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Inledning
Under mitt dialektforskningsarbete uppe i överkalix (utfört i många
etapper under tiden 1919-1948) har jag ständigt haft för ögonen
den oerhörda vikten av att i tid rädda vad räddas kunde av de
språkliga uttrycken för folkets egen, i många avseenden synnerligen
ålderdomliga gamla kultur, såväl den materiella som den andliga.
Men härvid har jag ej nöjt mig med att anteckna fristående termer
o. d., utan jag har, genom att lära mig tala överkalixmål och bemöda
mig om att söka vinna mina meddelares förtroende och vänskap,
förmått dem att själva öppenhjärtigt på sitt mål berätta allt vad
de vetat om den sak eller det sakförhållande varom det för tillfället
varit fråga, varvid jag direkt i fonetisk skrift nedtecknat deras berättelse eller yttrande. Naturligtvis skulle jag ha kunnat gå till väga
på det bekvämare sätt, som väl hittills varit det vanliga: att utfråga
befolkningen om alla fakta och termer, nedskriva dessa med fonetisk
skrift på ökm., och sedan själv på rspr. utforma den slutgiltiga
skildringen av en näringsgren, sedvänja etc. I stället har jag föredragit att föreviga överkalixbornas egna uttalanden om sig själva,
om sitt liv (särskilt den äldre generationens) under olika årstider,
sina näringar, tillverkning av redskap och husgeråd, om forsfärder,
marknader, bröllop, om äldre generationers tro på land- och sjörå,
om gamla huskurer mot diverse sjukdomar och ont, som hemsökte
folk och husdjur, om spökeri och trolldom etc.
Av ekonomiska skäl — de höga tryckningskostnaderna — har
emellertid en stor del av mitt material måst utelämnas, t. ex. berättelser om jakter (spec. björn-) samt mer eller mindre sannfärdiga
historier av mera allmänt innehåll, av vilka flera är präktiga prov
på överkalixbornas utpräglade sinne för humor.
Givetvis har jag hela tiden anlitat verkligt trovärdiga personer,
spec. sådana som av den övriga befolkningen ansågs ha »mest reda
om» det som saken gällde. Så ofta det varit mig möjligt, har jag
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låtit flera meddelare, i regel från olika delar av socknen, berätta
om samma sak, för kontrollens skull. Dessutom är det ju av såväl
sakligt som språkligt intresse att jämföra olika versioner. I synnerhet
beträffande den gamla tron på land- och sjörået samt beträffande
gamla huskurer o. d. har det varit mig angeläget att få belägg från
så många håll som möjligt. Rent språkligt sett torde jag genom
detta tillvägagångssätt ha fått med åtskilliga variationer rörande
uttal och en del syntaktiska förhållanden i målet.
Angående tillkomsten av och beteckningssättet i föreliggande
texter samt ytterligare dialektord och exempel i noterna må för
övrigt framhållas: Mina meddelares uppgifter, utsagor och skildringar
har jag alltid nedskrivit direkt vid åhörandet, aldrig efteråt ur minnet.
Och jag har städse försökt »avfotografera» det talade ordet så exakt
som möjligt. Inga försök har alltså gjorts att normalisera ords
ljudvalörer eller former. Det är ju en känd sak, att samma meddelare ofta har smärre skiftningar i vokalkvalitet i samma ord, ofta
tätt efter vartannat (i ökm. e a, a— a, o — a etc.) och likaså i konsonantkvalitet (i ökm. d t, g — k, främre g och k'- bakre g, k etc.)
samt växlande kvantitet hos både vokaler och konsonanter, vilket
allt i sin tur kan bero på tillfällig sinnesstämning hos den talande,
det personliga tal- och berättartempot m. m. Alla dylika skiftningar
har fått vara orörda. Detta tillvägagångssätt har givetvis medfört,
att det här och var förekommer »språkliga fel» beträffande predikatsformer, prepositioners rektion, meningsbildning o. d. (Dylikt har i
regel påpekats i noter.) Alla meddelare är ju ej lika goda berättare,
alla har ej lika fint språköra!
Somliga av mina meddelare har ägt en stor förmåga att klart
och exakt precisera ett ords olika betydelser, eller tillvägagångssättet
vid tillverkningen av ett enstaka föremål, eller ett skeende ute i
naturen — men de har saknat förmågan att sätta ihop sitt kunnande
så att det blivit en »historia» därav. [»Historia» kallade överkalixborna det mesta av vad de berättade för mig: vadmalshistorien,
tjärtunnshistorien, tjockmjölkshistorien etc.] I allmänhet har det
varit mindre svårt att få kvinnliga meddelare att berätta — i mer
än ett fall även om sådant som kan anses vara direkt mansarbete.
Läs t. ex. Kap. 2 »Hur man byggde sig stuga förr», berättat av
Greta Lindbäck (Gr. Lbk). Här visar hon prov på verkligt gedigna
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kunskaper i gammaldags husbygge samt god förmåga att åskådligt
skildra det hela.
Att jag genom mina forskningar uppe i överkalix lyckats undan
en säker död rädda en mängd fordom brukliga ord och uttryck
samt belägg för en äldre generations kunnande och tillvägagångssätt
vid utövandet av olika näringsgrenar och dagliga sysslor hemma
på gården — detta är mig en källa till stor glädje. En utökning
av det äktgamla språkmaterialet torde numera vara utesluten, enär
i skrivande stund så gott som alla mina äldre meddelare är döda.
Till alla dem som på olika sätt stött mitt arbete vill jag här
rikta ett varmt tack. — Detta tack når tyvärr ej mina avlidna
vänner uppe i överkalix. — Genom flera anslag har Humanistiska
fonden möjliggjort publiceringen av mitt arbete. Från Landsmålsarkivet i Uppsala har jag städse rönt stor förståelse och varmt intresse för att arbetet skulle kunna slutföras. Särskilt tackar jag professor Dag Strömbäck, som berett plats för detsamma i tidskriften
Svenska Landsmål, och docent Manne Eriksson, som bl. a. lämnat
mig värefullt bistånd i tryckningsfrågor.
Bromma i maj 1959.
Carin Pihl.

t - 598882

:j7,
•

LIVET I DET GAMLA ÖVERKALIX

ÖVERSÄTTNING OCH NOTER
AV

CARIN PIHL

SVENSKA LANDSMÅL OCH SVENSKT FOLKLIV
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Arbetet tryckt med bidrag ur
HUMANISTISKA FONDEN

Almqvist 8c Wiksells
BOKTRYCKERI AKTIEBOLAG
UPPSALA 1959

Anmärkningar rörande översättningen
I översättningen används:
klammer [ 1) omkring sådant som jag måst tillägga för att
få någorlunda acceptabel svenska; 2) omkring kortare förklaringar.
De längre förklaringarna sätts som noter.
parentes ( ) 1) där överkalixtexten har för översättningen onödiga ord, speciellt småord av typen »då», »så», vilka emellertid tas
med för att belysa överkalixbornas naturliga sätt att uttrycka sig;
2) där texten har best. form, översättningen kan ha både best. och
obest. form men med olika betydelser, t. ex. »hela vägen uppefter till
Angeså(n)». (Ängeså är byn, Ängesån floden); 3) där redan texten
har parentes.
En del av ökm:s ord saknar givetvis direkta motsvarigheter i rspr.
(enl. Sv. Ak:s Ordlista, 9:e uppl.) I dylika fall sätts asterisk * framför den på dialektordet konstruerade formen första gången den används i ett och samma kapitel, och ett sammansatt sbst. får där
dessutom bindestreck mellan ordets huvudleder, varvid en 1:a led
av typerna stege, stuga utsättes oförkortad. Ex. *drag-gåt, *svegelycka, *lunu-käpp. Förklaringen på ordet kommer antingen i fortsättningen av texten eller i not.
I texterna, särskilt de beskrivande, växlar ofta — ibland i samma
mening — de, vi och (ehuru ej så ofta) man. I översättningen används
ibland man mot textens de, särskilt för att undvika oklarhet. Mer
sällan har översättningen man, de även mot textens du, vi, oftast
av samma skäl. Pron. han, honom, hon, henne vid sakord (slån —
han, härvan — hon) ersätts i regel av den. Någon gång utsätts båda
pronomina, t. ex. s. 10 K 4 r. 1 Vikmansgården, den (eg. han), s. 11
r. 5 Den (eg. Hon) är rödfärgad, byggningen (eg. vinterstugan). Vid
benämningar på djur har han, hon ibland fått kvarstå. Eftersom
i ökm. den gamla genusindelningen i maskuliner, femininer och neutrer i stort sett har bibehållit sig beträffande sakord och djurbenämningar, använder genuina dialekttalande överkalixbor pers. pron. som
ersättningsord för dylika subst. i betydligt större utsträckning än rspr.
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gör med sitt enformiga och färglösa den, det. Därför har jag i översättningen åtskilliga gånger måst efter pron. den det sätta resp. subst. inom
parentes f. a. förtydliga sammanhanget, även där överkalixtexten
är fullt klar och entydig.
För övrigt följer översättningen texten så nära som möjligt. Beträffande predikatsverbets numerus blir följden härav en del inkonsekvenser, alltefter meddelarens språkbruk. Äldre överkalixbor hade
ännu på 1920- och 1930-talen, då mina flesta texter nedskrevs, i
stor utsträckning (dock ej konsekvent) bibehållit kortstaviga, plurala
preselasformer samt 2 pl. i imp. av både kort- och långstaviga verb.
(Se närmare härom Verb. 119 f., 125 ff.) översättningen vill avspegla
detta sakförhållande. Följaktligen: där texten har entydig plural
form vid pluralt subj., har översättningen detsamma. Vid övriga
verb används i regel sing., i enlighet med modernt skriftspråksbruk.
Kommateringen är ej den i vanlig normalprosa gängse — en dylik
existerar ju för övrigt knappast — utan följer meddelarens pausering
vid berättandet. Härigenom underlättas begripandet, utan att menings- och satsbildning, ordföljd etc. ändras nämnvärt.
Meningsbildningen i översättningen vill nämligen så troget som
möjligt avspegla meddelarens sätt att uttrycka sig, i vissa fall även
då meningen enligt rikssvenska begrepp är felkonstruerad. I några
typfall har detta påpekats i not, men i övrigt och speciellt där
läsaren ej gärna kan missuppfatta vad berättaren menar, har jag
(bl. a. av utrymmesskäl) låtit saken bero. Det skulle nämligen ganska
ofta tarvas en rätt vidlyftig omskrivning för att få dylika meningar
ändrade till riktig normalprosa, och sådana insprängningar här och
där skulle även påtagligt bryta mot stilen i övrigt.
Likaså har jag låtit en del småord, särskilt så (i betydelsen 'på
det sättet, sålunda') stå kvar; berättaren gestikulerade ofta förklarande, för att jag bättre skulle förstå situationen el. tillvägagångssättet, och använde därvid detta så. Se t. ex. K 9 s. 21 r. 1: 'gammelmor' Larsson, som berättade, gick utefter köksgolvet livligt utpekande
hur finnarna hade legat och sovit i täta rader på Klara-gårdens
köksgolv, precis som sillar packade i burk. K 24 har flera ex.,
särskilt s. 46 r. 16 »och slagit så undan för undan», varvid meddelaren i rian där vi stod dramatiskt utförde rörelseschemat vid tröskning med slaga.

Grov beteckning av överkalixmålet (ökm.)
För att nedbringa tryckningskostnaderna har jag för dialektformer i noterna utarbetat ett förenklat beteckningssystem, som i största möjliga utsträckning använder det svenska alfabetets bokstäver.
Men därutöver har det varit nödvändigt att tillgripa några extra
typer.
Landsmålsalfabetets motsvarande typer sätts inom parentes direkt
efter.
Vokaler:
a (a, a, a)
å (a)
e (e, a)
i (i, ä)
o (o, u)
ö (8)

u (u,
å (o, a, o)
å- (co)
ä (oe)
ö (o, o, 0)

Nasalvokaler :

Nasalering betecknas med ett litet, över raden höjt n efter vokaltecknet. Ex. bännd 'band', lengg 'lång', flainndj 'flänga', kgnmb 'kamm'.
Diftonger:

ökm:s diftonger är fallande, utom korta brytningsdiftonger.
ai (at, ak) päik 'peka', stå in 'sten', hållt ntr. 'helt', aitt r. 'ett',
ainggelsk 'engelsk'.
äi (c8{) såir 'sida', äint 'inte'.
ej (ek, q, ay) gin?, 'rem', våi/ 'väl', eint 'inte' (svagton.).
öy (ok, ok) gy 'öga', möynt 'mynt'.
4y (sfr) byl 'börda', dy! 'öl'.
do (o9, ap) mor 'mo(de)r', klåomp 'klump'.
äo (ceu) då on 'fiskstim', måor 'mur', /tios 'fähus', retost 'rusta'.
öo (oy, olt) 860 'saga', /öo 'lagom'.
io (y) hos
lios 'ljus' s.
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Konsonanter:
b (b, b)
cl (cl, et)
d ((j, cl) h6yd 'hyrde', böd 'böld'.
clj (j5) djåd 'gädda', ådje 'eggen', laindj 'länge'.

1 (1)
g (g, J, g, ,4)
gh (y) ha"gha 'hage'.
(h)
(i, 1)
k (b., k). Långt k-ljud skrivs kk.
1 (i)
(1, k) beiggli 'barnslig', gål 'gård'.
1 (2) baill 'betsel'.

m (m)
(n). ng-ljudet (v, g) skrivs ng. ng-ljud + g måste alltså skrivas
lm, ex. gengg 'gång'.
(//, ra,) kåv,v, 'korn', (Tv, 'aln', sgov, 'stolen'.
(p)
(r)
s (s). Uttalas alltid som s, ex. siå'ongg 'sjunga' (y. uttal siå'ongg).
Kombinationen stj skall således uttalas s+ t+ j, likaså skj, samt
sk frfr len vokal. Ex. stjemi 'stjärna', stfiot 'skjuta', stjir 'sked'.
g (g, s) tagg 'fors', fågk 'falsk'.
z (tonande s) goza (K 13 flera ex.).
t (t, cl')
(t, t) fött 'fört', hatt 'hårt', kwått 'kvalt'.
(v)
w (w) swety, 'svart', wåss a. 'vass'.
Sonantering.

Sonantering betecknas med en ring under ifrågavarande kons.
Ex. veltp 'vatten', håkit 'holme', kalt, 'kalv', swårv 'svarva', måst&
'murkna'. I ord av sista typen (nbågy.) har av typografiska skäl den
punkt (.), som rätteligen bort stå närmast under n, ovanför sonanteringstecknet °, måst uteslutas.
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Kvantitet.

Lång vokal el. diftong markeras med streck över vokaltecknet,
resp. över diftongens vokaliska komponent. Ex. är 'år', ros 'ros',
håir 'höra', söym 'sömma', po"ta-ii"*påta ftv, mota bort', stgr 'stad',
vår 'värre', sla-v', 'slå vad', bånnd 'band' ntr., linnd '*lända, landa',
bånnde 'bundit'.
Vokal och diftong utan längdstreck är korta, även framför en
kons. (t. ex. i målets kort sluten stav.), samt i målets många ord
med kort vok. i slutljud på grund av bortfall av slutkons. Ex. stär
'stå', stjer pres. 'skär' (men skår prät. 'skar'), grcis 'glas', blek 'bläck',
spek 'späck' (men späk a. 'spak'), tre 'trä(d)' (: tråire 'trä(d)et'),
bre 'bräde' (: bråire 'brädet'), ve 'vi', ve prep. 'med (eg. vid)'.
I målets jämviktsaccentuerade ord är vokalerna närmast före och
efter accenttecknet självfallet korta. Ex. mala 'mala', e"ta 'äta',
bo"ra 'borra', /i"ti 'tillåtit', sku"ri 'skurit', spe"te 'spettet', sko"tana
'skottarna (i båt)'. Om tecknet " se nedan under Accent.
Accent.

Accenttecknen (' akut huvudton, ' stark biton, ' svag biton,
gravis) placeras efter vokal samt diftongers vokaliska komponent.
Ex. reinnhåle K 3 n. 14, stå'or-fu"rino K 2 n. 23, atabek K 3
n. 15, berilll'ir K 2 n. 45.
I en mängd språktakter, i sht de som har en från rspr. avvikande
betoning, har accenttecken utsatts omedelbart efter de betonade
vok. el. clift., och mellan orden i språktakten sätts streck.
Jämviktsaccent: Tecknet " placeras efter den i regel intensitetsstarkaste stavelsen i målets jämviktsaccentuerade ord. Se för
Syr. I 50. Ex. se ovan!

Lista över meddelare
Nedanstånde lista över mina meddelare är — till stor del tack vare
benägen hjälp från pastorsämbetet i överkalix — i görligaste mån fullständig med avseende på namn, hemvist, födelse- och dödsår. I ett par
fall har det ej gått att närmare identifiera meddelaren. De av mig använda namnförkortningarna stå inom parentes. För geografiska förkortningar se särskild förteckning. K =kapitel. Beträffande bidragens systematisering inom kap. 36-40 se noter till kap. 36. Nedan upptages efter
namnförkortningarna vederbörandes bidrag.
Andersson, Per Olof, Alsj., f. 1851, d. 1934 (P. 0. And.) K 40 (3, 4).
Andersson, fru, bosatt i Svb. 1920 (fru And.) K 36 (35).
Bergdahl, Greta Sofia, Brb., f. Vikman 1854 i Grb, d. 1934 (Gr. Bergd.)
K 36 (24, 30).
Blom, Elias Eliasson, Kvj., f. 1846, d. 1927 (Blom) K 39 (1).
Brännmark, Erik Eriksson, Brb., garvare, f. 1867, d. 1945 (Brännm.) K 23.
Engman, Johan Robert, Brb., garvare, f. 1847, d. 1925 (Engm.) K 23.
Fredriksson, Brita Sofia, ö. Lj., f. Silverplats 1858, d. 1947 (Br. S. Fredr.)
K 18, 25, 36 (25), 37 (1), 40 (17).
Hansson, Kajsa Lena, Br., f. 1868 på Hä., d. 1957. Gästgivarfru i gamla
gästgivargården i Br. (Kajsa Hansson) K 36 (22, 28).
Hansson, Lars Henrik, Jock, f. 1847, d. 1921. »Backgårdsgubben i Jock.»
Specialist på tjärbränning. (L. H. Hansson) K 34.
Henriksson, Jonas V., ö. Lj., f. 1888, d. 1949 (J. V. Henr.) K 36 (5, 27).
Henriksson, Oskar, ö. Lj., f. 1868, d. 1950 (0. Henr.) K 27, 36 (31).
Henriksson, Sofia, He., f. 1869 på Hä., d. 1953 (Sofia Henr.) K 24, 36
(3, 7, 21, 26), 40 (20).
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KAPITEL 1

Årets arbeten i Överkalix på 1870-talet
S. 1-4*

Nog ha de fått arbeta mycket, kvinnor och män, på 1800-talet.
Det har inte funnits en maskin, varken för kvinnor eller män, och
inga jordbruksredskap [eg. *jord-don]l som har varit något för männen. Här har inte funnits varken skyffel eller gaffel här uppe i norden.
Om våren då de började att köra ut dyngan, så hade de bara små
små spadar. Spadkaftet2 var av3 trä, (och) brett i ena4 ändan och vässat ytterst(i). Och så lät de smida sig spaden av järn, och den var
vässad i ändan som skulle spadas ned mot jorden. Och så satte de fast
den på spadskaftet i den ända [av skaftet] som var vässad. Och med
sådana spadar fick de stå och lägga på [lass] dyngan. Och kvinnorna
måste vara med om att [eg. uti] lägga på varje dynglass. Då de skulle
till [att] bereda jorden för vårsådden [eg. vårann-göra]5, så bredde de
ut dyngan med spadarna, och sedan tog de sig en räfsa och hackade
sönder6 det mycket smått. Då det var färdigt, så gick' männen [att]
plöja', och kvinnorna måste gå' [och] *spada' kring varje åkerstycke
och var liten sten i åkern. Och så fick de dra: på helas dagen. Och så
hade de små små harvar, som de skakade9 över med, förrän de skulle
gå7 [och] så7. Så måste hustrun i gården ta en korg på armen och gå'
[och] så". Och så skakade9 de ned säden med en liten pinnharv. Då de
hade färdigt sått ned kornet, så satte de potatisen, gjorde små långa
sängar på landet. Och så stötte en ned med spaden, så det vart hål,
och den andra kastadel-° ned potatisarna. Och det var potatissängar.
Då de hade vårsådden färdig, då släppte de ut kreaturen, och så
började kvinnorna att sopa upp ute, vägarna och vägen till älven el.
sjön [eg. *framvägen] och backen (som går ned till vattnet, där man
landar"- båtarna). Och så sopade de var och en inom sitt område, så
det vart så rent och snyggt hela8 byn igenom. Och männen de brukade
* Sidouppgiften hänvisar till Fonetisk text s. 1-80.

94

cAarx PrEEL, ÖVERIKALIXMÅL

fara, då de hade färdigt [eg. bort] vårsådden, i timmerrensningen på
älven, mota bort" timret från ängarna och från avorna, så det skulle
få driva iväg" ned till Kalix. De brukade ha timmerbom vid Bruket
Gyljen] och i Nybyn, och så brukade karlarna fara7 dit [och]
lägga7 timmerflottar och flotta ned dem till Kalix. Och somliga hade
sågat plankor om vintern hela vägen uppefter [eg. allt uppefter] till
Ängeså(n). Och de som hade plankor där, så måste de dit upp, då
älven hade gått upp13, [och] knippa ihop plankorna. De hade väl 12
plankor uti varje knippa. Så rullade" de ned knipporna i vattnet",
och så fick de driva" själva, knipporna, nerför älven. Och så måste de
fara [och] ro i land13 dem på edet. Och var och en hade märkt sina
plankor. Och så lade de dem till flotte och for med dem till Kalix,
och så sålde de dem där.
Och då kvinnorna hade färdigt sopat upp, så började de att skura
upp husen och tvätta kläder till midsommar. Så skurade de upp fähuset och lidret och stallet. Och så brukade de flytta ut [och] ligga i
stall-lidren över sommaren. Så tvättade de upp bakstugorna och
flyttade dit och bodde där över sommaren. Sedan bar det till [att]
skura upp byggningen, då de hade flyttat ut. Och så sopade de innertaken och kritade (upp) kakelugnarna [eg. murarna] och översköljde
väggarna med varmvatten, så det skulle ta bort dammet och bli rent.
Då de hade skurat upp färdigt alla husen, brukade en flicka gå upp på
taket; och där det var mycket högt, brukade de ha en karl med sig upp
på taket, för att flickan var rädd. Och karlen bar upp lerämbaret och
kritskålen. Och så ler-beströk [eg. klemade] flickan skorstenen [eg.
murpipan] och kritade den sedan" hon hade bestrukit [den], så den
vart så vit och snygg. Och så brukade de ler-bestryka husfoten [eg.
stenfötterna] och krita upp den [eg. dem] också. Och det bruket var
det i varje gård.
Då de hade färdigt skurat upp, brukade de gå [och] ta sig rönn och
hägg och sätta in i öppna spisar. Och så tog de sig en spånkorg37 och
gick7 till skogs [att] raspa av [eg. stryka in7] enris, och tog hem med
sig. Då brukade de om midsommaraftonsmorgonen strö ut riset inne
på varje golv i hela8 byggningen, så det vart så snyggt och luktade så
gott.
Efter midsommar så brukade kvinnorna skynda sig och väva
någon väv, tills de skulle ut [och] slå. Och" karlarna brukade, då det
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höll [på] att bli nära till bärgningen, gav de sig av till skogs och högg
sig aspar till räfsskaft", och lieskaft" högg de sig av gran, och räf 5halsar av björk, och små rönnkäppar till pinnar i räfsan, och långa
smala häggar till *hö-svegarls. Då det var färdigt ställt i ordning, all
slåtterredskap [eg. *lie-donl, så gick' de [att] slå", kvinnor och män.
Så steg de upp och gick' [att] slå" klockan 12 och 1 om natten. Och
så höll de [på] att slå till klockan 5 och 6 om morgonen. Då de hade
färdigt slaget, så åt de och gick [att] vila. De måste slå om natten,
för att det gick lättare [att] slå, då gräset var blött avs dagg, då det
inte fanns slåttermaskiners°, utan de måste slå med lie. Då de hade
vilat" till klockan 8, så gick' de [att] breda" strängar, [av] det de hade
slagit om natten. Då de hade brett strängarna, gick' de [att] breda"
såtarna. Då de hade brett såtarna, gick' de [att] räfsa' till det de hade
slagit. Då de hade färdigt räfsat till, gick' de [att] vila', mitt på,
dagen och medan höet skulle torka, som de skulle häva in i ladan.
Då laduhöet var torrt, gick de [att] föra in det i ladan [eg. *lada],
räfsade ihop höet till en sträng och lade hösvegen bredvid" strängen,
och så famnade" de ihop höet med räfsan och lade [det] i *svegen.
Då de hade lagt svegen full, så tog karlen uti *svege-skaftet" [dvs.
grövre ändan] och trädde svegskaftet genom *svege-lyckan [ = en
snara i tunnare ändan av svegen], och vickade till bördan, så flickan
räckte sveglyckan till [att] dra åt höbördan, och karlen höll" i svegskaftet. Och så tog han svegskaftet på skuldran", och flickan lyfte
upp höbördan åt honom. Och så gick han med den ti1122 ladan, vändes"
sig om och satte höbördan i ladudörren, rullade in den och drog ur
svegen. Då de hade färdigt Mat" in höet som var torrt, så då gick'
de [att] sätta": räfsa ihop små hopar efter helas *hö-dyssjan, för att
det inte skulle lägga sig" så mycket dagg i det om natten, och för om
[ = för den händelse att] det skulle komma regn. Och då var det färdigt
för den dagen.
Då höbärgningen var färdig, så började de med skörden. Så fanns
det inte skördemaskiner [eg. *skära-apparater], utan de måste skära
med skära(n). Och det var tungt. De fick stå krokiga helas dagen.
Så brukade de rycka upp [åt] sig till band av sädens°, skakade ur det
jorden och vred en lycka [eg. lyckan] i toppändan, där axet var, delade sönder" bandet och lade ut det på åkern [eg. stycket]. Och så,
skar de säden [eg. åkern] och lade ini bandet, tills bandet var fullt.
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Och så vred de åt bandet och vände om det, och då var det färdigt.
Då de hade hållit [på] att skära så hela dagen och binda, tills det höll
[på] att bli [eg. vara] mörkt, då gick7 de [att] *kasa7: plockade ihop
banden. Då de hade 15 band i varje kas, det räknades [ = så räknades
det] för skyl. De lade först 5 band nederst [eg. ned å [jorden]], och så
4 ovanpå, och så 3, och så 2, och så 1, och då var skylen full. Då de
hade kasat färdigt, brukade männen bära dit [åt] sig kornsnesarna,
[och] reste upp en kornsnes mot varje kas, så de skulle ha färdigt, då de
skulle sätta skylar [eg. skyla] om morgonen. Då steg de upp7 klockan
3 om natten [för att] börja att skyla7, så de skulle ha färdigt skylat
till frukost [eg. morgonmålet]. Där de var tre karlar, så brukade en
stöta ned snesarna och två skyla på snesarna. Då skylarna var torra,
så brukade de bära in [dem] i rian, sticka upp [dem] på stängerna och
torka. Och så eldade de rian, så skylarna vart torra. Då de gick?
[att] lada7 in skylarna, så lade männen ut skylarna med *skyl-lyftaren.
Skyllyftaren var en lång stör med [eg. och] järn i ena4 ändan till [att]
haka på snesen och lyfta upp den ur jorden, så skylen stjälper omkull.
Då de hade lagt ut skylen, så tog karlen smalare32 ändan av skylsnesen
och kvinnan [tog] i grövre ändan och gick bakom [honom], för att det
var lättare [att] bära. Och så, på det sättet, bar de in skylarna. Somliga kunde ha ända till flera hundra skylar.
Efter skörden då, så räckte det [att] hålla på med potatisen och
tröska till Mikaelimässan [för] kvinnor och män. Efter Mikaeli så
brukade kvinnorna spinna stickgarn33 åt sig och stundom vävde" de
ju någon väv. Och så brukade de baka upp [ = baka ett större förråd
av] bröd, just före jul. Och männen brukade ge sig iväg7 till skogs,
långt bort, [och] bygga7 sig hus, som de skulle bo i, då de skulle köra
timmer om vintern. Och somliga tog upp tjärrika35 rötter för att göra
[eg. laga sig] någon [tjär]dalo och [få] någon vinterförtjänst. Och
från jul och till vintermarknaden brukade männen köra (sig) hem hö
och ved. Vintermarknaden brukade vara den 17 och 18 januari. Och
kvinnorna de brukade sticka strumpor och vantar mellan de där
helgerna.
Då de hade gjort bort [ = blivit färdiga med] vintermarknaden,
utrustade männen sig [för att bege sig] till skogs, utrustade sig [eg.
*nästgjorde sig36] med mat och hö för en månad och ibland ändå
längre. Då brukade kvinnorna, då de blev hemma ensamma och
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vart av med männen, ta ned ullspånkorgarna37 från hyllan och
skrubba" ihop till vadmalsväven, och skynda sig att spinna det, så
de skulle hinna väva det fort, och få skicka ned det till Kalix och låta
stampa [det], så de skulle få lösa ut" det, då det var färdigt vid midsommar, då Kalix-färgaren kom upp till överkalix. Då var vadmalet
färdigt. Då de hade vävt vadmalsväven, så brukade kvinnorna av
Vårfrudags-ullen spinna till kjolar åt sig; det var den ull de klippte av
fåren omkring Vårfrudagen. Och männen brukade komma hem och ha
kört färdigt timret till framåt påsk.
Sålunda rullar" det på i världen, hela° vår levnadsvandring, medan"
vi äro här i jämmerdalen".

KAPITEL 2

Hur man byggde sig stuga förr
S. 5-9

Då karlarna funderade på [att] bygga sig [en] stuga, så måste de
[först] ge sig iväg' upp i skogen [och] rival sig näver av° björkarna,
medan björken 1öpte3. Så lade de ut nävern, så den inte skulle rulla°
ihop [sig], som en hög ovanpå5 vartannat, och så lade de två stänger
tvärsöver näverhögen, och så tunga stenar därovanpås, så den skulle
räta ut sig. Och det kallade de klammer°. Och det skulle läggas till
vattentak.
Sedan gav de sig iväg till skogs och högg sig timmer till stugan, och
täljde upp7 det [groft med yxa] på bägge sidor. De som hade längre
[väg] efter timret i skogen, brukade (de) tala med byn° [ = byborna],
som for efter ett timmerlass var [ = varje bonde] och körde hem det.
Och det körde de gratis [eg. för ingenting]. Det var så vanligt inom
byn [att] hjälpa [eg. hjälpa till med9 varandra. Då de fick hem
timret, så började de (att) timra. Och då högg de stora skåror" i
ändan av stocken [eg. timret], där som [det] skulle bli knut. Och så
hade de [ett] *rijärn", som de *dadel° stocken [med]. Då drog de
utefter stocken med rijärnet, och då vart det en rand längs efter hela
stocken, så de skulle [kunna] se [att] tälja rakt. Och den där randen
kallade de draget". Så började de att hugga draget. Och det högg de
7-598882 C. Pihl
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som en liten ränna utefter stocken. Och så lade de en annan stock
ovanpå och lade i(ni) draget den sidan som var rund. Och så fortsatte
de på det sättet, tills de hade timrat upp stugan till väggbandet. Och
då de hade [kommit] upp till väggbandet, då började de att bygga takröstet. Och röstet (det) skulle timras och stockarna sågas av, så de vart
i kortare och kortare [stycken], tills det vart vasst översti från' ömse
sidor. Och röstet (det) brukade de nara", borrade hål i stockarna, och
så gjorde de sig träpinnar och kilade ned i hålet. Och [i] stocken, som
de skulle ha ovanpå5, hade de borrat hål, och så rullade4 de ned den och
satte den på pinnarna i hålen, och så slog de ihop det med släggan.
Då de hade timrat färdigt, så märkte de upp det, varje stock,
förrän de tog ned det, så de skulle se, då de skulle föra upp [eg. bära
uppu] det, [att] få det riktigt [ = i rätt ordning]. Sedan lade de ut
det, d.v.s. (att) de plockade ner alltihop. Så gav de sig ut' i skogen
[för att] skaffa" sig björnmossa, och det skulle de ha till *myssne"
mellan stockarna, det fanns inte drev den tiden. Då de fick hem mossan, då bar det till [att] uppföra [eg. bära upp"' stugan. Då lade de
först knutstenarna. Och det var (av) kullersten". Det skulle vara en i
vart hörn. Och första stockarna som de hade timrat, dem [eg. detj
lade de på knutstenarna ett varv, och det kallades för först-varvet
( = det kallades första varvet). Och så hade de gjort sig en passare av
en brädbit till [att] väga av [med], [för att se] om det stod [eg. skulle
stå] vågrätt. Och så började de att täta", lägga mossan" ini draget
eller fåran utefter hela stocken, allt det som gick [in] dit i draget, så
det skulle bli tätt. Då de hade tätat med mossa upp till väggbandet —
de tätade inte högre upp då — så satte de dit »röte-åsarna», två på
ömse sidor om röstet, så de gick över hela stugan. Det blev som fyra
»röte-åsar». Och mitt överst i röstet kroppåsen [ = takåsen], och det
var en grov timmerstock, som gick över hela stugan från båda röstena.
Så högg de (sig) små tallar och klöv sönder, och det hade de till
*röte" under vattentaket. Nävern, som de hade tagit, den körde de
hem. Så bar det till att [ = började de] lägga nävertaket. Då lade de
*takrötet först då på takåsarna, och så lade de ut nävern på rötet,
tills det vart lagom tjockt, så det inte skulle läcka.
Så högg de sig takved, och den skulle vara av gran [och] nästan så
grov som en arm. Och från den skalade de av barken och sågade av den
lagom lång, allteftersom taket skulle vara. Och detta lade de ovanpå
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nävern. De borrade hål genom varje takvedsträ i smalare ändan,
ungefär en och en halv" *kvartella från ändan. Och så rev de upp åt
sig långa grankvistar av granarna — d.v.s. de rev av barken från
grankvistarna — och det hade de till [att] träda takveden på, så de
skulle hålla[s] ihop, takträna. När de då lade upp takveden, så skickade
en upp takveden, och den andre satt på taket och tog emot och trädde
den där grankvisten genom takvedshålen. Och då skulle det läggas på
ömse sidorl° på en och samma gång, och kvisten skulle trädas genom
varje trä; först tog man träet från ena sidan [av taket] och trädde
igenom, [och så från andra sidan20] och så undan för undan, tills taket
var fullt, och då stod takvedsändarna i kors, de som var dragna på,
kvisten, så det vart som ett kors överst i röstet längsefter hela stugan.
Och nedre ändarna av takvedsträna (de) äro inte fastsatta alls [eg.
något], de äro alldeles lösa.
Då de hade färdigt med att lägga takveden, så satte de takbräden
på båda gavlarna av stugan, så de(t) skulle hålla emot näverändarna,
så de(t) inte skulle blåsa upp. Och de [se. takbräderna] skulle sitta.
jäms med taket, så det skulle bli snyggt. Det kallade de takskida.
Då de hade slutat föra upp [eg. burit upp] den [ = stugan] och lagt
taket, så började de (att) lägga stenfoten. Och den lade de av små
kullerstenar21, och fyllde igen varje hål med smärre stenar. Och så,
lade de in golvstockarna i stugan och grävde22 upp (åt sig) en liten
källare. Och jorden som kom ur källaren, den skyfflade de in i mullbänken, som de hade gjort (sig) inne i stugan kring väggarna. Och
mullbänken, det är att de ha satt en stock runt omkring inne i stugan
ett stycke från väggen. Och mellanrummet mellan stocken och väggen
skall fyllas igen med jord, för att det skall bli varmt.
Till golv hade de kluvet virke, som de skaffade sig från stora furor23.
Eftersom det inte fanns såg, så måste de klyva det. De fick två tiljor
ur varje fura. Nog var det arbetsamt [att] klyva. De satte träkilar (in)
i träet, och så slog de sönder det med kilarna och yxan, mitt längsefter furan. Sedan måste de med yxan grov-tälja [eg. flänga upp24] det,
så det vart någotsånär lagom tunt till golvtilja. Så hyvlade de den
kluvna sidan (det är den bättre sidan) i tiljan, och den vände de
uppåt. Och undersidan [den] måste de tälja ur [eg. flänga ur], där
den skulle läggas på en golvstock, så det skulle ligga stadigt. Och så
narade 12 de ihop golvet, då de lade in det, de borrade hål i en tilja och

100

CARIN PIHL, ÖVERKALIXMÅL

satte pinnar i den andra tiljan, och så slog de ihop det. Nog var det
ett snyggt golv, då de hade lagt in det. Somliga tiljor var upptill 225
kvartel breda, och somliga [ = andra] var ju smalare.
Sedan sågade de upp hål till fönster och dörrar, efter den storlek de
skulle ha [eg. vara]. Då de sågade upp till dörrar, så lämnade de halva
nedersta stocken till tröskel. Och om den var för låg, så satte de på ett
trästycke. Och tröskeln, den var 1 kvartel hög.
Och så högg de in *drag-gåter28 för dörrar och fönster. Draggåterna täljdes av en ribba, och så sågade de av den så lång [som]
dörren skulle vara. Därpå högg de upp i stockändarna liksom en fåra
så lång som dörren skulle vara. Och in i den skåran" slog de in draggåten, så det skulle hålla ihop timmerstockarna [d. v. s. så timmerstockarna skulle hållas ihop]. Och då var det färdigt att sätta in dörrkarmarna. Och de skulle sättas ihop i fyrkant, så de vart så stora som
dörrhålet. Och så hade de hemsmidda gångjärn. Detta hade de, små
smedjor, och brukade smida själva, hakar och gångjärn och lås. Så
satte de på [ = hakade de på] dörren i dörrkarmarna, och då var det
färdigt att dra igen28 dörren. Och [med] fönstren gjordes på samma
sätt som [med] dörrarna, då de skulle sättas in i väggen. Och [på] den
tiden hade de inte mer än ett par fönster, inga innanfönster [eg.
dubbla fönster] om vintern, så fönstren var som snödrivor29, fulla av
[eg. i] is, så de såg inte igenom [dem] utan måste peta upp39 något hål
genom isen. Då de började (att) förstå sig på att sätta i dubbla fönster, så brukade de sätta dem utanpå" (-..'på yttre sidan).
Men de måste ha mur [ = eldhärd] i stugan också. Då måste de slå
[eg. sätta] tegel till muren. De tog upp lera ur någon lergrop32 och
körde [hem] sand. Och då leran hade torkat, så det gick (an) [att] slå
sönder [den], så gjorde de (sig) en lerlave av bräder. Sedan skyfflade
de dit leran på laven. Och så lagade de sig [ = gjorde de i ordning åt
sig] stora k1ubbor32 av smågranar till [att] slå sönder leran med, så
den blev fin. Då de hade slagit sönder den färdigt, skaffade de sig
vatten i en så, och så blandade de ihop sanden och leran. Och så
grävde22 de en grop i mitten av [eg. mitt-å i] 1erhögen33, och så öste de
dit vatten i gropen och rörde ihop, tills det vart lagom tjockt, som en
gröt. Då de hade detta färdigt, så drog de av sig skorna, kvinnor och
karlar, och så klev de in i den där lerdegen, så många de var, och
trampade" med båda fötterna, allt vad de orkade [eg. var goda för],
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tills det vart så sams [ = av samma konsistens alltigenom], att det
inte fanns någon hård bit i den där degen, och så det släppte från fötterna. Och då var det färdigt att slå [eg. sätta] tegel. Och tegelf ormarna35 hade de gjort av brädbitar, nio tum långa och tre höga, och
bredden var fyra tum, men (att) de hade ingen botten. Och somliga
hade större, ända till tio och tolv tum långa. Då leran var färdig, så
lade de långa bräden utefter marken (eg. jorden), och så tog de vatten i
ett ämbar. Så blötte de tegelformarna i ämbaret, och så tog de sand och
strödde36 sanden ini formen, runt omkring, och så satte de formen tvärsöver brädet, som de hade lagt ut" på marken. Så tog de av leran, som
de hade på lerlaven, och så knådade" [de] ned [den] i formen, tills den
var full. Och så blötte de handen och strök ovanpå formen, så stenen
vart jämn. Och sedan fattade de tag i formen och ryckte upp den från
leran, och då var tegelstenen färdig. Och sedan gjorde de så, tills
brädet var fullt, och så fick det stå, tills det vart torrt. Och då tegelstenarna var torra, så bar de in dem i ett tomt hus. Och somliga
plockade ihop dem utomhus och täckte över med bräder, d. v. s. som
ett tak lade de, så det inte skulle blötna" sönder, teglet, då det regnade. Och då var teglet färdigt."
Då hade de inte lagt" undertak [ = innertak] i stugan. Det spikade
de fast i takåsarna, och det var av bräder. I stuggolvet sågade de upp
ett hål ovanpå källaren. Och så spikade de ihop en lucka av bräder och
satte gångjärn i [den] och satte fast [den] i golvet till källarlucka, så
de vek upp [ = fällde upp] den, då de gick ner i källaren efter potatis.
Och då de kom upp, så vek [ = fällde] de igen den, och då vart det som
golv.
Nu skola de till [att] mura. Då *sporra" de ihop en spishylla"
av tjocka bräder. [Att] sporra ihop bräder, det är då man med ett
stämjärn slår ur små trekantiga hål i ena ändan av brädan, och så
göra de liksom tänder i ändan av den andra [ = nästa] brädan, och
så skjuter de ihop ändarna. Och så sågar de av bräderna utanom, där
det är satt ihop (-'utanpå brädan i hörnet som de har satt ihop)", så
det blir jämnt. Spishyllan, den satte de i en vrå i stugan, där muren
skulle vara. Och i den vrån, där hade de tomt, inte något golv. Och det
var spisrummet. Och det skulle fyllas med stenar och lera och sand
och [ = som skulle] stötas ihop riktigt [ = ordentligt], så muren inte
skulle siga." Därpå murade de i vrån, ovanpå fyllningen i spisrum-
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met, tills det blev jämnhögt med övre kanten av spishyllan, och den
[ = hyllan] var ungefär en aln hög från golvet. Sedan murade de en
lid" [d.v.s. en sluttning] uppefter varje vägg, och de liderna gjorde
de tjocka och hade rören genom [ = lät rören gå igenom dem], så
röken skulle dras upp och muren (skulle) bli varm. Och så murade de
ihop den [ = muren] mittpå, så det blev bara som en liten öppning,
där alla rören kom ihop och röken gick upp. Och med den lilla öppningen fortsatte de, tills de var ovanför" röstet. Och det kallade de
murpipa. Och det de murade nedanför där de tog ihop den, det kallade
de *murskordan" [ = spiskåpan], och det var som ett valv, och det
var taket över där eldstaden skulle vara. Där hade de elden och där
kokade de. Och så brukade de förr [eg. gammalt] låta gjuta åt sig i
masugnen en järnspishäll. Och den satte de in då ovanför spishyllan,
där de hade murat, så de slapp hålla på att vitmena. Och det var
mycket renligt" och vacket.
Då ha inte så få ( = somliga) haft bara ett rum och ingen förstuga,
så de ha haft stugdörren [gående] utåt. Och de ha varit så nöjda och
glada, då de ha fått sig [ = skaffat sig] den där stugan, så de ha tyckts
[ = tyckt att de] må lika" bra som konungen.
Somliga ha timrat sig kök och kammare och förstuga. Och det ha
de kallat femväggsstuga. Och den har kostat omkring trehundra
kronor.
KAPITEL 3

Rengöring inomhus i Överkalix på 1870-talet
S. 9-10
Då jag var barn, för 60 år sedan, så fanns det inte några målade
möbler'. Och det var inte bara i en2 gård, utan det var överallt3. Om
hösten, då det skulle till [att] frysa och bli vinter, brukade de ta sig
en spade och en så och sätta på en kälke [för att] ta sig sand från sandgropen4, så de skulle ha för vintern till [att] skura [med]. Och sandsån
brukade de oftast5 ha inne i fårhuset, så den skulle hålla sig tinad°
[ = inte skulle frysa].
Då det bar till [att] skura om vintern, så tog de in varmvatten åt
sig i en så från fähusgrytan och sand i ett litet ämbar. Så tog de sand
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och en trasa och skurade bord och stolar och sängar och panelen
kring dörrar och fönster, allt det som fanns inomhus, det lilla.7 Då
de hade skurat allt smått7, så tog de en järnslev [ = järnskopa] och
östes vatten från sån ut på golvet. Så tog de sand ur ämbaret och
ströddes [på] hela golvet. Då de hade strött, så tog de skurkvasten.
Och den var gjord av den ombundna ändan" av en gammal sopkvast.
Så lade de den gamla skurkvasten under sin bara fot [eg. under barfoten] och tog en käpp i ena" handen och gned varv med foten och
kvasten utefter golvet. Och stundom fick de fara det [ = skura över
det] flera varv [ = gånger], så de skulle vara säkra [på] att det skulle
bli vitt. Och käppen måste de ha, så de skulle kunna [eg. vara goda
för] stå, då de skulle gnida. Då det var färdiggnidet (så) då sköljde"
de. Den ena" kvinnan hade kvasten i handen, och den andra hade
vattenskopan. Och ett rännhål" hade de innerst i rummet till [att]
sopa ned vattnet genom. Hon som hade kvasten, hon sopade ner
vattnet, och hon som hade skopan, hon öste på [eg. gav på] vatten,
så det skulle gå lättare [att] skölja" ner sanden från golvet i rännhålet. Då de hade sköljt" färdigt, så lämnade [ = lade från sig] den
andra kvinnan skopan, och tog en kvast, hon också, och så bar det
till [att] sopa torrt då för dem bägge två. Och [de] sopade och lade åt,
så det vart torrt, och de var genomsvettiga [eg. i ens svett], bägge två.
Då de hade färdigt, så slog de upp dörren på vid gavel", så det skulle
få komma in köld, för att golvet skulle bli vitare. Och då blev det så
vitt som (ett) elfenben.
Jag var 20 år, innan skurborstar kom i handeln här uppe i Överkalix.
KAPITEL 4

Gamla Vikmansgården i Ängeså och livet där förr
S. 11-13

Vikmansgården, den [eg. han] kallas Norr-i-hed'. Förr, medans
vi var på västersidans, så satt4 [ = bodde] vi på en hed vid Ängesåns.
Och så fick vi heta Norr-i-hed. Innerst i byn ( = nordligast i byn) var
vi. Sedan flyttade vi över på östersidan, på Kvarnheden. Det kommer
en ås [ = älv], som de kallar Kvarnåns, ett stycke längre in7 [ = längre
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norrut] då, och därför hette det Kvarnheden. Nå, då hade vi två
stugor, för det förstas bagarstugans [ = sommarstugan] och för det
andras vinterstugan. Och så ladugården och stallet och bastun och
härbret och torkrian och maskinhuset. Vi brukade tröska i maskinhuset. Tröskmaskinen brukade karlarna dra [eg. de dra, karlarna].
De drog själva och tröskade till hundratio skylar om dagen. Men nu
ha de skaffat sig [eg. lagat sig] *vandringen*, som de kör. Tröskvandringen är som [ett] hjul, som de kör runt omkring, så de inte behöver" dra mer. Men nu håller de på att sluta [med att] så åkern. De
ha lagt igen den ( = lagt igen åkern) till träda.
Den [eg. Hon] är rödfärgad, byggningen [eg. vinterstugan]. Den
ligger i nordsydlig riktning [eg. ligger söder och norr] längs efter ån,
på åbacken. Den andra stugan (bagarstugan) står innanför" [ =
längre från ån] då [i] öster och väster. Och stallbyggningen efter samma
*ränta som bagarstugan. Och så fähusbyggningen. [ = ladugården]
längre åt öster emot [ = i vinkel mot stallet], den står söder och norr
[ = i nordsydlig riktning]. Vi kallar det ränta, då de står [ett] efter ett
[ = i en rad], uthusen. De står efter en ränta, brukar vi säga, då de
står så där i bredd. I vinterbyggningen där är köket på sydändan, och
så kammaren mellan och förstugan [ = kammaren och förstugan i
mitten], och så två kammare på norrändan. Och så bastun [eg. tvättbadabastun] där innanför". 11 då ( = innanför'. " gården). Och
bastun är bara med [ = har bara] fyra väggar, och en stenugn [finns]
ini den och en lave att sitta på. Då man badar bastu, ska man sitta
på laven och ge på [ = slå vatten på] ugnen, så det fräser och kommer
värme. Sedan slå vi oss med badkvastar eller lövkvastar och gnider. Och
det är [själva] hälsan. Och så sköljer" vi över oss kylslaget [eg. kallaktigt] vatten. Inte ha vi alls brukat springa i snön.
Och vi hade en laxpata ovanför Linkan" ( = ovanför Linkaåfallet")
i Ullåtån." Och där fick vi mycket lax. Det är en mil från Ängesån till Linkaåfallet", men så var patan en fjärndel [ = 1/4 mil]
ovanför Linkan". Då var det roligt, då vi brukade vara" [och]
vittja" och fick laxarna. Inte var det allvärst [ = så överdrivet många]
i vår tid. Vi kunde få till femton och närmare tjugo stundom. Men vår
morfar, han talade om, han sade sig" få [ = sade att han fått] [upp]
till sjuttio. Det var före vår tid. Han var en gammal fiskgubbe [ =
fiskargubbe]. Det sägs" att han fått så mycket, så han säges" ha fått
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salta och om höstarna farit" till Kalix med båtlaster — i filmjölkstunnor! — och sälja" — det var stora tunnor det! — på [eg. till)
höstmarknaden.
Där" har varit så dåligt med säd [eg. åker18]. De sägs18 ha måst
[eg. fått] äta barkbröd. Men han [ = morfar] sade, att de behövde inte
lida någon nöd, för det att [ = ty] de fick så [mycket] lax och fågel,
de hade mat19 av sådant. Och så hade de tolv mjölkkor. De sägs"
ha fått fil och vad de ville äta av kreaturen, kött och mjölk, då de
hade så mycket [eg. väl av] kreatur, fast de hade dåligt med bröd.
De fick äta sådant, då de hade dåligt brödet [d.v.s. dåligt med bröd]
(går det an häva det!) [ = går det an att formulera det].
Och morfar han hette Finn-Jossa. Vår morfars far var från Lautakoski29, han var finne. Det är långt uppefter [ = uppåt] och österut
[eg. öst-över], detta, ovanför Kengis21. Därför fick vår morfar heta
Finn-Jossagubben. Kengis är en by, som ligger ovanför Tärendö,
långt uppåt och åt öster. De brukade vara till [ = resa till] Kengis,
Ängeså-handlarna, till marknaden22. Det var i vår uppväxt. De var"
[för att] köpa" gott åt oss till julhelgen. Där fans allt, lappvaror
[ = vad lappvaror beträffar], på den marknaden. Lapparna hade
forslat dit varorna. Det var blod och fett och gott renkött, och gäddor23 och färsk torsk och färsk sik. Renskrajerna" hade kommit med
pulkor, fulla med sådana lappvaror. Och det var roligt [att] få hem
sådant till julhelgerna. De for alltid till Kengismarknaden och tog
hem sådant åt oss.
Förr fanns det ej någon landsväg från Lansjärv till Ängeså(n).
De måste färdas allra först över Lansjärv[sjön], ro något sånär [ = c:a]
1/4 [mil], och så var det en smal skogsväg tvärsöver berg och dalar.
Det var nog en mil. Och så kom vi fram vid Telm-vägen25 till Ängesån.
Och så var det mil utefter älven då [att] färdas till byn. Och då kom
vi först till Stridsmansgården, så hette den, yttersta [ = sydligaste)
gården. Och så hette den Åt", andra gården, och det var nog för att
den var [ = låg] innanför [ = längre åt norr]. Och så var det Hammars
bakom Åt, tredje gården på västra sidan. Och så var det Norr-i-hed,
sista gården, fjärde gården.
Men så var där på andra sidan en inhysing", och de hette28 Gammal-Elma. Och där var de två gamla ogifta kvinnor och den tredje en
gammal ungkar129. Och de levde så gott [ = redde sig så bra]. De bru-
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kade ha [upp] till tre kor och en fårhjord3° — [upp] till femton får —
och de födde den fårhj orden mest med lav, och då de barkade [ = skar
barken av] småtallarna, så gnagden fåren dem. Men de hade så mycket
ull, att gammelstintorna spann och vävde vadmal och sålde åt folk.
De tog 2 kr. för alnen. De levde [ = redde sig] så bra med det där. Och
så sålde de från korna smör och mjölk. Och han var liksom lite för sig
'[ = lite outvecklad], den gamla ungkarlen. Nog hade de häst. Och så
skjutsade ena" gammelstintan varor åt bolaget till Ängeså. Bolaget
det var på Bruket [ = Gyljen33], det där Hummelsbolaget. Inspektoren
hette Viktor Krook, och han var på Bruket, och han brukade lämna
ut lassen åt henne och lät34 henne köra varorna upp till Ängeså.
De hade ett magasin vid Norr-i-hed hos33 vår pappa, han var faktor
och stod för att [= hade att] lämna ut alla varor [eg. all vara] till
folk däromkring då. Han tummade in timmer åt folk. Och den gamla
ungkarlen29, han satt inomhus och gjorde" träskålar, och träskedar
gjorde" han, och töjde ut36 [ = gjorde mjuka39 fårskinn till" fällar
åt folk. Och de var så [duktiga] till [att] arbeta, så de levde så bra
= redde sig så bra].

KAPITEL 5

Vad jag minns från min barndom
S. 13-14

Ja, nu för tiden är det inte farligt [eg. nu är ... för tiden], nu finns
det allt vad man behöver [eg. allt vad du i händerna ska ta]. Inte är
det som då jag var liten, i min uppväxt. Då jag började att bli [så
gammal] så jag gjorde mig kjol, då fanns det inte rulltråd, utan° vi
måste ur äfsingarna, som vi klippte av från väven, dra ut trådar [eg.
måste dra [åt] oss ut ur' äfsingarna2, som — — — väven, trådar,]
och sno ihop dem tvådubbla3 och tredubbla3. Vi satte en trådända i
munnen, och så snodde vi ihop med fingrarna i andra ändan. Och så
fick vi sy4 ihop kjolvåderna. Och skoningen hade vi av grålärft eller
ock svart [allt] efter som tyget var. Och till skoningen [eg. uti3 s.]
måste vi sno oss finare tråd. Men så började det komma in »tämbårstrådnystan>>3, så vi fick att sy med. Men somligt var så svagt, att
det knappt höll något [eg. må inte ha hållit något].
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Den tiden fick vi göra [eg. laga] oss hemvävda kjolar. Inslaget [eg.
tråden] tills kjolarna fick vi spinna oss av ull. Så vävde7 vi dem, somliga kjolar randiga [längsefter] och somliga tvärsöver i inslaget. Och
kjolarna brukade vi ha rynkade bakifrån framåt [eg. från baki], lade
ett veck mitt bak och så rynkor framåt och häktade igen dem mitt
frams. Och linningen9 den syddes tätt intill rynkorna och så smal man
var i stånd att [eg. god för] få den. Och så hade de ett rynkat förkläde,
som de satte på sig frams. Och det hade de helg och söcken" och till
kyrkan, men [så] att de bytte om och hade bättre och sämre.
Och tills liven [eg. tröjorna] brukade vi få spinna (oss), ibland av
garvarull"- med inblandad [e.g. och blandad uti] hemull, och ibland av
bara ull, och så fick vi väva oss halvylle till liv [eg. halvylleliv]. Och
liven brukade vi göra tämligen långa bak och något kortare [eg.
kortare en smula] frams och krokiga ärmar. Och så satte vi några
knappar till [att] knäppa igen framtills.
Och så måste jag tala om, hur vi fick göra, då vi var små. Mamma
klippte sönder" trasor av hemstickade yllesaker [eg. stickade trasorls]
mycket smått". Så fick vi sitta och riva upp dem. Då vi hade rivit upp
trasorna, så kastade" de dem i kokhett vatten" i ett ämbar och vispade sönder 12 dem med en gammal visp. Då de hade vispat sönder"
dem, så tog de upp dem och lade dem upp i spisen" och så tog de sig
grovkardgrejornals [ = grovkardorna och skrubbstolen] och grovkardade sönder dem blöta. Då trasorna hade torkat", så grovkardade
de ihop trasor och ull blandat [eg. i vartannat]. Och så spann de inslagsgarn av det och vävde7 sommarkläder till männen och småpojkarna. Och det vart riktigt vackra kläder. Men nu för tiden ska det
köpas allt. De skulle inbespara mycket, om de skulle [eg. skulle de]
göra nu som förr: väva sig kläder och sy det själva. Men nu ska det
vara sömmerskor [eg. skrädderskor] till allt det som ska göras.

KAPITEL 6

Vad de ha levat av förr i Överkalix
S. 14-16

De ha talat om, gammalt folk, att det var 7 svaga [ = dåliga] år
efter vartannat, det var på 1700-talet. Det var i få byar de fick (sig)
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säd. Inte hade det varit så roligt för dem att ta sig fram. De fick om
höstarna tröska den frusna skörden [eg. årsväxten'], torka halm och
frusna sådor och fara till kvarnen med, och mala [eg. låta gå2 sig]
mjöl. De ha talat öm, att de ha hackat halm och malat2 och bakat
bröd åt sig. De hade haft skrindan full med halmsäckar och sådor då
de for till kvarnen, men då de hade malat° och kom tillbaka, så hade
det blivit bara i en liten påse, mjölet. Så hade de barkat tallar och
skavde° av furan det som var under barken, och det torkade de och
malde° till mjöl. Så de ha talat 6m, att de ha fått äta furubröd. Det
var så lite uppodlat den tiden, så det var därför det var så frostlänt.
De ha talat 6m, det som var långt uppe i skogen [d. v. s. på platser
långt borta i skogen], det folk som bodde där, då de gav sig iväg »till
änges»4 [ = till slåttern], så hade de inte haft något bröd med sig, utan
de tog bössan och grytan och hunden med sig. Så sköt de (sig) fågel°,
och där det var någon fisk[rik] bäck eller någon liten å, så fångade
de (sig) fisk. Så de levde° bara av° fisk och fågel, medan7 de höll [på]
att slå.
Och de ha talat öm, att de hade var och en sina *flake-länder. Flaklandet det är den trakt, där var och en har rättighet att sätta upp
flakar [ = giller] och fånga fågel. Hedenborna hade haft västöver halvannan mil långt [bort], ända [eg. allt] till Granbergen och Tallbergen.
Då de gav sig iväg° [att] vittja° fågelfångstredskapen°, så hade de
brukat få [eg. ha fått] så mycket fågel, så de hade inte förmåttl°
bära hem det. De brukade ha salt med sig och salta ned det där i
skogen. Somliga hade slåtten" där ( = ängar som de slog), och då hade
de lada där. Och så brukade de salta ned fågeln° i ladan i något kärl,
tills det vart vinterföre, så de kunde köra hem det [eg. så de fick kört
hem det]. Det var på hösten före Mikaeli [29 sept.], som de satte upp
flakarna, och så brukade de ha dem uppe, tills det kom snö. Och somliga kallade det gillerna ( = flakarna). De brukade inte sälja fågelköttet [på] den tiden utan åt det själva, för att det var så dåligt med [ =
ont om] mat.
De ha talat om också, gammalt folk, att de fick vara mycket fattiga.
Dagspenningen för karlar [eg. karldagspenningen] var inte mer än
50 öre och 75 öre, och kvinnodagspenningen 30 och 35 öre, och då.
fick de maten. Och piglönen var 15 och 20 kronor för hela året. Och
det skulle vara bästa pigorna som hade 20. Då fick de ju *sletteV2
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dessutom13. Slettet det var en kjol och livstycke och 12 alnar lärft och
2 par skor och 1 mark (av) ull (det är omkring 4 hekto). Och de pigor
som var snåla, så hade de ändå kvar av lönen, då året var slut, och
de gjorde [upp] räkning[en] med husbonden. Men då hade de ju
starkare [eg. stadigare] kläder än vad de ha nu. De hade bara hemvävda kjolar, spunna av ull. Somliga vävde" de randiga och somliga
rutiga. Och före den tiden ha de talat öm att de hade skinnkjolar och
skinnbyxor av kalvskinn.
Så, hade de byggt sig kvamar15 i småbäckar. Och då det var torra
höstar och inte [hade] kommit något regn, så fick de (sig) inget kvarnvatten i bäckarna. Men då hade somliga handkvarnar", som de satte
fast i väggen i något hus. De hade byggt som en lave under kvarnstenarna, och så hade de ett hål genom den övre stenen [eg. ovanåstenen], och en pinne isatt i hålet. Och så drog de kvarnstenen runt
omkring [eg. runt överkring] med den där pinnen och ma1de3 mjöl åt
sig. Det gav" ju inte så stor avkastning16 ( = det kom ej så mycket
mjöl), men (att) det vart så pass, så de uppehöll livet. Och med samma
små handkvarnar brukade de mala gryn åt sig till storhelgerna, jul
och påsk. Och då tycktes de få [ = tyckte de att de fick] så goda
gryngrötarl6a. Det fanns inte att köpa gryn den tiden. Inte fanns det
att köpa vetemjöl och inte skrätt mjöl, utan de fick leva av det de
fick från åkern, vare sig" det då var bra eller" dåligt. Men om det
hände, att de fick ett gott år', så hade de inte nänts" ha ren säd [eg.
korn] utan de hade [ = ville] att kvinnorna skulle gräva dit [ = blanda]
agnar i kornet, förrän de for med det till kvarnen, för att det skulle bli
drygare. Om de ma1de2 ren säd, och de bakade [åt] sig något bättre
bröd av det mjölet, så hade de två sorters brödhögar". Och så kallade
de det [för] bättre-dråse-brödet" och sämre-dråse-brödet. Och bättredråse-brödet det skulle de ha, då det var helger och då de »gick sta»21
och hade några gäster [ = hade gäster någon gång]. Och så hade de
brukat dela brödet ( = dela tunnbrödet) åt gårdsfolket, då de gick [att]
äta", så de inte skulle få äta så mycket, så den skulle räcka längre,
maten. Det som då var [ = Där det då fanns] sonhustrur i huset som
[eg. och] hade små barn, så hade de fått svälta och vara hungriga,
då de måste ge åt barnen hos sig [ = åt sina barn] av de brödsmulor
som tilldelades dem [eg. som var delat dem].
Och gammalt tillbaka brukade det finnas fattiga barn, som brukade
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gå gårdfari23 ( = gå undan för undan i varje gård) och tigga" brödbitar, och så bad" de om nattkvarter [eg. [få] ligga23] där natten tog
dem. Och de som började [eg. tog till] bli gamla, så de inte var så de
födde sig själva, (så) brukade (de) få gå på roten. Då brukade man
skriva ut åt dem rotesedlar och räkna ut, hur många dygn de skulle
vara i varje gård. De [bönder] som hade större hemman, där fick de
vara något dygn längre. Då de kom, så visade de upp rotesedeln, hur
många dygn de skulle ha. Och så fick de hålla [på] att gå så hela året i
gårdarna, tills året var slut. Och somliga hade [det] mycket svårt och
brukade gråta, då de skulle gå gårdfari23 på det där sättet. Och om
det var något rotehjon, som »tog ut roten» eller rättare [eg. rätteligare]
sagt något rotebarn, som tog ut betalt och inte gick i gårdarna utan
fick vara hemma hos26 barnen, då var det 25 öre pr dygn betalt [ =
i betalning], och det fick de leva på. Sådana [eg. Det] som var sjåttungsbönder27 skulle ha dem 20 till 25 dygn.
Men inte hade de mycket att frossa på, då de måste [eg. fick] leva
på 25 öre om dagen, rotebarnen.

