 153 
utmätning 22  

utom 46, 80, 98 
utomlands 152 
utrikes 153 
utslaget, se slå ut 
uttagen 99 
utter 79 
uttorkad 98 
uttryck 143 

vad (pron.) 34, 111, 146, 153 
vada 43, 168 
vad för något 106, 107 
vagga 148 
*vagle 73 
vagn 23, 26, 43, 47, 154 
vagnbod 26 
vagnsaxel 26 
vaka 54, 122 
vakna 13, 30, 41, 76, 78, 82 
vakt (på vakt) 86 
vakta 25, 59, 62, 73 
vaktare 86 
*vaktpåk 79 
val (sill) 95 
valfisk 99, 100, 167 
*vallagröt 64 
van (sida, håll) 73 (*llavana) 
van vid 53, 68, 132, 136, 137 
vana 18 

127, vanka 40, 64, 99 
vanlig 53, 55, 57, 88, 89, 90 
*vantatumling 105 
vante, se *bälgvante 
var (varje) pron. 

hag 71, 107, 166 
häu 16 
hauw 32, 72, 75, 79, 81 
häuw 22, 104 

var (adv.) 78, 104, 127, 129, 147 
var och en 17 
var sin 92 
vara (v.) 106 

är (ä) 102, 104 

ung 17, 21, 
ungdom 19, 
unge 37, 59, 
upp 57, 80, 
uppe 48, 54, 
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var (va) 7, 8, 11, 41, 46, 59, 80 
voro (voo) 23, 33, 65, 68, 81, 124 
varit (vaad) 44, 47, 108, val 150 

(ta) vara på 70 
vara (s.) 123, 146 
vara (v.) =räcka 32, 35, 129 
*vara till (=vara på, besöka) 38 
vara ute för 26 
vara vid 53, 61 
varandra 51 
vardag 147 
vardags 128 
varenda 125, 136, 138, 150, 153 
varför 150 
varg 76, 77, 161 
varit 48, se vara 
varje 89, 98 (hauw), 104, 126 (hau), 

129 (hauo gangen), 166 
varken 40, 41, 50, 

156, 167 
83, 88, 102, 131, 

varm 48 (sup.), 59, 
var och en 107 
varpa 111, 155 

66, 101, 122, 132 

var 65 (var sin), 88 
*vask (vatsk=våt) 30 
vaska 111 
vass 38, 70 
vass-strå 89 
vassle 64, 65 
*vasslegröt 64 (=*vallagröt) 
vatten 28, 48, 58, 66, 97, 140 
vattna 67, 111 
vax 14 not 47 
vecka 47, 54, 55, 97 (gen.), 112, 138, 

141 
vedkast 98 
veke 67 
velociped 129 
vem 153, 156 
verkligen 15 
verkmästare 151, 152 
vers 32, 45, 50 
vessla 82  

veta 43, 73, 140 
vet (voj) 44, 53, 56, 75, 106, 134, 

139 
visste 9, 10, 14, 38, 53, 91, 94, 99, 

100 
veta hut 129 
veta om 84 
veta till sig 33 
vett 103, 131 
vi 72, 117, 118 

oss (voS) 72, 77, 84, 119, 145 
via (v.) 56, 148 (pres. part.), 167 
vid (adj.) 15, 16, 32, 33, 87 
vid (prep.) 73, 94, 97, 103 (vid det), 

107 
vidare 39, 63, 74 
videkorg 154 
vidskeplig 23, 28 
vila (v.) 25, 31 (»wilte»), 37, 167 
vild 76, 78, 82 
vilddjur 76 
vildgäss 85 
*vildlappskott 30 
vilja (v.) 47 (impf.) 53, 75, 85 

(impf.), 103, 105 (pres.), 107, 129 
vilja åt (i ond avsikt) 62 
vilken 145, se *hocken 
vilket 32, 119, se *hocket 
vill (=vilse) 27, 110 
villa 157 
vilt (=skogsdjur) 17, 80 
vind 23 (kör i vind) 
*vindägg 73, 165 
vinge 74, 88 
vingla 52 
vinkel 24 
*vinna (v.) (=orka, förmå) 

vant 78, 145 
vunno 149 

vinter 56, 60, 63, 66, 135, 136 
vinterdag 88 
vintertid 80 
vipa 85 
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vippa 90 
vippstjärt 90 
vis 10, 28, 83, 90, 94, 110, 129, 162 
visa (v.) 39 
visa sig 12, 45 
visa (s.) 49, 50 
viska (vifta) 57, 65, 167 
visp 154 
visst (adv.) 49, 125, 135 
visste (ipf.) 53, 91, 94, 99, 100 
vit 65, 81, 88, 92, 162, 167 
vitfisk 99, 167 
vitta 128 
voro (ipf.), se vara 
*vrekla 53 
vrenskas 57 
vrida (v.) 99 
vunnit, se vinna 
vuren, se vara 
vuxen 70 
vådeld 20 
*våldränna 57 
vång 7, 21, 53, 59, 65, 84, 163 
*vånggärde 26 
*vångled 66 
*vånna (lyda) 51 
vår (s.) 43, 55, 59, 66, 83, 122 
vår (pron.) 7, 18, 33, 53, 54, 56, 77, 

