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En bohuslänsk bröll.opsdikt på dialekt från 1778 

Utgiven med kommentar av 

VERNER EBENVALL 

Regteg Berättelse 

om dä söm hännte, då jä åga på vinråsråg inpå Härr Hanlings- 
man Erek Solbers å mamselle Maja Wesslos brölöbb i öddevall 

den 27 Oktober 1778. 

Gu qväll här i stöfva bå Herre å fru! 
Jä niennar dä I mej nock känner. 
Gu qväll Herr Brugåmål å vackre Herr Bru! 
Gu qväll, alle sammen go vänner! 
Jä ber öm purgass, att jä kommer härin, 
För jä velle glana på galgrannen min, 
På allt dä, söm hos jer no hänner. 

I otte så drab jä en resbide galt, 
Söm kärringe skölla å raga. 
Den har jä vre burt å fått köpt nogge salt, 
Fast mången mett fläsk velle vraga. 
En daler ble ofver, den har jä latt gå 
Far subar, men ligevahl står jä ändå 
Å ved mine sager å maga. 

No häckte jä märre på trappa jår här, 
Ho pla ente gjörna sä slida. 
Stor sag i en timme, jä ha hanum Pär 
Ge härme en hödött å bida. — 
Hem ä dä, söm drar mäj i rocken? ja så! 
Välkommen Härr Mansjör, stor tack ska I få 
Far dröbben dor flaska, den hvida. 

Jår skål alle sammen! se dä gjole sus! 
Jä känner dä kröljar å mörlar, 
No stabbar jä piba med fine karpus, 

1 — 598882 Svenska Landsmål 1959 
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Fast mauen min ligesom körlar. 
Hem klingar på fela ? spell öpp en koral! 
Den töse, där sedder, ä vacker å smal, 
Ho dansar väl, fast jä no jörlar. 

Hö ä dä söm logtar i näsa så gödt ? 
Jo, jo jä ser bohle stå duga 
Mä möen. sirad. Hem har väl kunna spådt 
Om söddent ? No kliar mi kruga. 
Å stege, aj, ja ja den smagar på max, 
Jä trur, dä ä både skädda å lax 
Å baxembrö, högt söm e ruga. 

Se anse mä ente me vin, Herr Mansjör 1 
Gu tår! dä rann ljuffligt i bötten. 
No ä jä så hed, så jä mennar jä dör, 
La tösene lätte på dötten.. 
Tack, dä Va e mocka resengrynsgröd, 
Den tärpa ho smaga mäj bädder än flöd 
Å gjohle go helsa i skrötten. 

De are små raskety ger jä go da, 
Hö ska jä må söddent å gära ? 
Skam få den, söm anser dä j'ente vell ha, 
Hö ä dä väl värdt å förtära? 
Jä mennar de stennar målera må färg, 
En öldreck ä bädder, den kan sätte merg, 
Om jä här i lauet ska vära. 

Men jä kan ble gahlen, hö ä dä far ty, 
De broggar i stället far lufva? 
Då ä just oppsnasit å pegar di sky, 
Den Vonne har lärt dem å skrufva. 
Jä rår där, bränn öppet må buller å fjäs, 
Å ta ä Pesalmebog vackert å läs! 
Ha heller ä gammeldas lufva! 

Når Bästefar leffte, så mins jä han sa 
Ä farryn, söm flere feck höra, 
Dä hännte därnerådder, söm han då va, 
I Ufven, ja dä va ä röra, 
Då brägade tuppar, en man hedde Ralf, 
Hans ku fock en södden farunrli kalf 
Må töpp och må ringar i öra. — 
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Men Gu signe kongen å ge ham go natt! 
Han broggar bå boxer å jacka, 
Söm allvarsamt passar, mä gammeldas hatt, 
Ja Hannum vi alle må tacka 
Far möe go omsorg i stort å i smått. 
Ah! söde Herr Mansjör, ta hid nogge vått, 
no vell jä mä brufolket snacka. 

Te löcke, te löcke, dä önskar jä der, 
Gu ge dår allt gödt här på johle 
Å la dem förögas te flerdöbbelt fler 
Här mellan berge å sohle! 
I källaren väda, i köckenet mad, 
Tellräckeli tallreckar, skear å fad, 
Mä glans å puteller på bohle. 