KAPITEL 7

Om klädedräkten i Överkalix förr i tiden
S. 17-18

Förr i tiden [eg. I forntiden], nog fick de vara aktsamma' och rädda
om kläderna. De brukade inte sy [eg. laga [i ordning]] svarta klänningar åt flickorna förrän då de[ssa] höll på att bli fullvuxna, för att
de inte skulle växa ur dem. De fick ha dem, så länge [eg. medanl
de levde, om de också levde i hundra år, de som ej blev gifta [eg. kom
sig uti gifte]. Men de som blev gifta, de fick ju en brudklänning, och
den presentade [eg. bestod] friaren, han [eg. det] som skulle bli flickans
brudgum. Och den klänningen, den skulle vara kvar till efter dödsdagen. Och så presentade bruden åt brudgummen brudgumskläderna.
Det var flickans mor som spann mycket fint vitt garn [eg. tråd] eller
också ljusgrått, och det vävde3 hon till vadmal, lät stampa det och
färga det mörkblått. Och det skulle bli till byxor och rock. Och
västen var av kläde. Och de som var liksom mer välbärgade4, så
gjorde de två vadmalsdräkter, och den andra dräkten3 den skulle
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vara stålgrå. Och den mörkblå dräkten5 skulle han ha, då han stod
brudgum första bröllopsdagen, och andra bröllopsdagen grå vadmalsdräkten5. Och bruden hade brudklänningen första dagen, och andra
bröllopsdagen halvylleklärmingen.
De brukade, då de for till kyrkan, så nändes' de inte kläda på sig
det de skulle ha i kyrkan', fast [ = även om] det var så nära till kyrkan,
bara sätta sig" i båten och ro över älven. De lade kyrkklänningen och
schaletten och silkesschalen och näduken i kantinen" ( = skrinet>
och tog det med sig under armen då de gick upp ur båten och gick
utefter Bränna-gatan. Det var om sommaren. Så gick de in i någon
kyrkbystuga och in i gårdarna, och där klädde de om sig, då de skulle
gå (upp) i kyrkan. Som de kom från kyrkan, så klädde de om sig åter,
och lade kläderna ini kantinen. Och så for de hem. Som de kom hem,
så hängde [eg. satte] de upp de där kyrkkläderna ur kantinen i det.
hus de brukade ha kläderna [i]. Och de brukade lägga av sig *kyrkfärdaskläderna och ta [på] sig sämre. Skorna skodde de av sig, dem
nändes de inte ha. De brukade gå barfota helgdag och vardag".
Ett par svarta läderkängor" kunde räcka i 12 och 14 år. Brudskorna
skulle räcka lika länge som brudklänningen.
Då de for till kyrkan om vintern, om det än" var aldrig" så långt,.
så brukade de inte ha sängkläder i släden, om det också var 40 graders
köld. De lade ett hästtäcke över höet i släden, och på det [eg. där
uppå] satt de, alla som fick plats [eg. det som fick rum]. Då de kom
till kyrkan, så höll" de nästan på" att frysa ihjäl. I kyrkan fanns det
[eg. hade de] inga kaminer [eg. murar]. Där satt de och stampade"
fötterna, så de inte hörde vad prästen predikade. De satt med rimfrost" i håret", och de frös så tänderna skallrade [eg. det skallrade
tänderna] i munnen. Men kyrkohrden", Rydén, han skulle ha betalt
för att han skötte om [eg. stod för] något åt socknen, och [för] de
pengar han fick så köpte han (dit) kaminer till [eg. uppi] kyrkan och
skänkte åt socknen, och de äro kvar ännu.
Om vintern då de for till kyrkan, så hade männen vadmalskläder
och stora tulubbarl" [ = tjocka pälsar] utanpå [eg. utanå]. Tulubben
var gjord vid och lång, så de lade om lott [eg. om vartannat] framtill.
Och kring halsen en stor hundskinnskrage som var sydd på tulubben.
Och så hade de virkade skärp, som var till 7 och 8 alnar långa, och
så en stor tofs" i vardera änden av skärpet. Så vek de upp pälskragen_
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och lade det [ = skärpet] bakom kragen, så tog de fram det från baki
kragen, bara vred ihop det, tills det räckte [eg. hannw] till midjan.
Och så lindade de ändarna flera varv omkring sig. Och så fäste de fast
ändarna, en på vardera sidan [eg. ömse sidor], och lät tofsarna hänga
ned.
Kvinnorna, de hade hemvävda kjolar och liv [eg. tröjor] om vintern, då de for till kyrkan. Och de hade till ytterplagg [eg. utanåplagg] koftor. De var av kläde och stoppade med bomull och [hade]
foder inuti [eg. irmanå]. De också var gjorda långa och vida och [hade]
en krage som de [ = kvinnorna] satte omkring halsen.

KAPITEL 8

Marknadsliv i Överkalix på 1850-talet
S. 18-20

I mitten på 1800-talet (så) fanns det inte järnvägar och inte landsvägar uppåt Gellivara socken, utan alla matvaror [eg. all matvara]
de skulle ha, de som bodde i Gellivara, så måste de ned till Överkalix och köpa det. Och det var till 10 och 15 mil [att] färdas. Och
det var bara efter skogsvägarna och sjöarna de måste [ = kunde]
köra. Då de kom ned på överkalixmarknaden i Bränna, som brukade
vara omkring den 18 januari, så hade de lass med kött och »blodmagar»1 med sig och renskinn lassvis. Och så for2 de med det på marknaden [för att] sälja2 det till borgarna och handelsmännen. Borgarna
var de som kom upp från Kalix eller något annat håll söderifrån [eg.
sydefter], och de hade med sig tyger och vetemjöl och de handelsvaror [eg. den handel] som de fick sälja. Och handelsmännen det var
de som köpte upp köttvaror av lappmarksborna. Och så brukade det
vara så mycket hästar, så de knappt3 fick plats åt dem någonstans.
På Heden hos oss (så) hade vi 14 bås i sommarlagården, och där
brukade lappmarksborna ha hästar, lagården full, och i bastun hade
de hästar, så många [eg. det] som rymdes. Då hade de kvarter hos oss
nästan en hel vecka, medan [ = så länge] marknaden varade.
Så brukade finnar komma, 11 och 12 hästar i varje skraj. Som de
kom på gården, brukade de kasta tömmarna och gå2 till vedhuset och
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ses efter, ifall4 man hade [eg. skulle ha] byggt några bås där åt hästarna. Och då de fick se, att [de] våra hade byggt 10 och 12 bås och
kanske till 14 också, då brukade de vara glada och komma in och tinga
att få ha hästarna i vedhuset över marknaden. Och folket bads då
förstås att få [eg. ha] kvarter i köket [eg. vardagsstugan]. Och somliga av finnarna hade mycket långt att färdas, de hade ändas till 50
mil, som de måste köra bara [på] skogsväg och sjöar. Och de var
ändas från Gamla Karleby, somliga. Och de brukade ha mycket hästar
att sälja.
Och så brukade det komma mycket lappar från fjällen på marknaden. Och de hade pulkor och renar, och ini pulkorna hade de kött och
renvåmmari fulla av7 blod, och renskinn, som de brukade sälja på
marknaden. Och då de kom till oss [eg. hoss oss], så var det långa renskraj ers, till 20 och 30 renar i varje skraj. Som de kom på gården, så
bad de få bo i sommarstugan. Så lade de upp ur pulkorna köttvarorna
de hade där, spände ifrån [eg. ur] renarna och släppte renarna upp i
skogen, så de skulle få leta sig föda". Och pulkorna reste" de upp"
utanpå varandra [eg. utanå vartannat], så det blev som en lappkåta.
De måste resan uppli dem, så de [ = finnarna] inte skulle köra sönder
dem för dem, då det var mycket hästar.
Förrän det vart mörkt om marknadskvällarnals• ", så måste vi
bära (oss) in vatten och ved i varje rum, så mycket så [det] var lagom
vara rädd. Det var så mycket hästar, [hela] gården full, så man
knappt kunde kommas [eg. så du må inte ha sluppit] över gården,
fast vi hade alla [ut]hus fulla av7 hästar. Då de kom från marknaden
på kvällen, (så) då bar det till [att] koka köttgrytorna för lappmarksborna. De höll [på] att koka kött till efter midnatt och äta, och
stugdörren den gick som vävskedskloven hela natten, då folk gick in
och ut. Förrän vi gick och lade oss [eg. gick liggas], gårdsfolket, så
måste vi ta in åt oss i kammaren kaffegrejorna", så vi skulle få oss
något kaffe på morgonen, då vi steg upp. Vi måste flytta in i kamrarna,
gårdsfolket och (det som var) släkten, för att det fanns inte något
utrymme i köket. Det var så mycket folk, så att de knappasts fick
plats på golvet till [att] ligga. Det låg fullt med folk i varenda säng
och fullt på golvet allt vad som rymdes från båda väggarna, och t. o. m.
på långstolen måste en ligga och bakom spisen [eg. muren]. Det var
50 och stundom 100 finnar som bodde hos oss. Och då vi låg i kam.8 - 598882 C. Pihl
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rarna, gårdsfolket, så var det omöjligt att slippa ut, förrän de började
(att) stiga upp i köket, så man fick upp kammardörrarna.
Om marknadsmorgnarna" for de med köttlass, uppåtborna [d. v. s.
de nybyggare som bodde uppåt lappmarken], till Bränna. Då [för
tiden] fanns det kyrkbystugor i Bränna, på ömse sidor om gatan som
gick genom Bränna. Och så hade de hyrt kyrkbystugorna över marknaden, handelsmännen som köpte upp varorna, så de skulle ha någonstans [att] lägga in det de hade köpt. Och kyrkbystugorna hade de
byggt, (det) folk som hade flera mil att komma till kyrkan, så de hade
någonstans [att] bo och vara över de stora helgerna. Och där kokade
de och sov [eg. låg] och hade [det] så bra, som om de skulle ha varit
hemma.
Och dessa vintermarknader, som var då, det var ett förfärligt busliv [eg. stormliv]. De brukade komma med brännvinstunnor över
från finlandssidan och sälja allt vad de hann" [ = så fort de hann].
Och överkalixborna hade ingen hand [eg. inte några händer] med dem
som krögade, utan de fick nästan leva och föra busliv som de ville.
Där hojtade de på marknaden och körde och bytte hästar och sålde.
Där var de i fyllan både finnar och överkalixbor och lappmarksbor
och lappar och korpilombolobor. Men inte rådde" överkalixborna för"
att det blev fört ett sådant oväsen [eg. stoj-liv], då de samlades hit,
folk från flera socknar. För nu är här nog i överkalix en helt annan
ordning, sedan det blev järnvägar och landsvägar, så de fick någon
utförsel och införsel. Så kom det hit ett nytt bolag, som de kallade
Hegels-bolaget, så här blev mycket ymnigt med pengar, så folk hade
så mycket pengar på 10 marknaden. Men det stod inte på [ = dröjde
ej] så länge, förrän Hegelsbolaget gick i konkurs".
Då det bar iväg hem för marknadsfolket, i synnerhet [eg. allrahelst]
lappmarksborna, så köpte de sig, var och en, nya hästar eller också
bytte. Se, ingen ville komma hem med de hästar de hade, då de for
ner till marknaden. Då de hade varit då en vecka och det började bli
slut med marknadsfok då var det inte så trevligt" att börja att
städa upp [eg. gräva upp]. Alla hus var nedsmutsade". Alla uthus
var fulla av smuts" och skräp" ända till knäna. Och så ha de [ =
gårdsfolket] måst2i spänna för hästen och köra bort smutsen " och
avskrapet" från gårdarna. Och det var inte någon betalning som var
något, den tiden. Det var inte annat änna någon 25-öring22 och 50-
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öring22. Lappmarksborna, de brukade ju ge någon blodvåmml och
något köttstycke, och lapparna brukade ju också ge något litet köttstycke, men av många fick man inte »tack-ska-du-ha» en gång. Somliga
finnar betalade ju och somliga inte. Men det var så lite, så det var
knappast något bevänt med det [eg. knappast mån i23].

KAPITEL 9

Om de finnar på vintermarknaden i Bränna
som tog in i Grelsbyn
S. 21-

Då jag var (ett) barn i Klara [gården i Grelsbyn], brukade det komma
mycket finnar till vintermarknaden i Bränna. Och de hade hästar med
sig, förskräckligt [mycket], och slog och körde och svor' och förbannade. Då det blev kväll [eg. kvällen kom], då kom de till gården
(till mitt hem i Klara) och begärde2 att få bo [där]. Då tog vi in halm
i köket och lade på golvet och bäddade då allt vad som rymdes. Sedan
lade de sig så utefter golvet, rader3 utefter golvet så. De hade matvackar4 då, var och en sin ( sin vack4), och så åt de på kvällen och
på morgonen och alltid då de var hungriga. Den ene [eg. en] kom före
och den andre efter. Och de hade stora smöraskar och rieska3, och
det var [en] limpa bakad av bara kornmjöl och vatten, sammanmalet
mjöl. Nå, då, ibland kunde de ha lax och kalvkött, och somliga hade
kams(ar)° som de stekte upp, och så köpte de sötmjölk då till [att]
dricka. Och om morgonen då, kaffe och mat' ur de där vackarna. Och
de kokade sig färsk fisk och torsk. De stannade tre dagar och så, så
länge marknaden räckte. Och marknaden den var i slutet av januari,
den nittonde och tjugonde och tjugoförsta, det var inte alltid så
precis på datum, men (att) det var» omkring Henrik-dagen.
De kom3 hit [för att] sälja3 hästar, finnarna, från Torneå. De som
ägde [ = var gårdens ägare], där de kom i gårdarna, så byggde de [åt]
dem stallrum i vedhuset till [att] ställa [eg. sätta] hästarna i. Hö hade
de med sig. Och vatten bar de dem [ = åt sig] själva. Och de rörde
[eg. gjorde] ihop hackelse av mjöl och halm. De hade hackat halmen
mycket smått och så blött den i vattnet i sån. Så hade de en *apetlåda" till varje häst. Apetlådan var en trälåda, som de redde till
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hackelsen i. De sade: »Nu skola vi ge hästen apetlådan"». Och så
gav de dem då apetlådan, en åt varje häst; de gav dem då havre och
hö och apethackelsew.
Då marknaden var slut, (så) då for de tillbaka hem. Då såg det förskräckligt nedsvinat ut i köket, skräp på golvet och elände. De var så
grisiga [av sig], spottade och rökte och hade brännvin och söp".
De sade: »Har du något brännvin"-, har du något, så ge mig!» Nog
betalade de, vad man begärde'. En riksdaler var [det] för husrum pr
dygn. Och då fick de koka i spisen i köket. Den tiden hade vi bara
öppna spisar med vinda, och grytan på vindkroken.
Så [eg. Sådant] var det i alla gårdar i Grelsbyn den tiden.

KAPITEL 10

Hur de färdades nedför Kalixälven och Ängesån
med forsbåtar
S. 22-23

Forsbåtarna ha varit så stora, så det har rymts'. 20 till 30 karlar i
dem [eg. så de ha rymts, 20 till 30 karlar, i dem]. Det har varit särskilda
[eg. *enkomma2] styrmän, som skulle styra de där båtarna. Det som
skulle vara bästa styrgubbarna3, (så) brukade (de) ta sig — det var
som ett trolleri [eg. *spåeri] — med öskaret tre munnar fulla med
vatten4, förrän de sköt ut5 båten och gav sig ut5 på vattnet4. Till
[eg. På] sådana gubbar brukade man sätta stort förtroende. Men inte
tror jag något mer på dem, fast de håller på med de där vattenskvättarna4. Så hade de i relingen" på båten en vidjelänk, och genom den
trädde de rorskulten, så det skulle hålla sig kvar [eg. hållas] i båten,
styret. Men för att vara riktigt säker, så hade styrmannen alltid en
reservkar17 bredvid sig på bakskottens. Vikarie& hade också ett
styre, ifall det skulle gå galet' på något sätt" för den ordinarie [eg.
rätte] styrmannen. Om styrmannen skulle bli sjuk eller råka ut" för
någon olycka [ göra sig illa på något sätt], så skulle vikarien ta vid.
Och så var de utrustade" med åror och forkar i båten. Och någon
båtshake måste" de även ha, ifall timmer eller något skulle vara i
vägen för dem12. Och så var de utrustade" med mat då i stora vackar14,
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och skrin brukade de också ha. Då det var [så] att de var i flottningen,
så hade de flesta stora konter, som de hade maten i.
När de kom då på forshuvudena, där det [eg. där som] var stora
forsar, då brukade styrmannen säga till åt folket han hade i båten,
att de skulle gå upp. Så landsatte" han dem på forshuvudet och lät16
dem gå till nedanför forsen, så de[t] var bara i [båten] de som rodde
och styrde. Då han kom nedanför forsen på selet, då landade" han
åter [med] båten och tog ombord folket. Stundom brukade de förfriska sig då, förrän de for något längre nedanför forsen. De åt då av
sådant de hade, finnkaka" och någon strömming. Somliga hade ju
någon fläskbit också. Finnkakan" var [bakad] av kornmjöl. Och
eftersom det då [för tiden] var dåligt med kvarnarna [ = var dåliga
kvarnar], så fanns det bara skvaltkvarnar", [och] så vart det nog
dåligt och sådigt13 mjöl. Men de var så matfriska" [på] den tiden och
var inte vana [vid] något bättre, så det gick nog bra (med) [att]
äta ändå, lika bra som det nu går för oss [att] äta av bättre mat. Där
de kokade kaffe, så hade de i stället för kaffeburk liksom en påse gjord
av en »kopissblåsa». Förr ha de, då de ha slaktat något kreatur [eg.
storkräk], (så ha de) tagit urinblåsan ur kreaturet och tömt den
och låtit" den »vattudragas» [ = låtit den ligga och dra i vatten] och
tvättat upp den ordentligt [eg. i ordning]. Så ha de blåst ut den med
ett pipskaft, så den blivit stor. Därpå ha de smort (upp) den med något
fett och berett21 den, så den vart så mjuk och snygg. Och sedan ha de
kantat den upptill22 med något tyg och dragit en skinnrem genom
kanten, så det har gått (an) [att] snöra ihop [eg. remma igen]. Och
i en sådan påse ha de haft kaffet. Och de ha varit så stadiga23 och
kunna ha räckt [i] åratal. Det fanns inte [att] köpa kaffeburkar den
tiden.
Då de hade ätit och druckit kaffe, då gav24 de sig iväg igen nedför
älven, åt det håll dit de ämnade fara [eg. dit de tänktes skulle]. Med
sådana båtar kunde de inte fara längre än till Kalix. Då de kom fram
till Kalix, så måsten de [till]handla sig matvaror av handelsmännen
[eg. borgarna], för det fanns så lite matvaror i överkalix [på] den tiden. Och inte fanns här landsvägar, utan de måsten ta matvaror och
annat i forsbåtarna om sommaren. Då de ha handlat det de skola, då
bär det av hem upp tillbaka samma väg. Då sitta de och ro, två framtill" oftast och så en baki [aktern]. Längst fram i stäven på båten ha
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de ett stort rep [eg. stor-rep], som de kallar linan. De ha rullat ihop
[eg. ringt" ihop] det och hängt det tvärsöver båtstäven. Så ha de en
järnring som sitter fast i kölen längst fram i båten. Uti den ha de
fäst nedre ändan" av repet. Då de komma tätt nedanför [eg. under]
forsarna, (så) då går de upp, de som inte behöver vara i båten, och
går till fots till upp på forshuvudet. Så äro två karlar i båten. En står
framtill" med forken och skjuter båten utåt3 [eg. lägger liksom utåt3].
Han kallas läggaren. Han som står i aktern, han håller mot lan&
och ser efter, så båten går som det ska. Fören (den) skall alltid peka
mot land, för annars kan den skära utåt3 ( = vika ut mo-P forsen),
och då skulle det gå galet. Det är inte annat än där som [det] är någon
sten, som [eg. att] de måste låta" fören vika utåt% så de slipper förbi,
men då ska det gå fort. Och så går de, tre karlar, i det där repet som
de ha gjort fast i båten, och dra på land. Och de skola höra noga"
efter, hur de kommenderar, (de) som äro i båten. Och så får de hålla
på fors efter" fors, tills de äro framme. Nog ha de fått plågas mycket
med sådana där resors. Men när de då komma hem och det har gått
bra, då äro de glada över det. Men det har hänt också, att det har
gått dåligt, så båten har välvt för dem, och någon av dem har drunknat, och [en del] av det de ha handlat har drivit" bort.

KAPITEL 11

Hur lapparna förr forslade malm till Luleå
S. 24-25

För omkring femtio år sedan, innan det fanns vägar upp till Gellivara [eg innan vägarna voro upp uppi G.], landsväg och järnväg, så
färdades lapparna från Gellivara, och så kom de förbi Härkmyranl
och till Vuottas2 och söderut genom Råneå och så hela vägen [eg.
allt] (då) ned till Luleå. Någon gång kom de om överkalix också, och
ned till Luleå.
Jag har sett dem många gånger, då jag var i timmerskogen vid
Härkmyranl och höll på att arbeta. Det fanns [eg. var] två lappgårdar
vid Härkmyran, där de brukade stanna och äta och vila [sig]. Då de
kom med skrajerna, lapparna, så var de både3 karlar och kvinnor. 1
skrajerna kunde de ha [upp] till hundra renar, stundom mer och stun-
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dom mindre. Femti å hundra renar, hopbundna, det ha de brukat
kalla en stor skraj. Då det är bara omkring tjugo renar eller så [omkring], som de komma med, hopbundna, då säga de: »Det här var en
liten skraj». Då de skulle till [att] köra, (så) då satte de »hiv'Mt»4 på
renens hals. Hivetet hade de i stället för bogträs. Och så hade de från
hivetet satt ett tåg omkring 21. famn långt, och det kallade de »otrepet»s. Och det där repet gick från frami [eg. frammani] halsen på renen
och mellan benen, och så var det fastsatt i pulkan. Och så satte de
grimma på renen och töm i [den], och då var renen förspänd. Då de
ha spänt för dem på [eg. efter] det där sättet, så knyter de fast dem i
pulkorna bakom varandra [eg. vartannat], stundom tre renar med
pulkor bakom varandra. En lapp gick först och ledde första renen.
Och nästan alltid hade de en lös ren mellan varje tio[tal] som hade
lass. Och det hade de, för ifall [ = för den händelse att] någon ren
skulle bli trött'. Om de behövde kött på färdens, (så) då slaktades
de någon av de där lösrenarna, så de skulle få (sig) mat. I pulkorna hade
de malmen, som de forslade åt bolaget för att få pengar till mat [eg.
få sig lös maten19. När de då kom till Luleå med malmen och hade
lassat av [eg. lagt av] och fick betalt för skjutsen, (så) då köpte de sig
mjöl och vad de skulle ha till mat", så de hade lass på somliga renar
upp [ = på hemvägen] också.
På den där resan så hade de lappkvinnor " med sig. Och somliga
kvinnor hade barn med sig. Barnen och kvinnorna hade särskildals
pulkor, som de kallade ackjor. Då de skulle vila [sig] och äta på
färdens, så trampade de ner sig i snön, somliga, vid sidan av" vägen,
så nätt och jämt huvudet syntes. Maten hade de stoppat i barmen,
kött och ost14, och så åt de av det där och hade ingen eld.
Somliga stannade i lappgårdarna vid Härkmyran. De spände ifrån.
Och där var fullt med lappar i bägge stugorna. De hade en stor kopparkittel på elden. Så hade de en annan [eg. den andra] stor kopparkittel mitt på golvet, och i den gjorde de ihop [ = tillredde de] kamsdegen. Och den som stod på elden hade de att koka kams(en)15 i. Och
somliga lappar tog (åt sig) upp och åt ur den som stod på elden. Och
så hade de en kolsvart skål bredvid kitteln, som de hade kamsdegen i.
I den där vattenskålenis blötte de händerna, lappgubbarnalla och
gummorna, och så tog de deg ur kitteln med handen och släppte ned
i grytan som var på spisen. Och de blötte händerna, för att degen skulle
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släppa från händerna och [komma] i den andra kitteln som stod och
kokade".
Och hundarna de slogs [eg. rev0515] där inne i stugan, så hårtapparna flög om [eg. bort ur] dem, och skulle äta upp för varandra av
det lapparna gav dem.
Då de hade ätit och vilat [sig] i stugorna, så spände de för, och så
bar det av iväg med dem. När de då började köra åstad renarna, så
för att få lös lasset (så) fick renarna stå och streta" [ = spritta, hoppa],
så man trodde halsen skulle gå av. Det var så svårt för renarna, för
att de inte hade (några) lokor eller (någon) sele, utan bara det där
bandet kring halsen, som de kallade h1vötn4.

KAPITEL 12

Friargåvorna
S. 25-26

Då en pojke höll på att fria till [eg. efter] en flicka för 40 år sedan',
så friade" han ett och två år, förrän [eg. tills] han gav henne gåvor.
Då fanns här inga bofasta guldsmeder, utan de brukade komma upp
varje vintermarknad, och den var mitt i januari månad. Då brukade
pojken köpa gåvorna. Då det vart mörkt om kvällen, så smög2 han
sig in ensam, så ingen skulle få se honom, till guldsmeden. Och så
köpte han en fingerring och örhängen [eg. örringar]. Så gav han sig
iväg till fästmön samma kväll och gav henne de där gåvorna. Då tog
flickan emot gåvorna, lindade in dem i ett klädplagg och gömde dem,
så ingen skulle få se dem. Ungefärs ett halvt år därefter så satte hon
örhängena i öronen och fingerringen hade hon på handen vid vissa
tillfällen, då hon var på något bröllop eller något gravöl [ = begravning], men dessemellan tog [hon] av den från fingret och gömde den.
Då det var något sträck4 därefter [d.v.s. En tid därefter] då gav
flickan till pojken en stor virkad halsduk [eg. halskläde], som var
tre alnar lång(t) eller mer, och väst och vantar och muddar och
strumpeband. Strumpebanden hade de till [att] knyta åt stövelskaften översti, så det inte skulle fara snö in i skaften. Och så
gav hon honom ett långt virkat bälte, som var sju och åtta alnar
långt och en halv a1n5 brett. Det där bältet brukade de ha på tulub-
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barna (det var stora pälsar). De vek upp kragen och hakade [fast]
bältet baki kragen, och så tog [de] det framtill och flätade ihop det,
tills det hann6 [till] midjan, och så lindade de resten av bältet flera
varv kring midjan. Och så köpte pojken åt flickan en guldring till och
psalmbok, och någon klädpresent gav han henne och pengar också,
alltefter som ['s, beroende på hur] han hade [det], någon riksdaler eller
mer.
Då de så hade givit färdigt de där gåvorna, då gifte de sig. Då de
skulle fara7 [och] ta ut7 lysning, då måste flickans far fara med pojken
till prästen, så pojken skulle få ut lysningen. Då det hade 1ysts8 ut
[ = färdigt], då for hon hemifrån6 dagen före bröllopet, och då fick
hon med sig hemgifteng, och det var en dragsäng" och sängkläder i
[den], och en byrå [eg. dragkista9 med kläder i. Nog får man säga då,
att den där hon var inte tomhänt.
Så gjorde de ett stort bröllop. (På) någon tid därefter så fick hon
hemgiftskon9 och -fåret6.

KAPITEL 13

Ett bröllop i Överkalix förr i tiden
S. 26-30

Brudgummen far efter bruden kvällen före bröllopet. Och så kommer hon då, bruden, till bröllopsgården, och då har hon förplägningl
med sig, bruden, som hon bjuder gårdens folk på [eg. bjuder åt gårdsfolket]. Hon har sirapsbrännvin och några skorpor. Och så ger hon då
åt brudgummens systrar en särk med långa ärmar till längst ned pål
händerna och bred fåll och bred hålsöm mellan, och så en silkesschalett.
Och så gm hon åt brudgummens bröder väst och skjorta och en silkeshalEduk att ha kring halsen. Då hon har givit de här skänkerna, så
äta de kväll. Blodpalt skall bruden äta första målet. Sedan är det
inte något annat än [att] gå och lägga sig. Bruden och brudgummen
ligga i samma säng [eg. ligga i lag].
På bröllopsmorgonen, då är det bara att tvätta sig och kamma sig
litet3, och så fara de efter brudkläderskan. Då blir det till [att] sätta
blommor på bruden. Då har4 hon på huvudet en bred skärm4a, som
går runt omkring huvudet, och som [det] är satt alla möjliga pappers-
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blommor i, gula° och röda och vita och alla färger, mycket röda. Och
guldpapper [eg. glimmande papper] sätta de i alla blommorna. Och
så har4 hon mycket pärlband på halsen, hon kan ha sex eller sju pärlband i alla möjliga färger, förgyllt och som silver, och mässingskedjor, det är detsamma. Bara det är glänsande°, då är det vackert.
Uti öronen [eg. örat] hade hon örhängenfia, mycket stora och vackra
och glänsande. Man knöt' dit dem med en trådända kring örat, ty
de hade inga hål i öronsnibbarna [eg. örhål] den tiden.
På bröstet framtill hade de oerhört° mycket blommor, allt vad som
rymdes. Somliga hade det snett över bröstet, och det gick ned snett
bakpå ryggen. Och så hade hon svart klänning av paramatta° eller
bombasäng°. Och så hade hon kring midjan ett brett rött sidenband,
som hängde ned efter sidan på kjolen. Och svarta fingervantar hade
hon, och en stor vit näduk [eg. handkläde], som hängde i handen i en
snibb".
Brudgummen klär sig själv i ett annat rum [eg. ini andra rummet].
Han har på sig hemvävda" blå vadmalskläder", som äro både spunna
och vävda" hemma, blått vadmal" och hemmaskräddat [ = sytt
hemma] och gjort [ = hemmagjort]. Och han ser ut som en hederlig
bonde, snygg, inte klädd som sådana där halvylleherrar. Och brudgumskläderna har bruden givit honom. Och så har han svartskostövlar [ = höga svarta stövlar] och skaften utanpå byxbenen. Brudkläderskan kammar till honom då lite", så han blir snygg. Stundom
har han fingervantar, men inte alltid, för det går så dåligt, då de
skola ta upp ringen ur fickan.
Nu skola de in och vigas. Allt bröllopsfolket är samlat (in) i ett
stort rum. Där är brudhimmeln uppsatt uppi taket, nubbad fast mitt
[över] där brudparet skall stå. Brudhimmeln är en stor vit duk, som
är klädd" med blommor, och mitt på himmelen sitter kronan".
Där på golvet då under brudhimmeln har ställts [eg. är satta] två
små skrin, och på dem är det brett två skäral° musslinsdukar, där
de skola falla på nä. Två flickor och två gossar skola hålla upp pellen
över brudparet. Pellen är en stor schal, som de håller i alla fyra hörnen, flickorna på en sida, på brudens sida, och pojkarna på andra
sidan bredvid brudgummen.
Nu kommer brudparet. Och spelman går före och spelar på fiolen
brudmarschen. Nu kommer prästen och skall göra sitt. Då börjas
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förrättningen'. Då han då har gjort färdigt, så sjunger de en vers.
Och så håller prästen ett dundrande tal till brudfolket, och de gråter.
Och så önskar han dem lycka och går därifrån". Då vänder brudparet
sig från bordet. Nu komma föräldrarna och önska lycka. Och spelman
han spelar hela tiden. Och så komma syskonen och granngossarna och
grannflickorna och gratulerar. Och så alla de andra.
Då är det dukat inne i ett stort rum mycket långa stora bord. På
borden är det satt" stora smörfat" och brödkorgar med hårt bröd och
bullskivor [ = skivor av rågbullar] och rågsiktskaka [eg. vispad kaka].
Och så ha de dricka, som de ha bryggt själva, och silverpokaler och
muggar, som de dricker ur [allt] efter som det räcker. Och på bordsändan, där prästen och brudparet och bruclkläderskan sitter, ha de
smörgåsmat, kalvkött och ansjovis, och rökt kött ha en del och löjrom. Då de ha satt" sig till bords, då kommer en halvvuxen flicka och
läser bordsbönerna. Sedan kommer det in stek och potatis och sås.
Så får man äta det. Sedan kommer det köttsoppa. Och sista rätten, då
är det sötost och en liten" smörbakelse". Därpå läsa de från bordet och
sjunger en vers. Så dukas det av sedan och så få de kaffe. Och så därefter ta de till [att] dansa bruddanserna med bruden och brudgummen
och dem som ha hållit upp. Och sedan då får de dansa allihop. De
dansar till klockan tolv och ett på natten. Medan de dansar, så bjuder
de som förplägning sirapsbrännvin åt bröllopsfolket, åt ungdomen22
och åt allihop som äro på bröllopet. Nu komma ungdomarna22 från
byarna och skola se bruden. Då förplägar de dem med kallskål, och
det är svagdricka med små bitar av hårt bröd brutet däri. Vill jag
[ = man] ha av" brödbitarna, så måste jag ta dem med fingrarna
ur23 skålen.
Och då de ha slutat" dansa, så äta de kvällsvarden, och det är risgrynsgröt och något salt att tugga till smörgåsen. Och brudpojkarna
[dvs, pojkar som passade upp] lägga stora smörklickar i grötfatet
[eg. göra stor-brunnet25 i grötfatet av smör]. De ha stora tennfat, som
de ha gröten i, och därur skall man äta allihop, så långt man räcker,
och doppa i smörögat. Och så ha de sötmjölk" till grötmjölk. Då ha
de ätit färdigt för kvällen, och då går var och en till sitt.
Andra bröllopsdagen då får de komma dit till bröllopsgården igen,
gästerna. Borden står dukade, som de var på kvällen, och då får de
förse sig" från bordet av det som finns, tills de [ = värdfolket] får laga
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bättre. Så får de kaffe och ta sig supar [eg. göra sig klämmar] gubbarna och pojkarna. Brännvinet flyter som en ström. Så börjas dansen
åter. Så dukas borden, och nu får de flottstek, och det är köttbitar,
som äro sönderplockade28 och sönderskurna på mångahanda sätt, och
potatis [där]uti. Och mycket sås ligger detta i. Därefter ha de uppkokt mjölk i den kalla gröten som de hade kvällen förut. Sedan är
det kaffe och te och förplägning, och till detta får de doppa kaff ebröd29 och sådant.
Tredje dagen börjas det med samma matordning. De får förse sig
från borden, och så är det uppkokta salta löjor, mjölk och smör och
bröd till brudgröten. Så dansar de. Sedan blir det middag. Då är det
färsk fisk, om de äro i stånd att [eg. goda för att39 få tag i31 någon.
Och så blir det därefter sötsoppa, och den är kokad av russin och
sviskon, och sirap uti. Då äta de detta till smörgås. Sedan börjas [deti
med kaffet och med förplägningen och dansen. Så skyndar flickorna
sig och ta bruden för att dansa ut henne, förrän gummorna [ = de
gifta kvinnorna] får henne. Då knyter de en näsduk för ögonen på bruden, och så skall" hon vara inne i ringen och ha brudkronan i handen.
Så går hon runt inne i ringen, medan flickorna i ringen dansar runt.
Hon håller brudkronan i handen och sätter den på huvudet på en
flicka. Den flickan som får kronan, hon blir först gift av de flickor
som äro uti ringen. Då dansar de några varv så. Nu komma gummorna framrusande och ta bruden från flickorna. Då börja de att
dansa en sådan där ring, som flickorna ha dansat. Nu har bruden i
handen en sådan där »silverkosa»33, och det är förplägning i den där
»kosan»33, sirapsbrännvin oftast. Bruden står inne i ringen och tar
in en gumma i sänder och dansar polska med henne. Då bjuder hon ur
den där kosan och säger 'skål'. Och då ropar alla gummorna skål och
stampar med fötterna. Och så fortgår det hela ringen, tills varje
gumma har varit inne [i ringen] och dansat slängpolska med bruden.
Hon dricker med allihop och skålar med dem. Och de äro så yra34 i
huvudet och kunna nog vara en smula pirum" också. Och så dansar
de en stund så, och du må tro det ser både ynkligt och roligt ut, då,
gammal-gummorna, som knappast må orka gå, skola hålla på att
flyga och dansa, som [om] de inte vore kloka utan galna. Så far bruden
ut genom dörren och har hela ringen efter" sig. Och så dansar de
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genom hela huset, och så komma de in genom en annan dörr. Och då
är det slut med bruddansen.
Då börjas [det] med brudgummen. Först skola pojkarna ta honom,
men då vilja gubbarna [ = de gifta männen] tränga sig emellan och ta
honom först. Pojkarna vinner och behåller brudgummen. Men det
går så hett till, så de börjar (att) slåss37. Nu ta de ihop en ring, och
brudgummen [är] inne i ringen. Då har han uti en hand bränvinspokalen och uti andra handen kosan. Och då bjuder han dem allihop
runt omkring. Och de drack, så de blev så fulla som kreatur och skålade och stampade. Och bäst det var, så fick de in en karmstol [ = stol
med ryggstöd] i ringen. Och den [eg. där] satte de brudgummen på.
Och fyra gubbar tog tag i stolen och hissade brudgummen [upp]
under taket. Och där satt han på stolen och spratt1ade38 som en abborre och låtsades vilja ned. Men inte slapp han ned. Så gav de honom
i handen en pokal, som [det] var svagdricka i. Och det kastade han
runt omkring på väggarna och på folket, så man måste springa iväg
ut. Då fick han komma ned. Då tog de ihop en ring, och så bar det av
ut genom dörren, och spelman med dem. De dansade runt omkring
stugan, och så kom de in. Och så dansade de och drack hela tiden,
tills de fick sista målet.
Och sista målet, det var handskvällingen, som är kokad av risgryn
och mjölk. Då de nu komma in med de där stora tennfaten fulla med
välling, så äro de utklädda; somliga äro bleckslagare, och somliga äro
spissotare, och somliga äro klädda till kvinnor. Och på händerna ha de
stora, väldiga" handskar, eller hugghandskar, eller ock lapphandskar
av renhud. Och de bära in faten då och sätta [dem] på bordet. Därpå
häva de i smörstycken, så de ligga och flyta" i varmvällingen, pojkarna
som sitta vid bordet. Och så får man äta av det. Och så, därefter,
.då kommer sötost. Något mera får man icke äta på bröllopet. Så ta
de bort matfatet på bordsändan, där de skola ge bröllopsgåvorna.
Då kommer brudgummens41 pappa fram med bröllopsgåvorna:
.ett stort tennfat och två silvermatskedar och en kaffebricka4ia och
kanske 400 riksdaler penningar. Han [ = Den] som lyser ut [ = omtalar] bröllopsgåvorna säger nu: »Brudgummenan fader förärar de
här skänkerna. Heder och tack å brudparets vägnar.» Sedan kom brudens41- fader och förärade två matskedar och en nickelkanna och en
silverpokal och två teskedar, och en gräddsnäcka av nysilver. Och så
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gav han tre hundra riksdaler. Sedan skickar de omkring en tallrik
och begära en slant till läsarflickan, det var flickan som läste till
bords. Då gav ungdomen och det andra bröllopsfolket, somliga tio
riksdaler och somliga tjugofem, [allt] efter som de voro rika och hade
råd. Och pigorna de gav ibland tre eller fyra riksdaler. Och pojkarna,
som hade druckit, nog gav de mer, fast det var drängar och sådant. —
Då var det slut med bröllopet.
På det här sättet har det varit gammalt tillbaka, men sedan 5042
eller 6042 år ha de lagt bort det där bruket. Nu komma de för det
mesta och vigas i kyrkan, och sedan ha de bara ett litet bröllop hemma
på eftermiddagen, då de komma från kyrkan, för grannarna och för
närmaste släkten. Och nu låta de baka allt sitt bröd hos bagaren. Så,
nu kan man säga, att det är fina" bröllop. Och äro de förmögna, så,
ta de hem prästen och viger där" hemma.
Och jag, Katarina Magdalena, har varit brudkläderska uti flera år,
så nog vet jag, hur det har gått till.

KAPITEL 14

Fettisdagsfirandet förr uppe i Överkalix
S. 31-32

För ganska länge sedan [eg. hela länge tillbaka i världen] brukade
man ha fettisdag till en festdag. Då brukade man inte göra just något.
Och den dagen skulle det inte släckas av på elden eller skjutas igen
spjället [på] hela dagen. Då brukade man ha särskild [eg. viss] mat,
som man skulle äta den dagen.
Till frukost [eg. morgonmål] då kunde det ju vara olika. Men till
middag skulle det vara blodpalt och en smörkula [eg. kringel-gås1].
Smörkulan var så stor som en tjugufemöres-b0112. Och så lade man ut
smörkulorna runt omkring på bordet på en liten brödbit, en [kula] åt
dem var. Och blodpaltarna dem gjorde man av blod och kornmjöl
och bakade dem som mycket små [eg. små picker3] bullar, och så
kokade man dem då i grytan i vatten.
Och så då man hade ätit middag, så högg man sönder kött och
hällde [eg. hov] grytan full, och det höll man på att koka då till kvällsvard [eg. kvällsmål]. Då det vart aftonvard, då ställde de sig allihop,
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gårdsfolket, runt omkring spisen, tog bröd i handen och stod och blötte
[det] i köttgrytan [i] flottet som hade kokats ur (bortur) köttet. Och
till kvällsvard tog man upp köttet ur grytan och delade [det] på [eg.
uppi] faten. Man brukade ha ett svarvat träfat var. Och så brukade
man koka välling av köttspadet och ösa upp den i faten på köttbitarna,
som var utdelade.
Det var det bruket om fettisdagen, att de skulle basa4 varandra,
pojkar och flickor. Flickorna skulle basa pojkarna kvällen före fettisdag, och pojkarna skulle basa flickorna på fettisdagskvällen.
En fettisdag [då] jag var liten, så mycket jag minns det [d. v. s.
så jag just nätt och jämt minns det], så hade det [eg. där] samlats
pojkar och skulle basa flickorna hos oss, hemma. Somliga flickor
sprang iväg och kröp ner [eg. drog ner sig] bakom gamle farfar,
som satt i vrån vid spisen på en stol. Och somliga sprang iväg in i
kammaren och låste in sig, och var så rädda så de skakade5. Och pojkarna var ute en hel hop och stod och räckte6 upp vidjorna bakom
fönstren. Inte gjorde de det, för att de var onda på varandra, flickor
och pojkar, utan för att det var det bruket för att ha roligt.
Den tiden fanns det ju någon spåkärring och -gubbe, så de brukade
spå den dagen. Inte skulle man få hålla på med ull, varken karda,
eller spinna, för då fick fåren [eg. för att fåren skulle få] »yrfaret»7.
Och inte fick det huggas med yxa, för då skulle kreaturen bli halta,
på sommaren, då de skulle slippa ut. Och så brukade man gå och lägga.
någon järnbit under fähusbron och ta och lägga små dynghögar
bakom fähuset, för att ingen olycka skulle komma i kreaturen. Men
nu är detta alltihop bortlagt [eg. uteslutet5]. Nu finns det inte någon
mer här, som håller på [eg. fort9 med sådant där spående [eg. spåri19.
Inte kunna de och inte vilja de göra det. Alltihop det där spåendet/5,
det har blivit till intet [eg. inte något].
KAPITEL 15

Julbullsbak, ostvasslekok samt humlebrygd
S. 32-33
1. Då de skulle baka julbullar för 30 år sedan, så värmde de vatten/
riktigt kokhettl. Om vattnet fick börja2 koka2, så gick det inte an [att
använda] i bullarna, de blev råa. Då måste vi beskriva, hur de gjorde,
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då de rörde till bulldegen. De tog det kokheta vattnet' och hällde dit
rågmjöl, och så stampade3 de om, tills det blev syftat4. Ju mer de
stampade degen, ju mer syfta& blev den. Så lät de det stå i tre och
fyra dar. Och så knådade5 de upp det och satte dit jästen. Och då det
hade jäst° en halv dag, så knådade de upp det åter. Och då var det
färdigt att baka. Och så eldade de upp ugnen riktigt varm, då de hade
bakat ut bullarna. Och så skulle ugnen kallna av, tills den vart lagom
varm. Och det prövade de med en pappersbit: den skulle svedas7, men
så [att] den inte brinner upp. Och då var ugnen färdig till att sätta in
bullarna och grädda dem. — Och det vart en ofantligt8 god julbulle.
Och nu skall jag tala om, hur man kokar ost. Då man slaktar en
kalv, så tar man den tarmen, som skall bli magsäcken", och så rengör
man den och vattendrar" den, [i] flera vatten. När man så har vattendragit den, så gör man (sig) en löpesticka", kluven" i ena ändan och
vass i andra ändan. Så trär man på löpet" och ställer [om], så det är
öppet i ena ändan, där (som) skåran [el. k1ykan9 är. Och så trär man
på den andra ändan av löpet på den vassa ändan av stickan. Så häller
man sötmjölk i en gryta och värmer den, tills den är ljum, och så lägger man dit löpet. Då har man löpet i grytan, tills det har löpnat
ihop13, så det blir i ett stycke. Då tar man upp löpet och lyfter på'
grytan och låter det koka. Då blir det förfärligt god ostvassle". Och
nu är ostvasslen färdig att ösa[s] upp och äta[s]. — Och så sköljer man
upp löpet och sätter upp det till [att] torka2. Och det räcker t. o. m.15
i flera år, löpet, bara man håller det torrt, så det inte får murkna"
sönder.
Förr har man begagnat humle mycket. Då man har bryggt dricka,
har man bryggt av malt och satt humle uti [det]. Man har brukat
lägga [eg. sätta] maltet längst ned i en tunna och haft [ett] hål i tunnan och en tapp (då) att sätta igen17 [det med]. Och så har man
kokat upp vatten. Och då vattnet har börjat2 koka2, har man öst (upp)
det i tunnan och låtit det stå en stund. Då det har stått en stund, (då)
tappar man av det i en stor så. Och så slår man det från sån i grytan
och kokar om det igen. Och så tillsätter man humlen och kokar ihop
det. Då det har kokat, öser man upp det i sån. Och då det har kallnat
lagom, så det är nätt och jämt [eg. just att det är] ljumt, då tillsätter
man jäst, så det får jäsa. Då det har jäst, tills humlen ligger ovanpå",
då tar man ttv [ = skummar Itv] humlen, som har flutit upp, och kastar
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bort den. Och då är det färdigt att hälla" på tunnor". Då häller man
det i ankare. Och då det får stå (då) två eller tre dagar, (så då) är det
färdigt att dricka. Och det var så kraftigt och starkt, det var nästan
som konjak. Inte [ens] på bryggerierna kan man brygga det så gott. —
Och då drickat vart slut i ankaret, det som [då] lämnades nere på
bottnen, det använde man till jäst, då man skulle baka matbröd
[eg. kakor29 eller kaffebröd [eg. vete29. Det fanns inte köpjäst21
[ = jäst att köpa29 den tiden. Om man skulle ha ett bröllop eller ett
gravöl och skulle baka och laga i ordning [eg. ställa], om man [då]
hörde, att någon hade dricka, så, fast [ = även om] det var ganska
långt [borta] i en annan by, måste man dit [för att22] få (sig) jäst.
Det var inte då som nu för tiden, då det kommer in genom köksdörren allt vad man behöver.
Det har inte funnits mer än några [få] humlegårdar förr här uppe
i överkalix. Vi ha måst köpa (oss) humle av dem som ha haft humlegård. Men nu tycker jag de ha den överallt23 utspridd [ = den har spritts
överallt], så nu har nästan varenda en själv. — Som jag nu har sagt,
så gick det till, då man bryggde dricka.
KAPITEL 16

Ljusstöpning
S. 34-35

Förr i världen [eg. Gammalt tillbaka] brukade man göra sig hemgjorda ljus, då man slaktade någon oxe och någon ko. Då man (då)
hade slaktat, tog man talgen och lade den i en så och öste på vatten
och lät den vattendragasl. Så tog man upp den ur sån och hängde
upp den på en stång. Då vattnet hade runnit ur, tog man talgstången
och satte in den i köket [eg. vardagsstugan] till att torka2. Då talgen
var torr, tog man ner den från stången. Och så tog man en bakspade3
eller ett vitt4 [ = stort] sålock och skar sönder talgen mycket smått
på det. Då man hade färdigt, så lyfte man upp grytan på [spis]vindan
och hällde talgen i grytan och lät den smälta3. Den fick inte koka2,
för då blev det sämre ljus. Då den var färdigsmält, tog man en gammal sil och silade upp den i en bytta och lät den stelna6.
Då den hade stelnat'', började man [eg. bar det till] göra ljus. Så
- 598882 C. Pihl
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hade man en enkom ljuskärna. Så tog man in en stor så, satte kärnan
i sån, tog hö och stoppade kring kärnan i sån, och öste kokhett vatten,
sån full, så det skulle hållas varmt. Så öste man kärnan full med7
kokhett vatten, men lät det fattas tre finger i kärnan, så det skulle
vara rum för talgens. Så vägde man upp talgen och gjorde (sig) vekar
av oblekt bumullsgarn. Man klippte av härvan på två ställen till ljusveke, och det kallade man äfsingars. Så drog man ut ur äfsingarna
åt sig, allteftersom vekarna skulle vara grova. Och så satte man det
dubbelviket" i stolpkroken" och hade en talgsmula i näven och
strök ihop veken. Så gjorde man sig en ljussticka ungefär två kvarter"
lång, tog veken från stolpkroken och satte den på stickan, fem på var
sticka. Så satte man på' pannan och lade dit talgen och värmde den,
tills den blev alldeles kokhet. Så slog man den i kärnan, ovanpå vattnet. Så tog man de där ljusvekarna, som var på stickan, och doppade
ned i kärnan, och så höll man på att sakteligen" doppa", tills ljusen
blev nog grova.
Då man så hade gjort färdigt ljusen", skar man av dem nederst i,
så de vart jämna. Och en del av bitarna" som man skar av, hällde
man i pannan och smälte" dem och slog det i kärnan och gjorde små
dankar till [att] ha i lyktan, då man skulle gå ut. Så satte man upp
ljusen, då de var färdiggjorda, på storhyllan och lät dem torka. Och
somliga hade gjort så mycket, att de hade kvar till året efter. Då man
hade gjort ljusen färdiga", kokade man upp de där smulorna, som
man hade silat bort från talgen, och kallade det grevar. Och så har
man tagit sig bröd och blött i grytan och ätit. — Det bodde en gubbe
på ena sidan sjön, och så fick han veta, att man höll på att koka grevar på andra sidan sjön i en gård. Och så skulle han dit över [för att]17
få äta med dem, ock så höll han på att drunkna [eg. må han ha dräpt,
sie] i svagisen.
KAPITEL 17

Vävning
8.35-38

Först går" jag och klipper' fåren. Då har jag en stor ullsax. Och så,
tar jag mig en långpalls och sätter mig grensle över dens och tar fåret i
knäet. Så klipper jag först en sida, och så vänder jag om fåret och
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klipper andra sidan. Då jag har klippt fåren, stoppar jag ullen i en
spånkorg [»skölja»] och tar in den och sätter den på hyllan att torka.
Därpå tar jag ner den, då den är torr, och skall" grovkarda" ihop den.
Då tar jag en »skrubbstol» och grovkardor och kardar sönder ullen.
Och då jag har grovkardat, så lägger4 jag ihop ullen och noppar
sönder den mycket smått5 och så den blir jämn. Så stoppar jag den i
spånkorgen. Sedan (så) tar jag (mig) finkardor och börjar' finkarda".
Då jag har finkardat färdigt, så tar jag in spinnrocken och börjar'
spinna'. Och det skall bli vadmalsvarp5. Då jag har spunnit rullen full,
tar jag (mig) härvelstolen och korset och härvar på från rullen. Då jag
har härvat på, så tar jag lös korset från stolen och går' ner7 i lagården och kastar" korset, som garnet är på, i lagårdsgrytan, som är
full med kokhett vatten. Då jag har haft det där en stund, tar jag upp
det och sätter upp det, så vattnet ska rinna ur5. Då vattnet har runnit
ur'', tar jag in det [ = korset] och sätter upp det att torka. Då garnet
är torrt, tar jag av det från korset och snor ihop härvan och sätter upp
den på väggen. Och så håller jag pål° att spinna, tills jag har fem marker. Då börjar" varpen på att vara"' färdig. Och så spinner jag
väften12 [ = inslaget] då på samma sätt'''. Men den skall spinnas
löstvinnad.
Då jag har spunnit färdigt, så tar jag in kabbstolen och kabbarna
[ = bobinerna]. Kabbstolen är till att sätta bobinen på. Det finns"
en vev i kabbstolen, som man träder upp bobinen på, och så vevar man
garnet på bobinen på det sättet. Så tar jag in varpstolen [eg. revstolarna]". I varpstolen15 är det fyra långa slåar, som äro 4 alnar
långa. Slåarna står i fyrkant och hålles ihop med ett träkors i nedre
ändan och [ett i] övre ändan. Genom korsen går en lång, smal stång.
I taket sitter en [trä-]kloss fastspikad, som man träder övre ändan av
stången in i. Och på golvet står en lös kloss med hål i, som andra
ändan av stången går ned i. Så sättes nederst en liten slå tvärs över
mellan två långa slåar, och uti den lillslån är [det] två små runda
pinnar. I de pinnarna varpas" skälet. Den slån (,den) kallas för skälträet. Och så är det en annan tvärslå på samma sätt"; den sätts fast
med ett band tvärsöver två andra långslåar högt upp, och i den blir
det skäl i andra ändan av varpen [eg. rumpan]'5. I nedre skälträet
räknar man pasmorna. Då man har varpat, tills det är nog brett, så
tar man ner det från varpstolen och flätar ihop det till en fläta [eg.
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rumpa18]. Om man lägger upp tre alnar efter en mark och fyra alnar
efter den andra marken, så blir det [ = väven] 61 kvarter brett [eg.
halvsjunde kvarter brett].
Då är det färdigt att sätta upp vävstolen'''. Då sätter man upp
sidostyckena" först, två sidostycken är det. Så reser" man upp"
ett sidostycke mot väggen, och det andra sidostycket sätter man ett
stycke ifrån. Och så sätter man slåar mellan sidostyckena, först
översta slån och så de nedersta slåarna, och uti en av dem sitter
tramporna [eg. n0t-fjä1arna29. Och så sätter man dit lillbommen
[eg. *lillbulten] mitt på; den är kortast, så den ska sättas i slutet. På
den ska tyget rullas, allteftersom man väver. Så har man pluggar till
varje slå, så vävstolen inte töjes sönder21. Och så lyfter man på'
garnbommen [eg. *storbulten] baki vävstolen, och sätter fast sittbrädet [eg. vävbrädet] längst fram i sidostycket. Så knyter man upp
redkammen22 överst i sidostyckena. I redkammen är det små pinnar,
som äro fastborrade i underträet. Ovanträet har på undersidan en
spontad fåra och kan fällas ned på pinnarna. I redkammen är det två
sidostycken, som äro satta ett på var ända och går ned genom bägge
träen. Ovanträet går an [att] skjuta upp och ned på de där sidostyckena,
så man skall kunna lägga dit varpen. överst i sidostyckena finns ett
band, som man knyter upp redkammen med i stor-sidstyckena [dvs.
de i vävstolen]. Redkammen skall styra väven rätt, så den blir lagom
bred, då man vrider på garnbommen, och hålla den redig22.
Då redkammen är uppbunden [eg. knuten upp] frami vävstolen, så
lägger man varpen upp i den. Och så tar man ändan av varpen [eg.
rumpändan] bakåt till garnbommen. På garnbommen är det spikat22a
fast en säck, och där är det knutet fast en käpp [eg. ett spett]23, som
skälet i ändan på varpen skall sättas på. Skälet det är där man räknar
pasmatrådarna [eg. -tråden]. Det skall vara 30 par trådar eller 60
enkeltrådar i en pasma. I ändan av spettet är det knutet en lång tråd,
som går genom skälet och knytes fast på andra ändan av spettet.
Och det är ryggtråden. Den skall vara [ = finnas där], så att skälet
blir rätt. Så delar [eg. lägger] man sönder varpen i redkammen och
mäter, så man får det lagom brett. Och sedan sätter man fast bröstslån [eg. *bröstvalen24] längst fram i sidostyckena och tar varpen
under bröstslån och låter den gå bakåt i vävstolen. Och så håller en i
varpen, så den blir sträckt riktigt, och jag tar (mig) en käpp och sätter
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i hålet som är i ena ändan av garnbommen, och vrider på' väven
[ = varpen]. Och varje gång redkammen tar emot sidostycket, måste
vi stanna av, så den får falla efter av sig själv. Annars går tråden
[dvs. varpen] sönder. Då jag har revat på väven [ = lindat på varpen]
på garnbommen, så sätter jag spjälor" genom skälet i varpen frami
väven och så tar jag en pasma i taget och drar till skälet och knyter
för i spjälorna.
Och så skall jag till [att] sätta upp skaften framför spjälorna.
Oftast" skall det vara 4 skaft. Vart skaft består av en hel hop solv,
[eg. söljor27] som äro trädda på två träkäppar [eg. *trä-tenar], som
kallas skaftkäpparna [eg. -*tenarna]. Solven äro knutna" av grov
bomullstråd, ihoptvinnad flerdubbelt [eg. f1erfa1t23]. Vart solv är
omkring 8 tum långt och har tre hål. Förrän jag sätter upp skaften i
väven, så måste jag sätta fast dem i *lunu-käppen". I den sitta *lunorna3°. Lunorna äro gjorda av en träbit, och i ena ändan är ett hål
som trädes på lunukäppen, och i andra ändan är det också ett hål, och
i det hålet sitter fästad en svarvad trissa [eg. kring1a9 av trä. På den
löper [eg. går] ett band, som knytes ned i två skaftkäppar. Då skaften äro uppsatta färdigt, så trär man fram (eller upp) väven [ = varpen]. Man tar då en tråd i sänder och trär igenom mitt i hålet [ = i
mitthålet] på varje solv. Och då man har trätt färdigt genom alla skaften, skall man träda skeden.
Förr i världen [eg. gammalt tillbaka] har man haft rörsked. Då voro
spjälorna [eg. *try0rna32] av vassrör och ramstyckena av trä. Varje
ramstycke bestod av två träspjälor [eg. *träspjättlor33]. Tryorna
stack man in mellan de där 5pjä1orna33. Och så har man lindat"
ihop bägge de där spjälorna och tryorna med en tråd, som man trädde
mellan varje trya och kring spjälorna. Nu använder man stålsked.
I den äro tryorna av stål, och ramstyckena äro av trä, som de ha varit
förr, men att det är klistrat över med papper. Skeden lägges [eg. är
lagd] tvärsöver bröstslån, medan man trär den, och så lägges [eg. och
lagd] en käpp under båda [eg. ömse] ändarna av skeden till [att]
hålla upp den, medan man trär den. Den trädes med en krok, som är
gjord av elfenben. Den kallas trädkroken. Då man har trätt skeden,
så sätter man upp skedkloven", som är gjord efter samma [mönster]
som redkammen, men saknar pinnar [eg. inga pinnar]. Och så sätter
man in skeden i skedkloven och släpper ned ovanträet", så den [ =
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skeden] sitter stadigt. Då skeden är [fast]satt i skedkloven, så tar
man ned redkammen, tar av ovanstycket" och släpper ner understycket under väven [ = varpen]. Och så knytes det fram tråden
[ = knyts tråden fram] (eller väven) i spettet som är satt i säcken, som
vrides (eller revas) på lillbommen.
Då detta är gjort, skall man knyta upp tramporna". Då tar man de
där banden, som sitta i skaften, man kallar dem »fotfjälabanden»20,
och knyter upp tramporna med [dem].
Så slår jag för, och det betyder, att jag skjuter spolen första gången
genom väven. Nu börjar jag (att) väva. Då har jag en käpp i garnbommen, som jag för itv varpen med, så fort [ = allteftersom] jag
väver. Och så vrider jag tyget på lillbommen, [allt]eftersom jag väver.
Då jag väver, så skjuter jag spolen genom väven och slår med skedkloven och trampar på tramporna. När vi då ha börjat att väva,
sätta vi en spännare [eg. spännträet] tvärsöver väven för att hålla den
utsträckt, så den inte drar ihop. Spännaren är av järn, i två stycken.
I det ena [eg. ett] är det en skruv [eg. skruvning], och i det andra är
det som en mutter, som skruvas på skruven. Och i ändarna på järnen
är små tänder, som stickas fast i staden.
Då väven är nästan färdigvävd [eg. håller påll att vara vävd ned],
så följer den säcken efter, som spettet sitter i, och så väver man så
nära bak i skaften, förrän man klipper av väven, att äfsingen"
[ = sladden av varpen] blir kort. Längden mellan garnbommen och
skaften, det kallar man storlängden och det är omkring 5 kvarter. —
Då jag har vävt ned väven, så klipper jag av den framför skeden, och
så revar jag av tyget från lillbommen till en bunt38, vadma1sbunten38.
Och då är det färdigt att skicka iväg och låta stampa [det].