147 
vårdag 66 
vårflod 96 
vårta 28, 29 
våt 92, 99 (vått) 
*våtakaja 88 
väder 38, 59, 67, 70, 79, 90 
*väderbläddra 99 
vädur 56 
vädurlamm 66 
väg 17, 43, 44, 54, 107, 127, 135, 155 

jfr genväg 
väga 93, 95, 123 
vägg 21, 84, 88, 127, 128, 130, 165 
väggrop 25  

vägskäl 24, 25, 32, 167 
vägstyrelse 127 
vägsyn 127 
väl (=bra, noga) 26, 51, 56, 73, 74, 

107, jfr 168 
väl (=nog, troligen) 8, 28, 48, 51, 

53, 57, 77, 85, 89, 97, 106, 124, 133 
välkommen 88 
välling 68 
välta 117 
vända 19, 30, 73, 75, 77 
vända om 75 
vända sig 21, 32, 103, 107 
vändning, se handvändning 
vänlig 39 
vänster 60 
vänta 25, 27, 66, 88, 97, 104 
värd 107, 133 
värk 30, 157 
värld 27, 32, 127, 130, 134, 137 
värma 64, 66, 137 
värme 11 
värre 27, 50, 64, 77, 135, 143 
värst 8, 103, 123, 127, 138 
väsen 31, 33, 45 
väsnas 83 
väster 20, 46, 77, 95, 153 
*västernord 17, 20, 23 
*västersöder 15, 26 
väta 60, 69 
*vätja (weqa) 162 
*vätteljus 38 
väva 39, 111, 134, 155 
växa upp 14, 134, 146 
växt 95, 119, 125, 127, 137 

*ydd 58 (not) 
*ydda av 58 
yngre 35, 128 
yngst 44 
ynklig 106 
yra 78 
*yta (v.) 17, 80 
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ytterst 28 
yxa 18, 110 

å 77, 95 
åderlåta 29 
åka 117, 118, 132 
åker 21, 82, 84 
åkerhöna 84 
ål 93, 95, 96 
*ålkussa 93, 98, 168 
ålrev 98 
ålskinn 99, 167 
ålstackare 99 
ångra sig 45 
år 39, 43, 44, 49, 119, 142 

do årsens tid 41 
årde (ipf.) 21 
årder 155 
åt 62, 71, 77, 103, 124, 164 
åt (imp.), se äta 
åtminstone 52, 132 
åtta (räkn.) 27, 94, 97, 157 
åtta (s.) 35 
åttahundraåttiofjärde 31 
åttio 35 
åttiofjärde 32 
åtti otalet 33 
åttioåtta 35 

*ädryg 30, 34, 53, 95 
ägare 22 
ägg 59, 73, 74, 75, 91, 105, 165, jfr 

gökägg, *vindägg 
äggkaka 75, 165 
äggkorg 75, 165 
äggmat 74, 165 
äggskal 11, 73, 165 
äktenskap 14, 36 
äldre 40, 47 
äldst 27, 35, 40, 42, 47 
älling 75, 86 
än 20, 24, 106 
ända 133  

ända (stå på ända) 42 
ända fram 77 
ända nere 151 
ända till 37, 61, 125 
ända till (= tills) 62 
ända tills 123 

ärende 38, 53, 84 
ärja 57, 90, 111 
ärla 90 
ärlig 41, 103, 133, 148 
ärr 60, 164 
*ärta 28 
äta 32, 70, 72, 74, 90, 107 

åt (aud) 72, 103 
åto (aude) 8, 59, 63, 78, 95, 96 
ät (ajd) (imperat) 105 
ätit (aajd) 64 
äten (ajden) 63, 104 

äta upp 28, 72, 85, 138 
*ätandesvaror 55 
ätlig 81 
äventyrslust 157 

öda 84 
ödelägga 92 
ödla 93 
*öffa (v.) 68 
öga 62, 94, 96, 106, 167, 168 
ökas 103 
öm 59 
*öna 65 
öppen 25, 123 
öppna 66, 131, 132 
öra 39, 40, 69 

ände (ända) 33, 81, 91, 92, 97, 106 
änder 75, 85 
ändå 22, 71, 78, 87, 94, 111 
äng 82 
ängel 48, 122, 165 
ängslada 97, 165 
änka 46, 163, 165 
ännu 49, 107, 123, 126, 150 
äpple 40 



öre 41, 78, 129, 132, 133 
örfil 47 
örla 52 
örn 89, 90 
*örnaring 39 
*örta 59 
*örtahage 73 
ösa 65, 71, 98 
öster 11, 13, 20, 21, 77, 94 
*östernord 16  

över 8, 44, 51, 53, 107, 125 
överens 12 
överenskommelse 13 
överleva 12, 14, 35, 39, 54 
överallt 73 
överge 89 
övernaturlig 27, 28 
översätta 50 
övervuxen 42 
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Boskapsskötsel. 