De sir, I ha fohle all verhle ikring, 
Herr Brugåmål, dä va ä länga. 
Där lär I ha sett månge löjelig ting, 
Söm Er no i minnet kan hänga, 
Men ligevahl måtte I här stanna qvar; 
Jo jo, Herr Mamsell har väl nogge söm drar, 
Söm kärleg hos Er kunde fånga. 

No söm i va löckeli, ligeså I, 
Herr Mamsell å bru, kan I tänka, 
En södden man skulle jår käraste bli, 
Når I ville löfven bortskänka. 
Ja lef då tillsamman i sämja mä fröjd, 
Den ene så vähl söm den are förnöjd, 
Så kan inge modgångar kränka. 

Nå jä ser [mäj] nön läjlighed noggen gång ha 
Te stan, lär jä ente försumma 
Att titta in te där mä hö I kan ha, 
En sub, söm ä värdt å berömma, 
Får i vähl då ge mäj mä ost atterve — 
Vonnt hade dä sqvalpety,•kaffe å th4, 
Så dä vell jä aller förglömma. 

Om I kommer te mäj, så få I se på, 
Hö Ähli der hemma kan gära. 
Ho rasslar vähl samman, hö smått ho kan få, 
Söm duer på bohle frambära, 
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Må östemus, flödemjölk, fröa å smör, 
Ett hönsesö, dä kan ho koga på kär 
Må klonkar å hö dä ska vära. — 

No knäggar mi Sverra, no får jä väld ud. 
Adieu allesammen här inne! 
En spörresub kan I vähl ge må te slud, 
Söm kan kurantere mitt sinne. 
Tack ska I no ha för bå Sverra å mäj ! 
No nr jä helt lusti dor gästebu, hej! 
Ja dä går mäj aller dor minne. 

Men la mäj få hveske ve Er, käre far 
Å bruggom, söm ingen ska höra. 
Leg vackert å kärlit må Fru, som ä rar, 
Så ho kan la blih å säj snöra 
Må hvalfen å söddent, söm Helsvir har lärt — 
Jä sir ente mer — I förstår jår affärt. 
Go natt! — Jä må klöfve hemföra. — 

Kommentar 

Ovanstående bröllopsdikt publicerades första gången i Svenska 
Landsmål år 1894 i »Bohuslänska folkmålsdikter» (XIII. 7, s. 8 ff). 
Företal och noter har författats av den år 1893 avlidne Frans Busck. 
Denne uppger, att han fått manuskriptet till bröllopsdikten av 
bruksförvaltaren C. Landberg' på Hoga i Foss socken, Tunge härad. 
Denne skulle i sin tur ha fått avskriften av sin bror, sedermera 
prosten C. A. Landberg i Naverstad. 

Något manuskript till dikten synes numera icke existera. Hessel-
man har sålunda i sin utgåva av bröllopsdikter på dialekt använt 
Buscks nyssnämnda version i Sv. Lm. 1894. Mina egna efterforsk-
ningar i Uppsala och Göteborg har icke lett till något resultat. 
För bedömningen av språket i dikten är man sålunda helt hän-
visad till den tryckta versionen. 

Busck uppger, att dikten varit mycket populär och sjungits i 
trakten. Någon melodi har han dock icke anträffat, trots att flera 
äldre personer hade hört dikten eller kunde delar av den utantill. 

Om man får fatta Buscks upplysningar om manuskriptet bok-
stavligt, synes prosten Landberg ha haft en förlaga. Buscks upp- 

1 Sv. Lm. uppger oriktigt namnet C. Sandberg. 
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gifter på denna punkt är emellertid litet svävande. Han tycks tro, 
att språket är från Uddevalla-trakten, och att avskriften bör ha 
gjorts där. Därav uppgiften att prosten Landberg på 1830-talet 
var förste lärare på Gustavsbergs barnhus strax söder om Uddevalla. 
Det är dock icke helt osannolikt, att avskriften verkligen gjorts 
på 1830-talet (jfr nedan s. 29). Under alla omständigheter synes rätt 
lång tid ha förflutit från diktens tillkomst 1778 och till dess ned-
skrivning i den nu föreliggande versionen. Det är därför naturligt, 
att avskrivningsfel kan ha smugit sig in i dikten. Några sådana 
skall jag senare påvisa, speciellt i fråga om rimord. Ibland gör 
Busck rättelser i texten, vilka han dock redovisar i noter. En del 
obegripliga ord och uttryck — med all sannolikhet obegripliga 
redan för avskrivaren — har smugit sig in i dikten. 