KAPITEL 18

Vadmal
S. 38-39

Först skola vi grovkarda långullen och finkarda den. Och sedan ha
vi spunnit varpen av långullen, och [till] det vi skulle ha till vardagsvadmal ha vi spunnit grov varp. Och därpå ha vi spunnit inslaget
lika grovt' av *lydien2, och lydien det är kort ull. Men sedan ha vi
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måst härva på den på härvelkorsen, varpen. Så liars den måst ligga i
vatten, från morgonen till kvällen, i kallt vatten. Och sedan ha vi
måst dra upp det och torka [det] (då), garnet [eg. tråden], och då det
har torkats, då ska man ta av det från korset. Och sedan, undan för
undan, så fort som man spinner, härva rullar, och i kallt vatten *dödas
korsen som varpen är på. (*Dödas = lägga härvelkorsen med varpen
på i kallt vatten och låta dem ligga). Och då de ha torkat'', [skall man]
taga av dem från korsen (då) och vrida ihop dem (då) — göra [dem]
till härvor — och sätta upp dem på väggen (då) på en spik, tills allt
är spunnet. Och då vi ha spunnit all varpen, då börja vi att grovkarda
inslaget av kort-ull. Och när vi (då) ha spunnet det inslaget, då börja
vi att väva vadmalet. Och är varpen grov [eg. är det grovt], så får
man inte lägga upp mer än 3 alnar pr mark, men är den fin, då får
man lägga upp 316 aln pr. mark. Härvelkorset hade vi 3 alnar vitt
( = vidt!). Och så räknade vi trådarna, då vi härvade åv, 60 trådar i
pasman. Man vet det skall i skeden (vävskeden) vara 2 trådar i varje
*try?. Om man då skulle ha det i *elva-pasma-skeden, så får man 11
pasmor pr aln. Om man då har bredden såsom vadmalet skall vara,
så får man ha 16 pasmor. Vadmalet skall vävas 616 kvarter brett.
Då vadmalet var vävt, då skickades vi ned det [för att låta] stampas
[det] till Åberg i Bränna. Stampen är en järnstöt, rund, som en kamin,
och den sitter i ett hus i en bäck, där det sprutar') vatten runt omkring
den. Och den stöter på vadmalet, upp och ned, upp och ned, på grund
av" vattnet som den får kraften från. Jag vet ej, hur lång tid det tar
att stampa [eg. hur länge det drar med stampa], inte håller de på så
lång stund. Man spar ihop mycket vadmal, innan man fars [och låter]
stampas [det]. Stundom drar [ = tar] det en månad och stundom två
månader, allteftersom de ha mycket att stampa, innan man får tillbaka det.
Då vi skickar iväg det hemifrån, då lindar vi ihop det som en buntli,
lägga det hopvikt [eg. tvåfakligtis], så det inte skall bli så brett. Och
när vi då ha lindat's ihop det, då sätta vi en klut i, en färgklut. Då vi
vilja ha det blått, så sätta vi [dit] en blå klut; och då vi vilja ha det
grått, (så) då sätta vi [dit] en grå klut. Och kluten är av en vadmalsbit. Och så klipper vi tre hål i den där grå kluten, då det skall vara
helstampat, d. v. s. tjockt. Men då vi ha finare väv, så ha vi blå klut
och bara två hål i den, och det är bara halvstampat.
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Och tjockt vadmal ha vi alltid grått, och det skall vara till vardagskläder, tjockt och varmt till männen, då de skola vara ute om vintern,
såga timmer [eg. skogen] och köra. Somliga såga och andra köra.
Och finare [vadmal används] till helgdagskläder och det skall vara
blått. Då ha de det, när de fara till Bränna vid helgerna. Inga andra
än [eg. Inte annat än14] männen ha vadmal. Kvinnorna ha kjolar avi°
ull; de ha vävt och spunnit hemma, och låtit Åberg i Bränna pressa
dem, så de ha blivit snygga.

KAPITEL 19

Hur man brukade färga förr
S. 40-41

För mycket länge sedan [eg. långt tillbaka], då det inte fanns någon
färg att köpa, så när man färgade svart, brukade man ta »vört»1 i
bäckarna. »Vörten» det är någon sorts materia som finns vid' stranden3 i [ kanten3 av] djupa bäckar och ser ut som en svärta. Man
kokade »vörten» i vatten och stoppade ullgarnet i grytan och lät det
koka. Och då vart det riktigt svart.
Då man har färgat rött och det inte fanns den här brevfärgen4,
så köpte man på apoteket konsione115 och vinsten6 och tennsalt7
och saltsyras. Man köpte 4 lod' konsionell, och den såg ut somi°
korint[er], och 2 lod vinsten, och den var små röda bitar, och 1 lod
tennsalt och det var fint och vitt. Och saltsyran den var i flaskor. Alla
de där tre [första] sorterna hällde man i en mortel och stötte sönder
det mycket fint. Så slog man upp det på en tallrik och slog i saltsyran
och rörde ihop det, så det vart som en tunn deg. Så hällde man vatten
i en gryta, och då vattnet började koka, rörde man i degen i grytan.
Då det hade kokat en stund, stoppade man dit garnet och lät det koka
tre kvart. Och då var det färdigt, bara [att] ta upp det och skölja det.
Och det vart så vackert och rött och så färgäkta", att det inte ändrade
färg så länge det fanns [eg. medan det var] någon tråd kvar av tyget
som man hade vävt av det garnet.
Då man skulle färga grått, så köpte man (sig) galläpplen12 och vita1un13. Så stötte man sönder galläpplena och hällde dem i en gryta
med vatten och lät det koka. Och så kokade man upp vatten i en an-
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nan gryta och hällde dit vit-alun. Så stoppade man garnet i den grytan
man hade kokat före, i galläppel-lagen. Och vit-alun-vattnet slog man
upp i en bunke. Och så drog man upp garnet ur (den) grytan och stoppade det i vit-alun-vattnet. Och så höll man på att byta om på det
sättet med det, från (ur) bunken och ned i grytan, tills det vart lagom
mörkt, som man ville ha det. Och det var den finaste färg, som man
kan tänka sig, och som inte fällde.
Då man färgade anilint — somliga kallade det karmosinfärg —
så köpte man (sig) på apoteket för några skilling anilinfärg. Det var
mycket lätt [att] färga. Man behövdel4 intel4 annatis än hälla vatten i
en gryta och skrapa dit färgen, och så stoppa [eg. stoppade] dit garnet
och låta det koka en stund, och sedan dra upp det och skölja" garnet.
Då man färgade ull till [att] blanda i vadmalsvarpen, så brukade
man kissa i ett kärl, och så köpte man (sig) på apoteket blå färg, och
den var lik en blå sten. Och så kastade man stenen i kärlet med urin,
och sedan stoppade man dit vit ull och lät den vara [där] några dagar.
Och så tog man upp ullen och tvättade (upp) den. Och sedan torkade
man den. Och när man så började [eg. gick] grovkarda ihop ullen till
vadmalsvarp, så blandade man [en] liten smula av den blåa ullen i
varje karda. Och ullen, som man grovkardade ihop, skulle vara
svart. Och det vart så vackert garn, då man hade spunnit det, färgäkta.
Det blev inte riktigt [eg. rejält] blått, utan så att det skulle få en
finare svart färg".
KAPITEL 20

Klädtvätt förr
S. 41-42

För länge sedan [eg. för gammalt tillbaka], då jag var liten och började (att) minnas, för 60 år sedan", då man skulle tvätta kläder, inte
fanns det då som nu, det fanns inte lutpulver och inte tvättpulver,
knappast såpa. Men då brukade inte bönderna sälja några slaktkreaturs, de brukade slakta själva, en [slakt] [eg. ett] varje år, för
sitt eget hushåll. Och (så) när de slaktade, så tog de urs all talg och
fett4. Och så tog de det som var bäst till [att] göra ljus av, och det som
var sämre tog de till [att] koka såpa [av]. Så gjorde de sig asklut.
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Och så kokade de ihop den där sämres talgens de hade tagit urs [kreaturen] och kokade den [eg. det] i askluten, och då blev det såpa. Den
brukade de ha, då de tvättade kläder. Rysstvål fanns det ju, som de
brukade använda också. Och rysstvålen den kom från Ryssland, långa
stänger som vägde 4 och 5 mark (och 5 mark det är 2 kg). De brukade,
finnarna, då det var vintermarknad i överkalix, kommas över° från
Finland [och] säljas rysstvål. Och de bönder, som var välbärgade [eg.
bärgade sig bra], (så) brukade (de) köpa 1 pund och pund, så de
skulle ha för året. Och så skar de sönder stängerna till små bitar och
lade upp dem på [spis]hyllan att torka, så det skulle vara drygt7.
Då de skulle till att tvätta kläder, så tog de ut askan ur köksspisen [eg. vardagsstuguspisen], och ju hårdare askans var och i stora
bitars, dess bättre var den. Så gjorde de upp [eld] under fähusgrytan
och *hinkades dit vatten och lät det börja koka. Så hade de en tunna
och borrade hål nederst i tunnan, och så hade de en tapp i hålet. Så
hällde de (dit) askan i tunnan och öste på kokande [eg. kokat] vatten.
Och så vart det starkt. Så tappade de av luten i en så, och så doppade
de ett finger i lutsån och lade det på ungan; och då det brände riktigt
på tungan, då var det god och stark lut.
Då började de [eg. Då bar det till] tvätta kläderna. Det fanns inte
tvättbräden och inte tvättmaskiner. Och så tvättade de i en bunke
och gnuggade kläderna mellan händerna. Då de hade gnuggat färdigt,
så hällde de (sig) lut i en så, och lade dit kläderna och stötte" dem
med en stöt". Så hällde de av samma lut, som de hade tappat av från
tunnan, och hällde i grytan. Sedan lade de [ved] under grytan, så de
skulle få den att koka. Och så fort de hade stött kläderna i tunnan, så
vred de upp [dem], och kastadeil [dem] i grytan. Och så lät de dem
koka ett bra tag", tills de ansåg [eg. prövade9 [att] de skulle vara
[nog] kokade. När de drog upp dem då ur fähusgrytan, så gicks [el.
körde] de ned till stranden [eg. framis] med dem [för att] stötas (upp)
dem. De sköt ut båten ett stycke från land och stötte fast den [i
älv- el. sjöbotten] med en fork i håbandet" [ = som var trädd genom
håbandet]. Och så stod de och stötte (upp) kläderna i båten".
Då de hade sköljti7 och vridit" färdigt — det fanns inte klädstreck
den tiden, de måste hänga kläderna på hässjaryndor och kornsnesar
att torka.
Precis så" hats° det gått till, allt.
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KAPITEL 21

Storstick-eldlåget
S. 42-43

Då man tänker tillbaka, att de alls ha kunnat ta sig fram2 i världen!
Inte fanns det lyktor och inte lampor. Inte förstod de sig på lampolja, och inte fanns det heller. De som slaktade om hösten, brukade
(de) även göra sig lite ljus. Men det fanns ju ändå mer [av] dem som
inte hade några slaktkreatur°, och de måste begagna stickeld. De
brukade såga av åt sig bitar4 av torra furor eller också av tallar,
ungefär 5 kvarter långa. Dem klöv de sönder och lagade [i ordning]
åt sig stickvedträn5. Så tog de (sig) kniven och späntade sönder vedträna till mycket tunna stickor. Sedan lade de upp dem till [att]
torka på [spis]hyllan och bakom spisen [eg. muren], så de skulle bli
torra, då de skulle ha dem att lysa [sig] med, då det var mörkt både
kväll och morgon [eg. var mörktiden, så kväll och så morgon].
Då de skulle gå till° lagården eller till° stallet, så lade de ihop flera
stickor och tände (uti) [dem] inne, i spisen, och tog stickeldlåget med
sig, då de gick ut. De måste lägga ihop flera stickor, för att det inte
skulle blåsa ut. Om de tände bara i en sticka, så blåste det ut strax.
Men då de kom in i lagården, så tog de bara en sticka och tände (uti)
[den] och satte upp [den] i lagårdsväggen på flera ställen i stockar
som hade spruckit sönder och [där det] blivit en rämna0a. Och då de
gick [att] utfodra kreaturen, så satte de upp stickan inne i lagårdssvalen och i höladan, så de skulle se att ge hö åt kreaturen. Och somliga
brukade hålla [eg. bita] stickan i munnen, då de gick sina ärenden och
utfodrade kreaturen och dylikt. Men så hittade de på [eg. kom de sig
på] den konsten att göra sig *lysare° eller *klövar° av en träbit,
täljde till det, och satte en bit plåt i lysaren [eg. satte sig av plåt ini
lysaren], att sätta eldstickan i, så det inte skulle brinna i väggen.
Och mitt i taket i takåsen satte de en lång *spjättlan och satte dit
[eg. gjorde dit] ett kors, som de satte nederst i ändan av spjättlan.
Och så gjorde de [det så] i de fyra ändarna av korset, att de kunde
sticka dit en sticka i varje ända, och då blev det så ljust som ill kyrkan.
Och då de höll på att baka tunnbröd, så brukade de sätta upp stickan
i väggen ovanföri2 bakbordet13. Och sällan gav de sig tid [att] ta ur
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stickan, då den höll [på] att vara slut [ = utbrunnen], förrän det
just skulle börja brinna" i väggen. Och då de tog bort kolet från
stickan, det kallade de snoppa av16 stickorna. Och då de hade öppen
spis, så hade de vindstolpen" fastsatt ini mursidan17. Och så hade
de en vinda" i stolpen och en krok" ytterst i vindan till [att] hänga,
[eg. haka] grytan på, då de skulle koka. Och genom vindan hade de
ett litet hål, som de brukade sätta stickan i, som skulle lysa, när
kvinnorna satt och spann och handarbetade [eg. gjorde med händerna18].
Men nu, sedan det finns lampolja och lyktor och elektriskt ljus
[eg. belysning], så tror jag det finns knappast någon person som
vågar (sig) gå med sticka in i något uthus.
KAPITEL 22

Skrädderiarbete
S. 43-44

Det är lördagskväll [eg. gud-vare-lovs-kvällen], så jag är ledig och
kan tala om, hur det går till i skrädderiet.
Då jag ska göra en dräkt, så är det vanligt, att de ta tre och tvål.
— Förr brukade de ta fyra alnar hem[mavävt] vadmal till ett par
byxor. Och somliga brukade ha så styft vadmal, att man nästan bröt
[eg. så man må ha brutit2] av sig fingrarna, och då byxorna var
färdiga, så kunde de nästan stå på golvet av sig själva. Då de komma
med tyget, så tar jag mått av dem. Så ritar jag ut och klipper till det.
Först klipper jag till rocken [eg. tröjan] och så byxorna. Jag klipper
ärmarna och ryggen i bredd, för tyget lägger3 jag alltid dubbelt. Och
så skjuter jag ned framstyckena en bit för att få västen i bredd med
dem. Och kragen får jag då ovanför »skvingarna»4. »Skvingen»4 det
är slaget på rocken. Då lämnas det alltid några små bitar, så man får
ficklocken och till [att] sko fickorna.
Då jag nu har klippt till, så brukar jag sätta dit *teckeltrådarna6
att märka ut [eg. upp] knapparna och fickorna och så nedtill6, så
jag vet, hur mycket jag skall lägga upp rocken. Och så tråcklar jag
dit lärftet och tråcklar ihop det, och så provar jag det första gången.
Sedan så pressar jag in framstyckena och så gör jag fickorna. Och
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jag töjer kring ärmhålen och på axlarna', så det ska följas kroppens.
Det blir inte snyggt annars. Så sätter jag vadd° i lärftet på axlarna,
så det ska passa. För somliga ha så sluttande" axlar, så man tänker
att rocken ska glida" av dem. Så tråcklar vi dit lärftet under framstyckena. Sedan (då så) syr vi fram och tillbaka" på lärftet på skvingarna, för då ligga de riktigt. Och så sätter man stadkanter" utefter
skvingarna och nedefter framstyckena och nedtill på rocken, så det
inte går (an) [att] töja [den]: annars så blir den, kanten, som ett rep.
Sedan syr jag fast fodret uti underlaget, för hand om det ska vara
noga" och annars på maskin. Då jag har sytt detta, så läggers jag
det mot vartannat, framstyckena och fodret, och tråcklar och syr
ihop dem. Och så klipper vi undan, så det blir en smal söm, för den får
inte vara bred. Och så vänder jag om tyget och tråcklar kanten, och
den skall vara snygg, så det inte skämmer ut plagget.
Då framstyckena äro färdiga, så pressar jag in ryggen och tråcklar
'dit fodret. Och så sätta vi ihop rocken. Och så sätta vi in »vingarna»",
som äro av tyg och vadd, kring axelleden", så det inte slår någon blåsa
eller bubbla bak i ryggen. Så göra vi underkragen. Nu för tiden brukar
de sy den för hand, men då jag lärde" »skrädda», då sydde man dem
på maskin. Och så sätter man tyget ovanpå underkragen och syr ihop
dem. Och sist så stickar man rocken runt omkring, och så märker
man ut knapphål och skär dem och syr dem.
Och så gör man ärmarna och klipper fodret en liten liten smula"
större, för det får inte vara snävare. Då man har sytt dem, så håller
man litet [eg. en smul] kring ärmhålet, och tråcklar in dem i rocken
och syr dem och pressar ut sömmen på *ärmknubben". Ärmknubben
är en träbit, enkom gjord att pressa ut krokiga sömmar [på]. Därför
är den svängda°. Så dra vi bort tråekeltrådarna och borsta bort kritstrecken och fnasetn, som kommer av lärftet och av vadden. Så
läggers jag rocken på presshästen eller pressbocken. Och så pressar
jag med riktigt heta järn. Och så blöter jag en trasan och läggers
på rocken och pressar på denn. Men jag får inte hålla med järnet för
länge på rocken, för då blir det »glans», och den får inte vara där.
Så märker jag ut knapparna och syr dit dem, och hängaren också.
Och då är rocken färdig.
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KAPITEL 23

Garvning och sämskning
S. 45-46

Då de ha slaktat kalven och kon, så flår de dem och hänger upp
hudarna och skinnen till [att] torka. Sedan" måste de föra dem till
garvaren och få dem garvade. Då har garvaren en anteckningsboks,
där [eg. som] han skriver upp numrets och namnet på dem som äger
skinnen, mot polett4. Och sedan" så börjar garvaren med dem. Man
kastar ned dem i »pyrephs, och det är ett kar med sur-vatten i, som de
blöter hudarna och skinnen i. Då de äro blötta, slår man upp dem ur
pyren, för att vattnet skall rinna ur dem [eg. till [att] rinna ur dem
vattnet]. Och så börjar vi att *väggskavas dem. Sedan" vi ha väggskavt dem, så slänger7 vi ned7 dem is kalkkaret. Där får de ligga en
månad eller sex veckor; mensa kalklädret måste slås upp och läggas
ned en gång i veckan. Sedan' slå vi upp det, för att kalkvattnet skall
rinna ur [eg. till [att] rinna ur kalkvattnet]. Och sedan" ställer vi upp
skavbommarna och börjar skava av hårets [på skinnen]. Sedan"
knyter vi ihop skinnen, tio i varje knippa, och kör dem ned i" älven,
eller i vaken om vintern, på en dag eller två. Så ta vi upp dem och börjar att kalkskava dem med skavknivar. Sedan" vi då ha skavt dem, så,
stryker vi dem med knivarna lent och i ordning". Sedan" skola de is
barklagen], i svartbarkvattnet, tills de blir bruna. Sedan" ta vi upp
dem på fjorton dar och ge ny bark[lag] åt dem. När de då äro barkade,
så ta vi upp dem och låta färga dem med albark, så de blir bruna och
vackra". Sedan smörjer vi dem med fiskolja, och så torkar vi dem.
När de då äro torkade, så smörjer vi dem med talg. Och så sträcker"
vi dem med »räcknageln»14: det är ett flatt järn med träskaft i. Förr
kallade de det räcknageln, men nu kallar de det sträckjärnet". Och
så putsar vi dem med ett klappträ. Det gjordes [eg. var] förr av en
björkbit. Då blir de riktigt fina. Sedan sorterar eller ordnar vi dem efter nummer och viker ihop dem, och skriver numret och namnet på
den som äger dem; och priset, vad de kostar vart skinn.
Och lapparna ha brukat garva på det sättet, att de ha blött renskinnen och kört dem bakom pulkan", tills de ha blivit fria från hår",
och sedan stoppat" ned dem i en tunna, där de ha haft barklag. Och
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så har någon gammal lappgumma eller någon gubbe gått och rört i
dem titt och ofta", så de skola barkas jämnt och i ordningn. Sedan'
de då ha barkat dem, så ha de dragit upp dem, och så ha de smort dem
(då) med något renfett". Sedan'. de (då) ha torkat dem, så ha de haft en
vidja i någon vägg, som de ha suttit och dragit dem genom för att få.
dem mjuka, så de ha nött av sig fingertopparna". Mycket stadiga
och präktiga skinn har det blivit, som lapparna ha garvat. Sedan'
ha de då gjort sig handskar och skor av dem.
Och när vi skola sämska skinn, då ta vi pälsskinn. Det går an att
göra fällar" [eg. fä11en23] av dem. Först blötes skinnen i rent vatten.
Så slår man upp dem och skaver dem med skavlmivar. Så måste man
lägga dem i alunvatten". Det är a1un2i som gör lädret mjukt och
smidigt [eg. bekvämt]. Vi brukar ha dem där i femton dar. Under
tiden har man brukat slå upp dem två tre gånger och laga [till] starkare vatten. Och då man har haft dem [där] den tiden, så slår man
upp dem och hänger dem att torka. Och då de äro torra, så tar man"
dem och sätter" dem i sträckbocken" och sträcker dem med sträcknageln". Och sedan måste man då ta skav-bommen och lägga ett renskinn på bommen till underlag, då man skall s1ikta23 eller skrapa dem
släta och rena, så de blir fina och vita. Då vi ha gjort detta, ha vi
brukat sätta en skinnrem i väggen och göra remögla" i en »benling»"
på fårskinnet som är sämskat, och så piska med en käpp, tills ullen
blir riktigt fin och ren. Då vi ha piskat [eg. basat]26 det på ett sätt,
så »ändar»27 vi om det i en annan benling. Och så ändar vi om [det] än
en gång och sätter fast huvu
. dskinnet" och piskar åter. — Då är det
färdigt att göra fällar" eller pälsar av.
KAPITEL 24

Torkrian
S. 46-47

Torkrian är till [att] torka korn1banden2 [== sädeskärvarna] [i].
Det har då varit åsar lagda3 över rian, och så har det varit stänger
lagda3 på dem. Först ha de ladat in halvtorra kornband från snesarna
in i ett annat rum. Så ha de tagit in dem från det rummet och tagit
dem till4 rian. Och så ha de stuckit upp dem: då ha de fört fram fyra,.
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stänger och lagt dem tvärsöver åsarna. Sedan har en kvinna klättrat
[eg. gått] upp på de där stängerna, och satt sig grens1e5 på mittstängerna6. Och så har [en] annan kvinna [el. den andra kvinnan] stått
nere på golvet och räckt [eg. skickat] upp banden. Och så har hon
börjat att sätta upp banden, med rotända& nedåt på stången och
toppändan» uppåt under taket. Och de måste pressa» ner rotändan på
stången, så den sitter stadigt. Först sätta de upp fyra band, ett på var
stång, som en rad, och så sätta de upp fyra nya band och pressar»
ihop dem intill" varandra. Och så fyra i taget [eg. i gången] undan
för undan, tills stängerna äro fulla. Och så för de på nytt fram fyra
stänger, och då säga de: »Nu börja vi med den andra avdelningen [eg.
skesm(an]11.» Och så fortsätter [eg. fara] de då undan för undan, tills
de ha rian full. Och så ha de en stor stenugn, av stenar, ja, de ha tegel
nedtill12, så det bliri" som en ugn, och så stenar då ovanpå ugnen.
Det har murats [eg. varit murad] *åthavning" över stenugnen, och
så har det funnits hål på den där *hophavningen". Då de ha eldat i
ugnen, så ha de täppt igen [eg. satt å't] hålen med tegelstenar. När
de så ha (haft) eldat färdigt", så ha de tagit upp de där tegelstenarna,
så det skall få komma in värme i rian, så kornet skall torka [eg. så det
skall torka kornet]. Då ha de hållit på och eldat [eg. att elda] två eller
tre dagar och torka[t] det där kornet.
När det så har varit torrt, då ha de stigit upp tidigt på natten,
klockan ett och två, allteftersom rians storlek har varit [eg. efter som
de ha haft stor rian]. Då ha de klätt på sig särskilda" tröskkläder.
Och så när de ha kommit in i4 rian, så ha de börjat riva ner från
stängerna. Då ha de lagt ut rader(na) undan för undan på golvet,
toppändarna [eg. axen] ihop och rotändarna ihop, tills de ha haft
golvet fullt. Och så ha de börjat (att) slå med slagorna16, två gått
[eg. farit] före och två kommit bakefter, och slagit så då undan för
undan. Och då ha de gått så utefter hela golvet. De ha börjat i ett
hörn [eg. vrå] och gått utefter väggen till andra hörnet. Och de ha
tagit fyra bandrader i taget. Och de som då ha kommit bakom, de
ha gått före nästa fyra rader, då de vänder om". Och det har måst"
gå i ordning med [att] slå: då en har tagit upp [trä]klubben", så har
den andra skolat" slå ned klubben, så det har låtit (så då) sick-sack.
När de då ha gått varvet, så då' hela golvet. Sedan ha de då vänt"
dem [eg. det] undan för undan, raderna, och så ha de börjat (att)
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tröska andra sidan av bandet. När de då ha gått varvet ut, då ha de
skakat upp halmen och kastat ut den genom en lucka20. Och då har
kornet lämnats [ = blivit liggande kvar] på golvet. På sådant sätt2"
har det gått till, hela tröskandet.
De ha lagt ut återigen [eg. åter ånyo]. När de då ha (haft) tröskat
ur (bortur) halmen färdigt21a, då ha de tröskat på bara kornet (och
det ha de kallat tina22 kornet), för att få ur agnarna ur det. Och så ha
de skyfflat ihop det. Och därpå ha de tagit fram kastmaskinen. Och
så har en karl dragit den där kastmaskinen, och en annan karl har
öst på kornet. Och då har agnar och orent blåst bort [eg. har det
blåst bort — —]. Och så har det funnits 5å1123. Och då ha kvinnorna
så11at23 bort må11an24, och *skelat åv25 på ytan av sållen det som har
varit orent, lite [eg. någon] halmstubb och något halvax. Och *skela
åv25, det skall göras för hand. Och det vi ha tagit åv från sållen, det
*8ke1en25. Och så ha vi hällt det [ = kornet] i en tunna eller en lår,
och så ha vi tagit (oss) skovlar och stött det, för att få sönder axen och
de agnar, som ha suttit kvar [eg. lämnats] på kornet. Och så ha vi
hällt det då åter genom kastmaskinen. Då har det varit färdigt att
hälla[s] i säckar och bäras [eg. bära det] till härbret [och förvara
det] i lårar. Och då är det färdigt med tröskningen26.
Och man kan ha fått hålla på halva natten och hela dagen med första
rian. Och så måste man börja från början [eg. ånyo] då åter med
nästa ria: sticka upp, och elda, och låta det torka[s] åter, och så
tröska sedan. Nu går det så, undan för undan, tills hela skörden [eg.
all årsväxt] är tröskad.
KAPITEL 25

Tröskning förr
S. 48-49

Vi ha satt upp banden [ = kärvarna] på stängerna i rian. Inne i
Tian hade man stänger under hela taket". Och då hade man glest
mellan stängerna, så det skulle torka bättre. Och så satte man banden
då undan för undan, axen uppåt under taket, och lommen [ = rotändan] på stängerna. Så lade vi in i ugnen och eldade rian. Och då
måste2 vi elda flera gånger den dagen, tre ugnar först eldade vi den
dagen, och samma dag då på kvällen så eldade vi två ugnar. Och då
1 0 - 598882 C. Pihl
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det var bra skyltorka [d.v.s. bra torkväder för skylarna], då fick
[ = kunde2] vi tröska (det) dagen därpå [eg. andra dagen].
När vi då började tröska, då rev vi ned banden från stängerna,
och så knöt vi upp dem och lade dem utefter3 golvet och bredde ut
dem, tills en rad var full. Och så lade vi andra varvet och vände axen
mot varandra4 och bredde ut [det]. Och så lade vi undan för undan,
tills det blev golvet fullt (« logen full). Och därpå började vi tröska
med s1aga5. Valen [i slagan] var ungefärsa en famn lång. Och så hade
man en klubb6 av trä c:a5a en halv aln lång, och två länkar7 av skinn,
och så en skinnrem överst att knyta på valen, och en hals8 i valen,
på vilken det skulle sitta. Och ett hål i klubben, där man trär igenom
remmen.
Då tröskade vi tre och fyra, och när vi så hade tröskat åv *strukang
(det vi ha tröskat lir, det kallar man struka], då vände" vi om13 det,
och så tröskade vi andra sidan, och det kallade vi lill-strukann. Och
då vi hade tröskat, då skakade vi halmen och kastade ut den undan
för undan, alltefter som varven var. Och när vi så hade skakat långhalmen, då räfsade vi ihop högar och skakade dem och kastade ut
dem i samma halm [ = den just omtalade]. Och så räfsade vi [ihop]
varenda smul i ett hörn, och så *rinsladen vi genom *rinslen12, set.
kornet skulle fara genom rinslen. Och halmen som blev kvar [eg.
lämnades] i rinslen, den kastade vi i en spånkorg och bar den till
agnarna [ = lade den bland agnarna], som vi skulle laga [i ordning]
åt korna.
När vi hade tröskat färdigt, så tinade vi med slagorna kornet som
låg på golvet och som hade fallit ur (bortur) halmen, då vi tröskade.
Vi sopade upp kring väggarna, då vi tinade. Vi sköt ut det undan för
undan i vrån (i en vrå), då det var färdigtinat. Då vi hade tröskat
fyra golv, så tinade vi. Vi kunde ej tina mer [på en gång], det blev för
tjockt. Och så tröskade vi ytterligare [eg. andra] fyra golv och tinade
det, och då var det slut i rian. Man tröskar bara ett golv i taget, och
kornet får ligga kvar på golvet, medan man tröskar andra och tredje
och fjärde golvet. Och sedan tinar man allihop de [där] golven i ett
[ = på en gång] med slagan, [på] samma [sätt] som när man tröskar.
Kornet som är tröskat ur (bortur)12a halmen, det är *säddråsen13.
När man så skall till att [eg. går] rensa" säddråsen, så tar man en
maskin, kastmaskinen kallas den. En karl drar då kastmaskinen.
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Då öser man kornet (in)i kastmaskinen med en skovel, och så kommer
kornet genom kastmaskinen, och då sållar vi det. Då ha vi såll, som
vi sållar med, av ståltråd är somliga, och somliga av kojuver". Så
sveder man hål i kojuver-sållet. Då sätter man först kojuvret på
*sållrandet". Det är en vid ring, man böjer ihop [eg. viker] den av
asp eller av björk. Och så tar man sig tågor" ur jorden och rispar sönder dem och svänger ihop det då, så det blir runt som en så. Och väl
ett kvarter brett är *randet". Då man har spänt kojuvret i randet,
så sveder man hål vid hål med svedjärnet, och det är drygt" en aln
långt och smalare i [den] ändan som man sveder med. Man lägger det
på elden, tills det blir rött, och då håller man med handen i grovändan, och så sveder man, som när man naggar [råg]kakor, undan
för undan. Och då det blir kallt, svedjärnet, så värmer man det åter,
och så sveder [man] åter.

KAPITEL 26

Om Hällans och Hedens fäbodar
S. 49-51

Hällabornal och Hedenbornal ha bodarna [sina] vid Sandsjärv, en
halv mil västöver från Heden. De brukar bodföra strax efter [eg.
bakom] midsommar, och ha korna där en månad, tills de börjar att
slå. Just före midsommar brukar de »ha ihop» byn och ha bystämma
och rådgöra, när de skola föra [eg. häva] korna till bodarna, och
bestämmer en viss dag. De brukar ha bystämman ett år i varje gård,
tills det har gått byn igenom". Och husbonden i den gård, där bystämman är, han har kallats för ålderman.
På den dagen de ha bestämt2 [att] bodföra, så ge de sig iväg allihopa med korna till bodarna. Om morgonen, då de ha mjölkat färdigt
[eg. ut] korna hemma, så brukar det gå små pojkar och fösa iväg dem
[eg. gäta3, valla dem] omkring sjön och gå med dem till bodarna.
Och så brukar de stoppa mjölkbunkarna [eg. *stanna-bunkarna4] i
säckar, och mjölkkärlen och sängkläderna lägger de på kärran4a,
och mjölkbunksäcken och alla sakerna% allt det som ska vara [med].
Och så ta de hästen och lör det till *Lomben3 [ = sjöns smalända],
och det är en fjärdedel[s mil]. Och så följer de med, en kvinna från
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var gård, de som skola vara vid bodarna. Då de komma till Lomben,
där ha de två stora båtar, hällaborna den ena och hedenborna den
andra. Och vid Lomben är [det] mycket blöt gungfly [eg. *flottdyna] vid sjöns strand [eg. träsk-*lagget9. Och flottdynan, då går
sjön under, och [den] är växt som en äng8 med [gräs]torv under och
gräs ovanpå, och ligger och gungar [eg. bävar] ovanpå vattnet. Och
träsklagget, det är sjöns strand [eg. stranden i sjön]. Och där ha de
byggt utåt9 [sjön] med några stockar som en brygga. På ömse sidor
om bryggan landa" de [med] bodbåtarna, hällaboma på yttersidan
och hedenborna på innersidan. Då lägga [eg. rusta] de i båtarna allt
det de ha kört dit, och ro norrut efter sjön 1/4 [mil] till där de ha
bodarna. Och bodarna, dem ha de varit och skurat upp före midsommar, så de ha haft rent och snyggt där, då de ha kommit dit.
Bodarna är det [eg. dem äro] två rum i. Ena rummet [eg. ett rum]
ha de kallat bodsvalen eller svalen, och andra rummet boden. Och i
svalen ha somliga haft öppen spis [eg. mur], men inte alla. Och i
boden ha de haft källare och säng och bord och stol. Och i boden ha de
haft små-små" fönster, som en fönsterruta, och i svalen ha de haft
nästan mindre fönster. Där ha bodkvinnorna legat över natten och
mjölkat färdigt korna och farit hem tidigt på morgonen.
Och då de ha (haft)1" satt fil till [att] *stanna i varje bunke de ha
haft dit med sig, så ha de börjat att taga åv: hälla [eg. häva] grädden
i en bytta och tjockmjölken i en annan bytta [eg. andra byttan].
Och den mjölkbyttan hon har rymt [eg. dragit] två skäl". Ett skäl är
4 kannor. Och då byttorna ha varit fulla, ha de burit ner [eg. fram13]
dem i båten och rott dem till Lomben. Då de ha kommit till Lomben,
så ha de kommit efter mjölken, en karl från var [gård], hemifrån,
till Lomben på morgonen, så de ha varit där till reds [eg. färdigt],
tills fäbodborna [eg. bodarena] ha kommit dit. Då ha de haft grova
vidjelän.kar i byttlocken och en lång stång, som har varit omkring
tre alnar lång. Och så ha de lyft byttorna ur båten och trätt stången
in i länkarna som sitter i byttlocket. Så ha flickorna burit i framändan
av stången och karlarna i bakändan. Och så ha de tagit var och en sin
stångbörda och burit den (till) hem, och det är en fjärdedel[s mil].
Och på den fjärdedelen ha de inte vilat mer än två gånger, i »vilsänkan» [eg. *vil-grubban]14 en gång, di de ha varit en tredjedel
uppefter vägen, och andra gången vid »vil-låget»". Och det har fått
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namnet »vil-låget», för att där har varit fallet omkull [eg. ut] något
trädisa, som de ha brukat sätta sig ned [och] vila på. Och ju fortare
de var i stånd att [eg. goda för] skynda med stångbördan, ju lättare
gick det (med) [att] bära.
Och till söndagarna brukade de skura vid bodarna och snygga upp
där, och sätta grönt granris under broarna. Och så brukade de fara
dit, ungdomen, om söndagarna, så ibland hade de ju riktigt trevligt"
där.
Och gamla bodvallen, det var en hög backe, och riktigt snyggt
[ = och riktigt vackert var det där]. Och bodarna dem hade de någotsånär i [eg. efter] en rad, och fähusen bakom bodarna. Men nu i senare
år" måste de flytta bodarna längre söderut vid sjön, för att gamla
bodvallen kom under Vännäs-byn vid skiftet. Då de nu flyttade
bodarna, så ha de satt" dem så, att det har blivit som en stor gård i
mitten. Somliga ha bodarna på norrsidan, och somliga på sydsidan,
och så på västersidan och östersidan, och dörrarna vända" mot
gårdsidan. Och fähusen ha de bakom" bodarna. Och bodarna ha de
byggt om nu. Det de ha haft till svale förr, ha de ordnat [eg. ställt]
till enkom mjölkrum nu, och ha källaren där. Och bodrummen ha de
ordnat till [att] vara i, och där ha de öppna spisar och ligga.
Men sedan de ha flyttat bodarna söderut vid sjön, behöver de inte
bära mjölken. De kör efter »västerbyggarvägen», sedan den är bruten
för ganska många år sedan". Då ha de turen en gång var att fara
med hästar efter mjölken och köra dit tomma byttor. Och den turen
går hela byn igenoml. På det sättet behöver [eg. göra"] de inte fara
så tätt" [på vartannat] var och en.
Och sista kvällen de äro vid bodarna, brukar de koka sig gillegröt,
bara av sötmjölk och risgryn, och så bjuder [eg. bedja] de varandra
komma [och] smaka gillegröten. Och fast det är bortåt" tjugu, som
ha bodar där, så äro de så eniga, som [om] det skulle vara (som) en
man.
KAPITEL 27

Tjockmjölk
S. 51-52

I Talviroval inom Gellivara [socken] och i Bredseludden2 uppefter Kalixälven brukar de i slutet av april spara ihop tjockmjölken.
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Och då häller [eg. häva] de den i flera kärl först och rengöra den och
tappar bort vasslan ur den. Allt vattnet kommer nederst i byttan.
Där ha de en svicka, och så tappar de bort allt vatten undan för
undan, tills det slutar komma vatten. Då de ha gjort det, så smakar°
mjölken god som ett sämre fil. Och så häller de den (in)i en 50- eller
60-literstunna. Därpå kör de den till skogs på sista föret, ända till
två mil, dit där de ha ängarna, och sätta den (in)i stora *springkällor°,
som håller sig [eg. hålles]5 öppna [så] gott som° hela vintern.
Då de komma' [för att] slå ängarna efter Jakobsmässan, då ta
de upp tunnan ur källan, och så ha de en mindre flaska till [att]
tappa [åt] sig ur tunnan, så fort de behöver. Och så släpper de ned
den mellan varje gång de ta. I källan så håller sig mjölken färsk och
blir inte sur, om kärlet inte har någon smak, utan är riktigt rent och
tätt. Det där kärlet skall göras av *stinngran° [ = kärnig gran],
det duger inte vara [ = om det är] av *frödgran° eller av tjörgran°.
*Stinngranen har [så] gott som ingen yta [ = ytved], bara inved.
Den har mycket fina årsringar°, så mycket du ser räkna dem [d. v. s.
så pass att man nätt och jämt ser att räkna dem]. Det är [det] stadigaste" trä som finns. Det växer en tunn savring runt omkring kärnan för varje år. Men *frödgranen den är *grovgårad° [ = försedd
med grova årsringar], och det betyder att den växer fort, så det växer
en tjock ring vart år.
KAPITEL 28

Båtbygge
S. 52

Då man bygger en båt, skall man bygga [själva] skrovet [eg.
*utanådömanai] först och så inredningen [eg. *indömanal]. Kölen i
båten den göra vi först; och framändan av den kallas fram(man)stammen, och bakändan är bakstammen. Då vi ha gjort kölen, då hyvla
vi till [eg. upp] båtborden, och så lägga vi dem i älven till [att] blötna°,
så de skola bli mjuka, så vi kunna böja [eg. vika] dit dem. Så passas de
in uti kölen, ett i sänder [eg. ett i gången], och spikas fast undan för
undan, tills alla bräderna ha kommit dit. Och då brukar man säga,
att man har spikat ihop båten. Så sätta vi *vrängerna° [ = spanterna]
tvärsöver inuti båten för att hålla ihop båten. Första *vrången3
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[ = spanten] i framstäven det är fram(man)knaften. Och så kommer
*huks-vrånge& [*huk-spanten], som främre roskotten5 ligger på. Så
komma småspanterna, som långskottarna5 ligga på. Och så kommer
*bakhuksvrånge& [ = bakre hukspanten], och på den ligger bak-.
skotten5. Och sitsen i aktern [eg. baki], det är bakknaften. Så sätta
vi [dit] *sudbanden5, ett utefter varje [båt]kant, och så *håarna7
[ = årtullarna]: *frammanhåarna [ = främre årtullarna] i främre
delen av båten, och *bakhåarna, som kallas tullar, i bakre delen. Ini
båten lägga vi skottarna, de ligga lösa, och det är framskotten, långskottarna och bakskotten. Och *öste& (*framösten, *bakösten),
det är de ställen där vi sätta fötterna mot spanterna, då vi ror, och
där vi öser upp vattnet ur båten.
Detta är själva båten. Nu kommer *årdon2. Då ha vi två par åror,
två forkar, och styret och *bakroskotten. Åran är 3A aln lång; först
är det handtaget c:a 6 tum långt, och läggen den är c:a 2 alnar lång,
och bladet 5 kvarter långt och 4 tum brett. Den delen av ?tran, som
handtaget är i, det är årskaftet [eg. *årlommen50], och den andra
ändan är bladet.
Då båten är färdig, tjära" vi den eller måla den.

KAPITEL 29

Hur man binder nät och fiskar med dem
S. 53-54

Då man skall binda ett nät, så tar man (sig) nättråd och binder
maskan med tråden, på det sättet att man lindar tråden omkring en
trästicka, som kallas bindstickan, och knyter till; och så nästa maska
och så undan för undan, tills man har stickan full. Och då för man av
maskan. Och så börjar man andra varvet [och fortsätter så], tills det
är färdigt, nätet. Och då äro alla maskorna lika stora som stickan är
bred. Då stickan är bred, så blir det större maskor, och då är nätet
*rummarel och man får större fisk i det. Om nätet har stora maskor,
så kallar man det »lagn»2. Man har braxlagn och gäddlagn. Näten
med minsta3 maskorna kallar man trånga nät nu, och förr i tiden [eg.
gammalt tillbaka] kallade man dem skötar4. Och dem fångar man löjor
och annan småfisk i.
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Då nätet är bundet färdigt, då skall det skjutas. Då har man två
pallar, som kallas nätpallar. Man ställer dem på golvet, en meter från
varandra, och så sträcker man näten mellan pallarna. Och så börjar
man att skjuta. Då binder man fast te1nen5 i maskorna, undan för
undan, tills det är färdigt mellan pallarna. Och så flyttar man nätet,
tills man har skjutit det färdigt. Telnarna äro starka rep [eg. band].
Först skjutes övre telnen6 i översta varvet [maskor] och så nederte1nen6 underst i nätet. Om näten äro grova, så skjuter man tre maskor [eg. varv] på [en] kvart[s aln], och är det trånga nät, så skjuter
man till fem på en kvarts aln.
Då nätet är skjutet färdigt, så »stenar» man det i nedre telnen. Det
går till så, att man lägger en sten eller två, [allt] eftersom de äro
stora, ini en näver»tylla»7, och så syr man igen nävertyllan, för att
stenarna skola hållas ini tyllan. Förr i världen har man brukat »tvänga»
ihop ty11orna9. Då tog man (sig) tågor av björk- och tallrötter, som äro
smala. Och de där tågorna äro stadigare än [att] sy ihop med tråd.
I de gamla fiskredskapen" hade man alltid tvängat ihop tyllorna9
med tågor.
Och övertelnen den sätter man flöten på [eg. den »flötar»11 man].
Det går till så, att man värmer nävertyllor", som äro omkring 10 cm.
breda. Och så sätter man dem drygt en halv aln [eg. halva alnen]
mellan varje tylla. De där tyllorna (de) flyter upp [eg. flötar upp"],
så nätet står rätt upp [eg. ända upp13] i vattnet, där som [det] är djupt.
Och där som [det] är grundare vatten, så flyter [eg. flötar sign]
övertelnen på [eg. ovanå] vattnet.
Så lagnar man ut nätet, och då har man en käpp, som man stöter
fast vid land (in)i vattnet, och knyter fast nätändan i käppen. Då har
man nätet uppgistat på en sticka, som man håller i handen. Och så
ror man ut sakta" och krokar med båten och lagnar nätet. Och så
slår man tvärkrokar med nätet, och det kallas (för) slå »muckar».15
Och det gör man, för att fisken ska gå bättre i nätet, för den tror
nätet är slut och går in vid en sådan där muck15, och så fastnar den
[eg. sätter sig den fast].
Stickan, som man har gistat upp nätet på, kallar man nätstickan.
Den är satt fast med ett rep [eg. band] bakerst i nättelnen. Då man
nu har lagnat ut nätet, så kastar man ut nätstickan på vattnet. Och
där ligger den och driver" på vattnet, och då finner man igen [ = åter-
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finner man] ändan i nätet. Då man lagnar nätet på djupare vatten,
så har man ett långt snöre i nätet. Och i det snöret fäster man dubben".
Dubben är ett flöten, som man har gjort av en brädbit med hål borrat
genom, och i det hålet passar man in [eg. dit] ett runt trä, och så gör
man en knopp överst i det där träet. Dubben den ligger och flyter [eg.
flötar sign] på vattnet med knoppen upp, och då ser man, var nätet
är. Man lagnar ut näten på kvällarna", då det är vackert väder.
På morgonen far man och vittjar [eg. fara de vittjais] näten. Då
letar man igen dubben och drar upp nätet. Och nu använder man
nätstickan. Den är böjd" och vass i ena ändan och [har] handtag i
andra ändan. I handtaget är borrat ett hål, som telnändan är knuten
fast i. Nu gistar man upp nätet på stickan och så r0r2° man baklänges20 med båten, tills man är i land och har gistat upp nätet. Då
man är i land, så sätter man tyllan, som är närmast ändan i nätet,
på stickan, så nätet inte ska trasslas2i. Och så gistar man ut näten på
»nätgistena»22, så de ska torka. Nätgistena äro långa käppar av små,
tallar, som det lämnats en kvist i [eg. och så är det lämnat en kvist i].
På de där kvistarna hänger man övertelnen. [Allt]eftersom man
hänger upp vart nät, så tar man av fisken.
Om näten går sönder, så lagar [eg. bygger] man dem med nätnålen
eller bindnålen, så de skola bli23 hela.

KAPITEL 30

Not och notfiske
S. 54-56

Man spinner tråden av hampa. Tråden skall spinnas som då man
tvinnar, och så skall den tvinnas ihop, som då man spinneri. Då det
är färdigt spunnet och härvat av, så kokar man upp den [ = tråden]
i aska och vatten i en gryta. Sedan tar man upp den och sköljer upp
den och sätter upp den att torka och sätter ett tungt bräde ini härvan, så den inte skall knuta sie. Då tråden är torr, sätter man den
på nyststickan och nystar den. Så gör man (sig) en »strängsticka»,
två alnar lång. Och så gör man (sig) en käpp3. Den är ett kvarter
lång, och bred allteftersom maskan skall vara stor. Och så gör man en
bindnål av trä, och den är ungefär fyra tum lång och en tum bred,
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och vass i ena ändan och [har] [ett] hål i den vassa ändan4 och en
liten pigg mitt P hålet. Och nottråden skall kastas på den där piggen,
först på en sida, och så vänder6 [man] om6 nålen och kastar tråden på
piggen från [eg. på] andra sidan. Och det kallar man lägga i bindnålen. Så binder man »strängen» och lindar den på strängstickan,
[allt]eftersom man binder. Och strängen det är början i notstycket.
Och skall man ha stycket tio famnar, så binder man strängen tjugu
famnar, för den går ihop, då man börjar att binda. Då man har
strängen färdig, så tar man av den från stickan och trär den på ett
snöre. Så knyter man ihop snöret och slår en spik i väggen och hänger
upp det där och börjar binda notstycket. Så håller man på [eg. an7]
[att] binda, tills man har det så djupts man vill ha det. Då skjuter
man det, och det vill säga, att man sätter telnar i det. Sedan så sätter
man *flåna9 i övre telnen och stenarna i nedre telnen. *Flån6 det är
ett brädstycke, ett kvarter långt, (och) gjort avlångt" och avrundat
åt övre ändan och tvärli[t] i nedre ändan, som man sätter fast i telnen
med en tåga. Och stenarna lägger man in i näverbitar, en sten i var
bit, och så sätter man fast dem med tågor i nedre telnen, en aln mellan
var sten. Då är stycket färdigt. Vanligtvis gör man sex stycken i en
trettifamnsnot, tre på var sida om kilen. De där styckena kallas för
armar.
Då skall man binda kilen. Den skall vara trång", åtta eller tio
maskor [eg. varv] på kvarteret [av en aln]. Kilen binder man i ett
stycke, och så syr" man ihop den. Och så syr man fast den i noten,
ena ändan, och andra ändan, bakändan, knyter man ihop [eg. åt]
för [att få] behålla fisken. Och i bakändan knyter man en sten, för
att den ska hålla [sig på] bottnen, kilen. Och i samma ända på ovansidan" har man ett långt snöre, som man knyter »tuborn»16 i. Tuborn
är en träklabb", ungefär en och en halv tum grov och tre kvarter
lång. Den skall vara till [att] visa, var kilen är, då man fiskar med not
[eg. *nötar].
Över'7 den andra ändan, som vi ha sytt" fast i noten, (så) där
sätta vi ett bräde, och det är »kalvhugget»", som skall hålla upp kilen
där i ändan. Och det är ungefär två alnar långt. Då är noten färdig,
utom för repen. Så går vi till skogs och hugger oss vidjor, och av de
vidjorna snor vi [eg. lägga vi oss] rep, tio famnar vart rep och tre
sådana rep på var sida.
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Och nu ha vi färdigt till [att] gå [och] dra not". Nu hala" vi noten
från notstången ned i båten [och reda den för utläggning] och fara
[och] dra not" på det djupaste stället [eg. *grubban29. Då vi äro på
det djupaste stället, där vi skola dra not, då stiger en karl upp ur
båten på land och fattar tag i repänden. Då ror vi ut22, så långt23
repet räcker, och så börjar vi att kasta ut noten ur båten, i halv
rundel, så lång [som] noten är [ = så långt noten räcker]. Och då vi
ha noten ute, så ror vi till lands22 med [det] andra repet. Då stiger
han upp på land ur båten, den andra karlen, och så börjar de att dra
bägge repen. Och så slår" de och dänger25 med repet, allteftersom
[eg. så fort] de dra. Då de ha dragit noten till land" så armarna håller
[på] att börja att räcka till land, så går de mot" varandra. Under
det de då dra, så måste de ge akt på tubom, så de ser att de ha den
mitt bak, så de dra lika. Nu börjar de att ta lindan. Då ställer tredje
karlen sig mellan de andra två och tar ihop bägge nedertelnarna, och
nävar efter så, undan för undan, tills han är vid kilen. Och det kallar
[eg. räknar] vi ta-findan. Så tar han ihop kilen, och de andra två, de
slutar dra då, och får hjälpa honom lyfta upp kilen på land, om där är
mycket fisk. Men är där lite, så orkar han göra det ensam. Så knyter
de upp snöret i kilen och skakar ut fisken in i båten.
KAPITEL 31

Laxgårdsbygge och laxfiske
S. 56-57

I fjor- på våren, då började vi (att) slå ut laxfisket i Grelsbyn på
västerån [ = västra sidan av Kalixälven]. Utåt2 från *5tadu5udden3
började vi då (att) slå skaftet. Skaftet är en del av [lax]gården, gjort
av gran som en lång gärdesgård'', som går från land och utåt' till
karet. Uti det där skaftet skall det finnas grindar till [att] stänga mot
laxen. Då man skall slå ut skaftet, så måste man skruva ned pålar i
bottnen och så hugga skåror5 [i dem] och lägga *bålar(na)9 i skårorna.
Och bålarna det är långa granar7, som skruvas fast med björkvidjor,
så den blir stadiga mot [eg. för] högvattnet9 och bolagstimret, laxgården. Och grindarna äro två alnar breda och äro gjorda av granar,
slåar som går upp och ned [ = i lodrät riktning]. Men pinnarna i de
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där grindarna äro [gjorda] av tallstakar. Och grindarna skola sättas
mot bålarna6 och bottenpålarna, tätt efter vartannat, fram2 till karet.
Och karet är till [att] få laxen i. Det är gjort av samma [ = likadana]
granar och bottenpålar och grindar, och det skruvas fast i bottnen.
Det måste vara byggt stadigt för högvattnet[s] och timret[s] och (för)
bommarna[s skull]. Och längden på det är 40 eller 45 famnar, och
bredden 16 famnar. Och karet skall ligga upp mot" strömmen, för att
laxen skall hålla sig kvar [eg. hållas] där, tills vi kolkar" och ta den.
Och så ha vi ett led i det där karet, och det är i den ändan av skaftet,
som går utåt2 från land. Det skall vara ingång [eg. till gå in] för laxen.
Och så bygger vi en arm från nederst i karet och nedåt älven, så,
lång man då vill ha den. Den är oftast" 40 eller 50 meter. Och trävirket i armen är av samma [slag] som förr [ = det förut nämnda],
av gran och tall, och byggt [eg. slaget ut] som det andra är, med undantag av [eg. utom för] att det måste vara stänger, som näten ligga.
mot, i stället för bottenpålar och grindar. Och nu skall det kastasigen [eg. kastas-å't13] med nät(en) hela östra sidan av karet och
armen" som går nedåt älven, det följer [eg. följs] efter vartannat.
Då grindarna äro satta dit, och näten kastade å't, och ett nät [är]
släppt ned i ledet [ = ingången], (så) då är det färdigt att kolka efter
lax.
Nu går vi i färjorna och kastar å't nederst i karet det nät som vi ha,
haft ini färjan. Då skola vi se efter [eg. se å't"], så att det [ = allt] är
tätt och i ordning. Vi ha två färjor. Då fara vi [till] överst i karet med
bägge färjorna. Och så står en karl och *törvar", så laxen skall ge sig
undan därifrån". Samtidigt med att [eg. Med samma] vi törvar, så,
kastar vi ut kolken". Kolken (det) är ett nät, c:a 18 famnar långt.
Kolken måste vara längre än vad karet är brett, för att [ = ty] den
skall gå i bukt. Nu »näva»" vi oss nerefter karet, på insidan", med
en färja på varje sida, tills vi komma nederst i karet mot det andra
nätet, som är kastat å't. Och mellan dem är då laxen [eg. Och där
är laxen mellan då]. Så dra vi upp näten, bägge två, det som är kastat
å't nederst i karet, och det som vi ha drivit" ned med. Och de dras2G
in, bägge näten, på en gång21, i en färja, och där ligger laxen klämd
mellan dem.
Och då vi komma i land2, då väga vi laxen och skriver upp vad det
väger, och så fara vi över med den till byn och lägga22 den i" iskäl-
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laren. Vi kolkar två och tre gånger om dagen, klockan 7 om morgonen
första gången, och omkring klockan 12 och 1 andra gången, och tredje
[gången] klockan 7 om kvällen. Vi äro åtta karlar, då vi går [för att]24
kolka. Då vi ha fått som mest, så ha vi fått femton laxar på en gång —
och det var [ = skedde] bara en gång — men oftarels ingen, och två
och tre och så.