*bava 63 
*besemark 59 
*bjälleklamn 58 
*bälga 59, 60 
bära (kalva) 57 
*böll 63 
*dräva 73 
dröna 60 
*feta 75, 81, 117 
*fjäla (pölsa) 70, 71 
*färja 68 
*gimmerlam 66 
*glocka 74, 164 
*gloffa 68 
gris 66, 68, 70 
grisfot 71 
grishuvud 71 
grisso 68 
gröpe 60, 68 
gällas 69 
*gärdestaver 24 
gärdsle 90 
gässling 75 
*gäva 56 
*hoa 19 
*homma (dig) 57 
*homra 56, 57, 85 
*hors 57, 160 

2. Sakregister. 
häst 23, 31 
hästskojare 22 
höna 73, 74 
höns 73, 88 
hönskyckling 86 
*hönssöd 62, 123 
kalv 10, 34, 56, 102 
kalva 63 
kalvdans 62 
ko 43, 56, 57, 59, 61, 104 
kobjällra 154 
kohage 61 
*korrorna 66 
koskrapa 154 
*kosytterna 66 
*kringsjukan 56 
kräk 10, 37, 55, 169 
kviga 56 
kvigkalv 63 
länd 57 
ländsjunken 62 
*lätte 62 
löpa 61 
löpe 64 
löpna 63 
lövkniv 92 
*måka 12 
märr 57 
*mök 43, 57, 111, 137  

*mökkull 92, 107 
*nödja 106 
*off a 78 
*patta 57, 65 
*pattgris 68 
råmjölk 62 
*röde 69, 70 
röla 61 
*si(s) (silas) 57, 58 
so 111 
*staver 10, 61 
stut 63 
*såna (s) 62 
*sänd 65 
tam 56 
tjur 61 
tjurkalv 63 
tjurvild 61 
*tocke 62, 73, 74, 163, 

164 
*torle 64 
tryne 68, 69 
tråg 111 
trägrep 60 
*vagle 73 
vakta 59, 62, 73 
*vaktpåk 79 
vassle 64, 65 
via (gnägga) 56, 167 
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*vindägg 73, 165 
vrena 
vånggärde 26 
*vångled 66 
vädur 56 
vädurlamm 66 
*ydd 58 not 
*ydda av 58 
ägg 59, 73, 74, 165 
äggkaka 75, 165 
äggkorg 75, 165 
äggmat 74, 165 
äggskal 11, 73, 165 
öna 65 

Bondgården, bostaden. 

farstu 27, 28, 84, 156 
farstudörr 27, 29, 84 
fyr 27, 70 
fähuströskel 10, 141 
gård 17, 23, 27 
hus 8, 9, 20, 33 
loft 33, 72, 89 
loftglugg 89 
*ryggning 22 
skithus 105 
*skuren (skorstenen) 19 
stengolv 27 
*sters 33 
*stersloft 33 
takskägg 87, 165 
torp 16, 54, 148 
torpstuga 7, 164 
trappa 87 

Fiskar, fiske, fiske-
redskap o. s. v. 

abborre 93, 96, 97 
*agn (mört) 93, 97, 99 
braxen 93, 97, 99 
*braxnafläding 97  

flöte 97 
garn (sillgarn) 94, 95, 

97 
gråsik 93 
gädda 91, 93, 95, 96 
*klumpfisk 91 
lax 14 not 47 
meta 91, 97, 98 
metmark 98 
mjärde 96 
nappa 72, 77, 81 
*nepra 97 
sill 8, 94, 95 
sillhuvud 8, 58, 66 
sill-läge 94 
*sillsöd 95 
storsill 94 
torsk 93, 160 
valfisk 99, 100, 167 
*vitfisk 99, 167 
ål 93, 95, 96 
*ålkussa 93, 98, 168 
ålrev 98 
ålskinn 99, 167 
*ålstackale 99 

Hantverk. 