Busck anser, att dikten representerar en dialekt från Uddevalla 
eller från trakten närmast däromkring. Såsom NiMn riktigt an-
märker (Sv. Lm. XIII. 7, s. 14), är detta möjligt endast om av-
skrivaren, prosten Landberg, översatt dikten till »Bullaren-mål». 
Nilffi förmodar nämligen, att diktens språk skulle vara att söka 
i något av häraderna Bullaren, Tunge, Stångenäs eller Sotenäs, 
knappast Sörbygden. Buseks uttalsuppgifter i noterna torde ha 
påverkat NiMn vid hans försök att lokalisera dikten. Uttalsformerna 
synes vara hopsamlade från skilda håll, då Busck sökte spåra upp 
en del ålderdomliga och svårförklarliga ord och uttryck. Huvudkällan 
torde ha varit bruksförvaltare Landberg, som ju var bosatt i Foss 
socken, Tunge härad. Själv var Busck från Kville, och hans egen 
dialekt synes icke sällan ha satt spår i hans uttalsuppgifter. Från 
dessa torde man i största möjliga utsträckning böra bortse, då det 
gäller att lokalisera dikten. Man kan nämligen på goda grunder 
anta, att de ibland är rena konstruktioner. 

Vid min behandling av dikten kommer jag först att ge en kort 
ordkommentar. Några ord, som med större sannolikhet kan bidra 
till lokaliseringen, får i ett senare sammanhang en något utförligare 
behandling. Slutligen kommer frågan om diktens ursprung och för-
fattare att tagas upp till diskussion. 

Dikten citeras strof- och radvis. 1: 3 betyder sålunda strof 1 
rad 3. De första orden i kommentaren hänför sig till överskriften. 
1 fråga om vanligare ord anföres ej uttal med landsmålsalfabetet. 
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1. 

åga: åkte. Enligt Rietz (Rz) sp. 4 a skulle verbet åka i Bohuslän 
ha temat aga, og, aget. Numera böjes verbet vanligen efter andra 
svaga konjugationen. Sporadiskt finns emellertid böjning efter första, 
t. ex. från Askum (Sotenäs) och Valla (Tjörn). I preteritum faller 
vanligen -de hos dessa verb i norra Bohuslän. 

vinråsråg. Ordet var säkerligen obegripligt redan för Landberg 
och Busok. Läsningen skall dock ha varit fullt tydlig i prosten 
Landbergs avskrift. Möjligen är ordet en förvanskning, som före-
legat redan i förlagan. 

I en ordlista från år 1875 (acc 43 IOD) upptas ett ord rås, n. 
'dryckeslag'. Det kommenteras på följande sätt: »gå på r'ås 'en av 
bonddrängar på somliga orter antagen sed att göra sammanskott 
av penningar och besöka varandra för att supa — i synnerhet 
annandag jul, annandag påsk och marknadsdagar'». Diktens vinrås-
skulle alltså kunna tänkas betyda 'vindryckeslag-'. Sista leden -råg 
vållar emellertid besvär. Om man inte vill anta, att -råg vore fel 
för -åg 'åkande, färd' e. d., kan ordet knappast associeras med 
något annat än råka(s). Ett verbalsubstantiv *råk 'träff' har jag 
dock ej kunnat belägga men skulle möjligen kunna tänkas som 
en tillfällig, »lustig» ordbildning. 

Vinrå,sråg kunde då betyda 'vingillesträff' eller dylikt. En annan, 
kanske mera tilltalande gissning har framställts av docent Bengt 
Holmberg. Han vill tolka ordet som »vindross-rygg» och översätter 
sålunda »vindhästrygg, pegas», vilket rent syntaktiskt skulle ge en 
acceptabel tolkning av uttrycket »då jä äga på vinråsråg inpå MIT 
Hanlingsmans . brölöbb». Författaren till dikten har utan tvekan 
ägt en icke obetydlig bildning och kunnighet, vilket framskymtar på 
flera ställen i dikten. Ordet rom »häst» var sannolikt utdött 1778, 
men det hör till bröllopsdikternas genre att välja ett ålderdomligt 
och därmed också »lustigt» språk. Ordet rom ingår i flera, ej allt 
för gamla ortnamn i länet. 