KAPITEL 32

Lakegården och laketinan
S. 57-59

Vi hugger (oss) virket av små tallar och klyver sönder dem" mitt
itu, och olika långt', [allt] efter som det är djupt där vi skola sätta ned
det. Och då vi ha huggit oss virke, vad vi tror (som) skall gå åt, (så) då
börjar vi att hugga upp en fåra genoms isen från land. Och så hållers
vi pås så en två eller tre famnar långt, [allt] efter som man vill ha
den [d. v.s. lakegården] långt ut4 [i sjön]. Från ändans hugger vi upp
en liten fåra på var sida% och dem kröker vi tillbaka mot land en
smula. Dem kallar vi armar. Och så lämnar vi en liten öppning mot
storarmen, så fisken skall kunna gå in i tinan.
Då bär det till [att] »pata»7 det. Då slår vi ned det där virket, som
vi ha huggit, (in) i fåran i isen, så tätt vi kunna få det, tills vi ha den
färdig, lakegården. Och den där lakegården, den brukar vi oftast
sätta, där det är sund i sjöarna. Och sund, det är där det skjuter ut4
någon udde, så landen nästan går ihop med varandra [eg. så det går
nästan ihop, landen, mot vartannat].
Så måste vi till [att] göra tinan. Då göra vi (oss) först två långa
slåar, tre eller fyra famnar långa, [allt] efter som vi vilja ha dem
långa. Och så göra vi (oss) två kortas slåar, som äro omkring fem
kvarters långa. Och så foga [eg. *sporra"] vi in de där korta slåarna i
[de] långa. Då man sporrar ihop två träslåar, då borrar man ett »avlångt fyrkantigt»1" [så!. rektangulärt] hål genom den långa slån, och
så sågar man ut ur den korta slån, tills det passar i det rektangulära
hålet. Första korta slån sätta vi omkring ett kvarter från nedersta
ändan i de långa. Så sätta vi dit den andra slån omkring en aln där
ovanförn. Då ha vi sporrat ihop det. Därpå borra vi hål i de där slå-
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arna, omkring en tum mellan varje hål. Då vi ha borrat detta färdigt,
så säga vi, att vi ha din-ledet»13 färdigt.
Då bär det till [att] rispa stickor av tallar. Dem ha vi omkring tre
alnar långa, stickorna, eller så långa som vi skola ha tinan [lång].
Och dem täljer vi vassa åt ena ändan. Då vi ha stickorna färdiga, det
vi tror oss" behöva i tinan, då »vässar» vi dit dem i hålen, som vi ha
borrat, grövre ändan, och smalarel° ändan den stickeri° upp. Då vi ha
färdigt satt dit"a stickorna eller »spetten», (så) då ta vi oss tågor och
börjar (att) binda" ihop den [= tinan] runt omkring [eg. överkring].
De [där] tågorna måste vara kokade i lut, så de blir mjuka, annars
blir de så sköra" så de går av. Och de [där] tågorna äro av granrötter
och tallrötter. Och tågorna binder (eller smyger") vi mellan varje
sticka och dra ihop det, så det blir tätt. Det är nedersta varvet. Och
så sätta vi ett band2° [ = en ring] en halv aln högre upp, och det
bandet sätta vi dit, för att tinan skall hållas i ordning [ = utspänd],
så den inte trycks ihop"-, och det [= bandet] skall ha samma vidd
som det som vi ha borrat. Så ta vi åter ihop ett varv med tågorna,
ett kvarter° högre upp, och börjar (att) ta ihop den [ = finmal så den
börjar (att) bli snävare. Och därpå en ring igen, och sätta dit [den],
men den skall vara en halv aln snävare än första ringen. Och så binder
vi åter ett varv bara med tågor, som vi böjer ihop, av granar, och inga,
band [ = ringar], och ta två och två stickor åt gången ini, och stramarn ihop det kraftigt. Nu kommer sista klämmen. Då böjer vi åter
[ihop] en liten ring av gran, och den skall inte vara vidare än så att
[eg. som] man sticker näven i [den]. Den binder vi dit då och ta tre och
fyra stickor i taget [eg. i gången], [allt] efter som det behövs, så vi
får ihop den, tinan.
Sedan sågar vi oss en liten k1abb23, ett kvarter° lång, och täljer (dit)
den, så den passar in i den där lillringen, och det är för det [att] fisken
skall hålla sig [kvar] ini tinan. Och den där klabben vässar vi tunn i
övre ändan, och borrar ett hål genom2 övre ändan. Och så ha vi ett
snöre fastsatt uti tinan"a, som vi ta genom2 det där hålet i tappen,
sedan24 vi ha slagit dit den i ringen. Och så ta vi det där snöret och
knyter på andra sidan° om tinan, mitt emot, och det är för att den
skall hålla sig [kvar] där i tinan, tappen, så den inte faller ur25 och
fisken far ut. Då ha vi själva »utanskrovet»26 [= utanverket] färdigt.
Då måste vi göra ingången [eg. *i-gången27]. Så täljer vi (oss) upp
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[ = i ordning] ett granband [el. -ring] och böjer det, så det passar i
ledet" i tinan. Och då måste vi åter rispa oss små stickor. Men dem
ha vi inte längre än en aln. Och dem ha vi vassa åt ena ändan. Uti
den andra ändan, som inte är vässad, skära [eg. skåra] vi en skåra28 på
vardera sidan° av stickan. Och ini de skårorna lindar vi tågorna, så
stickorna skola fastna [eg. *ma5kna28] ihop. Och så, då vi ha satt fast
stickorna i ringen, då börjar vi (att) binda med tågor igen, på [eg.
efter] samma sätt som då vi ha bundit ihop tinan, en tre fyra varv,
och så dra vi ihop den [ = ingången] och lämnar bara ett litet hål,
tre tum i omkrets [eg. omkring], i ändan, så fisken slipper in i tinan.
Då ha vi den färdig, ingången. Då sätta vi in den i tinan och fästa
fast [eg. ta fast] den på några ställen, så den sitter fast inne i tinan.
Nu ha vi alltihop färdigt. Då sätta vi ut tinan i lakegården vi ha
patat. Och det går till så, att vi hugger upp ett hål [i isen], så pass
stort som tinan är, och så sätta vi ned den. Är det mycket djupt,
där vi sätta tinan, så sätta vi bräder över" tinan. Och det är för att
fisken inte skall fara över12 tinan, utan måste in i tinan. Då vi ha satt
ut tinan, så lägga vi ett tungt föremål, en tung tall eller en gran, på,
långslåarna i tinledet, och då står tinan på sin plats.
Med tina fiskar man lake, abborre och gädda, oftast lakar. Fisken
går vid sidan av [ = utefter]31 långarmen i lakegården, och går så, tills
den kommer mot de korta armarna, och där är hålet, så det bär av
in i tinan. — Vi lämnar tinan tre dagar eller en vecka. Så går" vi och
vittjar" den. Då måste vi hugga hål, där vi ha satt ned tinan, och ta
bort bräderna och allt det vi ha på den. Därpå dra vi upp den, hela"
tinan. Om vi ha någon fisk där, (så) då knyter vi upp det där bandet
och ta bort tappen och skakar" ut fisken genom2 hålet, [ut] på snön.
Så sätta vi dit tappen åter och sätta ned tinan på samma plats.
Fisken, som vi ha fått då, så ta vi en liten vidja, som är kluven [eg.
som har *k1öv85], och träder på fisken på vidjan [eg. vidjorna] genom2
munnen. Då vi ha trätt upp det vi ha fått, så knyter vi ihop den där
klykan, sätta en käpp igenom2 och slänger det bak på ryggen och skidar iväg hem med det.
Stundom sätter" vi lakepatan i små bäckar. Vi ha det annorlunda"
här", bara två armar från ömse land, och lämnar en öppning mitt på,
allt efter som tinan är stor [ = alltefter tinans storlek], och sätter"
dit den.
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KAPITEL 33

Saxar för jakt
S. 60

Saxar [eg. Tängernal] har man till [att] fånga rävar, harar och
järvar. Saxarna ha olika storlek efter varje djursort [eg. djurslag]
som man skall fånga. Järvsaxen är mycket stor och stark2, och så
är harsaxen därnäst i storlek. Rävsaxen, som de ha, rävjägarna [eg.
rävmännen], den är allra minst. Saxen den består av [eg. är] två
halvrunda band av järn, som kallas [eg. kallade] saxbanden. I ena
ändan av banden sätts bågen fast. Den är av stål, gjord som en
fjäder till [att] ha i saxen och klämma ihop den med våld. Där bågen
sitter [eg. går] fast i banden, där emellan sätts låset, som skall vara
till att hålla ut saxen. I låset sitter *tumlungen° och klinkan. Tumlungen är en spännare [eg. *spjärnare4], som ser ut som en människotumme och som stöder5 emot klinkan, som sitter mitt emot
tumlungen, och håller den liggande. Tumlungen och klinkan äro fastsatta genom banden med varsin bult, och det är en rund pinne, som
de kunna röras på [sål. rörligt fastsatta på — — —]. Då man nu går
[att] lägga ut saxen, så skall den vikas ut och låsas fast med de där
ovannämnda [eg. omtalande] tumlungen och klinkan, så den står utvikt. I klinkan sätts en tråd, som går till andra ändan av banden och
knyts fast där. Man får° lägga ut sax för att fånga djur bara om vintern, då det är minst sex tum djup snö. Då gör man en liten 7 grop
i snön, där man lägger saxen ungefär två tum djupt i snön. Mitt i
saxen eller bågen gör man en djupare grop under tråden, som står
rakt spänd [eg. *spetträtt] över saxen och är bara två kvarter lång.
Ovanpå tråden lägger man tunna trästickor, och så skakar° man dit
snö, så saxen inte syns. Man måste skaka dit snön, man får inte krama°
med händerna alls, för det skall se ut, som om det skulle ha snöat av sig
själv eller »av naturen».
Saxen (den) läggs på stigen där haren har sprungit och brukar
springa. Nu kommer haren och springer, och så trampar den på de
där stickorna [eg. på stickorna där] i saxen, och så trycks låset av:
det betyder [ = d. v. 5.] att klinkan lossnar, då den" trampar på
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tråden, och så far klinkan och tumlungen lös, och då slår saxen ihop,
och så fastnar" haren i benen [eg. sätter sig" haren fast — —].
Det har blivit förbjudet i lag att fånga [djur] med saxar, för att
djuren få plågas så mycket, innan de dör, då det slår å't [ = igen] bara
på benet.
KAPITEL 34

Tjärbränning och transport av tjäran
S. 61

För 50 år sedan begav jag mig till Valls[järv]l, och då sade jag:
»Jag tycker vi ska skaffa oss en tjärdal i år [eg. jag menar vi går ta oss
en dal i år]». Och så gav vi oss iväg till Turpasberget2 och högg3 oss
där [material till] en tjärdal. Det var tjäriga tallar° och rötter. Och då
vi tyckte att vi hade [eg. tycktes' ha] nog hugget, så slutade vi. Då
det sedan blev [vinter]före, så for vi [dit för att] köra ihop [det fällda].
Och då vi hade kört ihop alltihop [eg. varje smula], så slutade vi och
for hem. När det så blev efter [eg. baki] helgerna [ = När helgerna var
.över], så for vi dit [för att] slå sönder tjärvirket. Då vi så hade slagit
sönder [det], så körde vi fram [det]. Och sedan till [att] [ = Och sedan
var det att] hacka sönder, då det[ta] vart slut [ = då allt det som vi
redan hade slagit sönder, var framkört]. Då det blev vår, (så) började
vi att göra i ordning° gropen7. Då skaffade vi oss näver, och så lade
vi ut nävern där i gropen. När vi då hade lagt ut {= brett ut nävern
där, då började vi att lägga [tjär]dalen. Då vi fick den lagd så, att vi
hade den som en myrstack8, rund°, då tog vi torv och lade den på
dalen, och torvade" den riktigt ordentligt. Efter det" [att] detta
var gjort", så tände vi eld [eg. tände vi dit elden] nederst i torven runt
omkring. Så ställde [eg. hävde] vi en tunna under underlaget [eg.
ledet]. När det då fick pyra" och brinna" så en stund, tills vi ansåg"
[el. trodde, förstod] att tjäran skulle vara igång, så öppnade vi på
tappen, och då började tjäran (att) rinna med en väldig fart. 130"
tunnor ren tjära rann ur den [ = tjärdalen]. Då vi nu fick den [färdig]bränd och hade all tjäran i tunnorna, då var det inte något annat
[att göra] än att rullal° den ned till" vattnet. Så högg vi oss armstjocka vidjor" och smalare vidjor och flätade eller *fittjade18° ihop
turmorna med dem, och så lade vi plankor ovanpå tunnorna och
11 - 598882 C. Pihl
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vidjorna. Då var flotten färdig, och det var likasom" ett golv att
sitta på. Därpå drev vi hit [ = Jock] med den. Så högg vi ur [ = lös]
en tunna i sänder och rullade upp dem på edetss. Och där hade vi
dragdonn och drog över dem längs edet. Och där under forsen knöt
eller fittjade vi åter ihop dem. När flotten då var färdig, så knöt vi
ett rep i ena22 änden av den. Då vi sedan for med den, måste" vi ha en
särskild [eg. enkom] styrmans, som styrde" ned den åt oss till Storbäckens, 25.
KAPITEL 35

Tillverkning och flottning av tjärtunnor
S. 62-63

Då. man skall göra tjärtunnor, så sågar man av tunnved(en) lagom
lång. Man har ett visst mått, där det [eg. som'] finns ett tvärhakla i
ena ändan och en spik uti andra ändan. Då drar man med det därs
utefter klabbens, så den blir lagom lång, som tunnan skall vara. Och
så sågar man av den, och så klyver man sönder [den] till stavar. Och
så täljer man tunnveden färdig, och så lägger man in den till att
torka4 på kökshyllan. Då man täljer den, så har man en strykmalls,
med vilken [eg. som'] man täljer den lagom urholkad. Men man får
inte tälja den så urholkad, som strykmallen är, då den [ = tunnveden]
är rå, för då den torkar, så urholkassa den. Om den då är täljd precis
efter strykmallen, (så) då är den för urholkad, då den blir torr, så den
blir för tunn. När den då är torr, (då) hyvlars man den utanpå [eg.
utanå,] med oxhyvel(n)1. Och så stryker man bräddens — det är kanten
uti stavarna — på strykbänkens. Den är lång, och den har två tvärhak'', ett uti varje ända. Och så spikas den fast uti båda ändarna,
så den står stadigt. Och så stryker man då med själva staven utefter
bänken utefter den där nyssnämnda [eg. samma] strykmallen, som
är gjord lagom, så det stämmer [ = passar] ihop, kanterna uti såtenals.
(eller springornan). Och de få inte utvändigt vara täta i såtena, tunnorna, för då man häver dem i vattnet och flottar dem på sjöarna,
så sväller såtena ihop, och då blir de [ = tunnorna] inte otäta på insidan [eg. innani]. Det skall vara en smula otätt mellan varannan och
var tredje stav, annars blir botten för liten, då de sväller, så de läcka,
där.
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Då det bär till [= man skall till att] göra tunnorna, så lägger man
dem [ = stavarna] ini bukbanden". Det är ett band åt varje ända i
tunnan, som man lägger dem i. Och så [ = därpå] sätter man dit två
band på varje ända. Så jämnar123 man till"' ändarna i tunnan med
yxan, och sedan slätar13 man åv13 yxhuggen (då) med en hyvel. Och
då man har bandat dem, då rundar" man itv" dem uti ändan med
rundyxan". Det betyder, att stavarna blir släta och runda i ändarna,
där man skall sätta bottnen.
Därpå [eg. Då] stryker man tunnan invändigt i ömse ändar, där
man skall sätta bottnen, med *stråket". Då man har strukit den
[ = tunnan], då mäter18 man med passaren" upp bottnen, hur [eg. så]
stor den skall vara. Och så mäter man med passaren ini laggranden
sex gånger omkring tunnan. Därpå slår man av banden, som man har
satt" på, och tar av bukbandet. När man då har bottnen färdig, så
sätter man dit den på en ända i taget, och sätter dit banden som ha
varit där. Innan man sätter dit banden, hugger man vidjehålen, som
man behöver då man skall flotta tunnan. Så trär man en vidja i hålet
under bandet. När man har satt" dit bägge bottnarna, så sätter man
två band till på varje ända, så det blir fyra band på varje ända. Och
så märker man ut [eg. upp] i staven, där sprundet skall vara.
Och då man har tunnan färdig och har hällt dit tjäran, då skall man
flotta den. Då knyter man vidjorna, som äro [fastbunclna] i tunnan,
kring tvärstänger(na);18 en tvärstång18 vid varje ända av tunnan
måste man ha. Och då man flottar, så lägger man tre rader [tunnor]
i bredd". Längs sjörna (så) ror man dem med båt då, flottarna, och i
forsarna styr man dem också med båt. Då har man ett rep fast[gjort]
i flotten, och så är det två som ror, en frami och en baki i en rätt
liten [el. mindre29 båt. Och en håller repet, och mitt i [eg. på21] båten
sitter han. Och styrmannen styr flotten i samma rep i aktern22. Men
då de komma till Bränna och skola ned till Nederkalix, då måste de
ha en större forsbåt, som de ror med tre par åror, sex man, en i varje
åra, och en som håller repet, och en som styr flotten. Man lär ha haft
[ända] till hundra23 tunnor i flottarna genom Kalixforsarna och styrt
med båt.
Det har funnits få styrmän [eg. varit lite styrmän], som ha kunnat
styra tjärflotten med båt.
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KAPITEL 36

Hur man förr behandlade åkommor och sjukdomar
S. 63-68

A. hos människor.
1.1 Här fanns en gubbe i överkalix, som brukade vara som en
doktor, på den tiden då [eg. medan] här inte fanns någon doktor, som
brukade »laga»2 dem, då de hade brutit sig i armar och ben, så brukade
han massera [eg. gnida] dem och spjälkas och sätta ihop, där det hade
farit i olag. — 2. Det finns ännu någon (person) av de gamla som leva,
som kunna *städja' fast blod. [Det må ha] runnit, så mycket det har
velats, så nog har det fått lov att stanna, blodet. Vara så långt borta
han har velat, han som har huggit sig, och han har fått veta om det,
han som har kunnat städja, [så] bara han har fått veta hur gammal
han [ = den skadade] har varit och hans namn, (så) då har blodet
slutats rinna. Han *stadde blodet. Men det är inte gott [att] veta, vad
för slags ord de brukade använda. — 3. Min pappa kan städja blodet
eller ta fast blodet, då någon gör sig illa'. Bara han får veta, att de ha
gjort illa sig' eller också får se såret, så säger han något, som inte vi
hör. Men7' han sade, att det är inte syndigt, bara kraften av Guds ord.
Hjalmar, brorn min, hade huggit sig en gång. Och så kom han hem.
Och så då han drog av sig skon, så porlades det bara blod, det var som
ur en åder, så det rann fort. Och då kom pappa in och sade »vad är
det nu?» Och då såg han på [eg. i] såret, och det vart alltihop vitt och
blodet slutades rinna. — 4. Det finns de som kunna *ta-uppå för
ormbett [eg. ormhugg]; men nog får det lov att sluta svullna [eg. ge
sig med att svälla], så det inte hinner upp i kroppen. Det här, det är
sant. — 5. Vare sig det var folk eller husdjurs, som var ormbitna
[eg. stuckna av ormen], som han kom, han som skulle ta-uppå
( ta-uppå för ormhugg städja ormhugg), så kastade han av sig
mössan, och så tog han kniven ur slidanls, och så föll han på knä och
började (att) fara med kniven runt omkring bettet, men mot solen eller
*annsöls". Och så blåste [han] och viskade. Men vad han viskade,
det veta vi inte. Och precis på samma sätt [eg. precis detsamma] bar
de sig åt, då de *tog för tandvärk, men att orden var något annat, som
de viskade. — 6. Då det har varit någon person, som har haft värk
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och ont någonstans", så ha de brukat ta ett ormskinn, som ormen
har krängt [eg. skjutit] av sig om hösten. Och så ha de tagit det där
ormskinnet och lagt på där de ha haft ont, och då har det blivit bra.
— 7. Min pappa kan *ta för [ = bota] värk, så det slutar värka. Nils
Johan från Nillogården hade mycket värk. Och så kom Nillo-Anna,
hans syster, hit till pappa och sade: »Nils Johan har mycket värk.
Månne I skulle vilja stilla vtirken?» Då sade pappa: »Nog blir det bra.»
Och så tänkte han eller sade ord, som inte vi känna [eg. veta], men
värken gav sig ( = slutade). Och jag har velat, att pappa skall lära
mig, men han vill inte lära mig. Men han har lärt (åt) Sven, en bror
till mig, och folk säger, att det går inte an då att lära [ut konsten]
åt något mer barn. — 8. Då en kvinna har fått barn, om hon har
fått värk i ett ben, så har det funnits någon gubbe, som har förstått
sig [på att] ta-uppå för värk. Då har han haft en bit fnöske13, och
snurrat" med fnöskebiten flera gånger kring benet, och så hade han
väl använt några ord, som han har lästua. — 9. Då de ha haft tandvärk, ha de gått och påtat ut en sticka" åt sig ur en björk som har
stått och vuxit, och (så) med den stickan ha de petat löst i tanden
som de ha haft ont [i]. Så ha de tagit samma sticka och satt fast den i
samma björk där de tog den, och vänt [den] ändan, som [det] var
blod i, uppåt. Och då har det blivit bra. — /0. En gång, då jag var
omkring 20 år och hade mycket tandvärk, så kom en flicka in, som
tjänade häri Bränna hosl° Bergmans, och hade flinta och stål [med sig]
— för man hade inga svavelstickor på den tiden, utan slog eld med
flintan på stålet, så det flög gnistor17 i fnösket — och så bad hon
mig gapa, och så for hon tre gånger kring tanden med stålet, och så
spottade hon tre gånger in i munnen. Och då sade jag: »Tvi dej, ska
du spotta i munnen [på mej]», och stötte undan henne. Och nog
värkte det likadant. — //. Då de ha haft reumatisk värk, så ha de
tagit (sig) en ettermyrstack" i skogen, sådant [som] ettermyrorna ha
dragit ihop kring skogen och vägarna, barr" och små kvistar och
kåda2° och allt vad de ha funnit, och gjort (det) till stora högar21,
som de bor själva i. Så skall man ta av den där stacken i en spånkorg22 och hälla [eg. slå ner] i ett stort vattenkar. Och så ha de värmt
(sig) kokhett vatten och öst på i karet, och så låtit det stå, tills det har
varit lagom kallnat att stiga [eg. gå] i karet. Så har han, som har haft
värk, stigit ned i badet och 5uttit23 där, så länge [eg. medan] han har
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tyckt sig kunna [eg. vara god för att] sitta där. Det är [ett] så kraftigt
bad och suger ut det onda" ur kroppen, så man sitter inte så länge
där i badet, förrän man börjar vilja svimma. — 12. Om sommaren
då de ha hållit på att skära säden [eg. åkern], ha de brukat gå och få
*vinden25 i handen, handleden har svullnat [eg. svullnad handleden]
och [det har] blivit mycket ont, så de knappast26 ha kunnat skära med
vänstra handen. Då har det ju funnits någon gumma, som har kunnat
knyta *vinden. Hon har tagit tre ullgamsändar i tre olika färger
[eg. en av var färgsort], lagt ihop dem och knutit knutar på. Och så
knutit på kring handleden på den som har ont. Och då blåser hon väl
och läser något ord. Och då skall den där tråden sitta [kvar], tills
det har blivit bra. — 13. Då de ha haft vårtor på [eg. kring] händerna,
så ha de brukat säga, att den personen skall bliva rik. Och då de ha
velat bliva av med vårtorna, så ha de gått ut, då månen har varit i
tilltagande", och det skall vara en torsdagskväll, och sagt [ = talat]
till månen och sträckt28 handen mot den och bett29 den vara snä113°
och ta bort de här fula [eg. stygga] vårtorna. Och då har den tagit
bort dem. — 14. Då de ha haft böldern, så ha de gått ut, då det har
varit sommar, och letat sig ett grönt gr0b1ad32, och så ha de lagt på
detta på bölderna. Då man lägger på grobladet, så tar det hål på
[eg. i] bölderna och drar ut var33 och blod som har varit i bölderna.
Och då de inte ha fått tag i34 något groblad, så ha de tagit blad av
finlandstobak och lagt på av sådant. Och då har det dragit hål på
bölderna. Och då de ha haft stora bulnader35, så ha de kokat en gröt
av vatten och grovt rågmjöl, och lagt gröten på en [tyg]klut, så
varm att den har nästan velat" bränna, då man har lagt det på bulnaden. Så ha de bytt om gröt, så fort den har kallnat, och hållit på
så att byta om, tills bulnaden har börjat lägga sig [eg. gå ut]. — 15.
Förr i tiden ha de brukat räkna bort bölder. Det var en gammal gumma
som brukade göra detta. Då for hon med fingret motsols runt omkring
bölden, och så började hon (att) räkna: 20-19, 18-17, 16-15, 14-13,
12-11, 10-9, 8-7, 6-5, 4-3, 2-1 och 0 [eg. alls intet]. Och så spottade
hon och sade: »Far [dit] dädan du har kommit!» Och en tid [eg. på
något tag] därefter vart bölden bra. — 16. Då de ha huggit sig förr i
tiden, så ha de brukat koka ihop av tjörvedsspånor" och urin, och
så ha de använt detta till [att] tvätta rent [eg. upp] såret, så det inte
skall komma [eg. sätta] något ont" dit. Och så ha de brukat ta (sig)
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kåda av granar och kokat ihop det i lite smör38, och det ha de använt
till plåster att läka" (i) sådana sår. — 17. Då man har *tåhugg",
så skall man ta sig en ullgarnsända och linda fullt ini sprickan och
låta garnet sitta, tills det har nötts'!" av, och då är det bra. — 18. Då
de ha haft *rugor" uppåt" ögonen [ = i ansiktet] eller också någon
annanstans" på kroppen, så har det funnits någon gammal gubbe,
som har spått bort det. Har det kommit något ont" från vatten, så
ha de haft vatten i en skål, och hur de ha blåst och pratat — det vet
jag inte vad de ha talat — men att" det har blivit bra. Och har det
kommit ont från luften [eg. vädret], så ha de blåst och läst. Och har
det kommit ont från jorden, (så) då ha de måst ta (sig) jord i näven,
och så ha de väl läst något ord. — 19. Om de ha haft någon invärtes47
sjukdom, så ha de tagit (sig) kvicksilver och tagit in det som medicin,
och sagt åt [ = talat till] kvicksilvret, bett det fara [dit] där de ha
ont, och så med detsamma ha de blivit friska. — 20. Då någon har
haft gulsot", så ha de gått och bett" om en näve mjöls° av tre kvinnor
bland dem som ha (haft) fått flickebarn förds'''. Så kokade de gröt av
mjölet. Och så åt hon gröten, hon som hade gulsot, och så vart hon
frisk.
B. hos djur.
Hur de ha »tryggat» kreaturen [i de flesta fall korna]: 21. Förr,
för länge sedan, ha de satt skällan på en ko, som har velat komma
hem om kvällarnas". Hon då har kommit, men de andra" ha lämnats"
i skogen. Men för att få dem då till [att] följa" henne, så ha de tryggat
dem då med den där skällkon. Och då ha de skrapat skällan på insidan [eg. från innan i], så det kom [eg. skall komma] som ett järnmjöl från skällan. 9ch så ha de plockat hår innanför bogarna på
skällkon. Och så ha de blandat ihop då det där järnmj ölet och kohåret i skällan och rört ihop det. Och så ha de hällt [eg. hävt] det
genom en gullring [ned] i ett kärl. Och så ha de givit då lite åt varje
ko. Och vad de ha puttrat och talat, det vet jag inte, men korna började följa" den där kon som hade skällan. — 22. På fettisdagen, då
brukade de mjölka korna tidigt på kvällens", före 6 bondtid, och det
var för att de skulle kunna låsa igen" dörren till svalen, medan det
var dag [ = dagsljus]. Om de gjorde så, så skulle korna komma hem
från skogen tidigt om kvällarnas' på sommaren. Och då de köpte en
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ko i en by, förr i världen, så var de rädda, att hon inte skulle trivas i
det nya hemmet. Och då skulle de »trygga» kon. Då de skulle leda
[eg. häva] kon in j.56 lagården, så sade de: »Vi ska sno bakändan först
[ = låta kon gå baklänges in], så trivs hon bättre». Och så gjorde de så
och trodde på det. Och då vart kon trygg. — 23. På påskmorgonen
brukade de ta koskällan och hälla salt i den. Och så tog de den under
vänstra armen och gick ti1156 lagården med den och gav korna [att]
s1icka57 av det där saltet. Och det var för att de skulle följa skällan"
om sommaren, korna. Och då de släppte ut korna första gången på
sommaren, så tog de något gammalt järn och så fnösken, och lade
detta under [ = nedanför] tröskeln58 i lagården och tände eld. Så tog
de skällkon först, och så undan för undan tills lagården var tom, och
korna fick då hoppa över elden, och så drog de till skogs med dem. —
24. Då de skulle släppa ut korna första gången om våren, så tog de en
stålkniv och satte [den] under tröskeln, för att de inte skulle bli halta,
korna. — 25. En uppi Torasjärv" som har »tryggat», hette Haitsch".
Han hade brukat värma ett järnspett och lägga [det] tvärs över
dörren nedanför tröskeln och låta korna kliva däröver, då han släppte
ut dem första gången på våren. Och [han] värmde salt och kastade
över dem. Då han hade (haft) kastat" det där saltet, och de hade
skubbat62 sig, då hade han varit säker [på] att han behöver inte63
leta [efter] dem, utan att de komma hem i sommar ( = den sommaren
han gjorde så). Men nog talade han då något annat, men det vet man
inte. De brukade trolla mycket i Toras". Men nu ha de dött" bort,
allihop de där »spågubbarna». — 26. Medan jag var en liten flicka på
Hällan, så då de släppte ut korna ur vinterlagården, så lade de två
järnspett på golvet vid tröskeln. Och så hade de fnöske intill järnspetten
och tände eld i-det, så det blev [eg. var] rök. Och så ledde de korna
över-det. Så det betydde väl något" som något" spående. — 27.
Då de ha tryggat hästar, [så] ha de tryggat somliga i skogen och somliga hemma. Dem de ha tryggat i skogen ha de gått till skogs med, och
malt" ur stenmjöl ur en sten med en annan sten och så gnidit upp det i
gröngräset och så givit det och 1åtit67 hästen äta. Då ha de läst, men
vad de ha läst, det vet jag inte. Och dem de ha tryggat hemma ha de
brukat ta en lår och hälla korn [el. säd] i och lägga härbrenyckeln"
på botten [eg. nedan68] i kornet och så givit det åt hästen. Meh vad
de ha läst, det vet jag inte. Och likadant har det varit, då de ha
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tryggat med en skälla, som en säker häst har haft, som har hållit sig"
inom liken"-, så ha de skrapat72 ur den där skällan och torkat upp
[det] i gröngräset och givit åt hästen [el. hästarna] som brukade
springa bort". Och nog ha de läst, men vad de ha läst, det vet man
inte. Och hästarna som de tryggade, de höll sig7° då nära den skällan
som de var tryggade med, och likaså inom den löten [där] de var
tryggade. Och de hästar de tryggade med säd, dem förde de in baklänges genom stalldörren.
28. Då hästarna hade fått maran, då vart de alldeles" sjöblöta.
Då torkade de dem med hö, och bar höet och lade det på vägen där som
[ = varest] det är två eller tre väg5kä174°. Och då trodde de, det skulle
bliva bra. De som då tog det där höet, de fick maran. På somliga
ställen ha de tagit det höet, som de torkade hästen med, och burit
det till en annan gård, och då ha hästarna där fått maran. — 29. Då
de botade maran förr i tiden [eg. gammalt tillbaka], då brukade de
ta en skära och hacka fast den i väggen ovanför kon, och så tog de en
död°4 skata" och hängde upp den i skäran. Och då vart kon frisk. —
30. Då korna vart blöta, då hade de maran. För att de inte skulle få
maran, satte man en dyngskovel — av järn skulle den vara — mellan
gluggen[s sidor] i lagården, så maran inte skulle kunna komma in.
Då vart korna friska och torra. — 31. Förr, då en ko »fick skottet»
och stod och darrade, så hällde de krut och så salt bakom krutet in i
lodbössan, och så en papperssudd packad bakom saltet. Och så brukade de skjuta genom hela lagården, inuti [eg. innani], från lagårdsdörren [och] över korna till andra väggen. Och så skulle kon bli frisk,
trodde de. Det är över hundra år sedan. — 32. Förr, då korna skulle
kalva, då ha de lagt kvicksilver under tröskeln [i lagården]. En gång
då en ko hade kalvat, tog gumman, som ägde" kon, mig in i lagården.
Jag var då en liten flicka. Då lyfte hon upp och tog fållen77 i min
underkjol, och torkade kon kring juvret med fållen, så hon inte skulle
få »syllen»78. Och då frågade jag: »Varför ska du ta min kjol? Du kan
väl ta någon annan kjol.» Och då sade hon: »Jag måste ta den, för
du är en ren jungfru.» Då kon sedan hade sluppit efterbörden [eg.
hade skilts" vid], då tog hon stål och flinta och slog över kon, så det
bara gnistrade. Och då var det färdigt. Gumman det var moster åt
(honom) Framistugu-Edvard norr i byn, och hon hette FramistuguMalena. Detta var 75 år sedan8°. En annan gång skickade hon mig
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med en skål med mjölk, som jag skulle bära till en kvinna, som bodde i
Nygärdes-bakstugukammaren. Jag spillde ut mjölken på backen, då
jag föll" omkull". Då strödde83 hon ut aska och salt på fläcken, där
mjölken låg, för att det inte skulle komma »något elakt» (eller »onateno4)
i korna. — 33. Då hästarna ha *orksprickor85 i *fällhaken", (så) då
brukar de [ = man] tvätta med tvål" och vatten, och blir det inte bra
med det, så lägger de på kodynga. Och då det var bundet omkring
och hade fått ligga på några dar, då vart det bra. — 34. Och korna, då
de äro halta i bogarna, (så) då ha de brukat ta en stor skonål och ett
grovt hampsnöre i nålen och sticka88 genom huden i bogarna och dra
dit det där snöret, och så låta det sitta, tills det har bulnat löst av
sig' själv, det där snöret. Och då ha de brukat bli friska. — 35. Här i
Svartbyn ha de också *hankat" en ko. Min ko blev halt, och då
skickade jag efter östigård"-011e, som var kvacksalvare för hela
socknen. Och han *hankade kon åt mig, drog ett snöre genom köttet
och skinnet och knöt ihop det. Och så tog det till [att] bulna. Och
så drog jag bort den där tråden, och då vart kon frisk. — 36. Då de
ha urinstämma, kreaturen, (så) då ha de brukat skjuta tre skott
over dem från huvudet och till bakändan. Då har" det blivit bra. —
.37. Hur de botade en häst förr i tiden, för att den hade *fång" [ =
kolik], det har jag sett uppe i Rönsjärv83 för en tjugo år sedan. De
hade ett träd, som [det] var ett hål i — en kvist hade växt ut från
trädet och tillbaka in i trädet, så det vart som ett hål. Och så slog de
sötmjölk ur en flaska genom hålet i trädet och lät" det rinna i en
kopp. Och så slog de det tillbaka i flaskan igen, och så gjorde de om
det tre gånger. Och så satte de flaskan ini munnen på hästen och
*rände" [ = lät det rinna ner] i halsen. Och sedan så tog de sig en kniv
och ristade ett kors på stalldörren, och så läste" de några Guds ord
och svor" uti det [ = blandade det med svordomar]. Och så stötte
de kniven i dörren och tog (sig) salt i näven och kastade [det] i dörren
kring kniven, så trollet måste fly för stålet och saltet. Och då vart
hästen frisk från den sjukdom som kallas *fång.
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KAPITEL 37

Konsten att spå = trolla
S. 68-70

Det var en lapp som de kallade Tj (appell'. Han bodde på Tomasudden, som skjuter ut i [eg. utåt] Landsjärvsjön. Och närmaste
granngården var i Yttre Lansjärv ute på Gregsudden2. Och det är tre
fjärdedelar [ = 3/4 mil] mellan [dem]. Och han hettes Bottil, husbonden där, och han var lapp också. Och de var mycket osams [eg.
oeniga]. Och då spådde Botti åt [ = mot] Tj oppen, så björnen kom om
jul[dags]morgonen och sprang omkring brunnen med skälla på halsen. Då sade Tj oppen: »Vänta, vänta, granne4 (det var allt ena grannar!), det här ska du nog få igen», hade han sagt, Tj oppen. Och så
spådde han tillbaka mot Botti, så björnen om sommarn for [ = kom]
och tog upp kon genom fähustaket. Då spådde Botti åter tillbaka,
så ormen kom med eld i munnen från andra sidans sjön och skulle
sätta [ = släppa] lös elden för Tj oppen. Men han fick se det och tog
emot honom på sådant sätt då, så han fick inte göra någon skada.
De hade måst ge sig då och° sluta spå mot varandra. Tj oppen hade
varit övermäktig över Botti, han hade kunnat fara på en sten över
sjön som i en båt.
Finn-Jossa7•1, berättade, att det var på ett ställe, då han var en
liten pojke, att en lapp hade [eg. 5ku11e7a ha] kommit och betts [att
få] liggas [ = begärt natthärbärge]. Och så fick han inte ligga. Då vart
lappen ond och lovade ut [ = utlovade, försäkrade], att han skulle
trolla mot det [gårds]folket där han inte fick ligga över natten. Så gick
han in i en annan gård, och där fick han ligga. Då, innan han gick och
lade sig, så trollade han fram en orm, och då ormen kom fram, så
skickade han elden med ormen och bad° honom fara"' till gården
där han [ = lappen] inte fick ligga, och så bad') han honom tända eld
på rian. Och så gick'° han själv, gubben, och lade sig bakom [bakugns]muren, då han hade trollat. Och så då han hade legat en stund, sade
han åt Finn-Jossa: »Gå [och] se", om månen håller på att komma upp.»
Då gick pojken sel' [ = och tittade], men det syntes inte något. Så
sade han åt pojken [för] andra gången, då det hade varit [ = gått]
en stund: »Gå [och] se nu, om månen har kommit upp.» Då gick
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pojken ut se [ = och tittade] och då stod rian i ljusan låga [eg. i röd
ekllåga] och höll på att brinna. På det sättet hämnades han, för att
han inte fick ligga.
»Björn på Vännäs», det är första [ = äldsta] gården i byn. Det
var så, att här bodde lappar först. Då första nybyggaren kom hit,
han som synade ned12 [ =såg ut platsen för] första gården, då måste
lapparna flytta undan. Då trollade lapparna, så han fick otur med
[eg. i] barnen, så inga barn levde. Då frågade" han prästen13, hur han
skulle göra för att få barnen till att leva. Då visade [ = rådde] prästen
honom att [upp]kalla ett barn efter ett skogsdjur. Och första pojken
han sedan fick, kallade han Björn. Och han fick leva då. Och för det
heter gården »uppål4 Björn på Vännäs».
Det har funnits gamla spågubbar förr, som ha trollat" fram
ormar. Då de ha vetat [om], var [eg. där] ormar brukar vara samlade
i en ormgård, så ha de gjort upp en väldigt stor" eld ett stycke ifrån.
Och så ha de klättrat uppl7 i ett träd, den karlen som tände elden.
Och han har suttit där och låtit »oi'dsi, oi'dsi». Då ha de börjat komma,
de små och smärre först, och farit i" elden, och bränt [eg. brände] upp
sig. Och så kom de undan för undan större och större och brände upp
sig. De [ = männen] måste" ha den beräkningen att de voro nog
långt [borta] från elden, för annars fick de följa med själva in i elden,
när29 de kom slängande med stjärten, de stora ormarna. Det var på,
ett ställe, där satt karlen för nära, och som han kom, den största, och
svängde till med stjärten, så följde karlen med in i öglan23- och in i
elden. Gamle Finn-Jossa7, som har bott uppe i Näset22 vid Kalixälven,
har talat öm detta för mig i Rönsjärv23.
5.24 Det var två gubbar, den ene bodde i Yttre Lansjärv och den
andre i Inre Lansjärv25. Och de trollade åt [ = mot] varandra, och
visade björnen på varandra. Och björnen fick [ = måste] springa flera
gånger fram och tillbaka255 mellan båda de där gubbarna. Så fort
han kom till den ene, så visade han honom tillbaka till den andre. Om
morgonen, då han höll på att sko [på] sig, en av de där gubbarna, sånär han höll på att linda å't skobandet, så 5v0r26 han, då bandet gick
av. Och då kom björnen och tog kon för honom ur lagården, för då
han svor, så hjälpte det inte att trolla.
6. Förr i tiden27 ha de brukat *städja getingar, då de ha funnit
något bo28. De ha tagit29 boet i handen, och getingarna ha gått och
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krupit" utanpå"- handen utan31 att stickas. Och det var för att han
kunde trolla, karlen som gjorde detta. — Johan på Grannäset kan
städja getingar. — Och då någon3la geting skulle till att stickas,
brukade de säga: »Geting, geting, stick i stock och sten men inte i
mitt ben.» Och så spottade han.
7. Det var en kvinna som hade mycket tandvärk. Så for32 [äv.
gick] hon till en gubbe [för att] låta32 trolla32 bort den. Så hade de
grävt ned [eg. jordsatt] ett lik där, inte långt från där gubben bodde.
De ha brukat förr gammalt [ = Förr brukade de], medan33 det ej
fanns landsväg, så grävde upp grav var som helst och satte ned
liken om sommaren, tills det vart vinter och körföre, så de kunde
komma [eg. slapp] ned med dem till jorden på kyrkogården [eg. kyrkjorden], där de skulle begravas. Den gubben som vi tala om, gick
[eg. så for han] och tog två stickor34 ur likkistan, gjorde dem vassa i
ena ändan och lät" kvinnan peta36 i tänderna, tills det kom blod.
Och så sade han till [eg. bad han] kvinnan [att] ta stickstumparna37
med sig hem. Och kvinnan stoppade" dem i kjolfickan. Så hade
kvinnan med sig en halvvuxen pojke, som skulle följa henne hem.
Då de hade gått efter vägen ett stycke, så talade [eg. sade]36 kvinnan
till pojken, sade sig bli" [ = att hon blev] så sömnig, så hon höll
på att somna [eg. så hon skulle må somna av]36a. Då en stund hade
gått [eg. det hade varit en stund], så sade hon till pojken: »Ser du
den [där] molnväggen som kommer strömmande?»40 »Nej», svarade
pojken, inte sade han sig se något [= han sade att han inte såg något].
Och då sade hon åter: »Men ser du inte, hur mycket folk här är, så
förfärligt [mycket], på ömse sidor om vägen.» Pojken försökte"- läsa
allt det han kom ihåg och bedja Gud välsigna dem, men det hjälpte"
inte något. Då hon höll på attua hinna hem, vart hon mycket sjuk och
sömnig. Så gick hon och lade sig, då hon kom hem, och sade åt
pojken, som följde" med henne, att här är så fullpackat med" folk,
kring hyllan och väggarna och allomstans" kring • sängen, och [de]
fäktade kring kjolarna på henne. Och det låste igen munnen på henne,
så pojken måste ta sig en sked" och bända upp" munnen på henne
med skedskaftet. Och så kom hennes man hem. Och han såg folket
och sade till hustrun: »Hur i Herrans tid har du nu burit dig åt, då
det är på detta vis här?» Kvinnan och pojken talade om, att hon
hade fått [eg. skulle ha fått7a] de där stickbitarna och stoppat" dem i
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kjolfickan. Så tog hennes man stickbitarna och gick med dem och gav
dem tillbaka till spågubben49. Och då hade han sagt å't spågubben,
och grälats° och varit ond, att inte vore det [eg. skulle?a det vara]
värt att han trollade [eg. skulle" trolla] mer med hans folk, varken
hustrun eller barnen [eg. spå åt - - -]. Då kvinnan blev av med stickbitarna, så försvann dödfolket samtidigt, och kvinnan blev alldelessl
frisk.
KAPITEL 38

A. Förebud till döden. B. Gamla sedvänjor med döda
S. 71-72

A. Förebud till döden.
1. Då orm finns [eg. är] kring gården, då är någon i huset feg'
[ = skall snart dö]. Där ormen visar sig, där är någon i gården feg. —
2. Om någon skogsfågel har kommit in i något hus, där har det varit
någon feg. — Förrän pappa min dog2, så var det en sömmerska° hos
oss på Heden. Så kom det in en stor fågel i köket [eg. vardagsstugan]
och gick och sprang utefter golvet. Det var visst en kattuggla4. Och
då sade sömmerskan: »De ha brukat säga, att då sådana här fåglar
komma in i husen där man bor, då är någon av gårdsfolket feg.» Pappa
var borta och höll på att bygga [eg. laga] landsväg. Och så då han kom
hem, fors de på lördan till Lomträsk° på besök [eg. gästas], och så
vart han sjuk där på söndan, och så kom de hem på tisdan, och så.
dog han på fredagsmorgonen. — 3. Om någon småfågel [eg. sparv/
slår emot fönstret [eg. slår sig bakå7 [ = på yttre sidan] fönstret], där
du bor, då är någon feg i gården. — 4. Då man hör, att det bullrar till°
utanför huset [eg. ute] och släpper ned° [lik]som en brädhop, det
betyder, att någon dör i gården och håller på att bullra med bräderna
till likkistan. — 5. Då de fara med ett lik och det är mycket hästar,
om det spänner ur" för någon, mot den gården där det spänner ur, i
den gården kommer det något lik [ = kommer någon att dö]. Om
det spänner ur, där det inte bär åv om några gårdar, då är någon feg
av dem som följer med. — 6. Då de håller på att gräva [eg. grava]
upp grav åt någon på kyrkogården, och graven faller igen, då den är
nära på [eg. håller på att vara] färdig, då är någon feg av dem som
håller på att gräva. — 7. Då *väggsmedenl° håller på att hinna till
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dörren, då dör det någon i huset. — 8. De säga, att de ha sett fegljuset', då de ha sett ett ljus, som går utefter marken, tills det kommer
till en gård, där det skall stanna, och där slocknar" det. I den
gården skall någon dö, så tro de. — 9. »Nu är du bestämt feg, du
kommer just som vi håller på och talar om" dig.» — /0. »Var skall jag
nu göra korstecknet [eg. rista upp korset], nu är du väl feg», så säga
de, då någon kommer, som inte har tittat [eg. varit] in på länge.
B. Gamla sedvänjor med döda.
Då gubbarna dog [eg. ha dött2], så gjorde de [eg. ha de gjort]'
ett litet knyte, och så lade de [eg. ha de hävt] däri då: pipa(n) ock
[tobaks]pung(en) och en tolvskilling, som de skulle köpa för, och
käpp(en). Allt detta skulle läggas under vänstra armen under svepduken", ini kistan. Men kvinnorna, då de hade dött [eg. var döda]2,
skulle de också ha ett litet knyte med sig i kistan, men i det knytet,
skulle läggas kalvkött och bröd och smör, lite av vartdera", samt
tråd och nål. Och en tolvskilling skulle de också ha till [att] köpa.
för, om det inte skulle räcka, det som de hade fått. Och de trodde,
att om de fick för lite med sig, de som hade dött, då kom de tillbaka,
och spökade" och »gick i återgång». Då de for till graven [eg. jorden]'
med dem, då gav de dem en »riktig" skjuts», och väldigt fort" gick
det då. — Då de skulle bära in kistan i likhuset, så spottade de i
nävarna, de som skulle bära, och sade: »Ni ska bära, men inte vi».
Det var de döda [eg. dödfolket"a] då som bar, så det inte blev tungt.
Inte är detta gjort i vår tid, utan förr i tiden."
Då någon dör, så bränner de upp likhalmen. För att han inte
skall gå igen", då han har dött, så lägga de pipa och [tobaks]pung
hos gamla gubbar som ha brukat röka, i kistan, och några kopparslantar hos dem som inte ha brukat röka. Och så ha de gjort korstecknet [eg. ristat kors] med armen över liket, så de[n döde] inte
skulle gå igen.
Då den döde skulle begravas, och kyrkklockorna klingade [eg. lät201
mycket högt och ekade vida omkring", då blev han [eg. hade han
blivit22] salig. Då de lät svagt [eg. dåligt], då blev han inte salig. Om
liket var mycket tungt, då de skulle upp på kyrkogården med det, och
de knappt förmådde bära det [eg. och de inte måtte ha varit i stånd".
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att bära det] genom kyrko[gårds]grinden, då blev den döde osalig.
De trodde, att dödfolketl" satt på kistan och höll igen.
De som begick självmord [eg. ha dräpt sig], blev begravda" bakom
kyrkan.
KAPITEL 39

Döda som går igen
S. 72-74

Spöket på Hans[gården] i Bränna: För 65 år sedan' så satt".
gammelmor från Hans och åt vid ett bröllopsbord i Rödupp'. Och så
fastnade en köttbit [eg. satte sie köttstycket] i halsen, och den kvävde4
ihjäl4 henne. Och så började4 hon att gå igen. Först började hon att
ta fast hästarna för folk som färdades [eg. *färdaEi-folk]. Somliga
hästar spände hon ur från kördonets, och hos somliga brukade hon
stå bakpå [eg. baki7], då de färdades, folk. En gång följde hon [med]
bakpå släden till in i Svartbyn. På Hans[gården] brukade hon blåsa
kolen och askan ur spisen, och så brukade hon dra upp spjället om
nätterna och göra upp eld. Det var om nätterna, som hon levde om
[eg. rustade] i fähuset. Hon brukade plocka ihop fåren i en hop, och
så dräptes hon får också. Och korna brukade hon klava lös från väggen. Gårdsfolket måste gå dit [och] se [efter], på natten, hur där
kunde [eg. skulle] stå till inne i fähuset, då korna var klavade lös
från väggen. Och så släppte hon lös hästarna i stallet.
En gång nöp hon Lill-Hans i näsan, så han ropade och skreks' om
natten. Och en gång, då Valsad kom och körde — det var en bonde i
Svartbyn — så hade hon ställt sig bakpå7 hos honom och stod bakpå
ända till fram i Svartbyn. Då Valsad kom hem, så spände han ifrån
[eg. ur] hästen och satte in den i9 stallet. Och hon stod och väntade
medan. Därpå gick han in, Valsad, och hon följde bakefter. Och så
då hon kom in, då var det en karl, och han satte sig på en stol vid
dörren. Och så gick Valsad [att] äta. De hade kokt kött. Och så frågade
Valsads hustru: »Vad är det nu för en herre" du har med
dig?» »Ja, det här, det är rätta herrn" [ = det är allt en riktig herre]»,
sade Valsad och kastade åt honom ett köttben. Och då sade Malla:
»Ska du kasta ben" åt folk?» Och så tog han benet i munnen, den där
karlen, och sprang ut, och då var han som en hund.
1.
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Och så måste de ta- dit Finn-Isak till [att] driva henne bort från
gården. Och så skulle han ligga där om natten. Och så bäddaden de
[åt] honomn på golvet. Och då han höll på att somna, så kom hon in
med en stor vedbörda och började (att) göra upp eld. Se [eg. Si], de
hade inte tändstickor den tiden, så hon måste blåsa upp eld(en) ur
kolen. Och Finn-Isak låg och hörde [det]. Och så sade han: »Å, du
är dålig till [att] plåsa". Låt mig komma [och] hjälpa dig.» Då steg
han upp och skodde på sig, gjorde upp eld och kokade kaffe åt sig.
Och så gick han med henne upp på kyrkogården. Och då fick hon gå
före honom hela tiden [eg. allt då], men långsamt hade hon gått. Och
då han skulle genom klockstapeln" med henne, då stannade hon [eg.
gjorde hon stopp] och gjorde sig så stor, så det såg omöjligt ut att
slippa igenom. Men Finn-Isak sade: »Även om [eg. Inte om] du gör
dig ännu större, så genom ska du.» Och igenom måste hon. Och han
gick med henne till upp på graven, och så kommenderade han ned
henne P graven. Och sedan har hon inte visat sig mer.
Då jag var (ett) barn, så talade de om för mycket länge sedan,
att det var en julhelg, och som det alltid" har varit vanligt, så hade
de satt upp ljusen i kyrkan färdigt till julmorgonen. Så var det en
gammal gumma, som tänkte, att hon skulle gå i kyrkan om julmorgonen, i ottan. Så steg hon upp bitti om morgonen för att göra sig
[eg. laga sig] färdig. Och då hon går ut [för att] se, så var det tänt'a
ljus i kyrkan. Då tänkte gumman, att nu är det bäst jag går dit.
Då hon kommer in i kyrkan, så är där mycket folk; kyrkan full. Och
så höll de på att sjunga en psalm. Då hon kommer in, går hon och
sätter sig i en bänk. Och somliga kände hon igen. Och då sade en
kvinna åt henne, att här kan inte du sitta och vara, det är de som ha
dött, som nu håller på och firar [högtid]. Då visade hon, hur hon
[ = gumman] skulle göra, då hon skulle gå ut genom dörren, att hon
skulle hoppa" jämfota" över tröskeln. Och så gjorde gumman. Och
som gumman hann över tröskeln, så smällde" kyrkdörrarna igen.
Det var en gång två karlar, som gjorde upp om en summa"
pengar, att den som stannade kvar20 [eg. skulle vara kvar] över
natten i kyrkan, han skulle få pengarna. Först skulle då den ene
stanna kvar. Men han var där inte länge, förrän han kom ut. Då gick
den andre in. Först som han kom in, så såg han inte något. Men så på
natten omkring 12 — det är spöktimmarna — då fick han se mycket
12-s98882 C. Pihl
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ben och händer komma springande in, och så vart det folk av det där,
hela kyrkan full, men de hade inte något huvud. Och så hade de
hållit gudstjänst först. Och så efter [eg. uppå] en stund fick de se,
hur [eg. där] karlen satt och kröp ihop i en bänk på läktaren21. Och
då hade de blivit onda på" honom, och så hade de börjat (att) slåss
med honom. Men sedan om morgonen, då kyrkvaktarn kom dit, så
hade de trott att de skulle finna karlen död [eg. hade de trott sig"
finna - - -]. Men han kom ut genom dörren. Och då såg de, att han
var alldeles grå i håret".
4. Skratten", [som] de ha talat om förr i världen [eg. förr tillbaka],
skall bli [till] av då de ha mördat något barn", kvinnor som inte ha.
velat låta [någon] veta, att de ha varit havande", utan hållit det
hemligt [eg. i löndom]. Så lär [eg. höres] det ha gått till [eg. hänt]:
då de ha börjat känna förlossningsvärkar", ha de gett sig av till
skogs och fått barnet där uppe i skogen och grävt ned det, så ingen
har vetat om det. Och då en tid har gått [eg. då det har varit en tid],
så har det börjat spöka där. Stundom skall det [eg. hörs det] ha.
gråtit där, och stundom har det skrattat. Men inte ha de sett något
folk där. Och det som har »låtit», det ha de kallat skratten.
KAPITEL 40

Naturväsen
S. 74-80

Rånl.
/. Lars Erik Jakobsson på Storsvedjan2 berättar om landrået i
Pesa[träsk]3: Min farbror talade om [att] då han var liten, brukade
han se landrået. En och annan gång såg han, då de kom och drev
[eg. körde] korna, karlarna och kvinnorna. De var rödklädda, och
smått folk, men deras kor var stora och röda. Då en gång när han
[ = farbrodern] var [och] plocka[de] bär uppe i backen, då tog de
honom och for4 med honom under jorden så fort, så han visste inte
hur det gick till. Då hade de honom där i några dar och gav honom
mat och skötte6 om honom bra. Men han fick inte slippa därifrån
före söndagsmorgonen, då kyrkklockorna ringde. tinder tiden letade
de [efter]60 honom hemma överallt, och fann honom inte. De trodde han
hade [eg. skulle ha6] dött någonstans i [eg. kring] skogen. Men då om
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söndagsmorgonen, då de ringde samman till gudstjänst [eg. predikan],
då släppte landrået honom så fort, så han visste inte hur han kom
upp på jorden.
Landrået i Tansjärv7: Marta och Kalle och Brita och Tilda var
uppe i berget [för att] plocka [el. och plockade] bär. Då såg de landrået. Det var en karl och en kvinna. De var rödklädda, och kvinnan
hade grönrandig kjol och grönt i mössan. Enas handen hade de bägge
två som en hästsko. Med de där händerna slog de hela tiden [eg. allt
då] i stenarna, dås de kom bakefter dem [ = barnen]. De trodde
det var [eg. skulle varas] Vennbergs, som höll på att slå på hömyren
och [som] skulle skrämma dem. De sade: »Vi veta nog, vem det är.
Ni behöva" intel° skrämma oss». Men då de [andra] kom närmare,
då fick de [ = barnen] se, att det var landrået. Då vart de rädda och
tog till" att springa undan, det fortaste de kunde. Brita var minst
[eg. mindre] och var dålig att springa och lämnades efter. Då måste
de andra stanna (av), och vänta [på]12 henne. Landrået hade stannat
(av) det också, så fort de stannade. Då sprang de allihop till ovanför
hagen. Där då hade det [ = landrået] lämnats" bakom en stor sten.
Landrået i Alsjärv": Vi gick [och] leta[de] [efter]°° korna. Och
så kom vi på en rågång", och då fick vi se en rödklädd kvinna. Så
försvann hon för våra blickar [eg. bort ur ögonen], som då du blinkar.
Då stod vi och såg på det där ganska [eg. hela] länge. Sedan gick vi
över myren efter korna. Och så började vi att köra korna från myren
uppåt på vägen vid sidan av [eg. utanå] berget, efter vägen. Och då
gick vi alla tre bakom korna och drev hem dem. Och så hade vi hunden med oss. Då kom hunden tillbaka och var på tre" ben, han var
halt. Så föll varje" ko på knä" framtill [ = på frambenen] och stod
baktill [ = på bakbenen], och så småråmade" de och lät [eg. var]
ynldiga"a, och vi var förskräckligt rädda.
Per Olov i Nygården i Alsjärv berättar om landrået i Esko[gårdens°]: På Uddens° hände det en gång, att det här landrået hade dött,
en person av dem eller av det folket. Och så satte de liket i(ni)21 båten
och for till kyrkogården [eg. kyrkjorden] med honom [ = den döde].
Och så var det en pojke i gården som de for förbi [eg. om], och så
stack han ut huvudet genom fönstret, och så bad han dem komma
åter tidigt följande morgon [eg. tidigt i morgon bittida]. Och så höll
de på samma dag att baka bröd i gården. Och så gjorde landrået
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som pojken bad dem. Så kom de tillbaka om natten, och så släppte
de lös getterna — de [= gårdsfolket] hade mycket getter — urss
fähuset. Så for de in i [eg. å] bakstugan, ja getterna, och åt upp brödet,
som de hade bakat, som de skulle ha för sommaren. — Så var det en
annan händelse. Så byggde de (upp) ett stall, och så hade de otur med
[eg. i] hästarna, så de dog, så fort de köpte. Så hände det en söndagsmorgon, då de gick [för att] ge hästen [el. hästarna] mat, så ringde
kyrkklockor under stallgolvet. Och så i det samma [eg. med samma]
så sade landrået åt dem: »I ha satt stallet på vår kyrka.» Så flyttade
de stallet bort från" det stället, och då fick de ha hästarna kvar.
Och det här, det är alldeles [eg. bestämt] sant.
Landrået, det syns alltid om natten, då man är uppe i skogskojorna. Då fäller [eg. hugger] det långa och smala förtorkade träd",
och bär åstad dem fram till kojan, och kastar ned dem från skuldran,
så det hörs. Och så hugger det åv dem till ved och klyver sönder dem
och lägger ihop det till [en] trave". Men då vi ha gått ut [för att] se
[efter] i kojdörren, inte någon ved eller något ha vi sett. Och timret,
det kvistar det också, och hugger, men på dagen syns inte något som"
det har huggit. Det kör också och har klockor" på hästen, och kör åstad
hästen. Och så säger det ptro åt hästen, och så spänner det ifrån
[eg. ur] hästen vid stallet, och leder in den i" stallet, och liksom27°
säger ptro åt hästen och ber den stiga åt sidan" [i spiltan].
Då vi uppe i [skogs]kojorna ha avslutat arbetet och ha stökat
från oss kvällsvarden därute [= utanför kojan], har landrået börjat
stöka därute. Och så hade vi saker" [stående] ute, och kläder på väggen utanför. Och så började det att leta" i och prasslas° i kläderna
därute, och sedan så började det att stöka i kördonensl och lägga åv
veden, och kastade med vedstyckena och kastade en stör" på vedstyckena, då veden var avlassad. Och så lyfte det upp stöttingarna
och rev i kedjorna. Och så for det [iväg] till stallet efter sån. Och så
tog det stången, som vi hade till [att] bära [den], och satte ned sån och
kastade [vatten]skålen P3 sån, och gick och stakades" med stången.
Och det hördes", att det knarrade" i snön. Och så då det hade kommit
upp [= fram till kojan], så stökade det därute och satte något i
[hus]knuten. Och då det hade stökat färdigt", så hördes det, att det
rafsade" ihop veden, och det skulle ta med sig [den], då det kom in.
Och så hördes, att det kom med steg mot dörren. Och så vände jag
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mig om för [att] se, då det skulle dra upp dörren. Men då hördes inte
något mer.
Det var en karl, som låg vid en eld uppe i berget. Och så kom
landkäringen [ = landrået], och så ställde hon sig till [att] värma sig
mellan benen. Och så frågade hon [eg. har hon frågat], hur karlen
hette [eg. skulle6 heta]. Och så sade han: »Jag själv.» Han ville inte
säga namnet, för folk trodde det skulle6 vara farligt. Och så tog han
en eldbrand och drev dit under kroppen. Och då sprang hon iväg till
skogs. Och då sade hon [eg. hade hon sagt]: »Jag själv bränner"
mig.» Då ropade han [eg. hade han ropat]: »Då du själv har bränt dig,
så får du själv ha det.»39
Det var tre flickor på ett ställe, som brukade valla kor. Då de kom
hem om kvällarna, så talade de om, att de hade [eg. skulle(' ha] många
andra" kor med sig än sina egna på myrarna, där de vallade korna,
och mycket folk hade det varit [eg. skulle° det ha varit] där också.
Och de där främmande" korna, det var bergkäringens" kor, och
det främmande folket det var det här underjordfolket, det s.k.
landrået [eg. landrået de kallade]. Då de skulle" tala med det där
folket, så vände de [ = folket] dem ryggen, de [ = människorna]
fick ej se dem i ansiktet [eg. uppefter ögonen]. — Så en dag, då där
var ovanligt mycket främmande folk och kor, så då försvann den
tredje flickan. Och de försökte leta [rätt på] henne, de som ägde
flickan, allt vad de kunde. Och modern hon grät. Men de fann inte
något ändå. Och så var flickan borta i två och ett halvt år. Det var
landrået som hade tagit henne. Och så efter den tiden lät de henne
komma hem på besök [eg. se]. Men landråfolket sade åt flickan, att
hon inte fick finge [eg. skulle6 få] tala 6m något, och inte äta något
av det de skulle6 ge [ = gav, gåve] henne hemma, annars skulle de
dräpa henne. Då flickan kom hem, då höll de på att äta, hemmafolket,
och så satte de åt henne en stol vid dörren, för de kände inte igen"
henne. Då frågade flickan: »Var" är mormor?» Då sade hemmafolket:
»Vad är du för en, som inte vet, att mormor är död.» Då talade hon om
för [sin] mamma, att hon var hennes flicka [eg. att det skulle° vara
Och så berättade hon, att hon ej hade varit [eg. skulle6 ha
varit] långt borta, och att det hade varit [eg. skulle' ha varit] allra
värst för henne, då hon hörde att mamman grät. Flicken sade, att
hon haft det bra annars [eg. Annars sade sig flickan ha haft - - -]
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och mått bra, men inte sluppit därifrån. Och riktigt fin mat hade de
haft. Och det talade hon om också, att landråpojken ville fria till"
henne", men att hon inte godkände det anbudet. Och gudstjänst
hade de hållit, likadan [eg. efter samma] som här på jorden. De hade
sjungit och predikat, men hon hade inte förstått något. Och nu åt
flickan av hemmamaten, vilket landrået hade förbjudit henne [eg.
som hon var förbjuden av 1.1. Och så tog flickan till [att] gråta och
sade, att nu dräpa de mig, då jag kommer dit, för att jag har ätit här
och berättat allt. — Så gick [el. for] hemmafolket till en trollgubbe
och fick honom till [att] följa med dem47 till flickans" hem. Och då
trollgubben kom dit, så (då) kom landråkäringen och skulle ta flickan.
Men trollgubben befallde landråkäringen att med handen torka flickan
i ansiktet. Och sedan [eg. mer] kunde inte landråkäringen [eg. var inte
- - - god för att] göra flickan" något, utan hon försvann för alltid,
landråkäringen. Så gick trollgubben hem då, och trodde sig" ha klart
[ = trodde att allt var bra]. Någon dag efter" så kom landråkäringens"
flicka till flickans" hemgård och skulle ta henne. Då måste de gå efter
trollgubben igen. Och han kom, trollgubben. Och så befallde trollgubben landråflickan att stryka med handen i ansiktet på den flickan,
som de hade (haft) tagit51. Och då försvann landråflickan, och hon
kom inte tillbaka mer. Och då flickan började att vara [eg. skulle
vara] ute, så var det allra värst, då solen sken, för att hon hade
varit så mycket under jorden, där inte någon sol sken. — HapavaraPetter", som har berättat det här för mig, han säger, att den här
historien är alldeles [eg. riktigt] sann. Och flickan, hon lever än och
är gift.
9. För länge sedan [eg. gammalt tillbaka] i Notträsk53 — har hon
talat öm, gammelmoran — då hon gifte sig och de flyttade dit och
började att bosätta sig där borta i skogen, så hade där funnits landrå.
Så gick Notträsk-moran ovanför gården [för att] plocka in några
kvistar [att lägga] på elden. Det var sommar. Så kom en gubbe till
henne, av landråfolket, och ville ha (dit) Notträsk-moran [med]
till sitt hem. Han sade, att hustrun kände förlossningsvärkar [eg.
skulle6 vara barnsjuk]. Moran gick med gubben, och då hon kom dit,
så höll hustrun på att få barnet. Notträsk-moran tvättade barnet och
stökade" undan, såsom vanligt är. Och de ville ge henne [eg. höll på
och skulle ge henne] allt [möjligt] gott, och satte fram god mat åt
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henne. Men Notträsk-moran åt inte eller smakade på något. Allt som
de hade satt fram åt henne, då hon inte tog av det, så vart det till
orm. Då det var färdigt och hon skulle gå hem, så hade gubben knutit" en duk [eg. ett k1äde56] framför ögonen på moran och öst kol i
hennes förkläde". Och inte visste hon, vilken" väg hon kom till landråfolket, och inte vilken57 hon gick hem. Då hon kom hem och slog upp
kolen, så hade det blivit kladdar" ( = små plåtar). Och Notträskfolket visste inte, vart moran hade59 tagit vägen, då hon var borta,
så de hade måst (till att) leta" [efter] henne. — Och i samma gård i
Notträsk hade de mist två eller tre hästar efter vartannat. Då hade
det kommit en kvinna till dem och sagt, att det skulle inte bli gott
för dem med [att] mista hästar ( = det skulle inte bli slut med att
mista hästar), förrän de flyttade [eg. skulle' flytta] stallet. Hon hade
sagt, att varje gång hästen pissar, så rann det [eg. skulle det rinna]
på deras" matbord, för landråfolket bodde visst under stallet. Så
flyttade de stallet, och sedan [eg. mer] såg de inte till något dylikt57.
Då vart allt bra.
/0. Skogsrå', nog finns det sådana [eg. dem]. Jag har hört dem,
men inte just sett dem. En" gång var jag uppe i en skogskoja om
vintern. Då hörde vi, att det kom och rände" på [eg. med] skidor dit
till kojan, och stötte ned skidstavarna hörde vi, och det stötte ned
dem i marken. Och vi satt och väntade, att det skulle komma in, men
ingenting [eg. inte något] kom in. Då gick vi ju [för] att se, om något
skulle ha farit förbi, men det var ingenting. Och ny[fallen] snö var
det, så vi såg, att det var inget spår efter det.
//. »Landet är dåligt», ha de sagt stundom, och då ha de trott, att
där skall finnas landrå, som har gjort landet dåligt, för de ha haft
sitt tillhåll där. Stundom ha de offrat något åt »landet». De ha kastat
något utefter marken, för att försona landrået, som de trodde bodde
under landet och gjorde att det spökade där. — Det var en gubbe,
som brukade mista brynstenarna63, då han var på ängen. Då trodde
han, att »landet» hade [eg. skulle6 ha] tagit från honom brynstenarna.
Då kastade han en pipa åt »landet», liksom" gav den åt landrået.
Och då fick han behålla brynstenarna. Landrået där, de vart nöjda,
då de fick den där gåvan". — Landrået, ha de trott, det kunde vara
en hel hop varelser. De skulle ha bott liksom under och i jorden.
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Landrå(et) och skogsrå(et) är ett och samma. Sjörå(et) är väl något
annat.
Trollbergkäringen i Aitjärn": Det var för 70 år67 sedan, så höll
de [på] att slå på en myr bredvid den där tjärnen. Och så hade de nät
med sig och lagnade ut dem. Och så då de gick [och] vittja[de] dem,
så fick de några abborrar. Och så satte de på dem till [att] kokas om
morgonen, då de gick [för att] slå. Och de vart inte kokta, de var
lika" okokta, då de kom till stranden". Och då tyckte de, att »hon»
skulle kunna komma och ta dem ur grytan, då de inte fick dem kokta.
Och de hade kojan på en slät bergudde, dörren mot norr och inget
fönster. Då kom en storväxt rödklädd kvinna kutande norrifrån"
berget. Men då hade de en stor ilsken hund. Och [just] som hon höll på
att komma mot kojdörren, så ropade71 de på71 hunden, och så snodde
käringen om, och hunden bakefter. Och så sprang hunden med käringen, så långt de såg, och var borta omkring ett dygn. — Pappa
min har berättat detta för mig, då jag var ett litet barn. Han var
med och såg det här, då han var ungkarl.
I Lillträsket" en gång, då de höll på att dra not, så hade de
sagt sinsemellan, fiskarna, att nu ska vi koka fisken riktigt [grundligt], då vi får dra not. Då hörde de en röst uppe i berget, som sade:
»koka, koka.» Och strax därpå" hade det smällt" till vid sjön ett
ganska skarpt [eg. hårt] skott, medan de höll på att dra noten iland.
Ingen fisk fick de med [att] dra not. Männen trodde det var landrået,
som hade ropat uppe i berget, och som rådde" för" [ = var skuld till]
att de inte fick någon fisk. Landrået tyckte illa om [eg. misstyckte],
trodde de, att de hade sagt de skulle koka fisken, förrän de hade fått"
någon fisk.
Hur de drev bort landrået i Vitträsket77: Pappa min talade om,
att han tog (sig) kvicksilver och for [ gick] till Vitträsket en vår,
då snön höll på att tina". Han ville driva bort landrået därifrån, och
han visste, att kvicksilver var bra till det. Då tog han och lade det
på en »tvet»76, för att det skulle fara ner i sjön, då den skulle gå upp".
För den skull" for han dit och lade det på isen, för att" han hade
hört, att det skulle vara livsfarligt att släppa det i sjön och vara i
närheten. — Så gick [eg. var] han dit efteråt" på sommaren [för att]
se. Då hade det [d.v.s. landrået] brutit upp [eg. ut] mycket tallar,
där det hade farit över berget till Valvträsket. Och då såg han, att

NATURVÄSEN

185

kvicksilvret hade hjälpt83 för att få bort landrået från Vitträsket. —
Medan landrået var kvar i Vitträsket, så talade pappa min om, att
Paulus' Petter [ = Petter, son till Paulus] och Hans från Svartberget"
var dit [för att] meta, och hade en flotte till [att] fara ut på sjön med.
Då de kom på sjön och började (att) meta, så kastade landrået Petter
bort från flotten utåt sjön, som då du blåser. Och så måste Hans
padd1a85 sig dit med flotten, och hann86 få upp honom, medan han
flöt [eg. var] på vattnet.
15. Sjörået uppi Inre Lansjärv87: Jag och pappa och en bror for
[för att] *nöta [ = dra not] vid Kattis, på gropen88. Kattisen är en
liten ava uppefter Skrövån", en smula bakom åbacken. Gropen är
djup, så man måste nöta om natten, eftersom noten inte bottnar".
Då det är ljust, fara fiskarna över telnen, då den ligger djupt i vattnet,
Men då det är mörkt, håller de nere vid" bottnen och fara åt kilen,
då man drar noten mot land. Då *nötte vi två varp", medan det var
ljust, förrän vi kunde nöta gropen. Då det blev mörkt, (då) nötte
vi gropen. Och då fick vi höra, att det började att låta.norrut på heden, ett ohyggligt läte". Nå, då nötte vi ett andra varp" därefter,
mitt emot på östra sidan. Och då kom det alldeles intill buskarna,
nära intill båten, det som lät. Och då vi skulle dra in noten i båten, då,
ville min bror [eg. brodern], att vi skulle lämna noten och fara med
båten till Kattis. Men då sade pappa: »Inte lämnar vi noten, om det
också är värre än Fan.» Då vi hade dragit in noten, då for vi hem. I
det" vi for efter ån, så stannade vi åv [att] ro, och då hörde vi, att"
det lät på [eg. uti] samma ställe. Då for vi dit dagen efter [för att]
nöta. Och då i samma varp", där det var nära" båten, det som lät,
fick vi en halvtunna braxnar. — En annan gång for pappa min [för
att] meta i Ulmjärv86. Och så voro Skröven-pojkarna där, då han kom
dit, innerst [ = längst norrut] i sjön [eg. träsket], och skrålade och
lät öm förfärligt. Men pappa metade" ytterst [ = längst söderut] i
sjön. Så for Skröven-pojkarna hem därifrån. Och så kom det från
berget, det var som en människokropp, och slog ned (sig) på sjön,
[så] gott som nordligast i sjön. Och så kom det söderut på sjön, där
pappa var och höll på att meta, och gjorde stora vågor där det for, så,
vågorna slog i ömse land vid sjön. Och då säges pappa ha tänkt:
»Månne de där vågorna vickar omkull flotten», och drog sig åt sidan åt
land med flotten. Men då det var nära (åt) flotten, så for det ned i
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vattnet och kom inte längre så vågorna kom till flotten [ = kom inte
så långt, att vågorna nådde flotten]. Han for till land då [för att] äta.
Då han (då) hade ätit, så for han ut [på sjön för att] meta, men fick
inte något med [att] meta. Då for han till land och gjorde upp eld
och låg [där] över natten till morgonen. Och så for [eg. gick] han ut
[på sjön] [för att] meta om morgonen, men fick inte något. Då for han
iland och gick hem. Då han for till land, så hörde han, att två hundar
skällde uppe i berget. De hade haft hest98 mål [enligt vad han sade].
Vi var rädda, att far [eg. fadern] skulle ha kastat sig till sjöss (bort)
från flotten, då han var [borta] så länge, och vi skulle just gå [och]
leta, men då kom han.
Då det har varit mulet väder89, så brukade det visa sig sjörå.
Och det har varit som en liten båt, som en pulka. Och så har det
varit [lik]som större stäv [eg. stam] framtill, och ett [väsen] som har
stått framtill i den båten. Och så har det varit ett mindre [väsen] som
har suttit baki. Och oftast [har det] kommit [lik]som österifrån och
farit västöver. Och en annan gång, då jag for söderut med båten, så
visade det sig framför båten. Och det höll just på att komma en regnil.
Och så höll det på med att fara före, tills jag var omkring femtio famnar från land. Så vände [eg. snodde] jag mig för att se [eg. till skulle
se], vari" det då var. Och då såg jag inte något där. Och så då jag
såg norrut efter sjön, så var det så långt [borta] som där jag började
att se det. Det lämnades där då. Jag har inte (då) sett det sedan.
Trollkäringen: Då pappa har varit och ljustrat [eg. varit ljustra]101
uppe i Lansjärv i den stora sjön där, då han har börjat att ljustra, då
har han sett, hur det har varit före honom, trollkäringen; hon har
suttit på vattnet på ett bräde" och varit helt rödklädd, och haft eld
som då man [eg. du] håller på att ljustra, och betett sig [eg. gjort]
som då man ljustrar. Men då har han sagt: »Ja, ljustra före, du!1»2
Jag ska ljustra efter, jåg.» Och han har ljustratm efter henne och fått
mycket fisk. Till slut måste hon ge sig iväg [eg. fara]. Men då visste
han inte, vart hon tog vägen, han såg inte till henne mera. Men länge
höll1" hon på'", innan hon gav sig iväg. Inte var han räddl" för henne.
För den skull måste hon vika, då hon såg, att han inte var rädd för
henne. — Men därefter hade det kommit ett mycket kraftigt [eg.
stort] oväder. Det brukar visa sig sådana där trollkäringar före oväder.
78. Bärarn, det skulle ha varit trollbergkäringen. Bärarn skulle ha
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utfört själva »bämingen» åt dem som trollade till sig [någon] annans
mjölk. Det var en gumma i Posjärv"5, som brukade trolla till sig en
annans mjölk. Och då var det bärarn, som bar mjölken till henne. Och
de ha berättat, att då gumman hade dött [el. var död] och skulle
föras till graven [eg. bäras till jorden], så hade en mus sprungit framför
hästarna som drog [eg. körde] liket. Och hästarna var"" betungade
på något vis, så de vore" knappast i stånd att [eg. goda för] gå.
Musen sprang före dem efter vägen hela tiden [eg. allt] då. De försökte ta yxan och hugga till musen, men det var som då man hugger
efter en skugga. Och de trodde, att musen var djävulen, som
öljde106 käringen.
Draken, eldkvasten.