*karamakare (kärl- 
makare) 18 

karda 154 
rock (spinnrock) 37, 

163 
rockhjul 100 
*skinnredare 66 
sko 25, 30, 110, 117 
skomakare 13, 25 
*skrubb bänk 82 
skräddare 101, 107, 159, 

163 
tråd 11, 39 
träbunke 58 
träsked 155  

träsko 27, 78, 98 
träskomakare 143 
träsoffa 75 

Himlavalv: väderlek o. 
div. naturföreteelser. 

månförmörkelse 41 
nordöstra 20 
norr 16, 20, 28, 29, 31 
sky 140 
söder 15, 21, 23, 77 
*våtakaja 88 
väder 59, 67, 70, 90 
*väderblära 99 
väster 20, 46, 77, 95 
*västernord 17, 20, 23 
*västersöder 15, 26 
öster 11, 13, 77 

Djurvärld, jakt o. 
djurfångst 

*akarnskrik 87 
*alika 86, 87 
beckasin 84 
*binnikemark 97 
*blåkråka 88 
broms 59 
bromsunge 59 
bössa 17, 23, 80 
bössmynning 17 
*daggmark 98 
*daggorm (härmask) 92 

jfr not 84 
djur 17, 31, 34, 76, 160 
*durk 76, 88 
*etterorm 92 
*firla 93 
*firlefot 93 
*fiskhök 85 
*fiskmåk 85 not 98 
*fjäderhane 17, 82, 83 
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*fjäderhanaskytte 17, 
83 

*fjäderhanaskytteri 16 
fluga 59, 72 
*frö (groda) 91 
förladdning 17 
get 68, 104 
glada 89 
gråben 76 
gråsparv 90 
*gråspräckling 91, 92 
gulsparv 90 
gärdsmyg 90 
gök 88 
gökägg 88 
hackspett 88 
hagel 17, 23, 84, 85 
hagelsvärm 84 
hane 69, 76 
hare 78, 79, 102, 107 
hornslå 91 not 77 
hornuggla 89 
horsgök 57, 85 
huggorm 92 
*hundgädda 93 
häger 85 
*igane 79, 80 
*kledran 90 
*klunka 85, 87 
*klävitt 89 
*kokelikong 87 
korp 87 
*krerla 91 (not 69) 
krut 11, 23, 44 
krypskytt 84 
loppa 106, 136 
*mark 17, 19, 23 
morkulla 84 
mus 72, 81, 169 
mygga 103 
myra 92 
myrhög 92 
*nattknarren 85  

näbbmus 82 
näktergal 91 
orm 69, 80, 91 
ormslå 91 
orre 17, 84 
orrhöna 83, 84 
padda 91 
*pinnsvin 80 
påfågel 99 
*rarabis 84 
ringduva 88 
råtta 82 
räv 35, 77, 103, 105 
*rävika 77 
*rödspräckling 91 not 

75 
rödstjärt 91 
sisande 83 
skallerorm 99, 100 
skallgång 76 
skata 85, 86 
skogskata 87, 88 
skott 17, 24, 31 
skotthåll 80, 83, 164 
skytt 16, 76, 78, 83 
*skytteri 17, 78, 83 
småfåglar 89 
*småmarkar 93 
snigel 44 
snok 91, 92, 141 
snokägg 92, 141, 142, 

165 
sparv 86 
sparvhök 88 
spillkråka 88 
stare 91 
struts 99 
stugkatt 72 
*stålorm 91, 93 
svala 89 
*syrk 82 
*syrkabunke 82 
*tordbagge 43  

trana 85 
uggla 89, 104 
utter 79 
varg 76, 77, 161 
vessla 82 
vildgäss 85 
vipa 85 
vippstjärt 90 
*våtakaja 88 
*åkerhöna 84 
älling 75, 86 
ärla 90 
örn 89, 90 

Klädedräkt. 

byxor 18, 42, 144 
*bälgvante 63, 104 
förkläde 155 
förklädesband 15 
klut 25 
kordroj 24 
*lod' -(16) • 67 
*lommeduk 146, 155 
*lommetorkle 29 
långbyxor 144 
näsduk 146, 155 
*pjältar 75, 117, 128 
*pjälta på 54. 

Mat och dryck ra. ra. 

bakugn 18, 21 
bier 153, 156 
bigot 63 
*blåvälling 102 
*bräda (talg) 68 
bröd 8, 33, 58, 72 
dricka (s.) 38 
fjälster 70 
fläsk 28, 48, 69 
*fläskost 71 
fläsksida 72 
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*flöt 10, 30, 58, 64 
*grevar 71 
grädde 58, 140, 141, 