Draken: De ha talat 6m, [att] förr i tiden, då det brukade vara
krig och de hade fruktat för att fienderna skulle komma, de som då
var rikare och hade [lik]som mer av silver och guld och pengar, så
hade de hällt det i någon kista eller något skrin, och gett sig iväg
[eg. for] med det upp i något berg och gömt [eg. gömde] det där. Och
då kunde det ju hända, att de dog, de som hade gömt det, så det fick
lämnas där. Och då det hade varitl07 någon tid därefter, så började
draken [eg. tog — — — till] vistas där. Och draken, han hade sett ut
stundom som en katt och stundom som en stor mullvadies. Och då är
det ju någon, som har funnit" gömsletug sedan. Men de ha inte
torts"0 [gå] dit. Och somliga ha sett gömslet och tänkt(e)111 ta från
det, men då de ha sett bort från gömslet, så har det försvunnit, så
de ha inte funnit igen det mera. De ha trott, att uppe i Lappberget112
skall finnas ett gömsle. De ha berättat, att det skall vara en karl, som
har sett det där.
Förr i världen, så, innan det vart krig, grävde de ned silver och
pengar i jorden. Och så for en eldkvast mellan de där gömslena. Och
eldkvasten, det var draken.

Noter
Allmän anm. till noterna: 1 noterna till varje kapitel angives först meddelarens
namn (i förkortn.), plats och år för nedskrivningen av berättelsen eller skildringen eller meddelandet. Därefter följer noterna med fortlöpande numrering
inom varje kapitel. I de kapitel som består av flera olika, numrerade avdelningar (kap. 36, 37, 38, 39, 40) ges i kap:s början en förteckning på de olika
meddelarna jämte angivande av deras bidrag (t. ex. inom kap. 40: Gr. Lbk, Br.,
8, 9, 19, samtliga 1922). Vid korshänvisningar i noterna används K ( =kapitel),
n. ( =not). I hänvisning till tryckta arbeten anger siffra sida, där ej annat påpekas.
Citerade ord med landsmålsalfabet har omskrivits enl. min grova beteckning.
Kap. 1. Årets arbeten i överkalix på 1870-talet

Meddelare: Gr. Lbk, Br. 1921.
Ordet &lon m. sg., koll. 'don, redskap', användes särskilt förr, ofta i ssgr
som bökodå'on 'bakredskap', fki'intdå'on '*flintdon, elddon', å' fikon 'årdon'
K 28, drådå'on ' *dragdon' K 34 n. 21, tjö'inlå'on 'kördon' K 39 n. 6, K 40 n. 31,
lå'idå'on ' *liedon, slåtterredskap' se nedan i texten. Se I 235 med n. 4.
*spadtrodet. Jfr *hagtrodet b. ntr. koll. 'de till en hage, gärdsgård, behövliga
stängerna'. I 236 med n. 18.
båtti '*bort-i, bort-ur, (ut)av (spec. frfr ord som beteckna ämnet varav ngt
dågen 'gräset var
tillverkas'); äv. 'på grund av', t. ex. gre"se vär bkiott
blött av dagg'. Jfr båga K 2 n. 2.
uti åro ido. åro (<cuYrom) egtl. 'andra', men anv. även i bet. 'ena'. Se även
t. ex. K 3 n. 11.
vå'ordndje"ra 'sköta vårarbetet på åkern, särsk. sådden' (vå'orå'nna b.f.,
I 118). Verbet böjs som simplex djera, se Verb. 85 f., där även andra dialektala
ssgr med göra behandlas.
'sönder' heter sånnd, sånt, sånder. Jfr K 5 n. 12. Se I 178, 179.
går plåo, spa"ra, så, strelok (inn råise) samtliga i K 1, gärjtöyt K 30 n. 19,
går kqk K 31 n. 24 'gå (bege sig av) och, för att, i avsikt att plöja, *spada, så,
stryka (in ris), *nöta ( = dra not), kolka (efter lax)'. Likaså vid fara: lera slå 'ge
sig iväg f. a. slå [gräs]' K 1, lera — — låg täimberjlo"tana K 1, /era vi"ti
'fara för att vittja' K 6 n. 8, K 29 n. 18, lera Myt K 30 n. 19, fö'ri — — sel?",
'farit o. sålt', 'farit för att sälja' K 4 n. 15, Alltså: gå, fara +ren inf. i final betyd.
Även flera andra verb får, följda av ren inf., ofta(st) final betyd. Ex. di stai opp
— — bi"ri a stjöyl 'de steg upp (kl 3 på natten) för att börja skyla' K 1, ve brlioke
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va"ra vi'ti 'vi brukade ge oss dit (»vara dit», ök-svenska) för att vittja' K 4 n. 15,
di kåni håit seil-has'ta 'de (finnarna) kom hit för att sälja hästar' K 9 n. 9.
hali-de"'n 'hela dagen', hali-bö'yn 'hela byn', ini hali-bö'ninggen 'i hela byggningen (= vinterbostaden)' m. fl. i K 1 o. ff. Om obeton. hali 'hela' mot beton.
Mil 'hel' samt inflytande från fi. koko 'hel, all' se I 270 A. 10. - I textens hali
Myn idjö"ni 'hela byn igenom' är idjö"ni adv. Samma sak K 26 n. la e hå gai
hali Myn idjö"ni 'det [se. att hålla bystämma] har gått hela byn igenom'.
risk i"vi ' *ryska över', risk ngi, '*ryska ned', i båda fallen med pinnharv,

d.v.s. skaka el. krafsa jorden lös före sådd, resp. skaka el. krafsa ned säden i
jorden omedelbart efter sådd. Är samma ord som målets risk (si) 'rispa (sig)',
I 155 med n. 1.
Prät. 8n6g till inf. sn5yr '*snöra, kasta' m.fl. betyd., se I 252 A. 2.
linnd ' *lända, landa (med) båt, landsätta, landstiga', med utveekl. av ä.
ä >i frfr nd, se I 139 f.
po"ta -å' eg. '*påta åv, iväg, peta iväg', se I 107 med n. 13.
re"ka -å' 'driva iväg'. Verbet re"ka 'driva med vind o. vågor, flyta omkring' böjs starkt (kl. V, se Verb. 14). Obs. betyd. 'gå upp (om älv på våren)', se
text nedan. Om sjöar heter samma företeelse /i/iv 'riva', t.ex. treske hå ri"vi
'sjön har gått upp'.
kåo! v. ' *kula, rulla', I 241.
kåog i"sa knippen i"sa våtnen 'rulla ut (plank)knipporna ut i vattnet'.
Motsatsen: nto a' ti do 'ro dem i land'. Här ett typexempel på användning av
riktningsadv. o riktningsprep. i"sa f. a. ange rörelse utåt vattnet, samt riktningsadv. åti, a"ti f. a. ange rörelse från vatten mot land. Se flera ex. i bl. a. K.
10, 30, 31, 40.
san (- se"ran) 'sedan, efter det att'. Jfr man (",me"ran) 'medan, under
det att' K 1 sista meningen samt K 4 n. 2.
Denna mening »Och karlarna brukade - -» är ett typiskt ex. på särskilt
äldre ÖK-bors benägenhet att vid bildandet av längre och mera komplicerat
byggda meningar ej sällan göra sig skyldiga till anakolut.
re' istö'y n. '*räfstyg, räfsskaft'; märk även remat8'ye b. n. 'remtyg',
så'ilt8' y n. 'silduk'. Däremot å"rev, best. årve, lå'iå'rve 'lieskaft', se samma mening samt I 173.
håiinvea m. 'hösvege', ofta gjord även av en tunn, mjuk björkvidja, användes att bära hö i särskilt på sanka ängar, där hästar ej kan ta sig fram. En
svege fullastad med hö räknas som en höbörda. Se f. övr. nedan i texten samt
I 85 n. 15.
slaittmåsi'n; om slatt m. 'slåtter m.m.' se 208 med n. 14.
Starkt sup. wi"/i till inf. wåi/ 'vila' är täml. ovanligt, se Verb. 77.
Om a"ti som riktningsprep. i betyd. 'intill, bredvid, fram till' (lå håisivean
uti-stra'inggo 'lade hösvegen intill (hö)strängen', sö djik en ve n ati-leron 'så
gick han med den (se. höbördan) fram till ladan') se K 31 n. 2.
/mim v. <Jämna 'räfsa ihop höet till en räfsfamn', se I 135.
swealå'mmen. Ordet /åmm, fvn. hlummr, betecknar i regel den grövre el.

190

CARIN PIHL, ÖVERKALIXMÅL

tjockare ändan, rotändan (av träd, stock, sädesstrå), handtag på åra, den närmast båtens för befintliga delen av ett i denna fastgjort rep (dess s.a.s. rotända,
se K 10 n. 27).
Verb. 22.
Ml v. 'hålla', prät.
opa liMo 'på skuldran'; hki! m. '*härd', I 139.
twill-dmm-si eg. 'snurra sig om'. twill betyd. även 'bubbla (om blåsor i
kokande vatten)', se I 146; twill o'pa 'rulla på', se K 1 sista raden.
Verbet lera '*lada, föra in hö i lada' har böjning efter st. kl. VI samt.
1:a sv. Se Verb. 18, 25.
legs 'lägga sig', se vidare Verb. 132.
åkev, 'åkern', men ofta, i sht i äldres språk, 'säden'; så här i texten.
gråir sånncl eg. 'reda sönder', om v. *greda se I 264.
grånn a. 'tunn, smal'. Fler ex. bl.a. i K 2, 32.
sti'kktå'oe b. n. '*stick-toet'. I t. ex. Mu (se Ob) förekommer ordet i samma
betyd. 'stickgarn'. Fisl. tö n. 'urenset, uredet Uld eller Lin' Frz; I 236.
Målets starka prät. våo (<völ, belagt på 1700-t.) är mindre ofta förekommande än svagt prät. ve"ved. Om dylik dubbelböjning i prät. av väva i andra
nordnorrl. dial. se Verb. 17.
ti"ra a. 'rik på tjära, tjärhaltig, tjärig', se I 191.
Om nästgöra sig jfr K 10 n. 13.
u'llstjqien '*ullsköljorna'. *Sköljor är 'spånkorgar av olika storlek utan
lock, vari förvaras ull, kläder, ved, vävspolar etc'. Se I 99.
skråb ' *skrubba, grovkarda (ull)', se I 177.
fa-läist-å't-e eg. 'få löst åt ( = tillbaka) det'.
Ordet dal heter då! (se ovan i texten (tjärdal), pl. del,a(na), I 52, 56, men
i av det religiösa språket färgat tal slår rspr-formen igenom. Även förleden
jemm,er- är rspr-påverkad. Jfr med de genuina jember m., je'mbeg'ik interj.
'*jämmerlik, (ugfr) jestaligen', I 135.

Kap. 2. Hur man byggde sig stuga förr
Meddelare: Gr. Lbk, Br. 1932.
fa"ra - - råiv si ne'vere 'fara ( = ge sig av, iväg) - - för att riva sig
näver'. Om den finala betyd. i dylika uttr. se K 1 n. 7.
båga bie'rko 'av =från björkarna', båga öms säir 'från ömse sidor' Jfr båt
K 1 n. 3.
lå,op 'löpa', om träd 'släppa ifrån sig barken', I 274. I den senare betydelsen
svagt prät. Jfr Verb. 21.
Om twill se K 1 n. 27.
d'ana eg. 'ovanå'.
I allm. betyder krmber n. 'press av träspjälor o. d., som används spec. i
fisktunnor att hoppressa fisken med'. Rz 332a har klammer (def. kkurnmrä) n.
för Jtl, Vb, Hs; Btr (Ola) har likaledes form utan -b-. Vokalutvecklingen ä till å
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i ökm. förutsätter en utgångsform med äldre å frfr mb. Fvn, har klgmbr (gen_
klatnbrar). Se I 127.
Målets flainggt opp betyder 'flängde upp', till inf. flaindj, se I 142.
Uttrycket »tala med byn» om att få det o. det gjort användes, enl. min
sagesman, alltid förr. Ex. do-sku'll-fel-takt-ve-bleyn,o, so-får-et-nå-lä' ss ait-di;
ipi-skå'ojo 'du borde väl tala med byn, som ( = så att de) far efter något lass
[timmer] åt dig i skogen'.
Prep. ve, eg. 'vid', används i en mängd olika betydelser, här snarast 'med
avseende på =hos'.
Rijärn, ett slags lång ritlinjal med vass kant. Dithörande verb ria. Samma.
ord finns i ösv. dial. V11 ri II stn., ria III sv.v., Wessm. ri stn., ria II sv.v.
drag n. Ordets betydelse (se forts. i texten) stämmer precis med den som
Wessm. drag I uppger för ösv. dial. 'urholkning i timmerstock i en vägg, avpassad efter den underliggande stockens välvning'. Likaså Rz 94 b drag", belagt i
Vb, ul (Rosl.), Sdm.
nara sv.v. 1, se forts. i texten samt I 57.
bära upp huset =föra upp huset. Samma betyd. har uttrycket i fsv., se
Sdw. I överkalix gamla kyrkobok av år 1640, fortsatt av bl.a. pastor Johannes
Halsio, skriver denne för 3:e apr. 1690: »ä,hr kyrkian tillika medh wäggiarna.
opburen samt rösten alt öfwerst under husum» (26 febr. s. å. hade kyrkan brunnit
ned till grunden).
*myssne n. 'björnmossa som man *myssjade med (inf. mi"si), d. v. s. tätade
i *draget mellan stockarna vid husbygge, innan drev började användas'. Ordet,
minst n. (best. miste)< *mysne n., en -(i)nia avledning till ett i målet ej belagt
*mås n. 'mossa' (ökrn. har mesa m.); jfr i fsv. mos, moos, mem 'mossa, mosse>
(Sdw.), sv. dial. mös, mås m. o. n., se Hq. Se Olson App. Sbst. § 44.2.
buldestå'in m. se n. 21.
röte 'underlag för näver och takved till vattentak', I 251.
hak en ånn 'halvannan, 1
1 kvartel = 1/4 aln. Ordets genus är m. och n. (se K 32 n. 9). (I 123 har
n.?, bör ändras till m. o. n.) Fvn. kvartil n.
sera 'sidor', jfr n. 29.
å 86 bå'da dnnar_sdin 'och så från andra sidan'. Genom ett missöde har
denna passus blivit överhoppad i ök-texten.
Även uttalet buller — finns, se I 165; formen med -id- torde vara den i
målet äldre. Jfr även uttr. huller om buller (ib.) samt kullersten I 166.
Prät. gråo 'grävde' till inf. greva är allm. Se Verb. 18.
stå'or-fu'rino, obs, att kombinationen grav + akut (här akut jämviktsaccent) a03ent stundom förekommer i segr av dylikt slag, t. ex. rö'y-he'stn 'den
röda hästen'.
Jfr n. 7 ovan.
ha'ktri"ri '*halvtredje, 2 Jfr halvannan ovan n. 17.
Äldsta benämningen är, enl. min sagesman, drcigcl't f. *draggåt, yngre äv.,
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tregå't f. *trä-gåt. Ordet gåt f. 'karm i dörr (äv. doragCet), i fönster, sida i väv-

stol', se I 204.
8tj5yr f. < *skgra, 'med kniv el. yxa åstadkommen stor skåra i trä', I 248.
Jfr skår f. 'mindre skåra, insnitt' K 32 n. 28.
råik åt ' *reka åt, dra igen (en dörr t.ex.)'. Verbet råik tr. betyder även
'skölja (kläder i älv el. sjö)', itr. 'flacka omkring' (jfr råiker m. ' *rekare, kringdrivare, rallare'). Se I 265.
Om den egendomliga kortstaviga pl. -dre"va-n(a) 'drivor-na' till långstavig sg. drgliv med <i, liksom pl. se"ra 'sidor' till sg. såir (i sg. dock även
sera gn analogi från pl.) se I 86.
po"ta opp 'påta upp, peta upp'. Jfr K 1 n. 12.
trtana <ä'utana ' *utanå, utanpå'. Jfr n. 5 o"ana.
gråb f. '*grubba, grop, sänka i marken, dalsänka i berg'. Jfr ngr rader
längre ned Ickib m. '*klubb, klabb (i sht vedklabb), avsågad bit av träd'. Om
öggn ii >å frfr bb se 1176.
/Ctiirhå'op ' *lerhop, lerhög'. Mindre vanlig användn. av ordet hop, jfr K 4
n. 30, K 6 n. 19 samt I 235.
Prät. tråd 'trådde, trampade' till inf. tro"ra, fsv. trodha trudha, Verb.
13 f. Om utvecklingen -dh- > r se Äldre dh 45.
te'tgmå'ota enl. min meddelare, född och uppvuxen i byn Heden. Hennes
man, urspr. från Kölmjärv, sade te'dgnurta. Båda formerna är best. ntr. pl.
Samma dubbla former även i simplex måot ,,,mht n., li'tefmå'ot ,--, -må't 'litermått'.
Den kortstaviga formen är rspr-lån (ett fsv. mät 'mått, mål, målkärl' borde ge
*mitt). Hela ordet litermått är yngre rspr-lån (om liter se I 233, om mått i
jå'mmfranune 'jumfrumått' I 209), där -mått på gr. av övervägande användn.
i best. form övergått till jämviktsaccentuerad typ, varur sedan ob. sg. måt.
Hustrun använde det i ökm. genuina måot (1236) även i lånordet litermått, medan
maken lät lånordets mått tränga ut måot i betyd. 'form att slå tegel i'. En dispyt
uppstod; ingendera parten gav vika!
Om v. strö, i ökm. strå, strö,d, stratt (*strå(a), *strådde, *strått), se Verb.
64.
ät obet. sidoform till starkton. 1/ot 'ut', med sedvanlig diftongreducering.
huld < *knudde•-, *knodde, till inf. kno"ra 'knåda'. Jfr n. 34 ovan.
bkrken <blötna 'bli blöt'. Om kn för tn i detta och några liknande ord se
I 113 med n. 4.
ha å'old'gt 'ha olagt = inte ha lagt'. Mkt vanligt i ökm. med detta å,ofrfr verbformen i st. f. fristående negation.
sporra ihop, se texten o. även K 32 n. 10 samt I 108.
I bl. a. Ö. Lj. 1920 framhölls särskilt, att spä'isi'lla jär bd"di tråiren, å a
jär til hål måot teghek å fi"linggen i"ni spå'isrå'mmen 'spishyllan är av trä, och
den är ( = tjänar) till att hålla emot teglet och fyllningen i *spisrummet'.
Det heter: 'såga av bräderna utanom där det är hopsatt' med ä"tano adv.,
eller 'såga av utanå brädet i hörnet som de ha satt ihop', med bråiren i dat. sg,

RENGÖRING INOMHUS

193

efter prep. nana. Beträffande ät- i båda fallen, med diftongreducering i svagton,
jfr ovan n. 37.
ni 'siga, sätta sig (om t. ex. byggnader)', se I 230.
låir f. Tid, sluttning', används spec. i [ngn berilå'ir 'bergsluttning', I 229.
5"vero '*övre-om, ovanför'.
Om ind'ofkå'ola ' *murskördan' med förlängn. av äldre 6 frfr rdh samt därpå
inträdande diftongering till tio se I 181.
rainfe'llit eg. '*renfärdigt'. Rz 521a har rain-fäN för Vb, i ösv. dial. är
ordet vanligt, se VII 742. ökm:s långa / är påfallande. Adj. färdig heter fNa
och ferrdi (ofta i betyd. 'mogen [om säd]'), adv. färdigt heter ferrdit, I 139 Und.
läka-brä' 'lika bra', leka med i svagton vanlig diftongreducering äi > ä;
ordets starkton. fizirrn är låik 'lik(a)'.

Kap. 3. Rengöring inomhus i Overkalix på 1870-talet
Meddelare: Gr. Lbk, Br., 1932.
Enl. min meddelare användes ordet möbb!en ,,,möb!en 'möbler(na)' inte alls
förr. Ordets uttal visar, att det här rör sig om ett täml. sent rspr-lån. Se I 254
A. 9.
uti-iiino gå! 'i en gård'; åino är räkn. i dat. sg. m. Samma förhållande med
i äino swaitt 'i en svett' i slutet av texten.
å'llostäissos < *allontstadh,soms,, *allum,stadhsums 'allomstans, överallt'.
sångrå'b < *sandgrubba. Om grubba 'grop' se K 2 n. 32.
tåirest, superi. av tåir fsv. tidha.
gin 'tina' < *pidna, se I 97 A. 1.
de smäe 'det småa', det lilla, allt smått. Jfr i nästa mening ållt smatt.
bleka sv.v.1 'häftigt hälla el. ösa ut ngt', se Verb. 25.
Verbet *strå(a) jfr K 2 n. 36.
/åmm m., fvn. hlummr, här 'den ombundna ändan av kvast' (äv. kwå'stlå'mm). Se K 1 n. 24.
den ena - [den andra] fören, heter m. ånn, f. ånnar, ntr. änne, t.ex.
en håv ånn ärmen stöynter 'han har ena armen ( = hans ena arm är) kortare [än
den andra]', ha ånt uti tinne höften (dat. sg. ntr.) 'ha ont i ena höften', en hå Mer
ånn hgin, 'han har lägre ena skuldran ( = hans ena skuldra är lägre [än den andra])'
Prät. skag (till inf. stjili 'skölja', sup. shitt) är variantform till skåå, se
Verb. 54, 56 f.
den ena - - den andra heter i fem, nom. sg. ai (fören.) - de ånnar (med
el. utan sbst.)
reinnhåle b. ntr. 'räimhålet, d.v.s. ett hål nere vid golvet, vanligen innerst i rummet vid väggen, där vattnet vid skurning sopades ner och rann ut i
det fria'. Anv.förr. Samma v. ränna, kausativ till rinna, i bet. 'få att rinna,
bringa att rinna', har ökm. t. ex. i uttr. renn so"pan 'ränna mjölk med re'nnsti'kk
'flat träspade att ränna mjölk med i st. f. att skumma den med sked'. Man sätter
13 - 598882 C. Pihl
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rännstickan (el. en kniv) mot mjölkfatets rand o. lutar på fatet, varvid grädden
kvarhålles men skummjölken (lent so"pan) får rinna ut i ett annat kärl. Se I 136.
atabn '*åtåtbak, baklänges'. I samma betyd. har ökm. även åtabek,
fisl. aptr ä bak.
Kap. 4. Gamla Vikmansgården i Ängeså och livet där förr

Meddelare: Maria Joh., Ö. Lj. 1936.
.1. haj häi 'hed'. Oftare häir, se Äldre dh 51.
ma"ren konj. 'medan'. Ovanlig form, endast belagd här. Den beror ej på
ngt skrivfel; meddelaren försäkrade, på min fråga, att »båda formerna sägs»
(d.v.s. både ma"ren och me"ran). I regel heter det me"ran eller man. Formen
me"ran är regelb. utvecklad ur fsv. mäclhan; man har motsvarighet i det ösv.
man (Wessm. m(ed)an). Jfr ökm. san se"ran 'sedan, efter det att', adv. o. konj.
Ösv. dial. (V11) har sån, san.
-se"ra 'sida', finns äv. som simplex. Om formens uppkomst se K 2 n. 29.
såt (ve) 'sutto (vi)', regelb. < fsv. såte. Verbet si"ti 'sitta' har i ökm. mycket
ofta betydelsen 'bo, sitta på en gård (om gårdars ägare)'. Jfr fsv. sitia i samma
betyd., Sdw. sitia 4.
Ordet ä 'å' är den genuina benämningen på alla större vattendrag: t.ex.
kiigieti'n 'Kalixälven', a'incljesä'n 'Ängesån', twärtrn 'Tvärån', skrövän 'Skrovälven', lä'inkä'n 'Linkalin' (på äldre kartor felaktigt Linaån, Linaälven, jfr n. 13),
bll'onei' n —10onelva 'Bönån' (se I 276 A. 4).
Kvarnån, biflod till Ängesån från NO, rinner in i huvudfloden strax N om
byn Ängeså.
in'clro '*inre om, innanför, längre in, norr om, norrut'.
aitt — ånne 'för det första — för det andra.' Eg. 'ett — annat'.
bökostu'o, eg. *bakustugan. Målet har åtskilliga sammansatta sbst. med
baku- som första led. Se t. ex. K 1 n. 1 bökodd'on ' *bakudon, bakredskap', K 21
n. 13 bökobd'o! '*bakubord, bakbord'.
I frågor och i nekande satser används ofta verbet dje"ra 'göra' i betydelsen
'behöva, vara tvungen att' framför annat verb (huvudverbet), ofta med subj.
och ev. negation mellan dem.
Textens in'ollo kan även betyda 'norr om', jfr n. 7.
Om bfreka se K 3 n. 8.
Fonemet Zink- i Linkan, Link(a)ån, Link(a)åfallet är det fl. linkka 'högt
vattenfall'. Linkan är det högsta vattenfallet inom ÖK socken (17 m. h., smalt.
tvärbrant. Jfr att det mycket mer kända Jockfallet i Kalixälven är 10 m.h.),
Se f. övr. I 152 A. 1.
u'llatå'n 'Ullat-ån'. Enl. min medd. låg hennes fars laxpata i Ullat-ån
1/4 mil ovanför Linkaåfallet o. detta i sin tur 1 mil ovanför byn Ängeså. På Gen.stabskartan 1:200.000 blad 22 Hakkas ligger vid Ängesån, på nära 67° bredd
Ullatti by. Ullat-ån är namnet på Ängesån ovanför Linkan; den kallas så fortfarande. Namnet sammanhänger givetvis med Ullatti.
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vera vi"ti 'vara vittja = vara och v., vara för att v.' fö'ri
se"li
'farit - - för att sälja', di vår tjöip åss gått 'de var ( = for) för att köpa gott åt
oss'. »Vara till Kengis, till marknads, för att handla.» Jfr K 1 n. 7.
Inf. sess v.dep. '*sägsa, säga sig + inf.; säga + att-sats; det sägs, att (tema: sess, sesse, sease). Texten har flera ex.: Mn sea« få 'han sade sig få, sade
att han fått', hån sess ha fai 'det sägs, att han fått', di sess ha fai 'det sägs, att
de fått Verb. 132, 138 f.
Meddelaren, Maria Johansson, f. Vikman i Ängeså, bodde som gift i Ö. Lj.,
och där upptecknades av mig hennes berättelse om det gamla barndomshemmet
i Ängeså.
Om åker i bet. 'säd' se K 1 n. 30.
di he
tu"ke e"ta 'de hade äta ( = mat) av sådant'. Ex. på substantiverad inf. Fler ex. K 6 n. 25, K 8 n. 10, K 9 n. 7.
Lauttakoski. Senare leden är fi. koski 'fors'. Särskilt på gr. av intervokalisk
ställning har det oaspirerade fi. -k- av ök-borna uppfattats som g el. tonlöst g.
Jfr motsvarande förhållande beträffande fi. -p- i hå'bosta K 38 B n. 17. L. är en
by i Tärendö, vid Tärendöälven, SSV om Junosuando.
»Kengis, Norrbottens äldsta järnverk, vid Torne älv, 5 km nedom Paj ala
kyrka.» Nord. Fam. bok, uppl. 3.
Utom de i rspr. vanliga genitivuttrjrcken vid till (till bords, livs, sjöss,
skogs etc.) har ökm. t. ex. (mera el. fa"ra)
'*till marknads. (f. a.
' *till änges (f. a. sköta slåttern)', K 6 n. 4.
handla),' (mera el. lera)
tj&len 'gäddor(na)', tjåo! 'gjorde'. Om uddljudande tj- för dj- genom fi.
påverkan i byar nära finskt språkområde se I 8 f., 44.
Utförligare om reriskrajer i K 8 och 11.
Ungefär halvvägs mellan övre Lansjärvsjön och byn Ängeså ligger Telmberget mellan L. Telmträsk i S och Telmträsk i N, varifrån väg gick fram till
Ängesån, c:a mil S om byn Ängeså.
Den av min meddelare givna förklaringen till gårdsnamnet Åt är sannolikt icke den rätta. Jag hoppas återkomma härtill i annat sammanhang.
Eg. *inhysning. Avledn. -ning mot andra dialekters och rspr:s -ing är
vanlig i ökm. Jfr K 5 n. 2, K 8 n. 22.
Verbet Mit 'heta', prät. hit, varom se Verb. 21, I 225 f.
'gammal ungkarl' heter gelmagpå'ik el. gdmodgå'es (se slutet av texten).
-h1top '-hop, -hjord'. Jfr K 2 n. 33.
Starkt prät. gn,åo '*gnog' har bibehållit sig i verbet gnå (ä. gnegha)
'gnaga'. Om detta och andra starka prät. av vb kl. VI, V se I 236, Verb. 18 f.
d'nnar gåntaffä'inta 'ena gammelstintan', jfr K 3 n. 11.
Gylfen, av överkalixborna allmänt kallat bråoke 'Bruket', var en av de tre
masugnar som ytterligare byggdes inom Meldersteinska distriktet (Meldersteins
bruk uppbyggdes på 1740-talet vid nedersta forsen av Hemträskbäcken inom
Råneå socken). Gyljenmasugnen byggdes 'vid Sandträskälven på Gyljens skattehemmans ägor inom över-Kalix socken efter Bergskollegii år 1801 givna tillåtelse' (Norrbotten II s. 94). - Hummelsbolaget. En medd. i Lansån berättade
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för mig (1920), att två patroner på Gyljen, Bäck (-e-'?) och Hummel, lät bygga
en damm, twöradli'mme b. ntr. 'Tvärådammen', dels f. a. få timret bättre nerflottat efter twörä'n 'Tvärån', emedan där är så svår fors, dels f. a. få nog vatten
till Gyljens såg och kvarn. De lät gräva en kanal från twörahil'ore 'Tväråhuvudet'
ned till Sandsjärv och bygga en spardamm f. a. reglera vattentillgången till
kvarnen och sågen. Dammen var viktigast för timmerflottningen om vårarna:
det gick flera 100 000 stockar varje vår. — Det är tydligen denne patron Hummel som texten avser.
Låta =tillåta heter le"ta (fsv. leta) och har i sin böjning anslutit sig till
st. kl. V (tema: le"ta, låt, li"ti <låta, lät, låtit). Textens form lit är lånad från v.
fsv låta, prät. lit. Se Verb. 18, 23.
när ,-,ner prep. m. dat. (fsv. när) 'invid, nära, hos'. — när pappen dat.f.
(av pappa).
rekkt, prät. av reittj-d'ot (fsv rcekkia ut) 'med ett instrument (re' ttind'
m. '*rä,cknagel, flatt järn med träskaft') töja ut el. sträcka ut skor, skinn o. d.'
I 133 n. 1, Verb. 52, 56.
Verbet mi'ok 'mjuka (upp), göra mjuk', prät. mi'okt efter 3:e sv. el. mi'oke
efter 1:a sv. Se Verb. 80.
uti felldo 'till fällar'. Användningen av prep. u"ti, i betyd. 'till, att användas
till' är vanlig. Se t. ex. K 2 drågerten uti do"ra å fönster, K 5 å uti skå"ninggen
läot ve snåo åss finare trå 'och (att användas) till skoningen måste vi sno oss
finare tråd'. Om felldo se K 23 n. 29.
Kap. 5. Vad jag minns från min barndom
Meddelare: Gr. Lbk, Br., 1921.
0. ånne, förkortn. av ånnen <ånne en 'annat än', anv. efter negation el.
negerande uttryck i samma el. föregående sats i betydelsen '(inte) annat än —
utan'. I K 5 står det som konj., likaså i t.ex. (ur primäranteckn.) ji hå äint
tåin vent opa dirwien, dne ji får 'jag har inte tid vänta på det här, utan jag går
(eg. far)'. Uttrycket äint ånne(n) kan också förekomma i snarast adverbiell
funktion i betyd. 'blott, bara, endast'. Så t.ex. K 18 n. 14 äint tinnen ka'rana
he ve'maf,e 'inte annat än ( = endast) karlarna hade ( = använde, bar) vadmal(skläder)', K 19 n. 15 di dich äint ån(n)e heva våtne ini graytry, — — eg. 'de gjorde
inte annat än hälla vatten i grytan' d.v.s. 'de behövde inte annat än ( =bara,
endast) hälla — —'. K 8 n. 21a he Där äint åne nån tjuofe'mmöiningg — — 'det
var inte annat än ( = det var blott) nå(go)n 25-öring — —'. Jfr att i åtskilliga
ösv. dial. finns an(n)an, anand som konj. i betyd. 'utan, men' V11 13 a, Wessm.
12.
Adv. ut, ur heter åt <i, prep. ur heter båpti—båvi< *bort-i. Jfr textens
dra ås åi — — tråra 'dra ur trådar åt oss' och bå'kli e'sninggo 'ur äfsingarna'.
Om andra betyd. av prep. båtti se K 1 n. 3 och nedan i texten.
e'sningg, hastigt uttal för e' fsningg <äfsing f. Se K 4 n. 27 samt I 133 n. 19.
tö' få'l, trll'ijå'l eg. 'tvåfaldiga, trefaldiga', se 1 131.
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s5ym 'sömma, sy'. Böjning efter 3:e sv. (s5ym, sömd, sö(y)mt) o. 1:a sv. (Se
Verb. 65). Någon motsvarighet till rspr:s sy har ej belagts. Det heter alltid
85ym.
u"ti skå"ninggen fritt: 'till att sy skoningen med'. Se K 4 n. 38.
ta'mbåstrani'sta b. ntr. pl. är ett i ökm. mycket ovanligt ord, belagt endast i

detta sammanhang. Enligt min mening är ordet en i överkalix skedd förvanskning av *tämbl-ulls-trådnystan. Rz 773a upptar tämbl m. 'lamm' för Dl (Elfd.,
Orsa), tämbl-ull f. 'lammull' för Dl (Våmhus), tämbl-ull-frans för Dl (Orsa).
Både saken och dess namn »började - - komma in» i överkalix (se texten!),
tydligen utsocknes ifrån.
våo ( <v5f) 'vävde', se K 1 n. 34.
eg. *f rammani.
Ud! <kveird, sel 129.
örk < *yrk; (jfr fsv. yrkia 'arbeta') 'söcken, vardag'. I 157.
Garvarull kallades ullen av sådana skinn som sändes till garvaren och
klipptes där.
Texten har strax efter vartannat de tre i målet brukliga formerna för
sönder: sånnd, sånt, sån,der. Se K 1 n. 6.
p5yr f. 'trasa', se I 253 A. 6.
Eg. 'mycket små'. Jfr K 35 n. 20.
Verbet heva 'häva, kasta, lägga, ställa, sätta m.m.', är ett synnerligen
ofta använt ord. Starkt prät. Mo är vanligt, men äv. svagt he"veel, och håoe,
kontam. av st. o. sv., har belagts. Sup. håoe, sällan hö"vi. Verb. 20.
kå'oksövedn, ' *koksödvatten, kokhett vatten'; -8Ö- -söy- <saud (: siftfia).
Se närmare I 258 A. 13.
i"pi spåiso 'upp i spisen = på spisen, på härden' (där elden var släckt).
eg. *skrubbrustet, d.v.s. vad som behövdes för grovkardning. Jfr målets
ka' f feru' ste 'samtliga till kaffekokning och kaffedrickning behövliga grejor',
K 8 n. 13, I 175 n. 8.
Depon. törkes, kåokes m. fl. används särskilt då verben har itr. konstruktion. Ex. p5yren törkes 'trasorna torkar = blir torra', seti-o'pp låipe tu törkes
'sätta (el. hänga) upp löpet att torka ( = La. det skulle torka)' K 15 n. 2, låg in,n
tå'nnve'in tul törkes 'lägga in tunnveden ( =veden till tjärtunnorna) att torka'
K 35 n. 4, men törk kgira 'torka kläder'; tjelsn sko å kå'okese 'kitteln stod o.
kokade', men Mok åostn, 'koka ost'.
Kap. 6. Vad de ha levat av förr i överkalix
Meddelare: Gr. Lbk, Br., 1922.
Årsväxt 'skörd, spec. sädes-'. Även ordet år betyder ej sällan 'årsväxt,
skörd', se nedan i texten.
'Mala (säd)' heter går gär 'gå', om ordet kvarn är subj. Ex. a går äint
räl-kå'n,ne, kwiia 'hon mal inte rått ( = otorkat) korn, kvarnen'. Eljes le"ta
går, le"ta går 'låta gå', prät. lit går, sup. li"ti ger, ex. se texten. 'Få (säden) malen'
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heter fa-ga"i »få gått»: hd do fa"i ga"i? 'har du fått malet?', ji hd fa"i e ga"i
'jag har fått det (se. kornet) malet'. Se Verb. 22 n. 3. Om prät. lit i st. f. regelb.
/åt <Mit, se K 4 n. 34.
Prät:a skåo ' *skov, skavde', niåo! '*mol, malde' (se nedan i texten), I 236,
Verb. 18.
(/era) gii-a'indjas 'till änges'. Se K 4 n. 22.
fWela eg. 'fåglarna', här 'fågel' (koll.).
leva ve 'leva av el. på ngt'. Se äv. t.ex. K 4 di le"ved sa finnt ve day 'de

levde så bra [eg. fint] av det =redde sig så bra med det'.
man 'medan, mens', se K 4 n. 2.
Se K 1 n. 7.
fåelvå'onina '*fågelvånerna, redskap vid fågeljakt'. K 29 n. 4 har ldivå'onin(a) ' *löjvårierna, redskap vid löjfiske'. Se vidare I 217 med n. 8.
veva gå,o för + (ren) inf. 'vara god för att, vara i stånd att, orka med att,
förmå'. Fler ex. K 13 n. 30, K 38 n. 23.
slatt(en)'*slått(en), slåtter, äng som skall slås' m. fl. betyd. Se I 208.
sle"te b. n. sg. '*slettet, klädespersedlar o. d. som förr gavs åt tjänare
jämte lön'. Se texten samt I 81 med n. 7 o. 8.
Wrove < *lidhu-vldh, 'sida vid, bredvid, vid sidan om (äv. i bet, dessutom, se text.), utmed'. Om Wrove se utredn. i I 91 A. 8.
Om våo '*vov, vävde' se K 1 n. 34.
kwer,13, (e <äldre ck), kweitii./ (ä < äldre å). Se I 124 A. 7. Båda formerna
belagda i detta kap., se nedan.
rent v. ' *ränta, ge avkastning', se Verb. 30.
16a. 8ö gåoa gralyngrö't 'så goda gryngrötar' se K 10 n. 3.
hug - ell 'vare sig - eller, om - eller'. Btr Ob har för Nordmaling
hoy - ell, Mu Ob håg - äU. Fisl. har hvårt - eda 'om - eller'.
Verbet nännas: inf. nenns enns, prät. enntes, sup. enntes ennse. Se
Verb. 78, 138, 140.
bröhå'op '*brödhop, brödhög', jfr K 2 n. 33.
dresa m. '*dråse, hög av tröskad men orensad säd'. I 105.
Sor å hd (djesta) eg. 'for och hade' ='»gick sta» och hade (gäster)'.
djik e"ta 'gick för att äta'. Jfr K 1 n. 7.
gå'lfö"rin < *gardhfärin, med den för ökm. i kort öp. stav. karakteristiska
tilljämningen å + i > ö +i, se I 59 med n. 8 och jfr där målets å'otfö"ri(n) ' *utfaren, uttröttad, uthungrad'. Även formen gå'ljö"ri har belagts, spec. - men ej
uteslutande - med subjekt i sg.
Mia (prät.o.sup. baist) v. 'be, tigga', fvn. beidast. Om böjn. se Verb. 67,
137.
bitis Vig 'begära (att få) ligga, begära natthärbärge'. Här kan hk uppfattas
som substantiverad inf. Jfr e"ta, smeka K 4 n. 19, K 8 n. 10, K 9 n. 11.
ner -.när prep. m. dat. 'när, hos'. Se K 4 n. 35.
se'ttosbö'ndren 'sjättungs[hernmans]bönderna' = de bönder som ägde en
sjättung, 'ett sjättedels hemman'. Se Dahlgr. Glosa. under sjetting.
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Kap. 7. Om klädedräkten i överkalix förr i tiden
Meddelare: Gr. Lbk, Br. 1921.
huld a. 'sparsam, aktsam, rädd (om ngt)', I 166.
man konj. 'medan, under det att, så länge som'. Se K 4 n. 2.
vå,o 'vävde', se K 1 n. 34.
Ordet är direkt lånat ur rspr.
Ordet dräkt är i ökm. både m. o. f. I I 133 bör tilläggas ett f.
e'ntes 'nändes', se K 6 n. 18.
ipi-tjö'rken 'i (eg. uppi) kyrkan', any. särskilt i betyd. '(vara el. gå) i kyrkan
f. a. åhöra gudstjänst'.
sem 'sätta sig, fastna', prät. o. sup. se'sse, se Verb. 138, 139.
kånti' och kånti'n, båda ntr., 'kantin', d.v.s. skrin av trä, som man lade
kyrkkläderna i vid färd till och från kyrkan. Utanpå var locket prytt med
målade rosor, på dess insida var ägarens namn målat. Btr Ob har kantin i betyd.
'fyrkantigt matskrin'.
årk, örk'då"söcken, söckendag' jfr K 5 n. 10.
invetskåopö'r n. eg. *svartskopar = '(ett) par svarta läderkängor'.
ålder en < åldri en 'aldrig - - än, än - - aldrig'.
hål a + inf. 'hålla på att - -, vara nära att knåpper v. 'knap(p)ra, knacka, sakta bulta, stampa (fötterna)'.
relima a. <rimog 'rimfrostig, betäckt med rimfrost'. Rz 531 b har rimuger
Sdm, nk.
hem?, f. <h,ärna, I 137.
eg. *kyrkherren. Kyrkoherdefrun heter tjö'rkheri'nna *kyrkherrinnan!
ökm:s uttal för tulubb förutsätter en utgångsform med -pp, medan ordet
i Lul. (se A. Nordström Luleåkultur 91), Btr och Bgd (se Ob) har -bb. Enl. Hg
lån från ry. tulupii och i sv. rspr. belagt med både -pp (åtm. förr) och -bb.
!Kf? f. '*fös(a), tofs', I 282 A. 2.
hinn v. 'hinna', prät. hint (sällan hänt), sup. hint. Verb. 78.
Kap. 8. Marknadsliv i överkalix på 1850-talet
Meddelare: Gr. Lbk, Br. 1922.
bklomå'na b. pl. '*blodmagar, magsäckar fyllda med blod'. Jfr nedan
'renvåmmar fulla med ( = fyllda med) blod', bgetovä' nmb
rit'invrmben
' *blodvåmm'.
fåor - - se% 'for för att sälja', gär - - såj 'gå för att se «ter gär - - hg 'gå och lägga sig, gå för att lägga sig' Jfr K 1 n. 7.
För att uttrycka 'knapp(as)t kan' el. (oftast) 'kunde' +huvudverb används
gärna må äint ha 'må inte ha' + sup. av huvudverbet. Ex. i texten: så di må
äint ha fan råmme at do 'så de knappt kunde få ( = fick) plats åt dem', så do må
äint ha sklippe ivi gågo 'så du ( = man) knappt kunde slippa ( = ta sig fram, komma)
över gården', så at di må äint ha fei råmme opa gåPen ta hg 'så att de knappt
kunde få ( = fick) plats på golvet till att ligga'.
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3a. nda.5 (•-•-• ä) <någhors 'någonstans'. I ö. Ny. *någors 'någonstädes hän'
V11 655.
hutp konj. 'om, ifall, huruvida'. Fisl. higirt. Jfr hug - - ell K 6 n. 17. Efter
huy används konstr. skulle ha + sup. i st. f. vanligt perf. el. pluskv. för att som
ett slags konjunktiv beteckna ovisshet, osäkerhet, möjlighet, m.a.o. det som
hug uttrycker. Jfr nästa mening: he biggt 'hade byggt'; här har finnarna fått visshet.
baist 'bad', se K 6 n. 24.
Slut -n i enndan frfr prep. o. adv. är en egenhet hos Gr. Lbk och några
andra ök-bor. Jfr K 29 n. 13 stär ennda opp 'står ända upp =lodrätt' (Medd.
V. Lund). Uttalet ennda (jfr Vind m. 'ände, ända, slut', med regelb. utveckling
av ä. iä >1 frfr nd) tyder på rspr.-lån.
ful-i-bg'o 'fulla av blod', ful-i-he'st 'fulla av hästar'. gån jer fet/-i-sni"gården
är full av snö =helt o. hållet täckt med snö'. fu/-i-clis 'fulla av is' K 2 vid n.
29. Jfr i nusv. ovårdat talspr.: vara full i Fan, i skoj, i rackartyg.
när-d'88 '(kom) till oss (näml. f. a. bo hos oss)'. Jfr K 4 n. 35.
lengga rätinskrd'io. Jfr K 10 n. 3.
Mit si e"ta 'leta sig föda (här om renar)'. Se K 4 n. 19.
Mit (opp), prät. rå*, sup. ri"ti 'resa upp ngt', se äv. K 14 n. 6 samt K
32 n. 16, vidare I 230 med n. 6, Verb. 3.
Till sg. ktväil m. 'kväll' (varom se I 140 Und.) har målet kortstavig, järnviktsaccentuerad pl. kwe'lan(a).
*kafferustet. Jfr K 5 n. 18.
hint prät. 'hann', se K 7 n. 20.
14a. seli v. 'sälja' har e <te i hela temat. Verb. 52.
I denna betyd. anv. prät. rit; 'rådde
rit för at - - 'rådde fö'r att (över)' heter råd. Se Verb. 23, 24; I 225 ff.
o mdssnin ' 50m marknaden, vid marknadstiden', jfr ovan o må' Isniskwelan,
o må' ssnismå'rrjana.
sidäir v. 1 sv. 'cedera, gå i konkurs'.
Adj. skråop, ntr. skräoft, < skriup (ä. in> ft> äo eft. r, se I 286 med n. 8).
Ordet betyder 'odryg, slösaktig' men ofta även 'trevlig, =Am o. d.' Jfr K 26
n. 16.
nä'idö'ynggt '*ned-dyngda, nedsmutsade'. Inf. döyndf
ståk n. 'stök, oreda, skräp', till v. sto"ka, såsom bås n. till besa, skräp n.
till skra"pa (se text, för bås, skräp). Jfr I 103 f. för kort slut. stav., 105 ff för
kort öp. stav. För skräp: skra"pa, I 52, 57.
Verbet hot, läot, lu"ti 'vara tvungen att', fial. hljöta, I 284. Ex. på prät.
/äot i mening. 1 o. 3.
21a. Om 'inte annat än' jfr K 5 n. 0.
-ning för -ing i -ö'ningg, se K 4 n. 27.
e vår ärmest mån di eg. 'det var knappast mån i'; (veden är så kort) sö e
jer äint mån di 'så det är intet bevänt med den'. Fsv. mon, mun. Hos Rg 77 två ex.
i jak. betydelse i nkm. Jak. betydelse ej belagd i ökm.
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Kap. 9. Om de finnar på vintermarknaden i Bränna som tog in i Grelsbyn
Meddelare: Märta L-son, Grb. 1936.
Verbet 'svärja': inf. sweri såor, prät. såor såore, sup. såore, se vidare
Verb. 20.
bidje"ra 'begära, be om' böjs som die"ra 'göra', sål. prät. bidjå'o!, sup.
bidjå'ot. Om motsvarigheter i andra norrl. dial. se Verb. 86.
rår f. 'rad', pl. mera -n(a) (fsv. radhar). I anslutning till de talrika kortstav.
an-stammarna (se t.ex. I 56 ff de många på tt,' + a, typ hisna -n(a) m. 'hake')
har pl. rera övergått till mask.
måtvå'kka; sg. (-)veikk m. 'matvacke', se utförligare K 10 n. 14.
ungesäuert; ungesäuertes und frisch
Är det fi. rieska adj. o. sbst.
gebackenes Gerstenbrod', Wessm Främm. inflyt. s. 131.
kårns 'paltkaka' är i ökm. ofta fem. I texten kan det även uppfattas som
b. sg. m.
kaffe å e"ta 'kaffe och mat'. Om denna och andra substantiverade inf:er
se K 4 n. 19, K 6 n. 25, K 8 n. 10.
— — men att det var — —. En i ökm. vanlig meningsbildning. Betyder
här i texten ungefär: 'men under alla förhållanden var marknaden omkr. Henrikdagen' (19 jan.). Jfr K 23 n. 8a, K 36 n. 46.
kåm — — se% 'kom i avsikt att sälja (hästar på marknaden)'. Se K 1 n. 7.
Meddelaren själv översatte orden med »aptitlåda», »aptithackelse». Ordet
aptit finns som »ren svenska» i ökm., men ej som genuint dialektord. Obs, att
varken Rz, V11,43tr (019) el. Mu (01D) har det. Sannolikast har man här att göra
med det fi. ape 'sörpa' (Cannelin). Det gäller ju finnar i Grb och sörpa åt deras
hästar. Men som sörpan är aptitretande för kreaturen, låg en sammanblandning
med rspr.:s »aptit» rätt nära. En meddelare på Tallvik (by på n. sidan av Kalixälven mitt emot Bränna) kände också till orden och påpekade för mig (1920),
att eipeta b. f. sg. är 'hackelse av fint hackad halm beströdd med mjöl, som ges åt
kreaturen (äv. fåren), då det skall vara särskilt gott'.
Målets sma"ka är dels verb av 1:a sv. konj. 'smaka, supa', dels sbst. i
betyd. 'brännvin'. Jfr ovan n. 7.

Kap. 10. Hur de färdades nedför Kalixälven och Ängesän med forsbåtar
Meddelare: 0.0. Lbk, Br. 1922.
röms 'rymts' (till inf. römmes, prät. römdes) med t-bortfall mellan två kons.
Inom äldre 3:e konj:s deponens finns många ex. på detta. Se Verb. 112-116.
a'inkoa '*enkomma' till sg. a'inko. Beträffande -a jfr n. 3.
stå' yrgå'bo 'styrgubbar'. Ob. pl. på -o förekommer i vissa fall, t. ex. va"ra
gåoa venno 'vara goda vänner', he vär_sntiga stäinto ' det var stiliga [eg. snygga]
flickor' ina riktia getiinggo 'ena riktiga galningar'. 'Stora pojkar' heter
ståora påik(o) eller ståor påika. K 6 n. 16a gåoa grö'yngrö't 'goda gryngrötar',
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K 36 n. 21 Mora håop 'stora hopar'. Frfr subst. i ob. pl. (i sht de på -o) har attr.
adj. oftast ändelsen -a.
Ordet vatten, vått?, heter som första ssgsled vöto- 'vattu-' och är oton.,
ibland svagt bitonigt. Ex. vötom.å'nn 'munfull vatten', vötoskwe'tt 'skvätt vatten',
vötoggd s (=i ggs «Une) 'ett glas vatten', vötoslccr! 'skål med vatten' K 11 n. 16.
i"sa som riktn. adv. och riktn.prep. anger särskilt ofta rörelse från land
utåt vattnet, utåt mot djupare ställe, utåt mot fors o. d. K 10 har åtskilliga belysande ex. härpå: di skå'ot-isa-bå'h? 'de sköt ut båten [från land]', å gä'-si-isavå'tnen 'och gav sig ut på vattnet', Ugezi — — står frOmani ve fårko å leg so i"sa
' *läggaren — — står frammani ( = i fören) med forken och lägger liksom utåt',
en ( = båtn.) kån stiera i"sa =våik i"sa fåsso 'den ( = båten) kan skära utåt -vika ut mot forsen', leta frå'mister mmen våik i"sa 'låta fören vika utåt [mot
forsen]'. Motsatsen: åta '*åtlåt' och åti 'åt-i', båda med betyd. 'mot land'.
Ex. hån so står i belkstå'mmo Mn hål åta 'han som står i aktern, han håller mot
land'. Flera ex. i bl.a. K 1, 30, 31.
bå'tså'or ' *båtsud, reling', se K 28.
eg. *varung-karl. Simplex vö"rongg '*varung, reserv, ersättning för något
man (nödvändigt) behöver'. I ssgr är senare leden oftast namn på ett redskap,
ett »don», som man behöver i jordbruk, fiske, skogsbruk, men även namn på
klädespersedlar. T. ex. vöronggre' fs 'extra räfsa', vörongglå'i 'reservlie', vöronggi' ks
'extra yxa', ronggskåoper '(ett) par skor i reserv', alla med betydelsen av
något som man för säkerhets skull, av försiktighet, av förtänksamhet tar med
sig i reserv. Ordet vö"rongg < *vang är en ung:avledning av ett i ökm. ej belagt adj. *vår <vår, fisl. varr, fsv. var, nysv. var (i uttr. »bättre före var än efter
snar»). Det är alltså en bildning av samma typ som de fisl. abstrakterna på -ung
bildade av sbst. el. adj. (dkrfung, lausung, ngjung, brååung, launung, nauåung
etc.). Torp Ordavl. § 43 B påpekar, att »i vestg. er dessi ordi berre hokyn, i g.
norsk finst det og hankynsordn. ökm:s vö"rongg är mask. Om äldre ä+u>ö+o
i kort öp. stav. se I 62.
båk.skå't m., pl. -81c0"ta(na), 'bakskott i båt'. Se närmare K 28.
Verbet lera 'fara': i första uttrycket eg. »ifall det skulle på något sätt fara
för den rätte styrmannen», med v. fara opera. konstruerat i betydelsen 'gå, ske',
som det fsv. fara (Sdw. fara»). I andra uttrycket »eller på något sätt fara» är verbet
en motsvarighet till fsv. fara 'få ett visst öde' (Sdw. fara»). —1 Vä. (gården Björn)
hörde jag 1920 i ett samtal mellan »gammelfar* och hans hustru: huri hå do
fö"ri? ji hå ri"vi mi uti tii'l-lå dien uti no spåik 'hur har du farit (d.v.s. vad har
du gjort med dig, vad har skett med dig, vad har du råkat ut för)? Jag har rivit
mig på en spik i brunnslocket'.
Målets nä'oMinndo 'på något sätt', med senare leden urspr. en dat. pl.
-lundum; förra leden näo- återgår på ett *naghum (jfr Btr Ob
gåm lå'nnåm),
med utveckling av fonemet -aghu- > äo el. åo samt vanligt bortfall av -m. Jfr
/ånndo ovan.
'
teot Mot
låt, i st. f. Mot prät. 'måste' (tema
fvn. hlidta etc.), är en
/Vot Mot /u"ti,

FÄRD MED FORSBÅT

203

ovanlig sidoform, karakteristisk för C. 0. Lbk (född och uppvuxen i Kö.) och
några få andra ök-bor. Den bör ha utvecklats i svagton ur ett *laut, utgångsform för målets /do&
skul mera do i förvå'i eg. 'skulle vara dem i förväg', alltså 'vara framför
deras båt och därigenom i vägen för dem'.
Målets ne's(t)dje"ra '*nästgöra, matsäcka ut' (ÖK-svenska!), se I 134,
böjs som (liera, se Verb. 85. Även Btr (013) har ordet i betyd. »utrusta med
matsäck». Men i ökm. finns ordet även i en allmännare betyd. »utrustas, vilket
förklarar uttr. som t. ex. va"ra ne'stdjå'ot ve ngdo i texten ovan, samt ne'stdje"ra
för rånen ve kW ira 'utrusta sig mot regnet med kläder'. Däremot i uttr. 'vara
utrustad med åror och forkar i båten' (se texten ovan!) används va"ra-ru'ste ve
'vara rustad med'.
våkk m. '*vaeke, hattask-liknande matskrin av tunna, böjda björkbräder' I 116 med n. 7.
linn,d v. ' *lända, landa (båt), landsätta, landstiga', med utveckling av ä. c'e
>i frfr nd, se I 139 f., K 1 n. 11.
Verbet le"ta 'låta, tillåta' (fsv. leta) har böjning efter kl. V; le"ta, låt,
ii"ti (om prät.-formen /it se Verb. 18).
fi'nnkö"ko 'finnkaka, av kornmjöl bakad ofta(st) rund, flat brödkaka'.
För skvaltkvarn har ökm. skunVkkween.n,,,,skwei'lktvä'tn? (Kvj. 1920) f.
'mindre, i bäckar byggd kvarn, på vilken man förr nödtorftigt malde mjöl'.
Båda formerna ha bortfall av -i- min konsonanter. Formen med å bör vara den
genuinare, ty målet har tämligen allmän labialisering av äldre ä till mörkt a,
ibland å, frfr kak. / + kons., I 120 f.
såra a. 'sådig, full av sådor', falt. sådhoger, I 205. Om tiggn av äldre dh> r
i ord där dh i ordets grundform stått och fortfarande i ökm. står intervokaliskt
se Äldre dh 48.
tri"vin har i målet samma betyd. som fsv. thrivin 'driftig, duktig, verksam
o. d.', I 89. Det heter t. ex. mera tri"vin å si 'vara driftig av s;g', t. til årbä'it
'duktig att arbeta, arbetsam', t. tul e"ta 'duktig att äta =matfrisk'. I texten ovan
visar sammanhanget, att det gäller ätande, varför tul e"ta är onödigt.
Äldre la" gha, y. lä 'laga i ordning, ställa i ordning, bereda o. d.'
ö"vera adv. '*övre-å, upptill'.
stö"ra 'stadig', se I 63.
da gä-di-si-itg'i, där gä är svagtonig el. otonig biform till starktonigt
'gav'.
frå'niirna, fsv. framman, 'framtill, i fören på båt', med bortfall av-ni slutljud. Däremot frei'mani i sam. bet. (se text.), med -n- skyddat i intervok. ställning.
(råipe) 'ha *ringt ihop (repet), rullat ihop'. Sup. räinggt
ha räinggt
belagt endast här. Verbet räingg 'inringa, rulla' böjs efter 1:a sv. konj., Verb.
71 n. 3. Textens supinform räinggt är tydligen uppkommen gn sammanblandning
med räingg 'ringa (i klocka)', se ib.
liiininiin'ndzi a råipen 'nedre ändan av repet, ändan närmast båten, s.a.s.
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»rotändan*'. Om den mångsidiga användningen av ordet /åmm, fvn. hlummr, se
I 169.
Adj. 'noga, nogräknad' heter nåva, ntr. o. adv. nå,oat. Slut -t i den senare
formen frapperar. Egentligen borde adj:s grundform heta *n& med sedvanlig
apokope efter lång stav. Nkm har nå'oa adv. (Rg 146), Btr (013) nii‘ga a. och adv.,
på bägge håll med påfallande -a. Enligt min uppfattn. är ordet noga rsprlån i
alla tre dial:a. I ÖK har sedan fiåea missuppfattats som ett adj. på -a ( < -ogher)
och fått regelb. -t i ntr. och dithörande adv.
eg. 'undan': fåso unda loss 'fors undan fors'. Här avses tydlig riktning från
lägre liggande till högre belägen plats, båten drages uppför forsarna på hemvägen från Kalix. Fsv. undan, betyd. 1 och 2 (se Sdw.).
hå-riki-bå'y. Verbet re"ka, här itr. 'flyta omkring, driva med vind o. vågor',
böjs starkt eft. kl. V (tema: re"ka rgle ri"ki). Jfr K 1 n. 13, K 29 n. 16.
Kap. 11. Hur lapparna förr forslade malm till Luleå

Meddelare: C. 0. Lbk, Br. 1922.
Härkmyran, VSV Bönträsk, inom Hakkas s:n.
vo"tas el. vo"das (tonlöst d) är den lilla byn Vuottas inom Hakkas s:n, nära,
gränsen mellan Lappland och Västerbotten, SO Härkmyran. — C. 0. Lbk var
född och uppvuxen i Kölmjärv, i västra delen av ÖK s:n, sysslade där mkt med
skogsarbete och fiske, var väl förtrogen med gränstrakterna i väster. Flyttade
senare till Rönsjärv, kom slutligen till Bränna och blev arrendator under prästgården.
bd'k1e 'både', rspr-påverkad form. Det heter bd — å 'både — och'.
hi'vete b. sg. '*hivetet, det skinnband som renen bär kring halsen i st. f.
lokor, då han är förspänd' (ob. form ej belagd). Ordet har (enl. välvillig upplysning
i brev av doc. I. Ruong, Uppsala) troligen att göra med någon av de lapska ordformer, som betecknar den kroppsdel hos renen, mot vilken skinnlokan (gasas)
ligger an, närmare bestämt en del av halskrönet mellan manken och nacken.
Nielsen, Lapp. Ordb. har Kappe, -db-, -av- med betydelsen 'forryggen (på ren,
ku, hest), omfattende såppig og det lavere partiet like foran' och såppig •«•-• söppik
'forhoiningen på forryggen (på ren, ku, hest)'. Friis Ordb. uppger, att det la. 6.
uttalas som ty. sch, eng. sh, och Nielsen i sin ordb. del I s. x= (tr. 1932)
påpekar, att det no. -la. skriftspråkets ge egentl. är ete, att det diftongiska uttalet i många fall är försvunnet, och att, där det ännu fortlever, de två komponenterna i dift. ege ofta ligger mycket nära varandra. Vid den tid K 11 avser,
kan sålunda diftongiskt uttal ha varit fullt levande i det ovan anförda save,
Friis seeve. Det år nog detta ord, som ökm:s lånord har sitt ursprung från. Med
största reservation — det la. språket är mig tämligen främmande — må följande
försök till förklaring anföras: 1) Min medd. kan ha uppfattat det la. s- som ett
slags gutturalt h-ljud. 2) Om i dift. gee- e-komponenten var slutet e, ligger ökm:s
öppna i-ljud nära detta. 3) Kanske kan det vara det la. ordets plurala ack.form, som av min medd. missuppfattats som sg. (Han trodde ju, att ordet be-
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tydde »det där skinnbandet» som man satte om renens hals st. f. lokor.) Detta
skulle förklara ökm:s -t-. 4) Till sist ökm:s slut -e. Min medd. var okunnig i la.
och hade givetvis inga begrepp om genus och artiklar, vilka ju saknas i la.;
för honom låg begreppsassociationen med bende 'bandet' närmast till hands, och
så fick ordet sin för en överkalixbo självklara best. form.
klok f. 'loka, bogträ', urspr. fi. lånord, se I 239 A. 7.
oltrd'ipe b. sg. '*otrepet'. I En rimkrönika om lapparna, från början av
1700-talet (Sv. Lm. XVII. 7, Upps. 1910) s. 19 talas om Wuottareipi, i not Gå
s. 20 närmare beskrivet: »Wuottareipi, som är af smordt läder och måste wara
wäl miukt, at thet intet skadar renens ben; ty öfwer halsen eller ther det widtecknat t med förenämde knappar fast sättes går det emellan renens ben bakåt,
til (H) läckan som sitter fast i Ackie snytet - -». - H. Grundström Lulelapsk
Ordbok s. 1469 vuohtta-raiihpå 'renens dragrem (fäst i släden)'.
eg. 'de skulle bli trötta, någon ren'.
'på färden, eg. iväg'. Jfr längre ned i texten under vtio 'under vägen, på
färden', där under (för uncli) är rspr.-påverkad form.
dre"pa, prät. dråp. sup. dri"pi, regelb. ur de fsv. formerna, bet. förutom
'döda (människor, björn)' även 'slakta' (nu oftare sidkt), se Verb. 14.
os eg. 'få sig lös' anv. oftare tillsammans med 'pengar'.
uti-mådo '(ut)i matväg, till mat'.
1 1 a. tje"lingg eg. käring, är den vanliga benämn. på gift kvinna; stäint
'stinta, ogift kvinna'. Motsvarande för män är gåb 'gubbe, gift man' päik el.
gäss 'pojke, ogift karl'. Se i K 13 beskrivn. av dansen på 3:e bröllopsdagen!
dinko 'enkom', pl. -a. Jfr K 10 n. 2.
li"rove < *lidhu-vidh, prep.m. dat. 'vid sidan av m.m.' Se K 6 n. 13.
etstn 'osten' med diftongreducering, oftare å,ostn. Om utgångsvokal 5 el.
ö i &ost se I 239 f.
känts, här tydl. m., jfr K 9 n. 6.
vötosiccr! f., se K 10 n. 4.
kå'okese prät. 'kokade'. Se K 5 n. 19 och Verb. 110.
räives 'revos, slogs', se Verb. 104.
spräint '*sprinta, spritta, hoppa, streta'. Tema: prät. sprdnt spräinte,
sup. språnte,,,spräinte, Verb. 9. Ex. s. i"vi 'flöja över, hoppa över ngt', s. opp.
'hoppa upp (om lax)', s. ivi brn,clen 'hoppa över ett utspänt snöre', s. ti'll 'rycka
till kraftigt (så man springer undan)', s. oka rndra 'hastigt hoppa upp på skidorna (o. låta det gå utför berget o. d.)', 8n8yr in stdin i"set vktnen sö n spräint
'kasta en sten utefter vattnet, så den hoppar = »kasta smörgås»'.
Kap. 12. Friargetvorna
Meddelare: Gr. Lbk, Br. 1921.
för 40 år sedan, alltså c:a 1880.
l a. fråi et 'fria till', prät. fräid fräikt, sup. fräikt, Verb. 64.
nio!, n/to!, nuli; < *niftla 'smyga, smussla m.m.'; niog-fi 'smyga sig, försöka
komma fram obemärkt'. Se 1 284 med n. 11, 110, Verb. 5.
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opa-in-ha' y år däre'tt eg. 'på ett halvt år därefter'. epa frfr tidsuttryck
betyder 'efter': :2"pa in dtrghen, epa in vi"ko 'efter ett dygn, efter en vecka'.
Om strek n. 'sträck, tid(rymd)' se I 81 med n. 10.
helev dmia eg. 'halva alnen'.
hint prät. 'hann', se K 7 n. 20.
lera ta åot löysningga 'fara för att, i avsikt att ta ut lysning'. Se K 1 n. 7.
Ur yses 'lysa(s) (för ngn)', se Verb. 112.
häima adv., fvn. h,eiman. Därtill hålimafdlje'*hemmanföljet, hemgift(en)';
hå'imakå'on, hä'imafå're vanliga förkortningar för hä'imaldlikd'on, hti'imafdlifli're, fler ssgr se I 266 n. 10. I dessa ssgr är
obetonat och faller därför lätt
bort i hastigt tal. Obs. att huvudtonen faller på sista ssgs-leden.
drdsa'ingg f. 'utdragssäng', drtitii'st f. '*dragkista = byrå'.

Kap. 13. Ett bröllop i överkalix förr i tiden
Meddelare: Fru Sandm., Br. 1920.
pkanä'ingga b. sg. '*plägningen, förplägning ( =brännvin, sirapsbrännvin,
kallskål o. d.)'. ökm. har åtskilliga sbst. på starkton. -(n)ing > (n)äingg, medan
icke-huvudton, (n)ing kvarstår som -(n)ingg. Jfr nedan i texten före'ttningga.
Många ex. I 151 f.
nereqt-i 'nederst-i', h. 'längst ned på'.
Sbst. grdot n. 'smula, del av ngt, ej så litet', vanl. i uttrycket i grdot...4.
grå oter, < griät (ä. id >ä > do eft. r, I 286). Målets i gråot(er) har positiv betyd.
Jfr eng. a little (se ib. n. 4).
hava 'har hon'. Pres. sg. av hå ha 'hava' heter hd h.dv, pl. ha, se Verb. 86,
120. I sg. är hd den ojämförligt vanligare formen; h.dv har belagts oftast frfr
vokal.
4a. En huvudprydnad för brudar, sådan den beskrivs i denna mening, kallades brd'a5krä'o m. '*brud-skruv'. I ösv. dial. (V11) finns skrå:y m. 'brudkrona',
i no. dial. (Aa.) skruv (skru) m. 'et Slags Hovedp3mt for Kvindfolk' (Hedemarken), gno. skrafr m. 'topp'. Se I 241 f.
go'la a. 'gul(a)'. I ösv. dial. (V11 306) finns som oböjl. adj. gåta (öb.), gåta
(Gkby, N Vet). ösv. har även gåt 'gul', medan ökm. har g'åg (ntr. gutt) säkerligen
rspr-lån, I 105 A. 1, 106 med n. 4.
Adj. g!enut, 4 'blank, glänsanåe' (e <i, se I 84), jfr v. itr. gld'ma 'glimma,
blänka' <glima, v.tr. glema opp 'skura blankt (ngt)', ib.
6a. d'irha'indj f. '*örhängja, örhänge'. Åtskill. ösv. dial. har ordet *hängja
sv.f. med betyd. gångjärn, V11, Wessm; Danell Ob även dörrhänga 'gångjärn
på dörr'. Trots skillnaden i betyd. bör nog ökm:s ord sammanhållas med de ösv.
formerna.
knöyt v. 'knyta', prät. knöytt, sup. knöytt ,,,kn,öyte ,,,knu"ti, Verb. 73.
hd'ofå'ttith,d'ofetit adv. '*hov-fattigt, omåttligt'. Se I 211, 213, 235.
Jfr hå'oki'oat adv. '*hov-löst, omåttligt', I 235.
parama'tta halvylleimitation av meri'no ('fint, kyprat tyg av kamull; äv.
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ett slags tyg av oblandat bomull'); bomboaå'ng 'urspr. ett italienskt tyg av bomull, silke och kamelhår; numera ett ylletyg', Ekbohrn.
snipp m. 'snibb' är ä. nsv. snipp, I 143.
vö"vi sup. 'vävt'. Fsv:s g +i i sup. borde i ökm. givit i + i. Målets ö +
beror på verbets övergång till st.kl. VI (däri sup. äldre å'' + i > ö + i), på gr. av
prät. våo < völ (belagt på 1700-t.). Detsamma gäller v. väga: ve"a våo (y. fsv.
oögh) vöi (halvl. ö, på gr. av ersatsförlängn. gn bortfallet av -gh-). Prät. på
ö > åo är det kanske mest karakterist. för kl. VI och har haft tillräckligt stark
ställn. i målet för att åstadkomma öggn av väva, väga. Obs, att ökm. har bevarat de starka prät:a av kl. VI: fåor 'for', gnåo 'gnagde', gråo 'grävde', låor
' *ladade', ~log 'malde', skåo 'skavde'. Se Verb. 17 f., I 236.
Ordet vadmal intresserar i ökm. bl. a. genom dubbelformerna -maRe),.
-rnåge). Enl. mina belägg (1919-1948) förekommer -å- endast då -mal är huvudtonigt. Ex: Gr. ve'mal, vemak men vemå'le; Ö. Lj. ve'mak, vemake) men
vem» (halvl. å), vemå'le; Br. b4 vem47e 'blått vadmal' (eg. 'blåvadmalet',
K 13), hälimvemale 'hemvävt vadmal' (eg. 'hemmavadmalet'), stöyft ve"maT
'styvt vadmal' K 22. I å-formerna har, som av ex. ovan framgår, belagts långt,
halvlångt samt kort å. Hur skall man förklara utvecklingen av våP- till ve(slutet e,--., mera öppet)? Några andra ostnorrl. dial:s former: Kal. vämmial (Rz
790 b), N.LuL vdmma! (Nordl. 254), Btr o. Dfs ve'mma! (013), Mu. va'mmaT
(013). Som synes har samtliga dessa dial. mm ( <4m), huvudton på 1:a stav.,
a-ljud i senare ssgsleden. Däremot växlar 1:a stav:s vokalkvalitet: å, e, a. I
ökm. har ljudutvecklingen troligen gått samma väg — till en början! Man
torde kunna antaga en utvecklingsgång i följande etapper: åm > ram med förkortning av föregående å > 4, och å > å såsom i andra ord med kort å frfr sådan
lång kons. el. sådan kons. grupp som ej verkar labialisering av å, ej heller sådan
som verkar vokalförlängning. I -må/ bör vid denna tidpunkt vokalen fortfarande ha varit relativt lång, eljes skulle slutresultatet där ha blivit å > e. Således *vd' mmal. På gr. av att i ökm. substantivens best. form småningom blev
alltmer dominerande, försköts accenten mera mot ordets mitt, mm förkortades,
och å slöts åt e-hållet: ve"mak (jämviktsaccenten markerar ju, att 2:a stav:a
vokal är starkare betonad än motsvarande i *vå'mma!). Formen vemå'ge ,-vemåle: att -å- skulle vara det gamla å i -mål, som under huvudton utvecklats
till å och sålunda utgöra ett indicium på en utveckl. i ökm. av fsv. å > å är föga
troligt. Snarare kan anses sannolikt att 4-kvaliteten beror på den huvudtonig&
vokalens ställning frfr !. I ökm. får såväl å frfr ! som å frfr !+ vissa kom. en mer
labialiserad karaktär än frfr andra kons. Några hithörande ord med å frfr 1+
kons. ha dubbelformer, en med å, en med å (I 120 ff), och i ord med äldre d
frfr ! har av mig många ggr antecknats individuella uttal med å. Som 1:a ssgsled
har vadmals- i ökm. enl. alla mina belägg -a- i andra stavelsen o. huvudtonen på
2:a ssgsledet. T. ex. ve'masbö'ks f. 'ett par vadmalsbyxor', ve'masgä'n n. 'vadmalsvarp', ve' m,ask!eira b. pl. 'vadmalskläder' ve'masve' ft m. 'vadmalsinslag i
väv', ve'maeg'iv m. 'vadmalsväv'.
Här användes i gniter (äv. i galt 'en gnet') som liktydigt med i gråoter
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(n. 3 ovan). I regel har i gniter betydelsen 'föga, nästan ingenting', jfr eng.
little (se I 286 n. 4).
Verbet kläda: klir, prät. k/gd, supl. kgett. Perf. pt.-formen (se text.) är,
liksom hos de flesta verb i målet, lika med sup. (Se Verb. 129.) Jfr beträff.
sammanfall av perf. pt. med sup. även t.ex. nkm. (Rg 158), btr (Btr Ob s.
kråona 'kronan', eco < ii, se I 241.
råma a. här i betyd. 'skär' enl. min meddelare; eljest betyder ordet 'rosig,
brokig i mer än två färger (om ko, häst)', I 236.
de"ran adv. 'dädan, därifrån'.
Verbet se"ti 'sätta' har i-omljudd rotvokal genom hela temat (prät. o.
sup. sett). Samma böjning har verbet i nkm (Rg 165), medan det i Btr, Dfs och
Mu övergått till 1:a sv. konj. (se resp. ordböcker samt Dfs Forml. § 62 A. 2.).
Även i fsv. förekom ofta ie'-vokal i prat. o. p. pt. av sektia (Aschw. Gr. § 549:2 a
och b).
smöåi'sk m. '*smördisk, stor tallrik med en c:a 2 kg:s stackformad o.
krusad smörklimp på (förekom förr vid bröllop o. andra stora högtidligheter)'.
I 145.
Mitelit ( < *Welt) 'litet', anv. betonat, dels i attributiv ställn., dels som
pred.fyllnad. Ex. at slåip knåiven, he jerjåitellt årbä'it 'att slipa kniven, det är
litet arbete = föga, inte stort arbete'. e jer föryitelit råmm at knåivo ini tippen
'det är för litet rum el. utrymme åt kniven i slidan'. e jer äint sö iåitellt, Mose
hi"na 'det är inte så litet, det här huset'.
smörba'kels n. 'smörbakelse', ungt rspr-lån.
å'onggdtV om m. 'ungdom', i konkret betyd. har ordet samma form i sg.
och pl. Ex. å'onggdå'omen resa å geimaklå'omen fesa 'ungdomen ( = de unga)
rasar, och *gammaldomen ( =ålderdomen, de gamla) förfasar sig', ordspr. Texten har: »nä kema å'onggdå'omen boåi Mya å sko såi braora. da pk"a döm dömm
— —», där pl. markeras tre ggr (ko"ma, sko, dömm), medan huvudordet står i
b. m. sg. Föregående menings at å'onggdå'omo är dat. m. sg. el. pl.
Målets båtpi prep. '*bort-i, av, ur, från' (starkton. båkri) heter svagton.
oftare beekli, och särsk. hos äldre personer ej sällan båT. Detsamma gäller prep.
beåa '*bort-av, ur, från' jämte bega. I de svagtoniga bry, och &ila har /
utvecklats ur d < rdh <rt. Jfr y. fsv. bordh, nsv. dial. bål, Aschw. Gr. § 266.
°Mot v. 'sluta' böjs starkt: prät. s///ot (o. slåote), sup. s/u"ti, Verb. 6.
djera stkor-brå'nne ini grötfrten bådi-smö'ren. I betyd. '(vatten)brunn,
källa' har målet tji/ f. (ä. c'e >i frfr id, I 139 f.), medan brånn n. betyder 'upphugget vakhål i isen (att tvätta kläder i, ta vatten i etc.), smöröga i gröt', I
169. Btr Ob har för lvg srnösrbrå'nn n. 'smörklick i gröt'. Neutr. genus i brånn
är belagt äv. i N. Lul. brånn n. (Nordl.), Mu bränn n. (013).
sopasö"vek b.n. '*soppa-sovlet'. Ordet so"pa m. betyd. 'sötmjölk, söt
skummjölk'. Skall det särskilt framhävas, att den är oskummad, sägs sö'ytso"pan 'söt s.'; att den är skummad, re'nt-so"pan 'ränd s.' (jfr K 3 n. 14). Även
srve/ n. betyder 'mjölk (till gröten!)' (mera sällan anv. ordet i bet. 'sover).
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Ex. dji mi Mit &rysk sö ji e"ta 'ge hit åt mig grötmjölken, så jag får äta
[gröten]'.
råsk si ' *roska sig', h. 'plocka åt sig o. äta litet av varje, lite »rafs* som
fanns kvar på borden sedan dagen förut'. Hör ihop med målets råsk n. 'skräp,
avfall (av mat, av talg vid ljusstöpning, jfr rå'sktejen K 20 n. 5). Samma ord
är Btr, Bak, Malå råsk ii. (S.La. 98). ökm:s råsk ihå'op 'samla el. rafsa ihop
skräp' har direkt motsvarighet i nlm. rå'åsk 'sammanrafsa (t. ex. småpotatis o.
brödbitar)' till råsk n. (A. Nordstr. Gla typord).
Om f/åkk sv. v. 1:a 'plocka el. riva sönder ngt i småbitar, plocka fjädern
av fågel, nafsa o. småbitas (om häst o. hund)' se I 164.
wå'itbrå'yre b. n. 'vetebröd', heter oftast endast tvåite (ba"ka tvdite 'baka
vetebröd =kaffebröd').
'va"ra gåo för (at) + inf. '*vara god för att, vara i stånd att, kunna'. Jfr
K 3 vela gåo för-qtå'r 'kunna stå', K 6 n. 10.
fa si uti n& '*få sig uti någon = få tag i ngn [färsk fisk]'. Se äv. K 36 n. 34.
skål a (va"ra
inggo) 'skall hon (vara inne i ringen)'. Pres. sg. av hj.v.
'skola' heter i allm. skå, pl. sko. Men därjämte finns de äldre formerna sg. sket!,
pl. skol, sko"f,a. Se Verb. 92, 95 ff.
kåoz f. 'kosa': 1) 'rund skål el. kopp av trä utan lock men med ett öra,
rymmer c:a 1/6 1.' Sådana ha förr funnits i nästan varje gård; 2) 'liten brännvinsflaska av trä'; 3) 'kaffedosa med lock, gjord av viken björk hopfäst med
tågor'. På Boh. 1920 framhölls, att den sorts kosa, som används till att förvara
obränt kaffe i, är en avlång ask av med tågor hopfäst viken björk och med
kupigt lock. Att kosor (bet. 1) även gjordes av metall, visar textens 'silverkosa'.
jir a. 'yr': va"ra jir ini håoren 'vara yr i huvudet, vara huvudyr', twill si
jir 'snurra sig yr (i sht om barn)'. Nkm har jpr 'yr, virrig' (Rg 51), nlm får (Nordl.).
Till a. jir har ökm. jir 1) v. op. 'känna yrsel': igier fire ne ini håoren ä mi, sö e
ddmpe aku'll mi 'igår kände jag sådan yrsel att jag flög omkull (eg. så det kastade omkull mig)', (Samma ord är nlm jtiär om v.op. 'yra': ha jiår om för-fl
ståto, Nordstr. Gla typord o. ordsaml.) 2) v.pers. 'vara yr o. bråkig, väsnas,
springa omkring, så man blir yr (om barn)': båna jir å lät, sö e jer opa-tå'ok
'barnen väsnas o. låter om sig, så det är rent på tok'. Hithörande är jtires v.dep.
'*galnas, prata strunt, svamla, väsnas'. Samma betyd. har nkm. jgy'r 'svamla,
ta fel'. Med ökm:s jir hör samman jtiros no. 'yrhätta', jiirfå're b.n. '*yr-faret,
svindel hos folk o. får (fåren får anfall, då de snurrar runt)'. Jfr Mu (013) huvvejör
a. 'yr i huvudet så att man tvinte rönter ikring (om får)' samt dithörande sbst.
hutrvejöre. För 'yrsel' har ökm. fiffel '*yrsla' (best. jiMa): fa jiggla ini Moren
'få yrsel'. I ä. sv. finns yrsla (t. ex. Spegel, se Hq), i ösv. dial. *yrsla V111131. —
Ordet yr a. måste vara ungt rspr-lån i ökm. Äldre 9 > äy, öy. Så t. ex. har ökm.
för fsv. yra, -dhe det regelb. utvecklade 5yr, 54 ög i betyd. 'stänka (vatten, kaffe,
sås etc. på sig själv el. annan), yra (om snö)'. Några ord, som i sen tid (efter
öggn 9> öy) inkommit i målet, ha i. över huvud taget saknas y-ljudet i verkliga
ök.-ord, i lånord ersätts det i regel av i-ljud, I 14, 249 und. 2, 3. Obs. i detta
sammanhang de i ökm. genuina håim,en 'yrsel' (fsv htim,an, f.): ji hd sö håimen
14 — 598882 C. Pihl
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ini håoren 'jag har sådan yrsel', samt håim v.op. 'svindla, ha yrsel' (sv. dial.
hima Rz 255a): e Mim ini &Uren 'jag känner yrsel'. Se I 232 med n. 2. — Hur
skall man förklara j- i jir etc.? För Pit. huvig'r a. 'yr i huvudet' och Mu. huvvejör(e) kan man räkna med inskotts-j- i intervokalisk ställning. I ökm. har ej

belagts något ti.dj. 'huvudyr' (se notens början). Som första kompositionsled
heter huvud Moe (som simplex håor), t. ex. hå'oebru"ti '*huvudbruten, kollrig',
hå'oeswå"*huvudsvag, lite tokig', hå'oestå'op 'huvudstupa', I ett Tuioe + *ir
skulle mellan e och i säkerligen ett -j- ha utvecklats. Ur denna ssg skulle då
jir a. ha lösgjort sig, använts som simplex och i sin tur kunna förklara j- i v.
jir, lires, sbst. jiros, ji'rfrre, jiMa.
pi'ron 'pirum', nyare rspr-lån.
båkå'i prep. '*baki', bako'm, bake'ft5r': bd'ki, '*ba'ki, ba'kom'.
knåbes v.dep. '*knubbas, slåss', I 177, Verb. 108.
språttles v. dop. 'sprattla', Verb. 109.
bala i betyd. 'väldig, jätte-' används som förstärkningsord, ofta såsom i
detta fall, mellan ståor och huvudordet. Ex.: i stå or M1a-he'll 'en väldigt stor häll',
i ståor beikt-djä'd ,- i bfila-cljå'd 'en jättestor gädda'.
Om reka v. 'flyta omkring, driva vind för våg' se K 1 n. 13.
Genitiv-begreppet uttrycks på flera sätt. Spec. vanligt är, att det sbst.
som betecknar ägaren sätts i dat. Så här i texten! Se f. ö. K 40 n. 42.
41a. (-)brig f. (-)'bricka', måste vara ungt rspr-lån; rspr:s långa k-ljud har
uppfattats som långt g el. tonlöst g, varefter i> i såsom frfr gg, se I 149.
»sedan 50 eller 60 år», alltså sedan c:a 1860-1870-talet. Fru Sandman berättade för mig år 1920 (hon var då 78 år gammal) om »bröllop gammalt tillbaka».
Adj. fin, fint, Kna är nytt rspr-lån.
air håim 'där hemma'. Ovanl. med starkton. (Mir i dylik ställn., i st.f.
Kap. 14. Fettisdagsfirandet förr uppe i överkalix

Meddelare: Gr. Lbk, Br. 1921.
kgä'inggergå'sa '*kringlagåsen, smörkula'. Metates av r och ! är vanlig
efter k och g. Ex. kylongger v. 'krångla', skkimber v. 'skramla', 846yr f. '*skröla,
ödla'; Wir v. 'gräla', g16tomber v. 'grumla', Ouborå'ir v. '*grubblera, grubbla'.
m., I 246.
m6y1 m. 'boll', sv. dial. myl Rz 450, fsv.
pi"ker är lån från fi. pikku 'liten'. Starkton. heter ordet pikker, men i
obet. ställn. — den oftast förekommande — har det övergått till jämviktsaccentuerad kortstavig typ. Står vanligen i snmställning med i sg. /i/, i pl. sma.
Ex. i-lil-pi'ker-grå'ot stirr 'en liten, liten smula större' K 22 n. 18; pl. smapi' ker-bu'llen 'små små bullar', se text. Om pi"ker se I 144 A. 4 med n. 17, 18.
ba"sa ev.v. 1 'basa, ge stryk, piska' (skinn, se K 23 n. 26).
ska"kas v. dep. 'skaka, skälva'. Anv. särskilt ofta tillsammans med !råas 'frysa', t. ex. ji ska" kas å fråos 'jag fryser så jag skälver (eg. jag skakas o. fryser)'.
Verb. 109.
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igit (op), prät. råit, sup. rni, här tr. 'resa upp, sträcka upp', äv. itr. 'sticka
upp, fram'. Se K 8 n. 11.
ii'rlere ' *yr-faret' se K 13 n. 34 samt I 52 med n. 17.
shlot äot '*sluta ut, sluta upp (med ngt), låta bli (att göra ngt)', prät. släot
(ht, p. pt. d'otsheti. Jfr K 31 n. 13.
hål /Up ve '*hålla fort med, hålla på' med, fortsätta med, fortfara med'.
spä'rä'i '*spå(e)ri' och spände 'spåendet', här snarast 'trolleri(et)'.

Kap. 15. Julbullsbak, ostvasslekok samt humlebrygd
Meddelare: Gr. Lbk, Br. 1920.
kå'oksö(y)vå'tne '*koksödvattnet', se K 5 n. 16.
ta-til-kå'okes 'ta till att, börja koka'. Beträffande dep. kåokes samt törkes
i seti opp e fil törkes 'sätta upp det ( =löpet) att torka' se K 5 n. 19.
stämp dåien 'bearbeta deg med en stamp (jfr grötstdmp m. 'grötstamp')
för att få den söfte 'syftad, söt'.
söfte, p. pt., kompareras här i komp. söftare som ett vanligt adj.
Verbet kno"ra huld knått 'knåda'. Frät. knåd sällsynt variant till det vanligare huld. I kru34 kan 4 förklaras gn inflytande från inf:B -r-. Jfr K 2 n. 38.
Samma meddelare i båda fallen, men /-formen belagd 1920, d-formen 1932. Se
Verb. 13, 14.
Km 'jäsa' har i ökm. böjning enligt beika-typen. Se Verb. 27.
swåin(es) v. 'svedas', fvn. sviöna, I 97.
hå'ofå"tit adv. '*hovfattigt, ofantligt'. Jfr K 13 n. 8.
mdtse'kken '»matsäcken», magsäcken'.
vötodrä' '*vattudraga, d.v.s. lägga ngt i vatten o. låta det ligga där en
viss tid men byta vatten ofta'.
låipe 'löpet', med regelb. utveckling av ä. ey till åi, I 279.
Det första kika är adj. '*Idövoger, kluven i ytter-, toppändan', det andra
är sbst kgo f. 'klöv, lång o. bred skåra i trä, m.m.', se I 274 med n. 4, 5.
misk ihå'op. I texten eg. 'det har ystat ihop'. 'Löpna (ihop)' heter miskes.
Se Verb. 35.
mii'so, målets i kan gå tillbaka på ä. i- och ä. )-form. Se I 91 n. 1.
fdot adv. 't.o.m., om (det) så vore, om det bleve nödvändigt, om det så
gällde'. Ett elliptiskt uttryck, välkänt i finlandssvenskan o. där liksom väl även
i ökm. beroende på inflytande från det fi. vaikka. (Se Bergroth, Finlandssvenska
134 f.). Ytterligare ex: ji je tri"vin fil e"ta, ji it låst kwista 'jag är duktig till att
äta, jag äter kvistar om så vore (el. om det bleve nödvändigt)'.
må"qen v. 'murkna'. Samma utveckl. av rkn,> fti> sen i t. ex. std"fen
'storkna', I 113 A. 2.
seti-å't '*sätta åt, sätta igen (en öppning, ett hål o.d.)'. Betyder i op.
kstr 'mulna'. e set-åt' ivi hall lufto 'det är alldeles jämnmulet' (eg. 'det sätter igen
över hela luften 1. himlen').
hk o'ana (,..o"ana) 'ligga ovanå, ovanpå'.
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tånn v. '*tunna, hälla på tunnor'. Rz 764a, b tunna v.
kö"kin b.pl. '*kakorna, matbröd av vilket mjöl som helst'; wåite b.n.

'*vetet, vetebröd till kaffe'.
tf öpesfe'st m. '*köpasjäst, jäst att köpa, köpjäst'.
måste de dit i avsikt att, för att få sig jäst. Jfr andra ex. i K 1 n. 7.
Se K 3 n. 3.
Kap. 16. Ljusstöpning
Meddelare: Gr. Lbk, Br. 1921.
vattendragas, jfr K 15 n. 10.
Om depon. törkes, kåokes se K 5 n. 19, K 15 n. 2.
bökont ' *bakufjälan, stor rund bakspade med långt skaft', I 189.
väitt, ntr. av våir 'vid'.
14i"ken v.itr. 'klickna, smälta'. Jfr gikk n. 16.
stå"sen se K 15 n. 16.
full i 'full med', se K 8 n. 7.
tå'yrå'mme b. ntr. '*talgrummet, rum för talgen'.
assningg f. se K 5 n. 2.
twe'ifå'llt...,twä'i- 'tvefalt, dubbelviket', I 122. Jfr fg'irfå'llt '*flerfalt'
K 17 n. 29.
stöippkrå'ok m. '*stolpkrok, krok på vindstolpen (vå'indstiApen) i spisen.
Denna vindstolpe, förr av trä, gick förr från golv till tak. Den stod på golvet
fastgjord i en träkloss (14åfs f.), dess övre ända stacks upp till taket genom ett
hål i vindbrädet (vå'in,dbrå'ire), som i sin tur var fastspikat i taket. I vindstolpen
fanns hål att träda spisvindan (våinda) genom, och så hade man kilar både
över och under f. a. få vindan lagom högt upp. På stolpkroken hakades grytan
m.m. upp (ex. i detta Kap.).
*kvartel 'kva'rter' (längdmått, 1/4 aln), I 123.
mo"ra å dåpp. Verbet mo'ra 'sakta gå 1. röra sig, knåpa med ngt', ofta
kopulativt förbundet med annat verb f. a. beteckna sölighet, knåpande, se I 107.
he ferrdit djåof liosa samt he df &of ferrdit Rosa 'hade gjort färdigt ljusen',
med ferrdit som adv., mot rspr:s adj. i 'gjort ljusen färdiga', är en i ökm. rätt
ofta förekommande konstr. Se t. ex. K 2 he ferrdit lågt tåkvä'in 'hade lagt takveden
färdig', he ferrdit buri-o' pp a 'hade *burit upp den [se. stugan] färdig' (båda ex.
strax före n. 21).
å b ååi småga - -Mo di ini pånn 'och [en del] av bitarna - - hävde de i
pannan'. Jfr samma konstr. i K 10 sista meningen.
k!ikk v. tr. 'smälta', jfr n. 5.
sö skull zi dåit i"vi fa e"ta ve do 'så skulle han över dit i avsikt att, för att
få äta med dem'. Om andra liknande verbkonstr. med final betyd. se K 1 n. 7.
(å sö) mån ha dri"pi si (ini stod' -å'iso) eg. '(och så) må han ha dräpt sig - = höll han på att, var han nära att drunkna, hade han så när drunknat, var det
nära att han drunknat'. Hj.v. må tillsammans med ett huvudverb betecknar
att ngt a) är el. b) var nära att ske men ej sker: a) må + pres. inf. =är nära
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att + pres. inf. (t. ex. e jir ini håoren, sö ji må dci'mp-aku'll 'det yrar i huvudet
( = jag är så yr i huvudet) så jag är nära att falla omkull'; b) må + perf. inf.
var nära att + pres. inf., hade så när + sup. Ex. se ovan samt K 22 n. 2.

Kap. 17. Vävning
Meddelare: Gr. Lbk, Br. 1921.
gär 14ipp (fåra), gärjkräb
(ulla), går kårrd, gärjr,5yr(kliffe). Final
betydelse: gå och, gå för att, gå i avsikt att. Se K 1 n. 7. Ofta även: börja, ta itu
med att göra ngt, t. ex. gärjpinn 'börjar spinna, tar itu med att spinna'.
'*långstol, långpall'. Om dess anv. vid tvätt förr se K 20 n. 16.
eg. 'grensle över på den'. Se I 268 med n. 10.
låg ovanlig form i sg. Normalt heter det sg. låg el. låk, pl. låg. Samma sg:
(ii) låg i K 22 n. 3.
små eg. 'små', h. 'smått'. Samma konstr. i K 16 skäjå'nd tågien midji små
'skar sönder talgen mycket smått'. Se vidare K 35 n. 20.
gån n. 'varp vid vävning'. Däremot gån,n, n. 'garn', I 130, 131.
gärs yys"revi 'går nedöver'. Gr. Lbks lagård låg i en backsluttning lägre än
boningshuset.
eg. 'till rinna ur vattnet'.
eg. 'då det har runnit ur vattnet'.
hål-få'ott ve djera nä 'fortsätta med att göra ngt'.
hål-a-vara-fe'rrdit 'börjar vara färdigt, är nästan färdigt'.
ve/fe m. 'inslag i väv'. I 133.
åt samma sett 'efter samma sätt' = (gjort el. arrangerat) efter samma modell
el. mönster (som ngt förut beskrivet).
14 der jer 'där är = det finns'. Jfr eng. there is.
rCeivstå'ola b. m.pl. '*revstolarna, träställning för varpning'. Kliv v.
'*reva, varpa (garn)'. Se I 265 med n. 14. rå'ivstå'qo b. pl. dat. Äv. torpm.
(Bogr. 44 n. 11) har råsvstblan b. pl. 'redskap vid varpning'.
Se forts. av texten.
vevstå'oga b.m.pl. '*vävstolarna, vävstolen'. I N Kal. sägs vävstolen el.
vävstolarna f. a. beteckna en vävstol (medd. av fru A. Rönnqvist, Uppsala).
gåt f. '*gåt, sidostycke i vävstol' m.m., se K 2 n. 26 samt I 204.
råit op v.tr. 'resa upp' se K 14 n. 6.
fdlotfilan(a) ' *fotfjälarna, tramporna'. Om utvecklingen av ä. i till i i
kort öp. stav. se I 191.
dräin sänd ' *dragna sönder, töjas sönder el. isär', I 67.
Om v. grå& 'reda ut (trådar i väv, garn etc.)' samt därtill hörande grä'irkå'mb m. 'redkam', gråira a. 'redig, utredd' se I 264 med n. 3.
22a. späik v. 'spika' böjs dels efter I kl., dels efter 1:a sv. konj. Verb. 4 f.
spet n. 'spett el. i ena ändan spetsig käpp'.
Om bri'stvE'l m. ' *bröstval' se 1 52.
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spiögle f. '*spjälk, spjäla'. (Om utveckl. av iä > id frfr ! + kons. se I 194
A. 1.). Btr Ob *spfälk f.
tåirest adv. '*tidast, oftast'.
så!jen b. pl. (sg. ad"!i f. 'sölja, solv'), I 158.
Verbet knöyt 'knyta' har bibehållit den fsv. böjningen efter 3:e sv.konj.,
men har i sup. även knöyte och knu"ti, Verb. 73.
fld'irfå'llt *flerfalt, jfr tweifå'Zit K 16 n. 10, K 18 n. 12.
lu"no f., best.pl. ltenin, 'flat trästicka med hål nära ändarna, reglerar
skaften i en vävstol', se I Ill och Rz 415a luna 3.
kgäingger f. 'kringla', med metates r:1 efter k. Fler ex. I 151, K 14 n. 1.
tr.Sy f. '*trya, spjäle i vävsked'. Se I 248. I ö. Lj. har 1936 belagts tr8y n.,
se K 18 n. 7.
*träspjät(t)lor, *spjät(t)lor. Vän har spilitla 'spjäla i staket' S Larsson
82. - Härtill v. spielll *spjät(t)la, se K 36 n. 3.
Verbet läind 'linda' böjs vanligen eft. 1:a sv. konj., men har även, i anslutn. till bäind 'binda', prät. lånd, sup. lånde. Starkböjningen är rätt ovanlig,
i sht det starka prät. Verb. 9.
stjilogo"a(n) '*skedklove, slagbord i vävstol', I 106.
eg. *ovanåträet, resp. *ovanåstycket.
äfsing se K 5 n. 2, K 16 n. 9.
bulk, vemaqbu'llt m. 'bunt, vadmalsbunt'. Vanligare med bunt i denna
betyd. Se K 18 n. 11 och jfr I 166.

Kap. 18. Vadmal
Meddelare: Brita Sofia Fredriksson, f. Silverplats, 15.Lj. 1936.
eg. 'och så ha vi spunnit väften detsamma grov'. Om väften se K 17 n. 12.
*lydien 'kort ull som klipps om vintern', I 98.
da ha e sko lig. Formen ha här felaktigt använd för sg. hå.
hd

} törkes(e) 'ha(r) torkat'. Om anv. av depon. se K 5 n. 19.
ha
dåir eg. 'döda', fvn. deyöa. Om ordets betyd. i ökm. se texten, Verb. 29
samt Äldre dh 50.
hakfi ' *halv fjärde, 3/', hal gi'oand ' *halv sjunde, 6/'.
try n. Jfr K 17 n. 32 trya f., I 248.
he"va - - stämp, fa"ra stämp, i båda fallen med final betyd. 'för att, i
avsikt att'. Jfr K 1 n. 7.
spåot v. '*sputa, spruta (vatten)', se I 242.
befli (våtnen) 'på grund av, tack vare (vattnet), bå"di ullv„ '(gjorda) av
bål!, se K 13 n. 23.
ull'. Se närmare K 1 n. 3. Uttalet varierar: båggi,
bunt in. är i betyd. 'tygbunt' vanligare än bunt K 17 n. 38.
twä'ifå'llt '*tvifalt, tvåfaldigt, h. hopvikt'. Jfr K 5 n. 3.
Om sup:a läinde ,,,lånnde se K 17 n. 34.
ånnen <änne en. Se äv. K 19 n. 15.
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Kap. 19. Hur man brukade färga förr
Meddelare: Gr. Lbk, Br. 1922.
Ordet wöffa b. f. '*hvört' är oklart. Rspr:s ord vört heter ve f. (I 158), med
sedvanlig betydelse av »den i' bryggerier på olika sätt beredda infusionen av
malt» (Nord. Fam.b. 3:e uppl. Malt). Även i växtfärgningsrecept förekommer
ordet vört ofta, med betydelsen av 'lag, vätska, färgspad som fås gn kokning
av det färggivande ämnet' (se t. ex. Lisa Johansson, Gamla i Lappmarken
kända växtfärgningsrecept, 1948), Här i vår text förvånar dels w-, dels betydelsen. Felsägning för ve är det ej; det förekommer 2 ggr strax efter vartannat,
o. dessutom bad jag medd. säga om ordet, ty jag misstänkte en smnblandning
med väg. Men Gr. Lbk framhöll bestämt, att »våga he f er_v,f1 ånne, he so di ha opa
brigerå' ien» 'vört det är något annat, det som de har på bryggeriet'. Kan wförklaras som tankepåverkan från myötf f. 'svärta' strax efteråt? Att det var ngn
sorts svartaktig (myr)gyttja var min första tanke, o. genom välvilligt meddelande från fil.lic. Åsa Nyman, ULMA, har jag fått bekräftat, att dylik myrgyttja förr använts just för svartfärgning. Men varför har en sådan slemmig,
svartaktig massa fått namnet wöff?
/råm), prep. 'bredvid, vid sidan av', < fra såin 'från sidan'. I 267 f. Anm. 5.
kika b.pl.ntr., gno. lggg, se I 182 med n. 12.
Med *brevfärg avses säkerligen det som vanligare benämnes »påsfärg».
konsionell. Dalin Svensk ordbok (under Kochenill): »Insekt av skinnbaggarna, hörande till slägtet Coccus; utgör torkad det allmänt bekanta, röda
färgämne, som i handeln kallas Konsionell».
vä'indstdin 'vinsten'. 1:a ledens -d- (snarast tonlöst d), som hördes blott
svagt, är att anse som ett konsonantinskott i bindningsskarven min -n- och
-st-. Jfr att min 1 och n, stundom hos en del personer hörs ett svagt tonlöst d:
fe"riklti 'fjäriln', i titeln, å vild»i 'i fyllan och villan' I 35. Min meddelares uppgift, att vinstenen, som köptes på apoteket, var »små röda bitar», förvånar.
Vinstenen är ju i sig själv vit till färgen. Lic. Å. Nyman (ULMA) har i
brev meddelat, att »eftersom den (se. vinstenen) är svårlöst i vatten och i sin
egenskap av betningsmedel ofta använts tillsammans med det röda ämnet Koschinell, ett färgämne som detta salt ( = vinstenen) har möjlighet att absorbera,
så måste det anses sannolikt att vinstenarna kunde och brukade användas mer
än en gång». Denna i och för sig mycket rimliga förklaring till vinstenens röda
färg (enl. vår text) motsäges emellertid av fortsättningen, där min medd. beskriver, hur man brukade hälla konsionell, tennsalt o. vinsten i en mortel och
stöta sönder allt detta mycket fint. Är det orimligt att tänka sig, att man på apoteket i ÖK. förr kunde köpa redan använd vinsten, som färgats röd gn att begagnas tillsammans med koschinell — utan att sedan sönderstötas! — och att
denna röda vinsten betingat ett lägre pris än den obegagnade vita? Fattigdomen
var stor i ÖK. vid den tid K 19 avser, särskilt var det ont om reda pengar. Det
var nödvändigt att vara sparsam!
tennsalt användes »tillsammans med varm saltsyra* »i den vid all färgning
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nödvändiga betningen» (Ä. Nyman). Detta stämmer precis med forts, av beskrivningen.
act'lltsi,' ra, direkt lånat från rspr. ÖK. -borna återger i nya lånord rspr:s
9 med i, I 14. Även 1:a ledens -a- bevisar ordets karaktär av nytt rspr-lån.
Jfr serat 'salt', tenså'llte 'tennsalt'.
1 lod =1/32 mark el. skålpund viktualievikt.
»den såg ut likt korinter», låikt här adv. i betyd. 'liksom, på samma sätt
som'. Dalin (Sv. ordbok, 1850) upptar likt adv., se bet. 2 i likhet med, liksom.
Kackla likt en gås.
bistå'nt '*bestant, färgäkta'. Till fsv. bestanda 'stå fast, bibehålla sig'.
galläpplen, av gallsteklar åstadkomna bärlika el. knoppformiga, garvsyrerika bildningar på undersidan av ekblad. Ordet år rspr-lån, jfr gttlk 'gallan'

(I 122).

6-go 'alun', fsv. alun. Slut-n har fallit i analogi med bortfallet av best.
slutartikel i fem. sbst., här närmast kortstavig å +u-typ: brö"so 'brasan', hö"ko
'hakan', lö"ro 'ladan' etc. Frfr ! går å > ö > 6. Även ösv. dial. har former utan
-n: alu, c4u sv. f. V11.
Eg. 'de gjorde inte - -' Se K 4 n. 10, K 26 n. 22.
ånne, här förkortning av ånnen < ånne en 'annat än'. I nek. sats 'icke annat
än = endast'. Jfr K 18 n. 14.
råik v. 1 sv., fisl. reika, 'flacka omkring o. d., skölja kläder el. garn (i
älv el. sjö)', I 265, Verb. 29. Jfr K 2 n. 28.
Mit m., fsv. liter m., 'ansiktsfärg, färg', I 83.
Kap. 20. Klädtvätt förr

Meddelare: Gr. Lbk, Br. 1932.
Texten skrevs ned i juli 1932, »för 60 år sedan» alltså c:a 1870.
äint se"li nåir_sgåkta, ntr. pl. best. - slakt n. 'slakt, slaktkreatur', Rz 618a
har slakt n. belagt i den senare betydelsen från Ils. Meningens senare del: aitt
wåt-dre 'ett vart år = en slakt årligen'.
åi 'ur' adv.; rå' sktå'!ien di he tåi åi [se. be<ili skikten 'ur slaktkreaturet'].
faitt 'fett', här sbst. ntr., I 268.
*rosktalg. Om rosk se I 174 o. jfr K 13 n. 27.
ko'ma i"vi - - se% röly88t6'13. 'komma över (från Finland) för att sälja
rysstvål', går twett 1cMira 'gå för att tvätta kläder, fåorji fråmm - - sdit opp do
'gick de ned till stranden - - för att stöta (upp) dem'. Se K 1 n. 7.
dråo, ntr. dräoft 'dryg'. I 286.
eg. 'ju hårdare det var aska(n) och stora bitar'.
håints v. ' *hinka'. Om häints m. 'brunnsvev' och dithörande verb se I 151.
»stöta upp» kläder. Därvid användes en enkom klädstöt, klå'i4'it m.
stclit m.
snö,l prät. av snöyr 'kasta', I 252 A. 2.
i brå strek 'ett bra tag, en god stund, ganska länge', 1 81.
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pröft 'prövade = ansåg'. Fsv. pröva betyd. 14 Sdw.
fa"ra fråmm ve do 'gå 1. fara ned till stranden med dem' [se. kläderna, för
att skölja dem från en båt]. Fvn, fram bet. 4 (Frz.) 'fra det fasta eller indre land

mod seen'.
Mban,det. Om hå se I 204 samt nedan K 28.
I (15.Lj. framhölls det för mig 1920, att de ännu vid den tiden vid klädtvätt

sköljer (råik) kläderna från en roddbåt i en vik av sjön. Sedan de har »lagat upp
dem» ( = sköljt dem färdigt), så sätter de en leinggetå'ol 'långstol, långpall' tvärsöver båten och lägger de sköljda kläderna på denna.
skely sup. 'sköljt' till inf.
prät. skåek., skål
skåle), Verb. 54.
wifiri sup. 'vridit' (tema: wåir, wåir, wi"ri), Verb. 3.
söVen pron. 'sådan'; adv. 'sålunda, så'. Äv. elidena, se K 24n. 21. Är det
fsv. evadan(a). NLul. södän (Nm Ola typord).
Om pres. sg. formen håv 'har' se K 13 n. 4.
Kap. 21. Storstick-eldleiget

Meddelare: Gr. Lbk, Br. 1922.
Kap:s rubrik lyder på ökm.
I ordet i'llå' n. '*eldlåg,
(tjär)bloss, låga' ingår som senare led ett /å < */6gh, n., motsvarande no. dial. lög
n., gno log n. T. 387. Se I 104.
ko"ma fåoy 'ta sig fram, komma framåt'. Dahlgr. Gloss. har adv. fort i
betyd. 'fram, framåt', A. Oxenstjerna Brev 2:241. - Ty. fortkommen 'komma
fram, taga sig fram'.
nå släkt 'någon slakt, några slaktkreatur'. Om slåkt n. se K 20 n. 2.
Ici,åb m. '*klubb, vedklabb', h. 'avsågad bit av träd', I 176.
-trg'ira ntr. b.pl. Ob. sg. -tre 'trä(d)'. Beträffande lång- och kortvokaliska
former samt bortfall 1. icke bortfall av r <dh se I 220 f., 223 samt Äldre dh.
går a fåosen, går a stållo 'gå till lagårn, gå till stallet' för utförande av de
dagliga sysslorna där. Men: går ini fåosen då rörelsemomentet in i skall betonas.
Jfr längre ned i texten da di kåln ini-få' asen. Om både folk o. kreatur sägs ibland
t.ex.
inn a fåosen. Ex. nä hd"res prokken Klot, nä vilLr,i inn
a fåosen 'nu hörs kalven [som var på bete ute i hagen] råma, nu vill han in i fähuset (ugfr: nu vill han hem till sitt)'.
6a. Ordet rernma kan här nog även uppfattas som ett adj. med betydelsen
'som har rämnor', av ett *rynogh. Jfr att ösv. dial. (Na, v Nyl) har rimno(gär),
(P1) remnot, se V11 o. Wessm.
ko"ma si o'pa nå 'komma att tänka på ngt, komma på' ngt, hitta på' ngt'.
Jfr ty. auf etw. kommen 'komma att tänka på ngt'.
löyser m. '*lysare'. ösv. dial. har lysare i bet. 'ställning på golvet med
klyka, vari pärtan stickas' Wessm. (bet. 2).
kkio f. eg. 'klöv', här: 'i övre ändan kluven träbit'.
spfättla, se K 17 n. 33 träspjättlor.
ipi-tfö'rken 'i (eg. uppi) kyrkan', se K 7 n. 7.
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ö'vero '*övre om, ovanför'.
bökobå'o! n. 'bakbord'. Flera ssgr med böko- se K 4 n. 9.

ordagr. 'förrän det höll på [och] skulle börja brinna'.
mota -å' 'snoppa av' I 108.

vindstolpe, vinda, vindkrok el. stolpkrok, se K 16 n. 11.
låir f. 'lid, sida av spismuren'. Se K 2 text vid n. 45.
djera ve hendro ' *göra med händerna, handarbeta'.

Kap. 22. Skrädderiarbete
Meddelare: Väpl., Br. 1921.
tre och två = 3 m. och 2 dm.
må ha bru"ti - -. Se K 16 n. 18.
låg (fi) 'lägger (jag)' i st.f. lek, är ovanl., men används här genomgående
(4 belägg) av Väpl. Se K 17 n. 4.
skwängga m. b. pl. I hastigt uttal ej sällan ä i st.f. äi <1 frfr ng. skwäingg
m. '*skving, uppslag (på kappor, rockar), snibb'. Se I 151.
te'lekeYrd ra m. b. pl. '*teckeltrådarna', bör egentl. vara 'teckentrådarna'.
I W. Nilsen, Damskrädderi finns å s. 8 bland fackuttryck: »tecken-överföring
vid tråckling genom två el. flera stofflager av påritat mönster', och s. 230 f.
(Tråckling för första provningen) beskrivs, hur man slår i »tecken» före första
provningen, helst med dubbel sytråd. Detsamma påpekas hos H. Fröberg,
Handledning i skrädderi s. 66. Att vår texts ord avser teckentråd är tydligt. Det
påfallande g (blott svagt hörbart, se texten) och därav kakuminala t härrör
säkerligen från tråkke! 'tråckla', som följer 2 ggr strax efter samt från idéassociation med ordet tråckling. Att »slå i tecken», textens seti dåit te'kkekä'ra,
är ju den första tråcklingen en skräddare har att göra vid »skräddandet» av en
jacka, och teckentråd är alltså ett slags tråckeltråd. Min medd. hade sannolikt
aldrig sett ordet tryckt, o. därför låg det för honom snubblande nära att associera
det med tråckla, tråckling, tråckeltråd.
flera 'nedan, nedtill'.
häi! f.o.m. '*härd, skuldra', fvn. her& f., 1 139.
kråppo m. dat. sg; få"!i 'följa' styr dat.
våc/ m. 'vadd', yngre lån ur rspr. I genuina ök-ord har skett utveckling av
> å frfr ck/. Se I 125.
skåp, n. stäoft, a. 'brant, tvärt sluttande', <stå/p, I 242. Används spec.
om geografiska företeelser: i ståop bräink 'en tvär brink el. avsats (ned mot sjö,
älv)', i stäoft fell, beri 'ett brant vattenfall, berg'.
rinn v. 'rinna, glida, slingra fram (om t.ex. orm)', rinn opp 'växa upp
(om skott)', rinn åi 'falla av (om barr)'. Se vidare I 147.
ökm. har tilba"kas å fråmm för rspr:s 'fram och tillbaka'.
stelkå'nt m. 'stadkant'. 1:a leden stå- är den otoniga motsvarigheten till
starktonigt står m. 'stad = stannande m. m.', belagt endast i uttr. står i står 'stå
i stad, stå stilla (t. ex. om ögon på ngn som är mkt sömnig el. som suttit o.
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läst så länge att ögonen blir alldeles stirrande, så han varken blinkar 1. eljes
rör dem)' (no. stan,da i stad 'staa stilla' T. 702 stad n. 1). I vår text heter det,
att stadkanter sätts på rocken (på flera ställen), »så det inte går an ( = så man
inte kan) töja» kanten, alltså f. a. tvinga kanten att s.a.s. »stå i stad». I H.
Fröberg (se n. 5) påpekas s. 111, att man »pålägger stadkanten, som tråcklas i
mitten från ovan o. ned samt stofferas fast, varvid den hålles så kort som plagget
fordrar, för att man skall erhålla en skön form o. för att kanten ej skall sträckas
ut, när plagget kommer i bruk». Jfr texten, där precis samma synpunkt framhålles.
luka a. 'noga', har mot bruket i rspr. ntr-böjning. Ex. äint jer he sö nåoat
'inte är det så noga'. Se utförligare K 10 n. 28.
väingga eg. 'vingarna', h. 'axelvaddarna'.
he'ilå' y e heW y e '*härdögat, axelleden'; jfr den starktoniga formen
häil ovan n. 7.
14 prät. av lök 'lära'. Beträffande ä i prät. se I 222 A. 5, Verb. 59.
lil-pi'ker-grå'ot 'liten liten smul'. Om pi"ker se K 14 n. 3, gråot K 13 n. 3.
e'rrpknå'b m. 'ärmknubb(e)', om dess utseende se texten; knubb(e) se I
177.
bu'i bu'i (med halvl. -u-, ersatsförlängning vid bortfall av -gh-) <
bughin, sv. dial. bugen, Rz 44 b. Betyder 'rundböjd, buktad, svängd'. Märk ssgn
buitö'ke b.n. 'buktat innertak av gml typ' i motsats till brutitne 'brutet tak'.
Om sammanhanget mln bu'i och bio- i ordet biobai'nt 'hjulbent' se I 110 n. 8,
mln bu'i och bäo,,, båo, båon n.pr. 'Bönälven' se I 276 A. 4.
fnåsk n. 'fnask, fnas, skräp', I 174.
payr f. '*pöra, trasa', se I 253.
opa he"nar eg. 'på henne' (d.v.s. trasan).
Kap. 23. Garvning och sämskning
Meddelare: Garvarna Engm. och Brännm., båda boende i Brb., 1921.
Den del av texten som behandlar garvning utförd av överkalixbor gäller
garvning »gammalt tillbaka och nu (nov. 1921) också» enl. garvare Brännmark.
Sedan adv. o. konj. heter se"ran—san, se K 4 n. 2. Vårt kap. om garvning har många belägg på båda formerna. Enl. dessa samt mina övriga belägg
kan någon regel för användningen av se"ran, san knappast formuleras. se"ran
har urspr. varit den starkton., san den därur i svagton utvecklade formen.
Texten nedan har ngr tydliga ex. på starkton. se"ran, särsk. som adv. i meningens början. Men i dylikt fall any. ibland även san (se text.). Formen san
är belagd särsk. som temp. konj. i svagtonig ställning.
eg. 'nota'.
number m. 'nummer'.
måot pole'tto 'mot polett ( =mot avlämnande av kvitto på mottagandet)'.
Ordet pr m. är ovanl. i målet, har av mig belagts endast i smnhang med
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garvning. Samma ord pyr m. har Rz 174a med betyd. 'stort kar med vattenblandad höns- och hundgödsel, varuti lädret lägges att pyra (v.a. utdraga.
kalken) Ill-sk'.
vå'gska"va v. '*väggskava'. Se nedan om lapparnas sätt att garva. Prät.
vö'gskå'o, sup. v'egskOvi.
b!aka-nå'i 'slänga ned, kasta ned'. Verbet bkt"ka bet. även 'häftigt hälla.
el. ösa dt el. i ngt, stänka ikring (t. ex. med en åra), skölja (fönster, golv etc.
med mycket vatten), tälja ;iv (timmer)'. Se I 56, Verb. 25.
(14,aka-nei do) a ka7kkö'ren; längre ned i texten: se"ran sko di a-bli'rko, uti
swå'gbårkvdtn,en, ta di vgbråon. Prep. a (rspr. har i) + dat. anv. här f. a. beteckna.
tillståndet el. förhållandet vari ngt kommer. I K 31 n. 23: heva lölksti a å'istje'ldra
'lägga laxen i iskällaren [f. a. den skall hålla sig]'. Ytterligare ett ex: Utslitna,
liar skola av liesmeden först »dängas» med hammare f. a. bli lagom tunna, därpå
dragas i en kolässja f.a. bli jämnvarma över hela bladet, för det tredje sko di
nri a våtnen, för at hages, ini no viikoaci"- - skola de ned i vatten f. a. härdas,
i en vattenså'. Jfr går a fåosen, går a stållo K 21 n. 6.
8a. ordagr. 'men att kalklädret - -'. Jfr K 9 n. 8.
hår v. ' *håra, skava av håret'.
tjöyr_clo ni fråmi elven 'kör dem [se. skinnen] ned i älven, fram i från
landbacken ned i vattnet'.
i-å'tii,ngg 'i ordning', h. ugfr 'tills de blivit mjuka'; längre ned i texten
'riktigt'.
stag a. 'snygg, vacker'.
stretf v. 'sträcka' I 133, Verb 81. Härtill stre'tjje'imbe, stre'tjbo'kk,
se nedan i texten.
retfiuli! m. '*räcknagel' (se forts. i text.) till v. reti, fsv. rcek(k)ia I
n. 1, Verb. 52.
»kört dem bakom pulkan», d.v.s. släpande på marken.
gotåo -anäo a. ' *snöd, kal', h. 'fri från hår', I 274.
tå/It (nä) sup, till inf. teviop (ni) 'stoppa (ned)', Verb. 39.
i'nndråntsen adv. 'titt och tätt, titt och ofta, en och annan gång'. Även
formerna i'nndrosen, i'nndro-å-senn har belagts. Av inre-om och sen. ökm. har
äv. adv. o. prep. i'nndro <inre-om 'innanför, norr om' se K 4 n. 7, ösv. dial.
inndåråm,(m) prep. 'inom, innanför' V11. Men dessa har avseende på plats, ej tid.
m.
rå'infeta sv.m. 'renfett'. Målets feta svarar direkt mot no. dial.
(T.), ösv. dial. lita, täta (V11), se I 84. Jfr faitt n. 'fett', no. dial. feitt n. Se K 20.
n. 4, I 268.
få'inggerr'nda 'fingerändarna', där -enda är en »försvenskad» form i st. f.
det genuina rnda, I 140.
erk, 'alun', ini 6lovdtnen 'i alunvatten'. Se K 19 n. 13.
mein - - se"ti, pred. i pl. till subj. i sg. är ovanligt. Här torde växlingen
i detta kap. av »via och »man» som subj. ha inverkat.
slikt v. 'släta, göra slät, jämna'. Ordet finns i samma bet. i ösv. dial.