159, 163 
grönkål 63, 104 
grötspade 70 
*hackepölsa 71 
*hönssöd 62, 123 
ister 71, 103 
isterspann 71 
julsovel 118 
kalvdans 62, 63 
*kycken (kök) 27, 60 
*kälost 62 
kärna (v.) 9, 58, 64 
*kärnesmörmat 65 
kärnsupa 65 
*lungpölsa 71 
lutfisk 93, 94 
löpe 64 
löpna 63 
*matleda 11 
mat 54, 63, 79, 102 
matklocka (n) 102 
*matreda (v.) 63, 95 
mjöl 8, 25, 69, 73 
mjölk 57, 58, 62, 64 
mjölka 57 
*nödon 95 
ost 16, 64 
*osta (v.) 64 
*ostmus 64 
pannjärn 63 
*plockfett 70 
*pölsa 70, 71, 106 
*pölsegryn 70 
*pölsepinne 70 
*pölsesöd 104 
rågmjöl 70 
salt 64, 65 
sjuda (sya) 18, 81, 95 
smult 71 
smör 9, 15, 16, 71  

*smörmat 65 
smörsmula 138 
*sopp 60, 69 
sovel 8, 66, 71, 80 
*storsluken 80, 96 
*stortöken 128, 129 
suden 73, 74 
sya, se sjuda 
trätallrik 16 
ugnslucka 18 
ugnsmunnen 18 
vassle 64, 65 
*vasslegröt 64 
vilt (s.) 17, SO 
ägg 59, 74, 75, 91, 165 
äggkaka 75, 165 
äggmat 74, 165 
*ätandesvaror 55 
ätlig 81 

Möbler, husgeråd o.dyl. 
brudband 15 
bänktäcke 39, 165, 169 
eldgaffel 154 
eldtång 154, 169 
*fiskfjäl 99 
järngryta 70 
kittel 18 
klädskåp 153 
kommod 153 
kopparkittel 18 
*kärngjord 10 
lykta 25, 83, 98 
*näverskruv 98 
pannjärn 63 
*puta 33, 76 
pärta 67 
pärtveke 67 
sked 35, 107, 163, 165 
skåp, jfr klädskåp 
spinnrock 155 
spolterock 155 
tekopp 96 

*torle 64 
*träbunke 58 
träsked 155 

Sed och tro, troll- 
dom m. m. 

*basilisk 31 
dyvelsträck 10 
gast 24, 25, 101, 139 
kalla fram 12 
konst (svartkonst) 11, 

21, 23 
*lortri 9, 15, 25, 27 
nagla fast 21 
*ohemskhet 25, 164 
*skogsnuva 19, 25, 26 
sprängkorn 10 
spöke 25, 33, 34, 139 
spökeri 33 
*ställa till sig 17 
stämma blod 20 
stämma eld 20 
svartkonst, se *lortri 
svartkonstbok 21, 22 
tjusa (förtrolla) 15, 23, 

31, 139 
tro 82, 84, 87 
troll 25, 157 
trolla 11, 15, 16 
trolleri 9, 139 
trolldom 9, 14, 23 
trollkarl 10, 13, 14, 17, 

21 
trollkona 10 
trollkäring 15 
vidskeplig 23 
*vildlappskott 30 

Sjukdomar och hus-
kurer m. m. 

brock 37 
droppar 23 
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*gula sjukan 11 
*livådra 20 
*löslivad 10 
*omånas 52, 57 
sjuk 11, 22, 45 
*skörjan 29 
*stubba på settet 54 
sår 38, 52, 60 
vårta 28, 29 
*vätteljus 38 
åderlåta 29 

Växter och växtlighet. 
ale 67 
allöv 67 
asplöv 108 
halsaminstjälk 52 
bark 68 
bastrep 154 
*beskbjörke 67 
furupytta 79 
gran 80, 120 
grane 25 
*granepytta 79 
*gulmåns 68 
*jordpäror 8 
klöveråker 61 
korn 7, 73, 74 
ljung 42 
näver 68, 104 
skog 16, 19, 20, 26 
*skälla 59, 167 
strå 73, 89 
*svinatistel 69 
*sötbjörke 67 
*talle, se *topptalle 
*topptalle 80 
äpple 40 
*ärta 28 
*örta 59 
örthage 73 

Åkerbruk och boskap. 
Jfr s. 228. 

*boss 69 
brytgille 75 
fjädervagn 132 
flåhacka 20 
hacka (s.) 42, 110 
hackelsekista 60 
husbehovskvarn 15 
höstagille 75 
*hör (lin) 111 
*höraknipple 73 
*jordpärer 8 
mala 15, 61, 94 
nek 8 
oxe 63, 117 
*pära 8, 17, 23, 42 
*päreland 59 
*pärelycka 17 
råg 8, 15, 61, 73 
rågåker 67 
räfsa 154 
sele 144, 145 
skäppa 8 
*skätteträ 154 
tott 110 
tröska 14, 41, 111 
*tynne 47 
vång 57, 59 
åker 21, 82, 81 
årder 155 
ärja 57, 90, 111 
*ärta 28 

Året och årsfester, tid, 
tidsindelning. 

augusti 54, 97 
dag 8, 18, 19, 21 
dagning 16, 83, 98  

dags 14 (not 47), 104 
december 27, 41, 163 
*efterhöst 66, 67, 82, 

85 
eftermiddag 24, 28, 55, 

77 
fullmåne 41 
*jorddag 124, 141 
jul 17, 49, 69 
julafton 44, 67, 94 
julotta 25 
kvart 17 
kväll 30, 34, 39, 77 
kvällning 65, 82, 98 
morgon 24, 41, 55, 81, 

117 
månad 41, 62, 105, 157 
måne 27, 41, 161 
månförmörkelse 41 
natt 12, 18, 24, 31, 33, 

73 
nattetid 89 
november 27, 41, 163 
*o (1800) b. f. od 35 
påsk 105, 117 
påsktid 95 
sommar 43, 56, 58, 63, 

65 
sommardag 19, 26, 89 
sommarkväll 80, 84, 85 
*tvået (1802) 35 
vardag 147 
vecka 47, 54, 55, 97 
vinter 56, 60, 63, 66, 

135 
vinterdag 88 
vår 43, 55, 59 
vårdag 66 
år 39, 43, 44, 49, 119, 

142 
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Orter i Sverige. 

Ballingslöv 33 
Barnakulla 39 
Besabäcken 20 
Bjärlöv 102 
Blekinge 18, 30, 77 
Blissingatorpet 154 
Blåkullen 31 
Boalt 122, 132, 137, 148 
Bohuslän 33 not 
Breanäs 45 
Broby 18, 22, 23, 36, 41 
Brönjane 35 
Brötakulla 45 
Brötakvarnen 44 
Brötamyren 44 
Dönhult 27, 28 
Dönhultsvägen 24 
Ebbarp 78 
Ekepoda 53 
Ekhult 148 
Emitslöv 45, 84, 95 
Eslöv 16 
Feleberga 84, 95 
Fjälkestad 16, 31, 32 
Friggatofta 36, 45, 166 
Frillens 53 
Frillestad 12 
Furuboda 16 
Färlöv 102 
Glimåkra 16, 19, 21, 26, 

38, 39, 40, 43, 45, 46, 
55, 77, 84, 91, 96 
Glimmare 7, 13, 21, 

22, 28, 46, 47, 54, 
64, 95 

Glemmare 21, 22, 163 
Gustavstorp 54 
Gylsboda 154 
Gyvik 78 

3. Ortnamsregister. 
Gärds (h:d) 107 
Göinge (h:d) 16, 62, 

150, 151, 153 
Göta kanal 37 
Göteborg 45 
Göteborgstorpet 147 
Halland 26 
Hallaryd 139 
Haralds 19, 38, 46 
Hissmossa 33 
Hjärsås 14, 15, 16, 17, 

19, 26, 31, 35, 61, 75, 
78, 87, 94, 101 

Holm(en) 12, 15, 61, 
75, 77 

Holmahagen 61 
Hult 96 
Hägghult 146, 169 
Häggryda 38, 64 
Härlunda 18 
Hässleholm 46 
Hässlehult 45, 135, 136 
Hästveda 37 
Högsma 45 
Höninge 48 
Hörby (i V. Torup) 33 
Immeln 78 
Immelsjön 77, 93 
Ingarp 17 
Ingarps mark 17 
Ingelstads h:d 10 not 
Jämshög 43, 77 
Kannetorp 52 
Kiaby 101 
Kilinge 55 
Killeboda 61 
Kivik 56, 86 
Kjuge 101 
Knaggamarken 25, 165 
Knaggatorps gård 25 
Knisslinge 8 

Knorrens 84 
Knubbas 13 
Knubbasjön 13 
Knubbatorpet 13, 53. 
Kristianstad 24, 31, 37 
Krokaboda 15, 26, 96 
Kräleboda 28 
Kullamarken 16, 44, 57, 

83 
Kullaskogen 13, 16, 17, 

54 
Kullen 94 
Lappland 85 
Lillö 93 
Linderöd 101 
Lister (h:d) 18, 36, 94 
Listerhalvön 94 
Listerlandet 94 
Lomma 33 
Loushult 50, 101 
Lund (Lonna köoke) 21, 

22, 87, 92 
Lyngby 101 
Långelunda 33 
Lönsboda 18, 23, 49, 

148, 149, 150, 151, 
152, 153, 155 

Lönsboda s:n 148, 149, 
150, 151, 152, 153, 155 

Mjörsjön 13, 43, 85, 96 
Målamarken 84 
Målen 11, 20, 84 
Nedraryd 140 
Norge 37 
Norra Sandsjö 95 
Nyteboda 43 
Näsby 75 
Oppmanna 61 
Osby 122, 147 
Piggatäppet 147 
Påarp 24, 26, 77 