TORICRIAN

221

(Gkby), se VII. Finns äv. i rspr. i sam. bet. som tekn, term: dikta (läder), ty.
schlichten.
rålimli'tja b.f. '*remlycka, remögla', litf <lyckia f. 'ögla, hyska', I 154.
Jfr sweali'tja b. f. '*svegelyeka' K 1 vid n. 24.
belingg < *bainling m. '*benling, skinn som suttit från knäleden till
fotleden på ett djur', se vidare I 270.
hesa tr.v. 'basa, ge stryk, piska'. Se äv. K 14 n. 4.
/ nod on& v. '*ända om, vända om ngt så att motsatt ända mot förut vändes
framåt, men med samma sida uppåt', I 140, Verb. 38. Däremot sno om (the
etc.) 'sno om, vända om (tyget) så avigsidan kommer upp', snåo å stfinne 'sno av
skinnet = flå av skinnet på ett djur utan att rista upp det, kränga av det så
avigsidan kommer ut'. Se Verb. 64.
henn f. '*härna, tjockt och lurvigt hår, skinnet som flås av huvudet på
ett djur', I 137.
fellda b.pl. 'fällar', b. sg. /eld?), d. pi. felldo (K 4 n. 38). Fsv. fcelder m., isl.
feldr m. Även de ösv. beläggen hos V11 o. Wessm. har -d-. Anmärkningsvärt är.
ökm:s korta e. Äldre it' frfr id ger i regel i och bortfall av -d, t. ex. il m. 'eld',
dji/ v. '*gälda, kastrera (får)', tfil f. < '*kälda 'brunn', I 140. Tänkbart är att
ordet inkommit i ökm. efter öggn (-)c'eld> (-)il, i formen fäll, att ett -d- utvecklats frfr -n, i best. sg. (som använts vida mer än den obest.) samt därifrån spritt
sig till ordets övriga former. Av K 7 framgår att bönderna i ÖK förr på sina kyrkfärder om vintern, även vid - 40° kyla, ej använde »sängkläder» i släden utan
hö med ett hästtäcke över, och »därpå satt de, så många som fick rum». Detta
tyder på att slerafe'llda b.pl. 'slädfällar' relativt sent kommit i bruk. Ordet
föll saknas hos Rz. Vb har former utan d, se Btr Ob., Mu Ob.
Kap. 24. Torkrian
Meddelare: Sofia Henr., He. 1932.
kånn, n. 'korn, säd'. I övers. används 'korn', enär detta var det viktigaste
sädesslaget och det som frfr allt tröskades med slaga i rior.
bend n. 'band, kärve'. I övers. används 'band' genomgående.
lågt p. pt. 'lagda'. P.pt. har i ökm. sammanfallit med sup. och är således
eböjl., Verb. 129.
tål do a råien 'tagit dem [se. kornbanden] till rian [f. a. tröska dem]; da di
ha kimi-in'n a relien 'då de [se. kvinnorna] ha kommit in i rian [för att tröska,
se forts.]. Jfr K 21 n. 6, K 23 n. 8.
eg. 'grensle över', se I 268 n. 10; se även K 17 vid n. 2.
eg. 'mitt-i-stängerna'.
Om /åm& m. 'rotända m.m.' se K 3 n. 10, I 169.
tull m. '*tull = toppända, ax m.m.', I 165.
krcl'ma v. 'krama, trycka, pressa', I 106. k. nåi, ih,å'op 'krama etc, ned,
ihop'.
ata(-wårero) prep. m. dat. '*åt-åt, intill, nära' (varandra).
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stjaist ,•-• stjaisen f. < *skceiari < skceism(a) 'avdelning' i t. ex. stja'isng' k.
'*skesmatak', stjalisnclera '*skesmadörrar'. Se utförligare I 269 A. 9.
ne'ra adv., prep. m. dat. 'nedan, nedtill, nedanför'.
12a. Här hade man snarast väntat vö! 'varda' i st.f. b?di. Jfr K 29 n. 23.
ei,1 thdvningg f. '*åthavning' el. hkophdvningg f. '*hophavning', båda
orden betecknar 'den del av muren där avsmalnandet upp mot murpipan
börjar'. Se utförligare I 232 n. 1.
el. 'då de då ha haft fänzligeldat'. Se K 40 n. 51.
a'inkoa a. '»enkomma*, särskilda', följt av sbst. i ob.pl., här tri'skkWir.
Se äv. K 10 n. 2.
ve-slö'ino dat. pl. best. 'med slagorna', till sg. s/ö"o f. 'slaga(n)', I 62.
Jfr sno omm itr. v. 'sno om, återvända' och da ha di snetott e - - 'då
ha de snott det =vänt det [sc. raderna av kornband] så undersidan kommer
uppåt'. Jfr K 23 n. 27.
eg. 'och det har skolat gå i ordning med [att] slå'. Verbet skola har här
betydelsen 'måste, böra', sål. ugfr 'man skulle ( = måste, borde) sköta slagorna,
efter ett visst rörelseschema'.
Igben b.m. 'klubben i slagan = slagans nedre hälft', äv. kallad slöokkVb
' *slagu-klubb'. Om kkib i andra ssgr se I 176 n. 10.
låok f. 'lucka' ( </lika) I 241.
sö'dena adv. 'sålunda, på sådant sätt', se K 20 n. 19.
21a. el. snarare 'haft färdigt uttröskat ur !mimen'.
. ) = med slaga befria kornet från agnar, sedan man
tåin v. 'tina (korn
förut med slaga tröskat loss halmen'. I 231.
säl v. 'sålla' I 205; fsv. såld är ntr.
sål m.
må/ m., best. målln, 'målla, svinmålla' förutsätter ett äldre *mälde in.
Jfr att även Mp mållä utgår ur -a/d-form Vestl. 101, liksom ock vissa ösv. former
återgår på ett mald- enl. Danell Nucköm. 132. Se f. övr. I 131 Anm.
stjela ä ' *skela av, för hand rensa bort från ytan av sållet med kastad
säd sådant som varit orent (halmstubb, halvax o.d.)'. Det sålunda utrensade
kallas stfina sv. m. '*skele'. Målet har åtskill. ord av riva-typen där ögg 1> å' uteblir på gr. av frfr vokalen stående stf-, tf-, se I 88. Rz 584 b skela v. bet. 3 Hs.
S. Larsson 56 skele in.
trisknä'ingga b.f. 'tröskning(en)'. Om andra subst. på -nä'ingg se I 151 f.

Kap. 25. Tröskning förr
Meddelare: Br. S. Fredr., Ö.Lj. 1936.
eg. 'under taket över hela'. Adv. iviha'li 'över hela, helt o. hållet' (om ngt
tekkt ve sniro 'taket är helt o. hållet
som övertäcks av ngt, t.ex. tEke jer
snötäckt'), se I 270 A. 10.
fikk, h. = 'måste'. I nästa mening fikk 'kunde'.
isa-gå'ken 'ut på golvet, utefter golvet'.
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eg. 'snodde axen mot vartannat', d.v.s. mot axen i första raden, sål.
mot ax och *lomm mot *lomm. Jfr K 24.
ve-slö'ino eg. 'med slagorna'. Se K 24 n. 16.
5a. påsa 'vid pass, c:a'.
Om (slag)klubben se K 24 n. 19.
Dylika skinnlänkar kallades löyre '*lydet' el. släolö'yre '*slagu-lydet',
av en annan meddel. (1922) beskrivet sålunda: löyre jer in stjinla'ingk so bäind
ihå'op vårt å klåben uti slö"on ' *lydet är en skinnlänk som binder ihop valen o.
klubben i slagan'. Om det sannolika sambandet min *lydet och ljud, ljuda se'r
248 A 1. Ett annat namn för samma sak är skö"ko f. '*skakan', se ib. samt I
62 n. 6.
'en hals i valen', den smalare delen av valen som skinnremmen knöts.
omkring.
stru"ko sv. f. 'det som man vid tröskning tröskar år, sål. en oredig blandning av sönderslagen halm och sädeskorn'. En ön-utvidgning till ett sträk el.
strök n.; sv. dial. stråk n. 'efterräfs efter skörden', 'oredig o. trasig halm', båda.
från Sdm (Rz 686a). ökm:s stråk n. (samma ord som föregående) betyder
'snickarverktyg varmed man stryker laggrand i träkärl, laggrand i träkärl,
fiolstråke' I 103, dess stru"ko sv. f. betyder oftast 'litet ämbar att ha brynstenen
(strå'okstdin *strykstenen) i' I 111. Målets stråk n., stro"ka sv. m. 'mindre fors,.
strömdrag' I 108, stru"ko sv.f. samtliga till stråok v. 'stryka'.
'snodde om det - - tröskade - - andra sidan'. Samma sak i K 24 n. 17.
lil-stru"ko 'det man fick vid tröskning av kärvarnas andra sida', det blev
aldrig så mycket som stru"ko.
räinsl f. '*rinsl, stort avlångt grovt såll på fot, anv. vid sållning av säd';
räinsl v. '*rinsla (säd)' I 150.
12a. el. kornet som är urtröskat ur halmen kå'nnclro"sa '*korndråse, säddråse', dro"sa sv.m. 'hög av tröskad men
orensad säd' I 105. Jfr K 6 n. 20.
djera-ti'l(l) ' *göra till, rensa (säd) i kastmaskin o. sedan i såll'. Jfr djerao'pp 'rensa (fisk)'; däremot är rains fisken, eg. 'rensa fisk', enl. flera medd.
'fjälla fisk'.
kå'oi' ora b.pl. 'kojuvren'. ior ior n. 'juver' I 283.
rrncle b.n. '*randet', stillrg' nde ' *såll-randet', en vid ring, drygt 1 kvarter
bred, av asp el. björk, som böjts ihop o. fästs ihop med rottågor. I detta *rand
spändes kojuvret, o. därpå sveddes hål vid hål i juvret, så det hela blev ett såll.
- Jfr rinnd n. '*rände, hattbrätte' I 140.
tå f., fvn. tåg f., 'rottråd av träd' I 205 f.
ri'ktit 'riktigt, drygt, väl (1 aln)'.
Kap. 26. Om Hällans och Hedens fäbodar
Meddelare: Gr. Lbk, Br. 1921.
1. hella b. pl. 'Hälla-borna m. o. f. (eg. 'hällarna'), hdiren b. pl. 'Heden-borna'
m. o. f. (eg. 'hedarna'). Det heter båo opa-he'llo dat. sg. m. 'bo på Hällan, d.v.s.
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i byn Hällan', båo opa Min -n, dat. sg. f. 'bo på Heden, d.v.s. i byn Heden'.
Det senare namnet är grammatiskt klart: håi(r), best. sg. håira, 'hed', kartans
namn på byn är Heden. Beträff. det första namnet, så pekar formen opa hello
på ett mask. ord *hell. Men kartans namn är Hällan. Vid forskningar i gamla
kyrkoböcker, prästgårdsinventarier, »kyrckiones upbördh» m. fl. i Överkalix
kyrkoarkiv har jag funnit följande belägg: 1639 på Hällen, 1652 på Hällen,
1662 på Hällan, 1673 på Hellan. På ökm. heter det alltid opa hello, men så fort
en ÖK-bo talar svenska, säger han »(bo) på Hällan». Byn ligger på en låg, täraliken flat, vidsträckt häll, nära älvnivån. — Sdw. har häl (häll- frfr vok. i änd.)
pl. -ir, -ar f. och na.? I Supplem. finns häl, häll pl. -er f. och m. (med hänvisn.
till J. Sahlgren Namn och bygd 1:63). I ökm. måste det ha. funnits ett hell m.,
som lever kvar i detta opa hello o. måhända i twörhe'llvå'g m. '*tvärhällvägg,
tvärbrant i berg'. Att namnet på kartan blev Hällan i st.f. *Hällen beror kanske
på senare skrivningar med -a- i officiella handlingar, vilka skrevs av präster o. a.
skrivkunniga personer som väl oftast var utsocknes ifrån och ej kände till dialekten. — De best. pl. hella och håiren ger intet entydigt utslag. Om i ökm.
benämningen på en bys invånare i ob. sg. slutar på kons., får best. pl. oftast -a.
Eljest oftast -en. T. ex. Bränna (brenn,,,,brenna ,,, opa brenn): in, i brenn 'en man,
resp. kvinna från B.': brenna 'Bränna-borna'; Jock (jåkk): in, i jåkk: jaka;
-je"rev):
Kangis (kånngges): in, i kengges: kånngesa; Kölm(järv) tjö'lemje'rv
in, i tjälent: tjölma; Grannäset (grene"se): in, i gre'nne's: grenesa. Däremot t.ex.
Heden (Mim): in, i håi: håiren (där stammens -r- <dh framträder intervokaliskt);
Landet (lånndi): in, i lånndi: lånndi(en); Mjaaskatan (mi'lasketan): in, i mi'laska"ta: mi'laska'taen. Bland avvikelser må nämnas: Alså(n) (d'Ilsa): in, i d'llsa:
bi'llså' era; Svedjan (stvi'ria, halvl. -r-): in, i swi"ri: swi'riera (halvl. -r-); Lanså(n)
ndza firma): in la'indza, i la'indze,sk: la'indza. — En annan möjlighet, rent
grammatiskt, är att opa-h,e'llo skulle vara dat. pl. f. 'på hällorna'. Fem. sbst.
har i best. dat. pl. -en el. -o (se t.ex. K 29 vid n. 5 uti måsko 'i maskoma',
K 31 ve be"ge fe'rio 'med bägge färjorna'). Men inga äldre skrivningar av byns

namn i plural form har påträffats, och alla kartor jag undersökt har bynamnet
i sg. — Ökm. har även ett hell f. 'spiselhäll', opa helk 'på spiselhällen'.
l a. böyn idjek'ni 'byn igenom', idjö"ni adv. här. Jfr K 1 n. 8. Prep. (i)genom
heter djö"nongg djö"no, djö"ningg djö"ni, med dat. Ex. e kåm vdtne
djö"nongg tiken 'det kommer vatten genom taket', så fåo ei djö"ningg
låss° 'så for han ned genom forsen'.
biste'mme sup. 'bestämt'; verbet har oftast böjning efter 3:e sv. konj.,
Verb. 66.
djit v. 'gäta, valla', med ögg d >i på gr. av dj-, I 222 A. 4.
stå'nbå'ongk f. '*stannabunke, bunke i vilken man sätter mjölk till fil'.
Till stån < staäna 'stanna, bringa (mjölk) att stanna', I 69 med n. 3.
4a. tjår 'kärra' är i ökm. ntr., I 139.
sökera best. pl. till sak, -a 'sak(en)'. I b.pl. har även belagts såkra Gr.,
Ö.Lj., såkren Hvj. Jfr K 40 n. 29.
Lomben n. pr. 'sydligaste (ibland uttorkade) ändan av Sandsjärv. Appella-
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tivet låomb m. 'liten sjö, nästan avsnörd ände av större sjö', ofta med bibegreppet 'så grund att den tidtals är uttorkad'. Sannolikt lån från fi. lompolo,
lonvpalo, I 184 A. 1.
tre'skkr ge b. n. '*träsk-lagget'; låg ( <19gg) är f. i betyd. 'laggrand i träkärl,
nedre delen av tunnstaven med skåra i', men oftast ntr. i betyd. 'strand, kant
av sjö o. d.', dlå'ge b.n. 'älvstrand', tre'sklå'ge (se text.), twåkr g n., f. '*tvärlagg,
tvärdjup nära strand i älv el. sjö, brant utskurna sidor i en *hålbäck', se I 182
med n. 12.
aindj n. 'äng' <fsv. cenge n., I 142.
big Csa - - som i brig 'bygga utåt [se. sjön] som en brygga'. Om i"sa
som riktn.adv. och riktn.prep. se K 1 n. 15, K 10 n. 5.
lind v. '*lända, landa (båtar), landsätta (personer etc.)', se K 10 n. 15.
sma-piker(-fö'nstra), jfr K 14 n. 3.
1 1 a. ha hövi sett 11i1e til-stö'n, jfr t.ex. K 24 n. 14. Utförligare K 40 n. 51.
atji n. här 'skäl =4 kannor', <fsv. skicel n., I 189. - hå dråi 'har dragit har rymt'. Se Sdw. dragha 12) 'i sig bära el. innehålla, rymma'.
buri-frdmm do ini-bä' to. Om frcimm 'ned till sjö, till älv, till strand' se
K 20 n. 14, K 23 n. 10.
wel'ilgrå'b f. '*vil-grubba, vilsänka'. Om gr& f. 'grop, sänka i marken,
dalsänka i berg' se I 176.
e '*vil-låget', uti wäil-klen d. sg. Ordet är här klart ntr., eljes i
regel fem. Gno. låg f., I 205.
15a. friare: för att där har funnits något omkullfallet träd.
skräoft 'trevligt' (: skrtlop a.), se K 8 n. 18.
i senare äro 'under senare år', i se"nare tåiro 'under den senare tiden'.
Senare måste vara lån ur rspr. Adj. sen heter glin, komp. säinan, sup. säinest.
ha sett 'ha satt'. Hela temat av se% 'sätta' har i-omljudda former. Jfr
fsv:s ce-former i prät. o. p.p. Aschw. Gr. § 549. 2b, Verb. 52 f., K 13 n. 18.
'och dörrarna vända', kan också betyda 'och vänt dörrarna', med ha i
meningens början som underförstått hjälpverb till snåott 'vänt'.
bökro eg. bakre-om.
eg. 'för hela några år sedan'. Om ha"li se K 1 n. 8.
dje"ra di äint fa"ra 'behöver de inte fara'. djera 'göra' används i nek. el.
fråg. satser i betyd. 'behöva, vara nödvändigt att - -, måste'. I K 19 n. 14 om
färgning av anilint: di djå,ol äint (Inne heva våtne uti gråytv, 'de behövde inte
annat än hälla vatten i grytan'. Se äv. K 4 n. 10.
(fara) så tetto '(fara) så ofta, så tätt på vartannat, så titt o. tätt'. tetto eg.
en dat. pl. tettom <lev. thättom (finns hos Sdw. men som adj.). Ur äldre former
på -om utgå: ståndo 'stundom', -låndo ,,, -å- -'1undom' (i åtskilliga ssgr. t. ex.
so'malåndo 'sammalunda', ö'rolåndo 'annorlunda', mö'nggolåndo 'mångalunda,
på många sätt), ainko 'enkom', djö"no 'genom', djetnto 'gärna' (I 194), tu
hafro '*till halvom, halvvägs, till hälften', dito
'*ilom emellan, tidvis,
15 - 598882 C. Pihl
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stundom, mellan sjukdomsanfall, mellan regnskurar' (I 229), (Btr Ob äh"),
a-mö'n,tto '*å mörgnom, i morgon bitti' m. fl. adverbiella uttryck.
24. < (h)i88-ät 'bortåt, nära nog'.
Kap. 27. Tjockmjölk
Meddelare: 0. Henr., ö. Lj. 1920.
Talvirova, uttalas med oaspir. t el. tonlöst d, by belägen mellan Ö. Lj. och
Ha., VSV om byn Skröven.
Bredseludden, på ö. stranden av Kalixälven, c:a mil ovanför polcirkeln.
smekas v. dep. 'smaka', Verb. 111, 133.
Springkälla, beskrivs som så sjup, att man kan driva ner långa störar i den,
och vattnet i den bubblar och kokar, och den håller sig öppen så gott som hela
vintern. - tji/ < fsv. keelda. Som motsättning till sprä'inggtfi'l anv. ofta lod'itp,'/
'kallkälla', I 140.
håles, hålls v.dep. 'håller sig', Verb. 138, 141.
gått su 'så gott som'. Jfr i satsens början so 'som' rel.pr. Formen su representerar äldre uttal, utgår rimligtvis ur -u-form, se I 186.
korna slå, jfr K 1 n. 7.
Om stinngran se I 147 n. 12, frödgran I 273 n. 12, tjörgran I 189, Rz 737a.
går n. och f. '*går, årsring, savring', I 204 med n. 16, 17. Härtill grå'ogå're
'*grovgårad' (se texten).
till pos. stö"ra 'stadig', I 63.
Kap. 28. Båtbygge
Meddelare: N. E. Joh., Gr. 1921.
Med inclömana förstås husgerådssaker, möbler, inredning (i båt räknas hit:
skott, åror, öskar, styre, *bakroskotten), inälvor (i djur o. människor), fjäder o.
halm i bolstrar o. kuddar. Som motsats härtill står utanå,clöman,a. Se vidare I
251 med n. 1 och A. 11.
eg. *blötna, I 113.
vrång 'spant i båt': wångg f., wengger ob.pl., wenggren b.pl., I 128.
hå'okswg'ngga <hilkswrangen. T. 225b har håk n. 2 'brat krumning, ister en
brat, indboiende bue, skarp kurve'. halokswg'ngga (namnet gäller främst den
främre spanten, medan motsvarande spant i aktern oftare heter bdkhtroksw(nggot)
är den spant i båten som är skarpare inbuktad än de andra. Se bild 40. 5 i Högbergs Fiske i Lule skärgård, Sv. Lm. 1926, H. 5, där det tydligt syns hur mycket
skarpare buktad h. är än de övriga spanterna. Högberg påpekar om ht °syre' ngren,
att det är 'särskilt kraftiga vränger i fören och aktern'. I lulem. htosvre'ngren.
torde ett -k- ha fallit i den svåruttalade kons.-kombinationen -bryr-. Ett *husvrång i lulem. skulle ej ge någon rimlig betydelse.
skåt m., sko"ta ob.pl., I 103, 108 n. 1.
så'orbrncl n. 'sudband', I 242.
hd m. '*hå, årtull', 1 204.
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åistn b. m. '*östen, stället i bakstammen där en båt öses', I 281 n. 6.
eik/å'on 'årdon'. Om betyd. av don se K 1 n. 1.
ecilå'mmen b.m. '*årlommen', se K 1 n. 24, I 169.
ti"ra v. 'tjära', I 191.
Oenerell anm. till kap. Båtbygge.
Benämningarna på några av båtens olika delar gå något isär i somliga byar.
Beträffande Wir. 'kölen' framhölls i O.Lj. (1920), att bdkatkViten '*baksköten,
bakstammen' i båten utgöres av en grov tallrot, som skarvas i kölen. Se vidare
I 280 med n. 10.
Fram- i ssgrna *framknaft, *framhå, *framskott, framstam etc. heter på
somliga håll i regel frårn-, på andra håll fråma- '*f ramman ' , i en del byar ha
båda formerna belagts.
Första spanten i framstammen, som på Gr. kallades frdmaknd'fk, (se texten
ovan), i Bredtr. (1920) frd'mknd'ftii, hette t. ex. på Hä (1937) torngga uti frOlimstå' mmo (motsvarande i aktern kallades wrgga ipi bdlestå' mmo). I O.Lj. (1920)
ansågs, att frei'm(m)aknd'itti, är en slå, skarvad mittpå, som sitter i frålmstå'mmo;
den är gjord av krokig tall el. björk o. skall vara »till att dra upp båten i». Ordet
knOift m. hade i ö.Lj. däremot betydelsen he so en sit opa i bålestei'mmo dan stöyr
'det som man sitter på i bakstammen, då man styr'. Samma sak, 'det triangelformiga sittbrädet i aktern på båten', hette i Svb. och Gr. bdik-knd'ikt 'bakknaften', medan detta ord i Bredtr. (1920) avsåg 'slån tvärsöver ini aktern på
roddbåten'. — Om ordet knaft i delvis andra betyd. se Btr Ob, S. Larsson.
knl"ven (knevert ipi frtimstå'mmo, knå"ven, ipi beikstå'mmo) '*knavren (k. i
framstammen, k. i bakstammen)', enl. min sagesman på Hä 1937 benämning
på 'den del av kölen som sticker upp som en knopp el. knapp ovanför relingen
i fören och aktern', bör vara samma ord som Lind knafre 'stämskruv på spel',
V11 *knxver 'handtag på lieskaft', T. knavr m. 'knap paa en dor, paa et kuhorn'.
I ökm. har knever m. i allm. betydelsen 'hjuleker'. Se I 66.
*Huksvrången. Enl. trovärdig uppgift från La. 1920 kallas i La. båda *huksvrängerna för hei'olcswe'nggren (utan båk- för den bakre) o. görs av krokiga
tallar, av tå'llti'r *talltjör (se närmare I 189 n. 6 o. K 27 n. 8), de sitter framtill
(frdmma) o. baktill (bå"ki) i båten, o. framroskotten (frå'mmara'oskåk) o.
bakroskotten (båkrå'oslcåtv.) ligger på dem.
båkskå'tv, 'trekantigt sittbräde i båtens akter, vilar på bålchte okswå'ngga,
och är mindre än sittbrädet i båtens för' Mkj. 1920. Enl. texten ovan (Gr. 1921)
skiljs mellan bdkskå'tv, och båkknå' fkt.
båkrå'oskåttt ' *bakroskotten, liten låg pall i båtens akter att sitta på då man
ror, den står på långskottarna vid bakre håarna'. Jfr uppgiften från La. 1920!
Håarna 'årtullama'. Av äldre, omdömesgilla OK-bor ansågs, att Jul avsåg
endast den främre årtullen, medan den bakre hette tull. I allm. används dock
ordet Jul (jämte tull) även för de bakre håarna, men de båda slagen skiljs åt
genom framförställt fråm-, 'Kimma-, resp. båk-, båkk-. I Mkj (1920) kallades den
bakre hån båkrå'ohå'n ' *bakrohån'. På Hä (1937) användes även förkortningarna
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fråmma ob.sg., resp. båkk ob.sg. Framhåarna går i ett med sudbandet och är
riktade akterut. Bakhåarna är fastspikade på insidan av sudbandet och står
tämligen vinkelrätt mot relingens riktningslinje. — ~rna görs av björk.
Håbandet, hå' bö' nn,cle, är ett starkt vidjeband, som sticks genom ett hål tvärsigenom hån och knyts till, och genom denna vidjeögla sticks åran in.
Sudbandet, 'list omkring relingen på båtens insida', heter i regel så'orbk"nde,
med kvarstående r < dh, i Bredtr (1920) och Mkj (1920) dock så' obr'nde
Båtsud, bå'tså'or f. 'reling'.
Årorna görs av gran f. a. vara lätta.

Kap. 29. Hur man binder nät och fiskar med dem
Meddelare: V. Lund, Ta. 1921.
'*rummare, mer stormaskigt'. Adj. rån?", fsv. rumber, anv. speciellt om
nät med stora maskor f. a. fånga större fisk i, ss. braxen och gädda. Motsatsen
är treingg-neta 'trånga ( = småmaskiga) nät'.
låin f. 'lagn =nät med stora maskor att fånga t.ex. braxen och gädda i.
Se nästa mening. Utvecklingsgången i ökm. hos ord av typen fsv. lag/in, d.v.s.
äldre å frfr ghn behandlas I 68.
För rspr:s ord små har ökm. små, ntr. smatt, komp. smkr, sup. smekst. Obs
även formen de småe 'det *småa' K 3 n. 7. Komp. smör har regelb. utveckling
av ä. ce > å frfr rr (I 139), i sup. smekst (fsv. smcPster, isl. smckstr) föreligger vokalförkortn. frfr kons.-grupp samt k-inskott.
stjöyta b.pl. ntr., se I 259. En annan meddelare (N. E. Joh., Gr. 1921)
beskriver *skötet på följ. sätt: stjöyte jerftivå'onin, i net so ve brclok ha, da ve
fåongg låien. di je"ra midfi små, fin å sud, de derj.teta '*skötet är *löjvåner
( = fiskedon för löjfiske), ett nät som vi brukar ha, då vi fångar löjor. De äro
mycket små, fina och svaga, de där näten'. Beträffande våonin se K 6 n. 9.
tgil, b. sg. tåilizt, b.pl. tala 'teln = kantrep i not och nät'. Om ökm:s ob.sg.
utan -n, se I 148.
oanitö'ilk '*ovanitelnen, övre telnen' (äv. överetö'illu), motsvaras av
nuet/e-Vizi (och nera- 'nedan-') 'nedre telnen'. Täml. vanligt i ökm. är o"ani
*ovani såsom motsvarighet till rspr:s över-, övre. Ex. oaniddillu (föråldr.)
"ovanidelen, lintyg' (motsats neraddillu '*nedandelen, byxor', ordet är föråldr.), oanitjå'ika b. f. 'överkäke' (heter äv. oanatjdika *ovanåkäke), oanila"kan
'överlakan', oanilå'ir 'överläder i skodon', oanitå'nn f. 'tand i överkäken', oanisdira 'översidan'.
neveti'll '*nåvertylla, nätflöte av hoprullade näverstycken'. till f. *tylla,
som har grundbetydelsen 'ngt sammanrullat', anv. jämte bröa% *brödtylla
'*gåstylla, hoprullat
som benämn. för 'hoprullat tunnbröd'. Andra ssgr:
färskt tunnbröd med smör på', je'ufi'll '*järntylla, tjockt och grovt hopsmitt
järnrör', ö'gtell '*äggtylla, fågelholk för knipor (gjord av ett stycke av en som
en tunna rund ihålig trädstam)'. Se vidare I 155.
twaingg ihå'op '*tvänga ihop (nävertyllor) =med tågor av björk- el. tall-
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rötter stadigt sy ihop (tvinga ihop, snöra ihop) de med sten fyllda nävertyllor,
som anv. som tyngder i nedre nättelnen'. Se Verb. 38.
Eg. b. sg.
vcionin,en '*vånerna, jakt- el. fiskeredskap'. Se ovan M'ivå'onin n. 4 samt
I 217.
Mit '*flöta, bringa att flyta', Mit n. 'flöte', I 279, Verb. 73.
neveti'lln b.pl., ovanlig form, det regelb. är står enncla opp 'står lodrätt (i vattnet)'.
(ret,o)smän '(ro) långsamt'. Av fsv. smcim, med dissimilatoriskt n för m.
Se I 205 n. 19. Andra ex. på anv. av smån: h,cin so gär_smån, Mn kåm saint frlim
'den som går sakta, han kommer sent fram'; da n spinn, skå n tro"ra krä(i)nggt
ve fö'tero å fa"ra smått ve hendro,ånnas våg aitt lclit so hå'oehä're å ånne so märalcr re

'då man spinner, skall man trampa hastigt med fötterna o. fara (=' arbeta)
långsamt med händerna, annars blir en bit [av garnet] som ett huvudhår o. den
andra som ett märrlår'. (Talesätt.)
mokka b.pl., belagt endast i uttr. 81a-mo' kka 'slå *muckar' med betydelsen 'slå tvärkorkar med nätet f. a. lura in fisken i detta' (se texten). Lån från
fi. *mukkaa v. ( mukata) 'slå, smälla, rycka' etc., som substantiverats och då.
uppfattats som b. pl. På formen mokka har sedan en ob.sg.m. mokk bildats.
Om *mukkaa se Wessm. Främm. inflyt. 75, 260. Substantivering av inf. förekommer i ökm., t.ex. ?ta v. 'äta', s. 'mat, föda', K 8 n. 10, K 9 n. 7, dje"ra v.
'göra', s. 'göra', sma"ka v. 'smaka', s. 'sup, brännvin' K 9 n. 11.
rgik, inf. re"ka, här itr. 'driva med vatten och vind, flyta omkring', tr. i
betyd. 'driva in, sticka in (en nål o.d.)', se I 73, Verb. 14, 15, 19.
clitb f. '*dubb, träflöte till nät, mjärde, ryssja, krok o. rev'. Se I 176 n. 7,
äv. 279 n. 2.
17a. kwelan(a) b.pl. till sg. kwäil m. 'kväll', I 140 Und.
Se K 1 n. 7.
bui <bughin 'böjd, rundböjd, buktad', urspr. ett p.pt. till en ä. inf.
*biftgha. Jfr målets bioba'int 'hjulbent', I 110 med n. 8. Se K 22 n. 20.
mögn,d tr.v. '*mynda (båten), ro baklänges med (båten)'. Se Rz.
d'ogrtl'ires '*o-gredas, trasslas'. Om gräir 'reda ut (trådar i väv, garn etc.),
se I 264, om cl' ogrä'ires Verb. 110.
netic1K sta här b.pl. ntr. I regel är både dfist och netidji'st f., se I 145.
bli = varda heter vq, medan brcii är 'bli = förbli'. Detta gäller i gammaldags
ökm. De yngre övergår mer till bgi, genom påverkan från rspr. Min sagesman för
detta kap. var född 1894, alltså 27 år, då texten nedskrevs 1921.
Kap. 30. Not och noffiske
Meddelare: Gr. och C. 0. Lbk, Br. 1921.
1. Vanlig tråd spinns medsols, tvinnas motsols. Nottråden däremot spinns
motsols, tvinnas medsols. Nu för tiden köps tråden färdig, utom möjligen på
några avlägsna platser, där de ännu (1921!) gör den själva.
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kår v. '*korra, knuta sig, särsk. på gr. av för hård tvinning (om tråd el.
garn), I 180, Verb. 50.
wera m. '*vrede, (i allm.) kort o. tjock stör (any. ofta som hävstång)',
I 85 f.
uti witssE nndo '*uti vassändan, i den vassa ändan'. På samma sätt t. x.
trå' nnggne"ta '*trångnäten, (de) trånga nät(en)' K 29 n. 1.
mitt å eg. 'mitt å'.
twill om (nåla) 'vända om, snurra om'. Se K 1 n. 27.
hål ånn 'hålla på' att' i betyd. 'fortsätta att - -'. Jfr ty. anhalten 'fortfara, hålla-i", t.ex. der Regen hält an 'regnet håller i' (Auerb. Sv.-ty. ordb.,
3:e uppl. s. 519a).
di'opt, rspr-påverkad form för det genuina di'oft 'djupt'.
fga m., gina b. pl. '*flå'. Om dess utseende se forts. En vanlig ssg är tre/lä'
'träflå', varom se I 204 n. 14.
/enggot a. '*långott, långlagd, avlång', på ök-svenska »långaktig». Målet
har även a. lenggo '*långog, avlång, långsam (av sig)', samt ett adv. lånnggot
'med långa tag, med långa steg' (t. ex. en stäi leinggotdäji/åor 'han steg »långaktigt» där han for = han tog långa steg, där han gick'.
twör a. 'tvär'. Om labialiseringen c'k >6 se I 70 Und. twör syftar på flän.
tjåillti skä vara trengg 'kilen skall vara trång =småmaskig'. Motsats
rdmm, se K 29 n. 1.
jema ihåop 'sy ihop', lån från fi. jamaa 'hopsy' Wessm. Främm. inflyt.
262. Se I 58 A. 3.
*ovanisida, se K 29 n. 6.
tzebor ,-tu"por är fi. tupuri 'nätflöte, notkubb m. m.', se I 112 A. 4.
trekgå'b ' *träklubb, avsågad bit av träd'. Om k/ab se I 176.
("vero ' *övre-om, över, ovanför'.
kaPiå' dj e kåghå' dj e '*kalvhugget, öppningen i notkilen, där fisken går
in i noten'. Se I 182 med n. 9, samt beträff. a å I 121.
gärs fflyt, lera nÖyt 'gå nöta' resp. 'fara nöta' =gå el. fara i avsikt att, för
att dra not'. Se K 1 n. 7.
a"?a, samma ord som V11 5 *ala 'reda nät till utsättning i sjön'.
gråkt '*grubban, djupaste stället i sjö o. älv' (se K 2 n. 32) och därför
särskilt lämpligt för vissa slags fiske.
i'sa här riktn.adv. o. prep. 'utåt (sjön, djupet, forsen)'. Motsats eiti a"li
adv. o. prep. 'åt-i, mot (land)'. Se äv. K 10 n. 5.
man här 'så långt som', är egentl. den temp. konj. medan 'så länge som'.
Om formen man ur ä. niAdhan se K 4 n. 2.
tjisk v. är fi. kiskoo 'riva, slita, rycka, draga' Wessm. Främm. inflyt. 42,
260.
tOrev v. ' *törva, dänga, slå till', I 158.
åta a"tat prep. '*åt-åt, mot, i riktning mot'.
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Kap. 31. Laxgårdsbygge och laxfiske
Meddelare: Klara-Johan, Grb. 1921.
i förei're '*i föråret = förra året'.
i'sa 'utåt'. Den i K 1 n. 15, K 10 n. 5 och K 30 n. 22 framhållna skillnaden
mellan i"sa och ceti ät, när det gäller rörelse till och från vatten, resp. land,
är mkt karakteristisk för ökrh. De båda orden särhållas bäst i ställning som
riktn.avd. I K 31 finns flera belysande belägg: i"sa fra störoså'do birt ve a slå
skö/te — — går fra länden å i"sa ta -kJ' ren 'skaftet
skötte 'utåt mot älven —
— — går från land och utåt till karet', uti de 'Ondo a skdften so går i"sa fra
lönnden 'i den ända av skaftet som går utåt från land'. Vårt kap. innehåller
även ex. på i"sa och ceti som riktn.prep.: gräinden sko setis måot båk) — — tul
ati-kö'ren 'grindarna skola sättas mot *bålarna — — fram till karet', kema
isa-lä' nnden 'komma i land'. I sista ex. hade man väntat eti. Jfr råo ati-ldns
'ro i land'. (ta) eti med dat. anv. även i andra sammanhang för 'intill, fram
till': kem,a a"ti sainggen 'komma fram till sängen', e kåm näir ati-bå'to he so lit
'det kom nära intill båten det som lät' (om sjörået, K 40:/5), djik ati lö"ron
'gick (fram) till ladan' samt lä Miswean ati strainggo 'lade hösvegen bredvid
(hö)strängen' K 1 n. 22.
störoså'dta, b. m. *Stadusudden. »Utåt från *Stadusudden började vi då att
slå skaftet». störoså'cln är belägen på Kalixälvens västra sida, mitt emot Grelsbyn. Namnet står icke utsatt på några kartor, udden är nog för obetydlig för att
anges där. Det var från denna udde, som grelsbybomas laxfiske sedan gammalt
slogs ut mot norra ändan av Starrholmen. Textens stö'ro- och ökm:s stö"ro f.
'*stada, stad el. kant på väv, tvärsida i not el. nät' (I 62) bör vara samma ord,
en -a (motsvarande urg. -ön) utvidgning till fsv. stadh n. 'kant (t. ex. av väv),
åkerkant, sjöstrand, jfr jy. stade 'landningsplats för båtar'. Se T. 702 stad n. 2
samt EIq. störo- i textens geografiska namn betyder rimligtvis 'landningsplats
för båt', el. 'utgångspunkt o. landfäste för laxgårdsbygge'. Tyvärr är detta belägg det enda jag har för ordet i dylik användning, varför inga jämförelser inom
dialekten kan göras. Rz 668a har emellertid samma ord stödu f. i ssgrna dikesstödu 'brädd av ett dike', våga-stödu 'vägkant' Vb. I betyd. 'stad på tyg el.
väv' finns ordet *stada i t.ex. ganska många vb. dial., se S. Larsson 67. — I
störoså'cltt är -s- oklart. Trol. är det hiatusfyllnad mln u och å f. a. åstadkomma
uttalslättnad. Udden i fråga heter än idag störoså'ck,, men laxfisket där har
varit nedlagt sedan 1930-talet. — Beträffande grundordet fsv. stadh el. stadher
jfr K 22 n. 13.
hå, ä. hegha m. 'hage, gärdesgård'.
stjöyr f. '*skyr(a), grov inskärning i trä med kniv el. yxa', I 248. Om skår f.
'mindre skåra' se K 32 n. 28.
båg m., b. pl. båga (påverkan från sg.)bolan ,--,bo4an (halvlångt o), I
103 f., 105.
sg. gran, b.pl. grenan(a), '*grän, gran', I 70, 73.
stö"ra a. 'stadig', stö"rat ntr. o. adv., 1 63.
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våntne b.ntr., äldre, ovanlig sidoform till våtne 'vattnet'. Fsv. wantne
LB 3: 93 (se Sdw.).
opp-fö str8ymo '*uppför strömmen, mot strömriktningen'.
kåtk m. 'c:a 18 famnar långt laxnät', är fi. lånord, Sax&I Fi. lånord s. 93,
119 fi. kolkka, Nb, Vb kffle m. 'laxnot utan kil'. — kåtk v. 'kolka (efter lax)',
bildat på sbst.
adv. täir 'tida', komp. kikare o. tåiran, sup. täire,st.
kåste,s-ä't 'kastas å't = kastas-ige'n = stängas': såi åt '*si åt, se-e'fter'. I
meningen da gräin,clen jera se'tt-då'it — — — finns flera ex. på p. pt. av typen
rspr. avdelad, bortbjuden, framsatt etc. Typiskt för ökm. är dels att p.pt. har
samma form som sup. (se Verb. 129), dels att även p.pt. har ordningsföljden verb
+ part.: delad av, bjuden bort, satt fram etc., i vår text: satta di't, kastade å't,
släppt ned, mot rspr:s ditsatta, *åtkastade, nedsläppt. Bland mängden av
belägg för denna grammatiska företeelse, som ju förekommer även i andra dialekter, kan anföras: ji jer bi'-bå'tt 'jag är bortbjuden (eg. bedd bort)', vEin
våt hå'ge-så'nd å totp-gtit 'veden blev sönderhuggen o. ditkörd (höggs sönder o.
kördes dit)', fkiska jer tö'mt-å'i 'flaskan är urtömd', hest,, jers,,spe'nnt-för 'hästen
är förspänd', di jera gå"ma å hå'oe-bå'tt, hamanspå'ppra 'de äro gamla o. bortkastade (eg. hävda bort), hemmanspapperen ( = hemmanshandlingarna)'; K 32
n. 16a: da ve ha ferrdit set-dåit stikken el spe"ta, sö — — — 'då vi ha stickorna
eller spetten färdigt ditsatta, så —
å sö ha ve i brnd uti-tå'in set-få'st 'och
så ha vi ett snöre fastsatt i tinan' inågot enstaka fall har motsatt ordn.följd
belagts i p. pt., t. ex. men nä jer hi"ten å'lltihå'op ä'otslu"ti 'men nu är detta
(se. spåendet) alltihop bortlagt (eg. ut(e)slutet)' K 14 n. 8.
I de fall där huvudverbet är negerat med do 'o-', står denna partikel i p.pt.
(liksom i sup.) fast sammansatt med huvudverbet. Är detta då ett skiljbart
sammansatt verb i p.pt. (se ovan i noten) av typen rspr:s uppsatt, upptorkad,
utskuren, fastsatt etc., heter det alltså i ökm. t. ex. he'sia jer d'ohå'oe op 'hässjan
är ohävd upp = är inte uppsatt', e jer bera å'otö'rke op den her lil-bbl'it?'» opa
gåken 'bara den här lilla biten på golvet är inte upptorkad (efter skurningen)',
kåon å kaka jera å'ohoå'oe llot 'kon o. kalvarna äro inte utsläppta', gåke jer
å'olå'gt inn 'det har inte lagts in golv el. golvet har inte lagts in', hinn i äint
renn å'osett-få'st 'kan ni inte åka skidor »osatt-fast» = utan att binda fast skidorna', gröt, jer å'oå'ist op 'gröten är inte uppöst', e vär melon å'ofå'lle åot ini
kåjen 'spisen hade inte rasat ned i kojan [eg. det var muren ofallen ut i kojan]',
kåk» fa äint hg d'orö'y omm å kwå'temo-ihå'op, Kuk åos e 'kolen få inte ligga
»orörda-om» o. svartna [eg. kvalma ihop], för då osar det', snin hg kwår opa
våtnen å'oktekene opp å rik 'snön ligger kvar på vattnet utan att ha smält
[eg. oklicknad-upp] o. driver'.
årmo dat. sg., styrt av a '(östra sidan av — —) armen'.
tö'rev '*törva', se K 30 n. 25.
doe"ran 'dädan, därifrån' I 72.
att *näva sig nedefter karet = med händerna fatta tag i karet från dess
inre sida och utan att ro föra färjan i önskad riktning.
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opa-inanieå'in 'på *innanisidan, på insidan'. Motsatsen till i"nani är
etani ( < äot-) ' *utani', t. ex. ätaniskrå've'*utaniskrovet, utanverket' K 32 n. 13.
ha ri"ki. Om v. re"ka se K 10 n. 30.
Man hade väntat pluralformen drEes el. dräm Formen drde är ovanlig
(i pres. sg. heter det drä"es el. dråee), men kan förklaras som ett frfr det starkton.
inn förkortat drees. Verb. 100.
i aitt 'i ett =på en gång'.

he'va 'häva', här: 'lägga'. Se I 78.
he"va kant a ll'istje'ldro 'lägga laxen i iskällaren [f. a. den skall hålla sig].

Jfr K 21 n. 6, K 23 n. 8.
'gå i avsikt att, för att kolka', final betyd. Se K 1 n. 7 m. fl.
gär k
Kap. 32. Lakegården och laketinan
Meddelare: C. 0. Lbk, Br. 1921.
kläo sånnd do (näml. tallarna); å'olå'ika kinggt (näml. virket).
Prep. (i)genom heter djen,onges,djeno el. djö"ningg djö"ni.
hål ånn, se K 30 n 7.
i"sa, se K 10 n. 5, K 30 n. 22, K 31 n. 2.
»Från ändan» [näml. av denna stora fåra, där den blivande storarmen skall
patas].
giir ,-,se"ra 'sida', se I 86.
pa"ta v., till sbst. peta sv.m. 'stängsel av störar i sjö el. älv för fångst av
lax, lake' (ki'lespa"ta, lakapa"ta). Fi. pato 'damm'.
stekka a. 'kort', e < se I 133.
Ordet kwåyil '*kvartel, 1/4 aln' är i ökrn. både m. (så oftast) och n. Fvn.
kvartil n. I K 32 finns ex. på båda, t. ex. in kmiffil lånngg, i kwåyil Mer opp.
I 123 har n.?; det bör ändras till m. och n.
spo"ra ihå'op '*sporra ihop', se forts. av texten samt utför!. i K 2 (med
n. 41).
kläda < *kladdog a. 'rektangulär', kan även bet. 'platt, hoptryckt o.d.'.
Se I 125 och jfr målets legid (ihd'op) 'trycka, klämma'.
der-ö"vero '*där övre om, därovanför'. Likaså längre ner i texten /era
ö"vero tåin '(om fisken) fara ovanför tinan'.
tå"in/å'ire '*tin-ledet, träramen som tinan göres fast i', medan med
ätaniekrå've ' *utaniskrovet, utanverket' (längre ned i text.) avses själva tinan
'färdigfittjad' (enl. min medd. utom ingången).
tain,cljes 'tänkas, h. tro oss, tro att vi - -', se Verb. 113, 116.
gränn a. 'tunna, smal, fin', I 118.
räit (opp) v.tr. o. itr. 'sticka (upp)'; tr. 'resa (upp)' (t.ex. en stege mot en
vägg, en kolmila), r. äot håore djö"ni-ea'inggdå'ro 'sticka ut huvudet genom sängdörren (i sängskåp)'. Se K 8 n. 11.
16a. se K 31 n. 13.
fi"ti ih,å'op '*fittja ihop, med tågor el. tjocka vidjor binda el. fläta ihop
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spetten el. käpparna i tinor, ryssjor, mjärdar; binda ihop tjärtunnor för flottning av dem, binda ihop stockar till flottar etc.' Se I 92.
brö"ka < *brakugh, a. 'skör, som lätt bräcks', till v. bra"ka, I 63.
småi v. *smögja; tr. v. 'insmyga, insticka, kastrera (lamm)', itr. 'smyga',
di <ä. oy, se I 280.
Ordet benet n. 'band' anv. i betyd. 'vävt band, tunnband (se K 35),
tråring i vissa *fittjade fiskredskap f. a. hålla dem utspända, tunnare rep, snöre'.
kro"ma v. 'krama, trycka, pressa', I 106.
stinn v. ' *stinna, strama åt, spänna o.d.', I 147.
kgb m. '*klubb, träklabb', se K 30 n. 16.
san- se"ran 'sedan', jfr man meran 'medan' K 4 n. 2.
åi, adv. <ti, betyder i regel 'ur'. Se ovan i texten så åi 'såga år'.
Se n. 13.
åliOnngg m. '*igång, ingång'. Jfr fsv:s i ganga 'ingå' Sdw.
skår f. 'mindre skåra, insnitt', I 104; däremot stf Ifyr f. '*skyra, stor skåra'
K 2 n. 27, K 31 n. 5, I 248.
måst?, ihå'op v. '*maskna ihop, h. fastna ihop', om fisknät 'trassla ihop
sig', om fisk 'fastna i nätmaskoma'. Se Verb. 45 f.
eani prep. '*ovani, över, ovanpå'. Jfr ö"vero n. 12.
från, prep. 'vid sidan av, utefter, bredvid, jämte', < fra såin 'från sidan',
se I 267 f. Anm. 5. I ökm. finns från, även i mera överförd betydelse. På Hå.
1937 sade dottern Jenny i bondgården, där jag bodde, till mig, då vi på Martadagen firade två »Martor»: ve to j e"ra fråstz i-då' 'vi två äro bredvid (el. vid sidan
av) idag (d.v.s. vi äro inte huvudpersonerna idag)'.
går vi"ti 'gå i avsikt att vittja, se K 1 n. 7 m.fl.
Om obeton. ha"li 'hela' mot beton. håil 'hel' se I 270 A. 10.
skra"pa v. 'skrapa (med ngt vasst)', men även 'skaka' (skra"pa cltioken
'skaka duken'), 'stampa' (skra"pa fö"teren så döm våg värna 'stampa med fötterna så de bli varma'), 'knacka' (skra"pa opa fönstren 'knacka på fönstret').
Wo f. 'klöv', även bl. a. 'klyka, lång o. bred skåra i trä, utklippt hak i
t.ex. fåröra', I 274.
set ve 'sätter vi'. Meddelaren, C. 0. Lbk, hörde till dem som stundom använde sing. pred. (av verb med skilda former för sg. o. pl.) till pluralt subj. I
allm. hade han dock se% ve, se ovan.
å'rolå' nclo, fsv. adhrom lundom, 'annorlunda'.
hi"na adv. 'här': di"na adv. 'där'.
Kap. 33. Saxar för jakt
Meddelare: N. E. Joh., Gr. 1922.
Genomgående används i översättningen »sax» i st. f. målets tengg f., b. pl.
te'nggren, 'tång', även i ssgr.
stinn a. 'spänd, styv, fast o. stark', I 147.
tetb!å'ondjen b. m., fvn. fiumlungr 'tumme', 1 185, 195.

TJÄRBRÄNNING

235

spienner m. ' *spjärnare, spännare' till målets spjenn åt, ~fot 'spjärna emot',

1 194.
stera v. 'stöda': står n. 'stöd' I 108, 104.
Wot v. 'måste, vara tvungen', h. närmast 'har tillåtelse att, har rättighet

att', I 284, Verb. 5.
li"tar f. sg. fören. 'liten' är den svagton. motsvarigheten till starkton.
åitar.
blekt v. ' *bläkta, skaka', I 133.
kräm v. 'krama', se I 58 A. 1.
da n trdmip 'då han [=haren] trampar'.
Om sem ' *sättsa, sätta sig, fastna' se Verb. 138 f.

Kap. 34. Tjärbränning och transport av tjäran
Meddelare: L. H. Hansson, Jock 1919.
Om särdrag i uttalet av ökm. i Jock se I 8.
Vallsfårv, sjö o. några gårdar V om Jock.
Turpasberget strax NNV om Vallsjärv.
håge, svagt prät. av håg 'hugga' är sällsynt. Den allmänna prät. formen är
Mig, Verb. 21. Se nedan i texten håg.
tiragåda b.pl. '*tjärgaddar', gåd m. '*gadd, tjärig ved', I 125.
ve tikte,8 ha nåo håge 'vi tycktes ha nog hugget = vi tyckte att vi hade nog
hugget "- huggit nog'. 'Att vi hade nog hugget' är den riktigare övers. I dylika
konstr. (De är vanliga i ökm; många ex. i de föreg. kapitlen) är det resultatet av
verksamheten som framhävs: 'nog hugget = nog virke (till tjärdalen)', medan
'huggit nog' snarare tar sikte på själva verksamheten o. blir liktydigt med 'knogat
nog, arbetat tillräckligt'. Om titjes dep. 'tyckas, anse att - -' se Verb. 136.
lä <legha 'laga i ordning, iordningställa'.
dål-tirodå'l m. 'tjärdal': ddlgrå'b (gråb) f. *grubba, grop el. sänka där
tjärdalen byggs'. Obs. differentieringen i kort slut. stav. av äldre å i huvudtonig
resp. otonig ställn.
nurogd'kk m. 'myrstack'. Det är ovanl. med grav acc. i en ssg av 2 sbst,
finns oftare i ssgr av typen lE'ngg-hei're he"nag 'hennes långa hår (eg. långhåret hennes'. måor f. (o. m.) 'myra' har do <au, I 274. - stnrma'n 'styrman',
isi stå'orbe'tj o 'till Storbäcken'. Betr. grav acc. jfr notens början, samt K 21 n. 1.
Kan även övers. 'rund som en myrstack' - men meddelaren gjorde tydlig
paus frfr 'rund'!
tå"rev v. '*torva, lägga på torv', I 173.
et dö <et cl8y dat. sg. ntr., h. konj. 'efter det att'. clöy <fsv. fiy (dat. sg. n. av
boen).
tjecot i st. f. djåof, typ. för ökm. i J., se I 8 f., 44 A. 2.
nutra å brinn. Om anv, av mera (kopul. förbundet med annat vb) f.a.

framhäva att ngt sker långsamt, i texten brinnandet, se I 107 med n. 3.
pröft 'prövade, ansåg m.m.', se K 20 n. 13.
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100 heter oftare hu'ndre, I 179. Form på -a- dock belagd ngr gånger, se
t.ex. i K 35 vid n. 23.
kåo v. '*kula, rulla', I 241. K 1 n. 14, 15.
a"ta ' *åt-åt', h. 'ned till', prep. m. dat. Jfr K 30 n. 26.
gaski f. 'tjock björkvidja (varmed timmerflottar, tjärtunnsflottar o.d.
hopbindas)', fl. kaki 'sved, svedjeland', äldst trol. 'björk', se I 117 Und. 4.
18a. Se K 32 n. 17.
läika sö som h. adv. 'lik(a)som' har flera variantformer, se I 186 nedtill.
85 <små.
åire b.n. 'edet', h. 'en väg som leder förbi Jock-fallet'.
drådå'on ' *dragdon', om Mon m. sg. koll. se K 1 n. 1.
gro eg. 'andra', se K 1 n. 4.
/äot prät. till inf. hot •-•-• Rot 'nödgas, vara tvungen', fvn. hlidta, Se K 33 n. 6.
styrde 'heter stå1 och stad, båda formerna äv. med Ö. Prät. på 4 och ! har
belagts i flera vb av fsv. typen rim, Verb. 59.
Storbäcken, by vid Kalixläven, på 66°30 nordl. bredd.

Kap. 35. Tillverkning och flottning av tjärtunnor
Meddelare: J. Silv., Ö. Lj. 1920.
Cikm:s so 'som' anv. ofta i betydelserna 'där, varest, i vilken, med vilken,
som - - i, som - - med', t. ex. i visst måt, so jerjw6nie me uti äino Ondo 'ett.
visst mått, där det finns ett tvärhak i ena ändan', 8Ö ha di i stråktre', so di teli,
n löo hålka 'så ha de en strykmall, med vilken de tälja den lagom urhålkad,
K 36: 9 ve den spi"lon ha di pota-lå'us uti tånn, so di ha hä"vi ånnt 'med den stickan
ha de petat löst i tanden, som de haft ont i'.
la. tweind' me b. n. '*tvärnåmet, tvärhak (i strykmall o. a. snickarverktyg)',
till stammen i prät. pl. (nåra-) av fsv. nima 'taga', I 205.
ve-dndena 'med det där', dög se K 34 n. 11. Motsatsen till daydena är
dö'ygena 'det här'. Motsvarande ntr. nom. o. ack. former: he"tena •-•.• he"dena,
resp. he'gen,a.
kW m. '*klubb, träklabb, avsågad bit av träd', I 176. Jfr tu"pon K 30,
n. 15, 16, klubben i slagan K 24 n. 19, K 25 n. 6, 7.
tärkes, se K 5 n. 19, K 15 n. 2.
.stråktre' n. '*stråkträ, strykmall varmed man bl. a. stryker laggrand i
träkärl', I 103.
5a. /Alka a. < *holkogh. - Jfr ösv. (hal. *holkog 'gropig' V11. - Härtill
v. hAlc (ii 'urholka' Verb. 33 samt textens hållees 'urhålkas'.
hevil v. '*hävla, hyvla', I 73 med n. 5.
oileshevil m. 'oxhyvel', har i bägge ändarna handtag, som liknar oxhorn.
bråd 'brädd, kant', här m. (fsv. brä,elder m.), eljes i regel f., I 139.
stråkba'ingk m. '*stråkbänk, lång i båda ändar fastspikad hyvel, varå.
tunnstavar jämnhyvlas'. Jfr n. 5, 15.
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såt n. el. 1, 1 gså't n. (i Mj. f.) '*såt, *väggsåt, springa i vägg (i sht i yttervägg mln stockarna)'. Se äv. K 2.
spröyndj f. 'springa', fsv. spryngia, I 161.
Jfr Dalin Sv. Ordb. buk m. — — 2) fig. t.ex. buken på en tunna. Ty. har
Bauchban,d n. 'tunnband', Hoppe-Reutercrona.
*knaska till, småtälja, jämna till (trä) med yxa', I 117.
12a. kndsk
repa -å' v. 'fila av, skrapa av', Verb. 27.
tjekks n. o. f. 'yxa med rundad egg, anv. vid tunntillverkning att göra
stavarna släta o. runda i ändan, innan bottnen sätts in'; härtill v. tjekks, se I 133
med n. 10.
strå"tje b. n. '*stråket, snickarverktyg varmed man stryker laggrand i
träkärl; laggrand'. Jfr n. 5. Se I 103. Se äv. K 25 n. 9 om andra sbst-bildningar
smnhörande med v. stråok 'stryka'.
st& m. 'stig, djurspår, passare'. Min modd. anv. här prep. ve med ack.,
detta är sällsynt, dat. är det normala. Dithörande verb är ståi 'stiga, med passare mäta upp'. I 230.
ha 8e"ti 'ha satt', fel för ha sett, trol, beroende på inverkan från de mga
pres. pl. di seti, 8e"ti di i närheten (se text.)
*tvär-rake sv.m., b.pl. *tvär-rakarna 'tvärstängerna'. Även i v. Ny!.
finns ordet *rake sv.m. i bet. 'raka', *ugnsrake sv.m. 'ugnsraka' V11. För 'ugnsraka' har ökm. o'inmsgrö"vo sv . f. '*ugnsgrava, redskap varmed man gräver ur
ugnen'.
'i bredd' heter a braidv„ i braick, b. f. dat.
eg. 'i en smärre båt'. am& 'smärre' här använt frfr subst. i sg. Ännu i ä.
nsv. (V11 P. Sw. Kr.) liksom även i flera sv. och ösv. dial. finns små i sing. (se V11)
i betyd. 'liten, fin, klen o. d.' De i K 16 vid n. 4 samt i K 17 vid n. 5 förefintliga
uttrycken stjera sånnt tålien midji små, resp. f(åkk sånnt ulla midji små diskuteras lämpligen i detta sammanhang: skära sönder talgen mycket liten (el.
mycket smått), resp. noppa sönder ullen mycket liten (el. mycket smått).
I båda fallen bör snui uppfattas som ett adj. i sg. med betyd. 'liten, fin', stående
som predikativt attribut till ack-objektet.
mitt a båto 'mitt i båten' (sitter han), näml. på sittbrädan. Likaså: sit
rett opa båto! 'sitt rätt i båten!' Men: heva slamdstin ini båto 'lägga slåttermaskinen i båten ( =på bottnen av båten, ini båten), så sett di låike ini båt° 'så
satte de liket ( = likkistan) i båten' K 40 n. 21.
eg. 'bakstammen'. Se K 28.
hundra, se K 34 n. 15.