Påarps hage 77 
Påarpsvägen 24 
Påarps vägskäl 24 
Rolstorpssjön 96 
Ronnens 11, 54 
Ryeberget 54 
Råbelöv 16, 54, 80 
Rävastenen 32 
Röena 21, 33, 34 
Sibbamarken 76 
Sibbhult 8, 20 
Sjötorpet 12, 49 
Skepparslöv 36 
Skomakare-Per-ens 15 
Skåne 7, 38, 40, 47, 76, 85 
Skäktetorpet 12, 49 
Smed-Ola-gården 45 
Småland 36, 48, 77, 92 
Spjutatorpet 148 
Sporrahagen 58 
Sporrakulla 88 
Stoby 101 
Stockhult 50, 101 
Stora Dönhult 24 
Sunnerbo 36 
Sverige 49, 92, 152, 153 
Svenstorps hylta 77  

Sölvesborg 94 
Söndre Persas 38 
Traryd 36, 45 
Trutseröd 21, 34, 39 
Tykamarken 20 
Tykatorp 20, 40 
Ulaboda 44, 46 
Vasatorpet 148 
Vesslarp 45, 49 
Villands (h:d) 32, 71 
Vånga 77 
Vägla 139 
Västra Kärr 59, 96 
Västra Torup 33 
Västraby 45 
Västre mosse 85, 164 
Äsum (N. Äsum) 36 
Ängavången 59, 163 
Änglaboda 8, 20 
Äsphult 101 
Öland 50 
önnestad 101 
örkened 16, 18, 43, 46, 

146, 147, 154 
örnanäs 147 
Östra Göinge 7, 32 
östre åker 42 
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Orter i utlandet. 

Alaska 157 
Amerika 19, 45, 47, 157, 

158 
Aralsjön 10 
Baden 151 
Basel 31 
Belgien 155 
Danmark 155 
Dennewitz 36 
England 155, 157 
Europa 155 
Frankrike 155 
Greifswald 151 
Grossbeeren 36 
Holland 155 
Kalifornien 157, 158 
Kaspiska havet 10 
Leipzig 36 
Kuba 158 
Norge 37, 155 
Rastatt 151 
Pommern 151, 156 
Tyskland 37, 97, 150, 

151, 153, 155 
Wolgast 151, 156 

4. Personnamnsregtster. 
Albert 92 
Anders 19, 45, 49, 139, 140, 141 
Andersson 26, 45, 49 
Andersson, Per 101 
Anna 50 
Anton 115, 149, 150 
August 26, 45, 53, 64 
Bengt 13, 14 
Bengta 45, 144, 145 
Bergman Hj. 87 
Bernt 122, 125 
Bertil 120  

Björk 93 
Brita 45 
Brodin 34 
Cappelin 56, 86 
Gardell (Carl von) 36, 37 
Carsten 46 
Cecilia 39 
Collin 26, 46 
Danielsson 46 
Elias 54; jfr Ry-Elias-en under III. 
Elmgren 46 
Emil 115, 123, 146 
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Elna 44, 45, 89, 96; jfr Ull-Elnan 
under III 

Engström, Alb. 92 
Erik 92, 96 
Ester 121 
Fröding 104 
Gotthard 93 
Greta 144, 145 
Gunnar 102, 116 
Gunnel 12, 13, 19 
Hanna 35, 45 
Hans 8 
Hansson 139, 140, 141 
Harald, se Haralds Anders under III 
Harry 43 
Hedström 67, 72, 97, 116 
Helena 47 
Hyltån-Cavallius 89 
Hörlån 10 
Ingers 33, 87, 101 
Ingrid 120 
Ivar 115, 147 
Johanna 48 
Johnsson (Pehr) 16 
Jon 21, 45, 168 
Jändel R. 102 
Jöns, se Jösse 
Jönsson N. 62, 101 
Jösse (Jöns) 
Kaja 14 
Kalån 101 
Karl 47, 120, 127 
Karlfeldt 102 
Karna 26, 42, 45, 67 
Kitt« (Kerstin) 11, 45 
Kjellander 92 
Kjersti 45 
Klemed 124 
Lars 24, 96 
Lasse (Lars), jfr Drag-Lassen under 

III 
Lech 87 
Lenngren 50  

Lisbet 35, 44, 45 
Lundmark 137 
Lusse (Lucia) 15, 44, 45 
Maja 45, 46, 48 
Malcolm 49 
Malm A. 101 
Maria 50 
Martin 43, 46 
Martinsson 43 
Mats 142; jfr Träsko-Mats-en under 

III 
Matthiasson 13 
Moberg, Wilh. 132 
Molhem 20 
Måns 28, 45 
Månsson 45, 128 
Mätta 70 
Nicklas 140, 141 
Nils 52, 62, 121, 122 
Nilsson (M. P:n) 33 
Nilsson, Ola 101 
Nisse 22, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 

132, 147 
Norlind, Ernst 13 
Nyström, Jenny 118 
Odel 49 
Ola 132, jfr Harr-Olan m.fl. 
Olof 135, 136 
Olson E. 73 
Osbeck 26 
Otto 151, 156, 157 
Palm 13, 14 
Pelle, se Veda-Pellen 
Per 131, 134, 135, 136, 147, jfr Ved- 

Perens 
Pernilla (Palla) 140 
Pettersson, Sv. 10, 22 
Ragnar 102 
Rietz 56 
Roloff 26 
Rosån 101 
Sinclair 49 
Sissa 39 
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Spjut 147 
Stina 45 
Ström 26 
Ström, Fr. 101 
Sven 34, 42, 43, 45, 49, 77, 78, 80, 

96, 97, 98, 124, 128, 162, 168 
Svensson, John 57 
Svensson, Jöns 7, 45, 87 
Swenning 36, 72, 73  

Truls 21, 40, 94, 95 
Trulsson 44 
Widegren 102 
Wigforss 67, 98, 99 
Wigström 10, 23, 26, 89, 101 
Viktor 113, 115, 117, 118 
Vintzell 14, 15 
Åke 122, 124, 125, 126, 127, 132 

5. Vardagsnamn, öknamn och patronymika. 
Barnakulla Sissa 39 
Drag-Lassen 24 
Eke-Jössen 18, 53 
Frille-Jössen 54 
Frille-Olan 19 
Frille-Per-en 11, 12, 19, 53 
Furu-Jössen 16, 17 
Göteborgs-Nissen 148 
Göteborgs-Pellen 148 
Göteborgsherarna 147 
Göteborgs-Sissan 147, 148 
Hacke-Hans-en 20 
Haralds Anders 19 
Haralds Hanna 
Harren 84 
Harr-Olan 84 
Hinastuna-Per 131 
Holmarna 61 
Holmaherarna 77 
Holma-Jon-en 61 
Hult-Eriken 96, 97 
Kanne-Nissen 52 
Kitta 11 
Klavers Elna 89, 96 
Klockare-Sven-en 34 
Knorr-Olan 84 
Knubbe 13, 35, 53, 54, 66 
Knubba-käringen 13, 169 
Knubba-lille-Sven-en 54 
Knubba-Per-en 13, 14, 29  

Knubba-Sven-en 54, 94 
Kola-Sissan 23 
Kroka-Lassen 96 
Kroka-Lussen 15 
Kräbbleboda Måns 28 
Lusse Nisse 22 
Lusse Sven 22 
Lussingen pl.-arna 22, 23 
Nisse, se under personnamn 
Pigga-Jössen 147 
Pigga-Nissen 147 
Påarpssmeden 24 
Ronna-Kittan 11 
Ronnens (R:s familj) 11 
Ry-Eliasen 54 
Råsaheren 153, 156 
Röena Jon 21 
Sibben 95 
Silla-Truls-en 94 
Skräddare-Olan 19 
Skäkte-Jössen 49 
Skäkten 52 
Skäkte-Sven-en 49 
Slaktare-Jössen 66 
Stöttinga-Majan 46 
Stöttingen 45 
Träsko-Mats-en 143 
Träsko-Pallan 140, 142, 143 
Tyken 40 
Ugglesläkten 148 
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Ull-Elnan 44, 45, 46, 47 
Ula-Jöns-en 46 
Vasa-släkten 148 
Veda-Pellen 135, 136, 139 
Veda-Per-en 134, 135, 136, 138  

Vite Måns 20 
Ängla-Hans-en 8, 9 
örnaherarna 147 
örna-Pellen 148 
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Rättelser. 

s. 10 rad 5 uppifrån står på kräjgen skall vara 
a laa föjle • » 
po lon 
pinnswinn 
vaudakajja 
ihop 
minnen 
Hö ä mojningen. 
hat 
slo on ' 
nu va da.. . . 
na ya konto. . . 
. . . pchno; 
»Jasså du . . . 
Huga S i 

»139 » 2 » » ho 

pa kräjgen 
o laa föjle 
pa lon 
pinnswin 
vandukaja 
ihob 
unnen 
Hö ä mojningen? 
hakat 

nu va da . . . 
na ja könw . . 
. . . pdkno, 
»Jaså du . . . 
Iduilast 
ha 

» 50 
» 60 
» 81 
» 88 

» 9 
» 8 
» 1 
» 10 

» 
» 
» 

» 
.» 
» 
» 

» 95 »20 » » 
» 96 » 22 » » 
» 111 » 1 » » 
»119 » 2 » » 
»119 » 5 » » 
» 124 » 7 » » 
» 131 » 6 » » 
» 133 » 4 » » 
» 135 » 1 nedifrån » 
» 136 » 5 uppifrån » 
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