Kap. 36. Hur man förr behandlade åkommor och sjukdomar
Materialet i detta kapitel består till en avsevärd del av kortare meddelanden,
som vart för sig ej kan rubriceras som en text i vanlig mening, men som jag
ändå velat taga med för att få bilden av hithörande ting mera allsidigt belyst.
Uppställningen måste därför bli en annan ån den i de föregående kapitlen:
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jag sammanför likartat material från olika meddelare och tar som avd. A det
som rör människor, som avd. B åkommor etc, hos husdjuren, sätter streck
mellan de olika bidragen och numrerar dessa fortlöpande i hela kapitlet.
Nedan följer meddelarnas namn (i regel i förkortn.), numren på deras bidrag
samt platsen och året för meddelandet. Namnen tas ej i bokstavsordning, utan
allteftersom meddelarna första gången »uppträder på scenen». (övriga uppgifter
om meddelarna söks på särskild lista s. 88 f.):
Gr. Lbk 1, 2, 4, 6, 8, 9, 11-14, 18, 19, 20, Br. 1922, Sofia Henr. 3, 7, 21, 26, He.
J. V. Henr. 5, 27, Ö. Lj. 36, Fru Sandm. 10, 32, Br. 21, C. 0. Lbk 15, 16, 17,
34, 36, Br. 22, Kajsa Hansson 22, 28, Br. 21, Sofia Nilsson 23, Grb. 21, Gr.
Bergdahl 24, 30, Brb. 21, Br. S. Fredr. 25, Ö. Lj. 36, Sofia Joh. 29, Gr. 21, 0.
Henr. 31, Ö. Lj. 36, Fru And. 35, Svb. 22, Fr. Lbk 37, Br. 21.
Innehållet i Ka/p. 36: A. människor: städja blod 2, 3; städja ( ••••, ta uppå för) ormhugg 4, 5; »värk i kroppen» 6, 7, 8; tandvärk 9, 10; reumatisk värk 11; nävevinden 12; vårtor 13; bölder 14, 15; huggsår 16; tåhugg 17; rugor samt »ont»
från vatten, luft, jord 18; »invändig» sjukdom 19, 20. B. djur: att trygga kor
21-26, hästar 27 (1 detta K använder jag begreppet »åkomma» - se kapitelrubriken! - i vidare bemärkelse även om driften hos kor o. hästar att vilja driva
omkring o. ej följa skällkon resp. ledarhästen, att springa bort el. till sitt förra
hem. Det var mot denna drift de skulle tryggas); maran 28-30; skottet 31;
syllen 32; orkspriekor hos hästar 33; hälta 34, 35; urinstämma 36; fång 37.
Noter (fortlöpande numrering hela kapitlet).
A. Hos människor
Hela meningen är oriktigt byggd; den var vid den tid då den nedtecknades
i sitt slag ganska karakteristisk för åtskilliga äldre överkalixbors sätt att bilda
längre meningar. Flera ex. i dessa texter.
lä <leglux 'laga, h. bota'.
spielll v. '*spjät(t)la, spjälka, spjäla (ihop brutna armar o. ben o.d.)'.
Bildat på sbst. spielll f. '*spjät(t)la, spjäla (i vävsked K 17 n. 33), ribba, spjälla
på stallbroar, på lårar o. d.' Grundordet är spel n. 'smal, i ändan vass käpp el.
sticka, spett', fi'skspe't n. liten trästicka som fisk träds upp på då den glödsteks' (I 87); fsv. no. spit n. 'spetsig pinne'. Härtill ön-utvidgning i sv. dial:s
spita f. och speta f. med betyd:a '(liten) sticka, trästicka, strumpsticka m. m.'
Rz 655b, 656a. En dylik form har ej av mig belagts i ökm. (Dalm. har en motsvar, an-stam, det »brutna» *spjäte m. 'snibb, spets' (Lev. Dalm. I 127)). En
/-utvidgning föreligger i ökm:s »brutna» form spielll f. '*spjätla' (betydelser se
ovan).
steri ( ,,,ste"ri fäst) blcion„ årenzlu1'dje '5städja (fast) blodet, ormhugget';
städja = få att stanna. Tema: steri, st4 ,,,ste'rie, stått - ste'rie, Verb. 52.
vilja v.: vi"li, vild, villt, Verb. 84.
sluta v.: 81501, slllot(e), slu"ti, Verb. 6.
fara-i'll si 'fara illa sig = göra sig illa'. Jfr K 10 n. 9.

BOT FÖR SJUKDOMAR

239

7a. eg. 'annat', anv. som konj. Kan även betyda 'utan', t.ex. fi hd äint tåin,
vent opa-d8'ysien, önne fi fär 'jag har inte tid att vänta på det där, utan jag går'.
pår v. ( < porra) 'porla', I 180.
kraka b. pl. 'kräken kreatur el. andra husdjur'.
tipp -knå'ivti'pp f. '(kniv)tipp(a), knivslida', I 143.
ä'nns6' ,9 (ö halvlångt) adv. 'motsols', fsv. anclsylis (anstilis) Sdw. Suppl.,
sv. dial. an(d)syls m. fl. Rz 651a.
n,ä'ag adv. <naghors, ösv. dial. *någors VII. Jfr Dahlgr. Gloss. någhor
stadz 'någonstädes'. nä' a, ,-- fläng betecknar äv. riktn., 'någonstädes hän', så.
t. ex. do skå äint gär,,nä'ap, vär hinn nä! 'du får inte gå nånstans, var här nu!'
tänder, best. tåndre, n. 'tunder, fnöske', I 141, 179.
twill v. 'snurra, sno runt etc.', se K 1 n. 27.
14a. I texter som handlar om trollkarlar, undergörare, män o. kvinnor utrustade med hemlighetsfull kraft att städja blod, bota sjukdomar etc, betyder
V. le"sa ('läsa') 'på högtidligt o. hemlighetsfullt sätt utsäga el. uttala (vissa ord),
utsäga ett slags besvärjelseformel'.
api'qo f. '*spela, sticka', I 91.
när 'hos', se K 4 n. 35, K 6 n. 26.
gnäister f. '*gnistra, gnista', I 234 A. 7.
pismå'ora m. b. pl. Ordet är oftast f. Rz 435 uppger både m. och f. Se I
274 n. 13. pismå'or '*pissmyra, ettermyra'.
dårinä'l f. '*dorg-nål, barr'; dä"ri n. I 171.
kåor f. < kviidha 'kåda', I 217.
stå,ora &bp 'stora hopar', se K 10 n. 3.
stjili f. '*skölja, spånkorg utan lock', I 99.
si"ti sup. 'suttit' (:inf. si"ti), Verb. 16.
ilska b.f. '*ilskan, det onda i muskler o. bölder o. sår etc.', I 147.
fa väindn 'få (näve)vinden'. väinck, 'ett ont s. sätter sig i ens leder o. förslappar dem', nevavä'incln„ '*nävevinden, ett dylikt ont i handleden', I 150.
ölrmest adv. '*armast, knappast', I 119.
hd hål-a-ve'ks 'har hållit på att växa har varit i tilltagande'.
ri"ti sup. t. råit 'sträcka m.m.', K 14 n. 6.
bi 'bedja': tema bi, bä, bi, Verb. 16.
'vara snäll o. göra ngt' heter nog oftast va"ra brä å dje"ra nä.
b c.54 'böld' är i ökm. både m. o. f. (I 160), här i 14. m., i 15. f.o.m.
tå'skblä'r (snarast tonl. d-) '*toskblad, groblad', I 174.
går n., best. gOre 'var, orenlighet', I 103.
fa si uti (+dat.) 'få tag i (ngt)'. Se K 13 n. 31.
bå'ningg m. '*bulning, bulnad, böld', I 168.
opa +inf. '*vilja uppå, nästan vilja, vara nära att' (göra ngt).
tirka"nana b.pl. '*tjör-kanar, spånor av tjörved'. Om tir m. se I 189 n. 6,
K 28 Generell anm.; kenci m. 'hyvelspån, spån från täljning med kniv', I 56.
smörgret'ot n. '*smörsmula, lite smör'. Om gråot se I 286.
Mil v. 'hela, läka', 1 264 hålles 'läkas'.
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tå'hå'g n. 'tåhugg = sprickor under tåleden'. Textens form best. pi.
nåiss sup. 'nötts': inf. nåites 'nötas', Verb. 103.
ru"o f. <rå ghu, best. pl. ru'in, 'sårskorpa', I 111.
opet ho eg. 'uppefter ögonen'. Betyder ofta(st) 'i ansiktet', se t.ex. K 40

vid n. 51.
å'rostå'ss adv. <adhrum stadhs 'annanstans'.
nä-i/takt 'något elakt', jfr näar ilsk ovan i 16. Om i uti ilak se I 292 Anm.

men att det - - Jfr K 9 n. 8.
enveindi a. 'invändig, h. invärtes'.
gogasi' oka b. f. '*gula-sjukan, gulsot'.
gekr-bå'is ' *gå bedas, gå o. tigga, gå o. be om (ngt)'. Verb. 67, 137.

mikteva m. '*mjölnäve, näve mjöl'.
50a. (= vilkas första barn varit en flicka).
B. Hos djur
kwelan(a) b.pl. Se K 29 n. 17a.
år pron. 'andra', självst. de åren 'de andra', I 69.
lemmes 'lämnas', sup. lemtes, Verb. 101.
få"Y v. 'följa' styr dat.
Mia åt '*läsa åt, låsa igen'.
Jfr heva kon ini fåosen: djik a fåosen 'leda kon in i lagården: gick tilli
lagården', se K 21 n. 6.
slgidj v. 'slicka', se I 271 Und. a).
trä' ssgå'l m. '*trossgård, tröskel', I 109 A. 4.
Torasjärvi, sjö o. ngr gårdar V om CSK:s sockengräns, NO om Skröven.
Av ök-borna ofta kallat terms.
haitsch el. haitj, smeknamn för Henrik. Hos Stina Aronsson Hitom himlen
s. 311 heter det om en pojke, att han kallades Lill-Heiki efter fadern Henrik
Vaara. Ett Heiki blir på ökm. just haitj. Namnet Henrik var, av ()K:s gamla
kyrkböcker att döma, ej ovanligt förr, under formen Hindrik
Samma konstr., eg. 'hade haft det där saltet kastat', tidigare påpekad.
Utförligare K 40 n. 51.
skrepa si 'skubba sig, skaka [av] sig [saltet]'; skra"pa bet. eljes 'knacka,
pingla, skaka (tr.), stampa', I 57, Verb. 25.
en dje,n4 klit do eg. 'han gör inte leta dem =han behöver inte leta efter
dem'. Se K 4 n. 10.
dåoe sup. o. p.pt. till dåi 'dö', Verb. 20.
nå självst. 'något': tuf motsvarande fören. form.
Verbet mala: mala, måo!, m6li, Verb. 18.
Wti sup, till leta, hy. Uta 'låta tillåta'. Prät. heter lit, stundom lit
(se 37) som eg. är prät. av det starkton. låt, fsv. låta. Se Verb. 18.
Wtji,/ m., fsv. lykil, o. ni"tjil m. 'nyckel'. Formen på 1- är den genuinare
o. oftare förekommande, åtm. bland äldre.
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nera adv. kan vara 'nedan' el. 'nedå', i båda fallen här liktydigt med
'nedtill, på bott(n)en'.
Dep. hålls 'håll(a)s, hålla sig', prät. hulls, sup. hålles, Verb. 138.
ldot f. 'löt, betesmark', < laut, I 274.
skåb (å) ' *skubba av, skrapa av', I 177.
råa v. '*reka, flacka omkring, springa bort el. till sitt gamla hem (om
häst, hund)'. En dylik häst sägs ha rå'ikerå'rten 'rekararten, drivararten', I 265.
- Om råik tr. v. i betyd. 'skölja (kläder, garn i älv el. sjö)' se K 19 n. 16, K 20
n. 16.
åll eg. 'all', h. 'alldeles'. åt/ + i anv. äv. frfr vissa sbst. motsvarande rspr:s
genom + adj. T. ex. va"ra åll i låir 'vara genomlerig, alldeles nedsmord med lera'.
74a. veastjel n. 'vägskäl', om vars -i- se I 82, Und. 1 b.
stjdir f. '*skir(a), skata', I 291.
di v. 'äga', prät. oftast aigt, sällan som här i texten dit. Verb. 92.
I 131.
fål m. 'fåll'. Äldre 4>4 frfr urspr.
sildta, best. m. '*syllen, svullnad i juvret hos kor'. Sv. dial. syll, sull m. Rz
707a, S. Larsson 34.
stjilis ve '*skiljas vid, slippa efterbörden', sup. stjils stjiltes, Verb. Ill f.
»75 år sedan», sål. 1846, se listan på medd. i börj. av K 36.
stök) < st ii lpa v. 'stjälpa (tr.), stupa, kavla upp el. ner (en ärm el. strumpa
o.d.)', I 138.
aku'll adv. 'n-kull, omkull', I 165. Jfr att även ösv. dial. har *åkull Vii.
Verbet 'strö (ut)' heter strå (dot)< *strå *strå(a), I 205, Verb. 64.
d'ona"tan b.m. '*o-naten, ngt »elakt», ngt ont, olycka, otur'. Har avs. på
kreatur (så kanske oftast) men även på folk. Ex. e hå ki"mi å. uti kråiko 'det
har kommit olycka bland kreaturen [ = de har blivit sjuka el. dyl.'], men äv.
personl. konstr. ji hå hrvi å. uti krEika 'jag har haft otur med korna'; e hå
ji hå vö"ri sö dcVi 'det har varit »så olyckan»
vö"ri 86 å. utd'i mi nå in lengger,
i mig [d. v. s. det har varit ngt galet med mig] nu en längre tid, jag har varit så
dålig': e hå kemi å. uti-d8'ygen för mi 'det har kommit olycka i det här för mig,
d. v.s. det här har gått galet för mig]'. Ngn gång har ordet belagts i ob. form
å'ona"ta, t. ex. men »di sö n å. et ji »kul -»lä' sånt låmpa 'men se, en sån otur att
jag skulle slå sönder lampan'. - Rz 186b har ett gåls-natan (n.!) 'gammal sed i
huset (vare sig ond el. god)' Vb; samma ord är nlm gå,seh'nåta m. 'gårdsoturen
- - kan ngn gång betyda motsatsen' Nordstr. Gla Typord. Btr Ob har ett
*onatans 'förbannat', som tydligen också hör hit.
å'rkspri'kken b. pl. 'sprickor i *orken (främre delen av fotsulan)', se I 172.
fel(h)a"ka m. '*fällhake, baksidan av fotled på häst, *grubban baki
hästfoten'. »Det är den som fjädrar upp o. ned då hästen går. Den är lång på
ädla hästar». Då hästen har sprickor i *fällhaken, sägs han ha mag m.? 'mugg',
I 182. - /el(h)a"/ca torde vara detsamma som karled på häst.
Om tö/ m. 'tvål' se I 217 Anm. 1.
re"ka h. tr. 'driva, sticka'. Se I 73, K 1 n. 13.
hånk v. '*hanka (en ko), bota en ko för hälta', se I 118 med n. 12, Verb. 33.
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ä'8tig4 ä'stige < ä' ostigå'! 'öst-i-gård', gård i Svb.
da ha e - -. Felskrivning av mig vid renskrivningen av texten. Bör
ändras till hå (d.v.s. i texten ha).
fgngg f. '*fång, kolik (hos hästar)', I 127.
Rönsfäry, sjö o. by, i NO delen av socknen, OSO om Jock.
rind, prät. av renn v. tr. o. itr., se I 136, Verb. 70.
fest 'läste' är en sällsynt o. yngre form, prät. heter regelrätt /ge <fsv. leta,

Verb. 14. Min medd., Fr. Lbk, var endast 28 år då han berättade för mig om
*fång.
såore prät. 'svor', är en på det starka prät. såor nybildad form, Verb. 20.
Kap. 37. Konsten au spå = trolla
Uppställningen av materialet och av meddelarnas namn etc, är i Kap. 37-40
densamma som i Kap. 36.
Kap. 37 samt Kap. 36 griper med nödvändighet in i varandra. Av äldre tiders
spågubbar och spåkäringar använde somliga - i överkalix likaväl som på andra
håll - sin konst huvudsakligen eller enbart för att skada sina medmänniskor;
andra däremot anlitades för att bota sjuka eller skadade människor och husdjur.
Dessutom sökte överkalixborna givetvis även hjälp hos andra personer, som
var mer el. mindre läkekunniga (se Kap. 36, 1).
Meddelare:
Br. S. Fredr. 1, ö.Lj. 36; Gr. Lbk 2, 7, Br. 22; N. E. Olofsson 3, Vä. 20; C. 0.
Lbk 4, 6, Br. 22; L. 0. N-son Björn 5, Vä. 20.
Noter.

De båda lapparnas namn, Tjoppen, Botti, uttalas med slutet o (lm 0),
likaså Jossa (i text 2).
grå'så'dn n.pr. 'Gregsudden'. Det är samma namn Gregs som ingår i
grå'sbö'yn, på kartan felaktigt kallad Grelsbyn. I Jb 1539 heter den Gregersbyy
och Gresbyn.
Verbet heta: Mit hit häite, Verb. 21, för prät:s i se I 225.
Tjoppen talar delvis svenska.
fra i"vi (tresken) eg. 'från över, från andra sidan (av sjön)'.
ve släot spä '(de hade måst ge sig då) med att ( = genom att) sluta trolla'. spå at eg. '*spå åt; spå mot, trolla med'. Jfr spå åt at näo 'spå tillbaka mot ngn'
(i texten mellan n. 4 o. 5).
Finn-Jossa, samme man som i K 4 omtalas såsom son till en finne och
morfar till min meddelare Maria Joh., f. Vikman i Ängeså.
7a. 'berättade, att en lapp skulle ha kommit o. bett att få ligga' (i rspr.
»kom o. bad»). Fler ex. i slutet av K 37. Om dylika konstr. vid indir. anföring
se K 40 n. 6.
bdis v. dep. '*bedas (*bedsa), be om'. Jfr K 36 n. 49. - tig här snarast
substantiverad inf., jfr K 6 n. 25.

TROLLDOM

243

bå prät. 'bad', här närmast 'befallde'.
lera, här bäst 'ge sig iväg, skynda iväg'. Jfr nästa mening få° 'for han gick han'.
gå 851 'gå och se (efter)', djik - - såi 'gick för att se efter, gick och såg'.
stlyn n51 in gåg '*syna ned en gård = se ut platsen för en gård'. Om sSyn
se I 246 f., Verb. 78.
frå"a v. 'fråga' styr dat.
Gården ligger högt på en backe, kallas därför oftast opa-bie'mi.
tröll v. 'trolla', tröll n. 'troll', -ö- säkerligen av ä. -u-, I 167 Und. 2.
rikti a. 'riktig, duktig, väldig(t stor)'.
föri-o'pp 'farit upp, klättrat upp'.
fa"ra a ho 'komma in i elden [för att bli uppbränd'. Jfr göra fåosen, gör
a ställ° K 21 n. 6; flera ex. K 23 n. 8, K 31 n. 23.
lat ha - -. lat är en i svagton utvecklad form av ä. laut (prät. av lisita
'vara tvungen'), som på ökm. nu heter lhot.
so 'i samma ögonblick som, just som'.
/itj f. '*lyckia, ögla o.d.', I 154. Jfr K 1 (vid n. 24) sweali'tja '*svegelyckan', K 23 n. 24 rälindi'tja '*remlyckan'.
nese, vanl. ipi ne"sen 'uppi Näset', kallas äv. Vinnäset, ngr gårdar vid
Kalixälven N om Rödupp.
Se K 36 n. 93.
Berättelsen i text 5 är av allt att döma en yngre, täml. förändrad variant av den i text 1. Den berättades på Vä., meddel. var född 1876. Nr 1
däremot nedskrevs av mig i (5.Lj., meddel. var född 1858.
Inre Lansjärv kallas även övre Lansjärv, särskilt kanske av såd. ökbor som ej själva bor där.
25a. eg 'tillbaka och fram'.
såor prät. 'svor' till sweri. Jfr K 36 n. 96.
eg. 'förr gammalt'.
bill f. '*billa el. *bylla, getingbo', I 146.
tål 'tagit', om -åi- se I 60 Und. 1; om böjn. se Verb. 19, 23.
kri"ki 'krupit' (kre"ka, kråk, kri'lci), I 73, Verb. 14.
ä"tani ( < *äotani) '*utani, utanpå'; ä"tan, i svagton. ställning utvecklat
ur äotan 'utan'.
31a. näar är fem.; troligen felsägning för nån. öknais djatningg är enl. alla
mina belägg mask., I 270.
fåor - - leta spå bå'Ku„ 'for (el. gick) - - för att, i avsikt att låta trolla
bort den'. Jfr K 1 n. 7.
man konj. 'medan', se K 4 n. 2.
Se K 36 n. 15, I 91.
Gr. Lbk har oftast prät. lit till leta.
peta v. 'påta, peta (i ngt)', I 107.
stiikkstå'ba '*stickstubbarna, stickstumparna'. ståb m. 'stubbe, stump
m.m.', 1 177.
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tåpp (åt, inn) v. 'stoppa (igen, in)', böjn. eft. 1:a o. 3:e sv.konj., se Verb.
39, I 171.
'sade kvinnan till pojken'. Här väntar man en dir, anför., el. indir. anför.
i att-satsform, men i st. följer ack. m. inf. inledd av sesse 'sade sig' + inf. Sannolikast betyder så at här 'talade till', såsom i K 36 nära n. 28 och 47. I näst sista
meningen 'sagt å't spågubben'.
39a. Se K 16 n. 18 om användn. av må, K 40 n. 6 om skull.
kåra swemancl. Verbet swema 'komma luftströmningar' konstrueras
oftare opera., t. ex. e swe'ma kållt å värmt om wåtå'nne 'det kommer kalla o. varma
luftdrag om vartannat', I 85.
fraist v. 'fresta = försöka'.
s(i)641 v. 'hjälpa', om utveckl. av iirs' > iö frfr g + kons. se I 194 A. 1.
Verbet böjs efter 3:e o. 1:a sv. konj., Verb. 11.
42a. = var närapå hemma. Uttr. hål a djera nå 'hålla på att = vara nära att,
nästan göra ngt'.
få! 'följde' (fåli, 04 ,-444 fåy, Verb. 83); om öggn jj>ö >4 se I 158.
fu'llpå'kke i /åk, i 'med'. Se K 8 n. 7.
ållostdas ' *allomstads, överallt'. Jfr K 3 n. 3.
stjir f. 'sked'. Om -i-vokalen se I 273.
wera-o'pp '*vreda upp', eg. 'upplyfta ngt med en *vrede' m. ('kort o.
tjock såsom hävstång använd stör'), därjämte i den mera allm. betyd. 'bända
upp', I 85 f. För wera m. se K 40 n. 32.
stått sup. 'stoppat'. Verbet ståpp böjs eft. kalla-konj. Textens form är
nog uppkommen gn sammanblandning med det i målet genuinare v. tåpp (tålt,
tålt) i samma bet. Se n. 38. Verb. 30, 39 A. 2.
spå'ergå'b eg. *spitaregubbe.
bånnes v. dep. '*bannas, svära', prät. o. sup. bdntes, Verb. 116.
ai reduceras till -a- i svagton.
d'lldales adv. 'alldeles'. - dales
Kap. 38. A. Förebud till döden. B. Gamla sedvänjor med döda

Meddelare: Gr. Lbk A. 1-6, B. 2, Br. 22; C. 0. Lbk A. 7, Br. 22; Fru Sandm.
A. 8-10, Br. 21; Sofia Nilsson B. 1, Grb. 21.
A. Förebud
fåi a. *feg, fa'ilr os n. *fegljus, se utförl. I 263.
c/ffi (prät. dås död, sup. clåoe • dött, p.pt. o. adj. dåoe) 'dö', I 279, Verb.
20 f.
skrå' degk f. '*skrädderska, sömmerska', I 139 n. 2.
loätä'la b.f. 'kattuggla': om 6-ljudet se I 102 A. 2.
fåor - - djest 'for för att gästa', se K 1 n. 7.
Lomträsk, by ö om Kalixälven, mellan nedre Rödupp o. Raitajärvi. Eg.
Lomb-, se I 184 Anm 1.
bdka (fönstren) eg. '*bak-å (fönstret)'.
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ra"ma-ti'll 'bullra till, braka till'. Troligen grundord till målets råmbeg
'ramla, falla med brak o. buller', I 66.
fell
'fälla ned, låta falla ned, släppa ned'.
9a. Uttrycket e spenn åi (förs. fflo) 'det spänner ur (för ngn)' betyder, att på

vissa vägsträckor »spökar» det ibland på så sätt, att selpinnarna flyger ur, och
detta är ett slags varsel om förestående död. Jfr samma betyd. i Nyl., se
Wessm. 312.
vggsmein '*väggsmeden, timmermannen (djuret)', I 83.
slirken v. 'slockna'. I denna betyd. anv. vanligen slå"Icen. slö"ken <
*slök(k)na. Jfr no. dial. slokka st.v. 'slukne' T. 656 a, samt ökm. siöttj, fsv.
slökkia, 'släcka' (Verb. 81).
tala utå'i 'tala uti' (tåla om) (ngn)'. - Hela nr 9 är ett stående uttryckssätt.
B. Sedvänjor
bkii f. '*blöja, svepduk för döda', I 282 A. 3.
eg. 'ett smul av vart'.
tekenes v. dep., op. och p. '*tecknas, spöka', I 271, Verb. 109 (där vid
av. op.* bör tilläggas »och p».).
riktig, se K 37 n. 16.
hå'bostahå'posta (oaspir. p) adv. 'riktigt fort, väldigt fort'. Är egentl.
ett fi. adv. på -,sta till fi. v. hoputan 'skyndar på; påskyndar' (Cann. lex.). En
parallell härtill är fi. adv. (för tvång, våld) pakosta till v. pakotan, 'tvingar,
nödgar' (Cann. lex.), se Wessm. Främm. inflyt. s. 265.
17a. claiyfå'lke ' *dödfolket, de osaliga andarna, de döda'.
Sanningsenligheten i ovanstående skildring styrks av ett uttalande av
Gr. Lbk, att man i likkistor som grävts upp på Bränna kyrkogård funnit tobak,
pung, slantar etc.
gär d't ' *gå å't =gå ige'n', äv. gär i a'tergä'ngg 'gå i återgång (om döda)'.
Se ovan i texten samt K 40 n. 44.
låt (lit, läte) 'låta =ljuda, klinga', I 205, 206 A. 4, Verb. 23.
skwållt adv., sannolikt bildat på prät.-stad. till ett st.v. *skwälla (I 122
A. 2) el. på p. pt.-stadiet av detta verb, vilket p.pt. i målet borde bli *skwålle.
Jfr tema av smcella, swcvlla, sweelta, Verb. 10.
våoye sup. '*vurtit, blivit' till v. vg 'varda', se utförligare Verb. 12.
Om uttr. mera gåo för +inf. 'vara god för att =förmå, orka' se K 6 n. 10.
iåog v., 'jorda, begrava', Verb. 29.

Kap. 39. Döda som går igen
Meddelare: Blom 1, Kvj. 1920; Gr. Lbk 2, 4, Br. 22; Edla Lbk 3, Br. 22.
Således 1855. Berättelsen nedskrevs av mig 1920.
la. Om såt prät. 'satt', eg. 'såt' se Verb. 16.
Rödupp, by vid Kalixälven, ej långt från Storbäcken. 'i Rödupp' heter
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pi rä"rop 'uppi R.', emedan det ligger så pass långt norrut från socknens

centrum.
sess v. dep. '*sättsa, sätta sig, fastna', se Verb. 138, 139.
kw&iv (å) v.tr. 'kväva (ihjäl)', I 279, Verb. 61.
bi"ri v. 'börja' böjs helt efter ä. 3:e konj. Se Verb. 40 A. 1.

kördon, se K 1 n. 1.
beki prep. m. dat., adv. 'bak-i, bakpå, bakom'. Målet har även uttr.
stär-bd'ki 'stå baki' i betyd. 'stå after =ej vara så duktig som en annan'. Ex.
nån fa ve stär-bd'ki, 'nog måste vi stå efter ( -- vi är inte så duktiga som de andra)'.
dråp prät. 'dräpte', fsv. dråp, Verb. 14.
Sa. Om djinnes <girnas se I 147 n. 7, Verb. 112.
he"va hestrp a stått° 'sätta in hästen i stallet'; (och så kommenderade han)
ne-i a a greven 'ned henne i graven' (som var den dödas rätta bostad). Jfr K 21
n. 6.
~ill n.pr. 'Malla, Magdalena'.
hår 'herre', båna 'benen', gmlt Svb-mål, som delvis var påverkat av gmlt
nkm. Det heter nu hår, resp. Mina.
båd v. 'bädda' konstrueras 'bädda någon' (i kammaren, på golvet o.d.)
pgvs är »finn-överkalix» för b08 v. 'blåsa'.
stö"po! m. 'stapel' utgår ur fsv. stapul. Även i åtskill. ösv. dial. har ordet
form på -u/, se V11.
ålltin, där -tin är svagton. motsvarigh. till -tåin 'tiden', sal. åll täin 'alltid(en)'.
15a. Verbet tinnc/ 'tända' böjs efter 1:a sv. konj., Verb. 68.
spräint v. 'sprinta, hoppa', se K 11 n. 19.
jå'mfö'ttes ' *jamnföttes, jämfota', isl. jainfoetis, Sahlstedt jämfötes, Dalin,
Sv. ordb. jemnföttes, järn-.
Verbet smälla itr. har i ökm. stark böjning (smell, smdtl, smålle), smälla
tr. böjs svagt efter ä. 3:e konj., se Verb. 10, 77.
Målets -sdom, såoman för 'summa' f. förutsätter lång vok. o. kort m, se
I 242.
kwår adv. 'kvar'. I kort slut. stav. utvecklas ä. å >å eft. kv-, I 55.
lekt f. '(kyrk)läktare'. Samma ord är ösv. dial. läkt, fast m., Vii., Dahlgr.
Gl. upptar läkt f. 'läktare, balkong'.
ond åt näo 'ond på (eg. åt) ngn'.
tråoes v. dep. '*tros, tro sig ( +inf.), tro att - -', Verb. 113, 116.
hem? f. *härria, se K 23 n. 28.
skråttzt b.m. '*skratte, umyling»'.
Om bån n. 'barn', bånat a. 'med barn', med ä. ä förlängt frfr till n reducerat rn se I 130. Däremot ba',9('ok a. *barnsjuk (se text.).
Kap. 40. Naturväsen
Under ovanstående rubrik sammanförs här texter handlande om: a) rån
*råd med olika benämningar (landrå, skogsrå, landkäring, trollkäring, troll-
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bergkäring, »landet», underjordfolket, sjörå, bärarn; vidare b) draken, ibland
kallad eldkvasten. Men eldkvasten ansågs av somliga ha varit landrået. Någon
sträng skillnad mellan land- och sjörå har ej gjorts av meddelarna. Visserligen
ansågs det av flera bland dessa, att »landrå och skogsrå är ett och detsamma»,
och att »sjörå är väl något annat»; men i somliga berättelser, vilkas innehåll
talar för »sjörå», har meddelaren konsekvent använt benämningen »landrå».
Berättelser av denna typ har jag inordnat närmast de mera entydiga sjöråtexterna. — Intet belägg har jag för motsatsen: att termen »sjörå» använts i
st.f. »land»- el. »skogsrå». — Benämningen »trollkäringen» är mera mångtydig
och har av ÖK-bor använts för både skogs- och sjörå. — »Bärarn» ansågs av
meddelaren av den enda text jag har med detta motiv vara trollbergkäringen.
Men berättelsens innehåll i övrigt hör hemma snarast under kap. »Konsten att
spå trolla». Av detta skäl placeras den sist bland rå-texterna, närmast före
avsnittet om draken — eldkvasten.
Meddelare: L. E. Jak. 1, 14, Kvj. 1920; Tansjärv-Anna 2, Tansj. 20; P. 0
And. 3, 4, Alsj. 20; J. Silv. 5, 15, Ö.Lj. 20; N. P. Mik. 6, 16, Ö.Lj. 20; Marta
Karlsdr. 7, Lilltr. 20; Gr. Lbk 8, 9, 19, Br. 22; N. P. Lundström 10, Ö.Lj. 36;
Sofia Joh. 11, 13, 18, Gr. 22; C. 0. Lbk 12, Br. 21; Br. S. Fredr. 17, Ö.Lj. 36;
Sofia Henr. 20, Ile. 32.
1. Rå, råd. Av beläggen, såväl inom K 40 som eljest i mina primäruppteckningar, att döma verkar det, som om öltm. haft två utgångsformer: rå och
rådh. Indicier för rå: b.sg. lånrd e o. siräe Vet.; b.sg. sirti'e Ö.Lj.; samme medd:s
lånrd ge, skå' ogsrå' ge, sirå' ge (samtliga med -g- som hiatusfyllnad); en annan medd.
i Ö.Lj. tånrä' b.sg. ntr (pron. e), sirå' ob.sg. (möjl. ob. pl., se 16; pron. e); en
tredje medd. i Ö.Lj. skå'ogsrä' ob.pl. (pron. döm, do, 10); en medd. (i 11, 13)
har 1- råe mot 10- råre(-); slutligen i 8 finns 1 dat.sg. a kinrd'en 'av landrået'.
— För utgångsform på -d talar: 1 säker ob. sg. sirå'r Gr., alla de många beläggen
i best. sg. -råre. — Obs, vidare att av de 11 -d-lösa beläggen stammar 7 från
Ö.Lj., medan de återstående 4 härrör från Vii. (2), Gr. (1), råe. (1; medd. Gr.
Lbk i Br. var barnfödd o. uppvuxen på lie.). Längre åt S endast belägg med
-råre. Jfr härmed att de ösv. dial. har råd stn. (endast Sibbo har rå, men best.
rådä, pl. råd) VII; Rån. har endast former med d (I 207 n. 6.), medan Mu (013)
har rå n., Uppl. (Gräsö) återigen har råd. — Best. pl. har i ökm. av mig belagts
endast i dat. tånrei'ro (bi a bire'tt om lånrirro, hon so minns 'bed henne berätta
om *landråden, hon som minns' Lo. Ofta användes b. sg. i kollektiv betyd. o.
med dithörande pron. i pl.-sg., t. ex. hinrd're — — in kär å i ku"no. di Där
rö' ykge d, i forts. di och h,e (2); lånrit're — — di (4); lånrdre — — di (8), /4nrå're
— — di (11). — En modd. (Ile.) framhöll, att binrä're är -/drajeltingga och
långå'ben. Enl. 1 är lånrci're — — ka"ran å ku"nin. di vår rö'yk1,5'd å smatt
/Ok; enl. 4 är lånrä're en hel mängd folk; i 8 kallas u'nderjå'oYå'Pre för tånrå're ,bi'nrarfå'gke, o. familjen består av lå'nrartjelingga, lå'nrarpå'jken, lå'nrarad'inta; i 9 berättas om en gubbe av lå'nrarfå'llce o. hans hustru, tillsammans
kallas de lånrå're; enl. 11 är lånrdre »en hel hop varelser, de skulle ha bott
liksom under o. ini jorden». — Att lbide 'landet' är detsamma som kinrd'e
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har, utom av medd. i //, med bestämdhet framhållits av en trovärdig medd.
i O.Lj. 1920. — sirå'e 'sjörået' är klart sg. i 15 (pron. he, e). Även i 16 ersätts
dess sirå' av e, ne men beskrivs som aitt 'ett' i fören och i mäineler 'ett mindre' i
aktern på en pulkaliknande liten båt. — Ett ex. på den ovan framhållna sammanblandningen av sjörå och landrå är följande upplysning (av C. 0. Lbk 1921):
lånrä'e he jer i beritje'llingg, å hon Mo ini inbå' nnde treeka (å di ha wårken i'nnlå'pe el å'otlå'pe) 'landrået det är en bergkäring, o. hon bor i »inbundna» sjöar

(o. de ha varken inlopp eller utlopp)'. — Slutligen kan i detta sammanhang
påpekas att ordet råd n. 'råd = rådslag, utväg, (ha) råd' heter rå n., rå(gång)
heter rå n., b.sg. rå • • rå e, ob. pl. rå, b.pl. råa ••• • rägha (-gh- hiatusfyllnad). Även
li"ni f. anv. för 'rågång', se 3. — Se av. I 207 Anm. ö.
Storsvedjan, gård vid NV stranden av Kälvjärv, rätt V om Räcktjärv.
Pesaträsk, mindre sjö ö om södra delen av Djupträsket, ö om Kalixälven.
for h. = skyndade, drog iväg.
stjad (tonl. d.) ovanlig prät.form; det regelb. är stjött, Verb. 73.
I indir. anföring, särskilt efter verben bire'tt 'berätta', frå"a 'fråga', såi,
'säga', taga-o'mm 'omtala', träo 'tro, mena' har ökm. — i synnerhet f. a. uttrycka
ngt såsom ej absolut visst o. säkert — i st.f. konjunktiv av huvudverbet [dylika
former saknas] mycket ofta skul(l), sku 'skulle' + inf. mot rspr:s prät., skul(l) ha +
sup. mot rspr:s pluskv. Ex. di tråod e skul va"ra ve'mmbep 'de trodde, att det
var Vennbergs' (2); för Iglo tråod he skul va"ra fållit 'för folk trodde, att det var
farligt' (7); å 86 hå a /råa, hu"ri kånn skul Mit 'och så har hon [ = landkäringen]
frågat [ = frågade hon], vad [eg. huru] karlen hette' (7); lå'nrarfå'Pee så at stäintn,
at a äint sku fa takt-o'mm nå, å äint e"ta båkli he di sku dja n håim, 'landråfolket
sade åt flickan, att hon inte fick ( finge) tala o'm något, och inte äta av det
de gav ( ...,gåve) henne hemma' (8); — — so djåo! op — — at hän so skut vara
kwär ivi nåtti ipi tjörken — — 'som gjorde upp — — att den som var kvar
[ = stannade kvar] över natten i kyrkan — —' (K 39:3 första men.); di tråod en
at
skul ha dåoe 'de trodde [att] han hade dött' (1); å — — — sö
döm »kul ha midji år nöter ve si en sin die — —, å midji föåke skut e ha vö"ri
der å 'och — — så talade de [ = flickorna] om, att de hade många andra kor med
sig än sina egna, — — o. mycket folk hade det varit där också' (8); en bire'tte
— — at in låpp skul ha ki"mi å baist hg 'han berättade — — att en lapp hade
kommit o. begärt natthärbärge' (K 37:2 första men.); ku"no 4 påidjen takt-o'mm,
att a skul ha fai de de sfilkkstå'ba — — 'kvinnan o. pojken talade o'm, att hon

hade fått de där stickstumparna — —' (K 37: 7 n. 78). — Ett motsvarande bruk
av »skulle» är karakteristiskt för finlandssvenskan och påtalas av Bergroth
(s. 126 ff) såsom stridande mot högsv. språkbruk. Även i ökm. kanske inflytande
från finskan.
Tansjärv, sjö o. ngr gårdar N om Kälvjärv.
Om ånnar i betyd. 'ena' se K 3 n. 11.
Konj. he 'att' any. ofta i betyd. 'då = i det att, samtidigt med att'.
Se K 4 n. 10.
eg. 'lade uti kuta undan' = tog till sjappen.
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vent 'vänta på, invänta' styr dat.
lemmes v. 'lämnas' böjs efter 3:e konj., Verb. 101.
Alsjärv, sjö o. liten by NNO om Nybyn.
li"ni f. 'linje, upphuggen rågång i skog', se I 93 A. 1.
opa tråio &lin 'på tre ben'. Grundtalen 1, 3, 4 böjs i dat. Detta gäller allmännast om amn 'en', i övrigt hörde det nästan uteslutande till de äldres språk.
Ytterligare ex.: nö'yasbo'kken he gai a 'Syro fåot å hö"vi som in !måst baldl'i si

'nyårsbocken hade [ = sägs ha] gått fyrfota och haft (lik)som en kvast baki
[ =bakefter] sig'.
kåo 'ko' böjs visserligen b.sg. kåon, (ob.pl. kåo, b.pl. kåona), men dithörande bestämn. ord står i fem: i, anar, wågar etc. bio 'en, någon, varje etc. ko'.
Den b.pl. formen anv. sällan; i dess ställe sägs nö'tera.
Om den perspirerade vokalavslutn. se I 29.
dri"ni <drynja, I 98.
19a. å'intjeli 'ynklig', om åi frfr nk se I 162 Anm.
Gård i Alsj. Ej långt därifrån låg gärden isi-å'do 'på Udden'.
Om ini båto, a båto se K 35 n. 21.
begi, bål«, svag- el. otonig form för båtti resp. båga, se närmare K 13 n. 23.
veraregha sv.m. '*veda-rage, långt o. smalt förtorkat träd'; om ra"gha
se I 59 A. 5; ve"ra kompos.-form till våir m. i betyd. 'träd', gen. sg. ve"ra, v.
ve"ra '*veda', se I 83, 85.
- kdat (verakd st m., fsv. vilia-kaster m.) 'vedkast, vedstapel'.
he 'att, som'. Båda möjligheterna kan tänkas här: 'på dagen syns inte
något, som det [ =landrået] har huggit' el. (bättre men friare) 'på dagen syns
det inte alls, att det [ =landrået] har huggit något'.
tiotjen b.pl., sg. tiok f. '*tjuka, klocka (kyrkldocksformad) som hästen
har under halsen' I 286 A. 4.
blir inn en a stållo 'leder in den 1 stallet', om a stållo se K 21 n. 6.
27a. so '(lik)som'.
a'ti, oftare a'til <åt-till 'åt sidan', tillsam. med gär 'gå', ståi 'stiga', anv. i
uppmaning till hästar o. kor att stiga åt sidan (spec. i spiltan o. båset): gå a'til I
stäi a'till 'gå åt sidan!', 'stig åt sidan!' [så man skall kunna komma åt att t. ex.
mjölka korna]. En meddel. i ID.Lj. 1936 utredde saken sålunda: klö'tera sko gärå't si el steii-dt si, sö ve kån miögk do, å da såi ve at kgö'tero: gå-a'til el stäi-a'til!

'Korna skola gå åt sidan eller stiga åt sidan, så vi kunna mjölka dem, o då säga
vi åt korna: gå åt-till el. stig åt-till'. Rz 672b har från Ul. samma talesätt
stiga åt se i samma betyd. 'stiga åt sidan (om kor i båset); ösv. dial. stig åt de,
tillrop till ko el. häst att flytta sig åt sidan, Wessm. 331a.
sk f. 'sak (konkret)', i b.pl. har belagts agera, såkera, i Hvj. saren.
häms v.itr., hdms uti 'prassla med, treva i, leta i', hdms et '*hamsa efter,
förgäves försöka få tag i ngt, som man är mkt nära' (t. ex. ji hul a hdras et ståkko
opa äno, men en fåor 'jag höll på att försöka få tag i stocken på älven, men den
for'). Rz 240b hamsa 'fingra, hafsa', V11 hamsa v.itr 'famla, treva'.
'kördonen', se K 1 n. 1.
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wera m. '*vrede, kort o. tjock stör', I 85 f., jfr K 37 n. 47 v. wera-o'pp.
a såno 'i sån', se K 21 n. 6.
33a. fårk v., eg. 'staka sig fram i båt med fårk' m., I 172.
e häddes 'det hördes'; ovanligt med kort vok. + lång kons. Tro!. individuellt
för denne medd. (4 ggr i 6). I regel heter pass. prät. /Odes hålas, Verb. 102.
Inf. skrgidj '*skräkja, skrika, kackla, h. knarra (i snö)', isl. skr.sekja (kt),
I 218, 220, Verb. 80.
da e &it he sto"ka eg. 'då det [= landrået] hade stökat slut'. Adv. å/it till
adj. å// 'trött, slut' (»nu är sagan all»), fsv. aller.
råve! v. '*ravla, prata i onödan'; r. ihå'op 'rafsa ihop', I 66, Verb. 42.
brgnd v., eg. '*branda, bränna med eldbrand'. Väl s.o.s. Gotl. branndä,
Rz 53 a.
I dessa berättelser om landrå, sjörå etc., överhuvudtaget i sammanhang
med naturväsen, trollkarlar o. d., märktes det på flera av mina medd., att de ej
gärna själva ville stå för sanningshalten i vad de berättade, utan sökte gardera
sig bakom dessa typiska perf.- o. plkv.-former (da) hå ,,,he n säkt, da he n råope,
som vill betona, att 'enligt vad det berättas skall..., skulle han ha sagt, lär han
ha ropat'. — Replikskiftet i berättelse 7 visar en frappant likhet med den bekanta passus i Odysseen, där Odyssevs hos Polyfem sade sig heta »Ingen», P.
senare ropade »mig Ingen dödar» o. de andra kykloperna tyckte, att eftersom
han ej led våld av någon, så behövde han ingen hjälp. — Själva huvudtanken,
att man vid mellanhavanden med jättar, troll, rån o. d. ej borde röja sitt namn,
enär dylikt kunde föra olycka med sig, är ju som känt ett allmänt sagomotiv.
mitji gr eg. 'mycket andra', gr <aörir, I 69.
å'okå'nna <ökunnog, bet. 'främmande (på en plats, för ngt), okunnig',
I 170 n. 3.
Genitivbegreppet uttrycks vanligen — i de fall där ägaren år ett sbst. —
med ägaren i best. form dat. a) frfr el. b) efter det ägda. Antingen a) ptliko
me"no häänd el. b) häondtt påiko mena 'min pojkes hund'. I fallet a) står det
ägda i ob. form, i fallet b) i best. form. Ex. i texten a) beritjelinggen (b. dat.sg.)
Möter, b) stäinta ld'nrartje'linggen; uti Mimen stäink 'till flickans hem' samt uti
stäintti 'till flickans hemgård' får två dativer på gr. av uti.
sku skul ,-, skull 'skulle', se Verb. 92.
åt adv. 'åt = åter, igen, tillbaka', förekommer ofta direkt efter en mängd
verb, ev. med verbets negation emellan.
Ex. bidj åt ne"ta '*bygga åt, lappa nät', finn åt 'igenfinna', fa åt 'få igen (ngt
förlorat)', gär åt 'gå igen (om en död; jfr gär i a'tergngg 'gå i *återgång'. ökm.
har även ett gär-å't 'gå å't = dö', t. ex. mån skul äint ha vilt håir at n he gai-å't 'man
skulle inte ha velat höra, att han hade dött'), heva åt döv, gräinda '*häva åt,
stänga igen (men ej låsa!) dörren, grinden', kläink åt döv, ' *klinka åt dörren=
— stänga dörren med klinka', tjenn åt nån 'känna igen ngn (särsk. efter en tids
frånvaro, se text.), står åt 'stå igen =stå stängd (om dörr, grind o.d.; mots.
stär i"pi 'stå öppen'), seti åt bö'kostufå'stacllrti '*sätta åt farstudörren till
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bagarstugan = haspa igen dörren' (haspen satt på dörrens utsida, lås användes
inte förr i sådana dörrar).
wå'ningg int. adv. 'varest, var någonstans'. I samma betyd. även wå"ni,
se n. 100.
fråi et 'fria efter = till'. Se äv. K 12, första raden.
si 'sig' anv. ofta i st. f. 'honom, henne, den, dem' f. a. syfta på subj. i huvudsatsen. I texten: — — at lå'nrarpå'iken vild fråi et si '— — att landråpojken
— — fik en tul
ville fria till henne' (subj. i huvudsatsen = hon);
igi ve si '— — fick hn att följa med dem'. Andra ex.: lånrä're skå ta klö'tera
si, ha di vö"ri råd 'de ha varit rädda, att landrået ska ta korna från dem'; a
ont) 'hon var rädd, att han skulle göra (el.
vår råd, at hån skul vi% si ånt
vilja) henne något ont'.
djera näo nå 'göra ngn (dat.) ngt (ont el. dyl.)'.
maintes ' *menades, menade sig, trodde sig' + inf. Verb. 113, 115.
opa nlio då '*uppå någon dag, efter någon dag, någon dag därefter'.
so di he hö"vi tåi '(i ansiktet på den flickan) som de hade tagit'.
Konstruktionen ha(r) haft, hade haft + sup. av huvudverbet, motsvarande
rspr:s perf. resp. plkv., är ett i ökm. rätt vanligt uttryckssätt, som används i
såväl huvudsatser som olika slag av bisatser.
Ex. i huvudsatser: e hå hö"vi slåi in knllot opa träro, sö ji låot dra-o'pp in
.stöyngg 'det har slagit en knut på tråden, så jag måste (ipf.) dra upp ett stygn':
-ndo hå ji hög hi'storia di"na, men nä hå ji hö"vi glömt båg a 'nog har jag hört
den där historien, men nu har jag glömt bort den'; i bisatser, temporala: da
di ha-hövi-1'le ferrdit, sö ha di tåi-o' pp de därtålekit'ina 'då de ha eldat färdigt, så
ha de tagit upp de där tegelstenarna' K 24 n. 14; da di ha hö"vi sett f åile til-stå'n
sö ha di birt a ta-ä' då de ha satt fil till att stanna — —, så ha de börjat
—
att ta-åv' K 26 n. 11; da n he hövi-kå'ste de där,gtllte — — da he n värj seker,
att — — 'då han hade kastat det där saltet — —, då hade han varit säker på
att — —' K 36 n. 61; relativa: (då ngn har haft gulsot, så ha de gått o. bett om
en näve mjöl av tre kvinnor) a döm so ha hövi fai stä'intbå'ne IM 'av dem ( = sådana) som ha fått flickebarn först (== vilkas första barn varit en flicka)' K 36 n.
50a; å da jer e jo nån so hå hövi-få'nne djömsla seran 'och då är det ju någon,
som har funnit gömstället sedan' K 40: 19; konditionala: he äint e hövi-tö'rke,
he e nå,o tekt står, kåv,v,e, men nä hål e a stjåin å 'hade det inte torkat, så hade
det nog tålt stå, kornet, men nu håller det [på] att torka bort (eg. skina åv)
[så vi måste skära det]'; indirekta frågesatser: å nå'otreskfd!ke visst äint, wått
t jelingga he hö"vi tåi-vå'ien 'och Notträsk-folket visste inte, vart gumman hade
tagit vägen' K 40 n. 59.
(Petter från) ~berget, fi. Haapavaara, bebyggelse vid Ängesån, c:a 1 mil
ovanför byn Ängeså.
Notträsk, liten sjö o. några gårdar SV om Heden, V om Tansjärv.
*rusta bort ( = städa undan), uttalas äv. rest, I 175, Verb. 36.
knågt v. 'knyta' böjs i ökm. efter ä. 3:e konj. (sup. äv. efter 1:a konj. samt
starkt), Verb. 73.
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Om ob. sg. ge med dh-bortfall mot best. (-)ggire med dh> r, likaså brer
bräire 'bräde: brädet', se Äldre dh 53 f. — Obs, konstruktionen i satsen: »öst
henne kol i förklädet', poss. dativ. ti är dat. f. sg. 'henne'.
hu"ken int. pron. '*hueken, vilken', anv. fören. o. självst. Jfr det demonstr. pron. tu"ken ' *tacken, sådan', i texten nå tu"ke 'något sådant, »nå' tocke»'.
Ickid m. '*kladd, ett särsk. litet mynt, en liten silverplåt', anv. förr, är
samma ord som sv. dial. kladd m. i betyd. 'det som är av ringa storlek o. antal',.
Rz 323a.
eg. 'hade haft tagit vägen'. Se n. 51.
/dit v. 'leta (efter)' konstrueras ibl. med ren ack. (såsom här i texten),,
särsk. ofta i uttr. Slit götera 'söka efter korna', ibl. med et 'efter'.
deres p.pron. 'deras', i svagton uppkommet ur ddires, I 263. — Av berättelserna 4 o. 9 inom K 40 framgår, att folk ej borde bygga sina uthus rakt
över där landrå bodde i jorden, ty detta medförde olycka beträffande kreaturen
o. hästarna. I dylika hus hördes stundom underliga ljud. Så berättade en meddelare: i sterkt råmm, he jer imi Mose står opa å'opd'sslit sten; da fia"sa ne å
lät der,..gånndo, 4 he jer jå'oyå'lke, so båo ini jåon 'ett starkt rum [ = ställe, plats],
det är om huset står på *opassligt [ = olämpligt] ställe; då prasslar det o. låterdär stundom, o. det är jordfolket som bor ini jorden'.
di räkn. f.; ob. art. f. skulle ha hetat i.
Äldre M > 1 frfr nd,I 139 f. 1 10. rind 'rände' (:inf. ren,n), iii. sind f. '*sända,
brynsten'.
/«.so < ldikso 'liksom'.
går f. 'gåva', men äv. går f., se K 12 frdriergd'ven 'friargåvorna', gåven
'gåvorna'. Se I 209 f.
d'itje'nn '*Eka-tjärnen?', en f. övr. alldels obekant tjärn beträffande
såväl namn som läge. Målet har d'ikstå'kken 'ekstocken' (till dika 'ekan', I 263).
med kvarstående -k- I ett ev. äldre *d'iktje'nn 'Ekatjärnen, tjärnen där en
eka sjunkit el. dyl.' kan i hastigt tal ett -k- lätt ha fallit i ställning mellan två
j-haltiga ljud. — Meddel. bodde en lång tid i Kölmjärv i västra delen av socknen
(ugfr i jämnhöjd med Gyljen), arbetade mycket i timmerskogarna vid o. utanför
sockengränsen (se t. ex. K 11) o. berättade med förkärlek motiv därifrån. Sannolikt ligger tjärnen i dessa trakter.
sål. c:a 1850.
so"ma å'okå'oke eg. 'samma okokade'. Beträff. so"ma, nkm. sdma (Rg.
152), jfr det i fsv. sällan förekommande somi (Aschw. Gr. § 511:6).
ko"ma eti 'komma till stranden, till land [utifrån sjön]'. Se K 1 n. 15m.fl.
nå'olanet '*nordanefter, från norr, norrifrån'.
hötte sällsynt variantform till Myte el. höytt, prät. av Myt <yta, Verb. 74.
Myt står antingen med ren ack. (se text) el. med prep. åt (Myt åt o, sö n sgnt
'ropa åt på honom, så han stannar!')
Här avses det Lillträsk som ligger ej långt V om Alsjärvsjöns n. ända.
Finns ej på G 1:200000 (30. överkalix).
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<uppå Py 'uppå döt, därpå, därefter'. Jfr n. 81 samt K 34 n. 11.
smålle sup. till itr. smell; se K 39 n. 18.
prät. rit se K 8 n. 15.
Om de st. sup:a fa'i 'fått', ga' i 'gått' se Verb. 22.
Vitträsket, sjö V om Kypasjärvi (nära sockengränsens s. ö. hörn); mellan

de två sjöarna ligger Vitträskberget. VNV om Vitträsket kommer Valvträsket
(el. Välv-; men kartans Vålträsket är fel); Valv- och Vitträsket skiljs åt av Valvträskberget. Det var över detta berg som landrået »for > till Valvträsket (se
text!).
gir v. 'tina (om snö)' < fira, Rz 736b tira 3 v. n. 'rinna el. flyta helt sakta'
,Sm, vg; no. dial. tira, T. 788 tira 2 'rinde med tynd straale' ökm. har även o.
oftare gir 'tära, töa, tina', men medd. uttalade tåir med abs, samma dift. som
dråiv v. 'driva' strax efter i text.
twåit m. 'tvet = avfallsbit efter bilning o. täljning', I 266.
Kiiv st. v. '*riva =gå upp (om sjöar vid islossningen)'. Jfr re"ka om älv,
K 1 n. 13.
fek_e/S'y - - för att ' *för dy - - för att, därför - - att, av den orsaken
- - att'.
e'tgi ta '*efter-åt-åt, efteråt [igen]'. Annars heter efteråt e'ttat (t.ex.
må& en i veko e'ttat 'mer än en vecka efteråt'), men i texten betonas, att pappan
redan varit där en gång förut samma år.
he töytt ' *hade tytt, båtat, hjälpt, nyttat till', e gyr ve spä = e ,siölp spå
'det hjälper med att trolla', e töytt da ji späd = e våg so y vild 'det hjälpte då jag
trollade =det vart som jag ville'. Detta verb (Syr är sannolikt en sammanblandning av ett ty- och tgdha, se Verb. 67.
Svartberg(et), NNV om Valvträsket.
Om v. pålk (Kvj.÷) 'ro sakta, paddla' se Verb. 36.
Verbet hinn 'hinna' böjs svagt eft. 3:e konj., Verb. 78.
Inre Lansjärv ••••Övre Lansjärv, se K 37 n. 25.
grcib f. '*grubba, det djupaste stället i ett fiskevatten'. Se K 2 n. 32.
skrövä'n 'Skrövån', egentl. en ganska stor älv. Jfr K 4 n. 5.
&nen <bytna 'bottna, nå botten', I 100.
nera-beekeno 'eg. ned å bottnen, nere vid b.'
värp n. betyder i beläggen i vår text 15 (i varje fall i det tredje) snarast
'ställe där man drar not'. Att den betydelsen hos ordet varp varit fullt levande
i OK framgår av att i en skrivelse av år 1639 (förvarad i ÖK:s kyrkoarkiv)
bl. a. säges »gåfvo vi - - desse efterskrefna ägor under öfver Calix prästebohl
som nu följer. - - - 4. Fiskevattn - - Sandhvarpe - - HalsÄngsvarpe
- - Burlandsvarpe - - RäfvaVarpe - -». Vid varje varpnamn angavs hur
många nätter (el. del av natt) prästebohlet skulle ha rättighet att fiska där.
låt n. '*låt, läte', no. dial, laat n., I 205.
he konj. 'i det att, att', jfr n. 9.
nar adv., adj. styr dat. el. tar prep. a"ti, i"sa etc. frfr följande sbst. el.
pron.

254

CARIN PIHL, ÖVERKALIXMÅL

Ulrnjärv, sjö V om Ck.Lj., I 166 Anm. 8.
måit v. 'meta' böjs efter ä. 3:e sv. konj., isl. meita (tt), Verb. 73.
Ms, ntr. h,a,st, 'hes', se I 204.
mu!in-vE'ire 'eg. mulen-vädret, mulet väder'.
Se n. 45.
sti"ri (fsv. stgria) 'ljustra', prät. ståc/ ••••,sti'rie. sup. stått ,. rie, Verb. 54.
dä < däo 'du'. däo anses föråldr., do är den vanligaste formen för 'du'.
hål ånn 'hålla på', hålla i, vara ihärdig, fortfara'. Jfr det ty. anhalten
itr. med samma betyd.
råd a. 'rädd (för)' styr dat.
Posjärv, mindre sjö o. by, ej långt från ö. sockengränsen, vid landsvägen
Nybyn-Raitajärvi-Hirvijärvi.
105 a. våor 'voro', den enda starka plurala prät. form, som levat kvar. (Oftare vär 'var' även till pl. subj., se t. ex. meningens början.) K 37:4 har di
våor 'de voro'. I Verb. 122, Starka prät:a, 1:a raden har efter »slagit igenom»
tyvärr bortfallit parentesen »(utom vo9r 'voro', se s. 17)».
firgi 'följa', prät. /ål, sup. tåg, Verb. 83, styr dat.
vö"ri 'varit, h. förflutit'.
Om wån m. 'mullvad' se utförl. I 128 Anm. 2.
108a. eg. 'har haft funnit el. funnet'. Se n. 51.
djöntsel f., fsv. gömda f., 'gömsle, gömställe', I 259, 260.
terms v. dep. 'töras, våga', prät. tåos ,,,tåodes, sup teras, Verb 117,
130 etc.
tänkte att de skulle ta — —, ämnade ta —
eg. 'tänkte sig ta —
Verb. 137 taintses.
Strax V om Kalixälven mitt emot Grelsbyn.

Resume
« La vie d'autrefois dans la paroisse d'överkalix » est une tentative
de donner, dans un cadre determine de 80 pages, un apergu aussi vaste
que possible de la culture materielle et spirituelle des habitants d'överkalix il y a 80 å 90 ans, et, dans certains oas, å une epoque plus reculee
encore.
Dans le ch. 1 nous sont decrits les travaux annuels, determines par les
saisons et par la situation geographique, executes au dehors et å l'interieur
dans une ferme ordinaire de la paroisse d'overkalix, aux environs de
1870. Les descriptions qui suivent ont pour objet la fagon dont, vers la.
måne epoque, on construisait une maison (ch. 2) et dont le nettoyage etait
effectue (ch. 3). Le recit portant sur la vieille ferme Vikmansgården å
Än.geså et la vie qu'on y menait autrefois (ch. 4) est interessant par les
renseignements &Staines qui nous »ont donnes sur la disposition des differents båtiments de la ferme, les difficultes que l'on devait surmonter
avant la construction d'une route pour atteindre des regions plus peuplees,
les relations commereiales avec les Lapons å la foire de Kengis et la pache
au saumon autrefois tres fructueuse dans le cours superieur de la riviere Ängesån. — Dans les descriptions de l'enfance des narrateurs on
remarque pour ainsi dire toujours la pauvrete qui regnait autrefois å
överkalix et la dosis d'economie, d'ingeniosite et d'endurance qu'il
fallait deployer pour arriver å proeurer le strict necessaire å tous en fait
de vetements (ch. 5 et 7) et de nourriture (ch. 6) meme les annees de disette.
— La foire annuelle, en janvier, dans le chef-lieu de la paroisse, Bränna,
etait de toute evidence un evenement important dans la vie peu variee
de l'hiver et nous en trouvons la description aux chapitres 8 et 9 au
les deux auteurs font spontanement ressortir le rale peu sympathique jou&
par les Finnois reunis lå. — Les deux chapitres suivants nous amenent
å franchir partiellement les limites de la paroisse en abordant la deseription de la deseente des rapides jusqu'å Kalix (ch. 10) et le recit de la fagon
dont les Lapons au cours des annees 1870-1880, avant la construction
d'une route et d'un chemin de fer menant å Gällivare, transportaient le
minerai jusqu'å Luleå avec des caravanes de rennes. — Nous trouvons ensuite au ch. 12 la deseription d'une demande en mariage selort la vieille
tradition, au ch. 13 une deseription detaillee d'un somptueux mariage
paysan d'autrefois et au ch. 14 nous apprenons l'importance attribuee
jadis au mardi gras.
Ces 14 chapitres constituent la premier° partie du travail. Suivent les
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descriptions de quelques occupations d'ordre menager specialement feminines (ch. 15-21): comment l'on faisait autrefois les petits pains de Noöl,
cuisait du petit lait, preparait du houblon, moulait les chandelles, tissait
(surtout la bure), teignait du fil, lavait des habits et s'eclairait avec des
torehes quand on effectuait les travaux journaliers dans Petable et dans
l'ecurie pendant les jours obseurs de l'hiver. Certains metiers manuels, le
plus souvent exerces par des hommes, tels que le meder de tailleur (ch.
22), le tannage et le ehamoisage (ch. 23) sont egalement relates.
La troisieme partie se compose de quelques descriptions du domaine de
l'agriculture et de l'elevage des bestiaux : aux ch. 24 et 25 le battage
au fleau l'ancienne mode dans des sechoirs, au ch. 26 la vie dans im
chalet de montagne et au ch. 27 l'importance du lait mine, pour les
moissonneurs dans quelques endroits des regions frontieres au nord de
la paroisse.
Dans la partie suivante, allant du ch. 28 au ch. 33 il est question de la
construetion des bateaux, de la fabrication de certains engins de peche,
de la peche Halis& å l'aide de ees derniers et de l'usage perime de placer
des ciseaux pour capturer lievre, renard ou glouton.
La distillation du goudron, la fabrication de tonnes å goudron et le
flottage de celles-ci jusqu'aux places de vente etaient, au moins autrefois, une source de profit importante et sont döerites aux ch. 34 et 35.
Les ohapitres 36-40 traitent de l'art, pratiquö jadis, de guerir infirmites et maladies chez les gens et les betes (ch. 36), de la foi des temps
passes dans le pouvoir des devins et des soreiers (ch. 37), de vieilles
superstitions liees å l'approche de la mort et de vieilles coutumes coneernant les morts (ch. 38), de revenants (ch. 39), ainsi que de la croyance
chez les vieilles ~rations en des etres de toutes sortes peuplant la nature, en particulier Mes et ondines (ch. 40).
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