brälöbb. Författaren använder ö som tecken för en grumlig vokal, 
närmast motsvarande landsmålsalfabetets 8, e, tämligen genomgå-
ende. Formen förefaller vid ett första påseende vara genuint boh., 
men den avviker i själva verket påfallande från nutida uttal. For- 
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men brs'lsb är känd endast från Koster och är kanske ej fullt 
pålitlig. Ordet heter numera vanligen bru'lup, bru'lep o. d. Enligt 
Janz&il är formen brzelup svårbedömd men skulle huvudsakligen 
vara resultatet av en progressiv assimilation. Enligt min mening 
torde man snarare böra räkna med en utveckling av -au- i bråd-
hlaup till -u- i mindre betonad ställning, en utveckling, som icke 
saknar paralleller i ortnamnsmaterialet. Jfr Kock, Sv. Ljudhistoria, 
2, s. 263 f. 

oddevall. Detta äkta uttal av stadsnamnet anträffas nu ej i 
staden men väl på den kringliggande landsbygden. Enligt vad lie. 
C. S. Lindstam meddelat mig, torde det ha varit försvunnet i staden 
redan i början av 1700-talet. 

Herr Brugåmål (1:3; 12:2): Herr Brudgum. Jfr nedan s. 19 if. 
Herr Bru (1: 3), Herr Mamsell (12: 6), Herr Mamsell å bru (13: 2). 

SAOB upptar inga exempel på att Herr brukats i liknande sam-
manställningar. Busck uppger i sin kommentar, att uttrycken skulle 
återspegla ett ålderdomligt språkbruk. Hans enda exempel torde 
vara hämtade ur bröllopsdikterna. Herr Prästemors Sösterdåtter, 
Herr Mamsell förekommer i dikt nr 3 (Sv. Lm. XIII. 7, s. 22), 
som anges vara från Sörbygden. Buscks uppgift torde böra tagas 
med stor reservation. Det förefaller sannolikare, att uttrycket Herr 
Bru o. d. är en avsiktlig lustighet från bröllopmliktsförfattarnas sida. 

Bru (1: 3; 13:2). Ordet heter numera i större delen av Bohus-
län vanligen brur. På första stället står ordet i rimställning (fru: Bru), 
men i 13: 2 står det inuti versen. Sporadiskt förekommer emeller-
tid bru i uppteckningarna från hela landskapet, ibland v. s. a. brur.2  
Sålunda är formen bru belagd bl. a. från Brastad (Stångenäs), Bär-
fendal (Sotenäs), Kville (Kville) och Tjärnö (Vette). I samman-
sättningar såsom brudfolk, brudfärd, brudkvinna o. 1. växlar former 
med och utan -r. Från Kville har jag antecknat bru` bru`kinina 
o.1., från Krokstad (Sörbygden) bru'rafellrk 'brudfolk' men bru' fe% 
'brudpar'. Diktens bru synes sålunda icke strida mot nuvarande 
språkbruk i norra Bohuslän. Om uppkomsten av formen brur, se 

1  A. Janz6n, Vokalassimilationer och yngre u-omljud i boh. dialekter (för-
kortas: Vokalassim.). Jfr även Janwfai, Studier över substantivet i bohuslän-
skan (förkortas: Subst.). 

2  Annorlunda Janzän, Subst., s. 64 f. 
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bl. a. Janz&i, Subst., s. 64 ff och där cit. litt. För egen del är jag 
snarast böjd att betrakta formen bryr såsom en relativt sen om-
bildning. Min uppfattning bestyrkes i viss mån av att formen brur 
i t. ex. Säve (Hisings V.) uttryckligen anges vara yngre än bru. 
Janzen anför, Subst., s. 66, att i vissa boh. socknar obest. sg. 
heter bry, men best. sg. bru'ra. Nominativen best. form har alltså 
haft en mycket stark ställning. Det förefaller mest sannolikt, att 
-r i bryr huvudsakligen beror på en paradigmutjämning från nom. 
sg. best. form bricarin, senare bru'ra, bru're.1  

purgass (1: 5): ursäkt. Betydelsen saknas i de vanliga ordböckerna. 
Ordet är emellertid styrkt redan i fsv. men med betydelsen 'av-
föringsmedel'. Enligt SAOB är ordet lånat från medellå,gtyskan och 
uppträder bl. a. under formerna purgats, purgas, purgans. Det är 
en bildning till verbet purgera, som i en äldre, nu obruklig an-
vändning kunde betyda »fria, rentvå från beskyllning eller miss-
tanke» och reflexivt även »rättfärdiga eller ursäkta sig». Från dessa 
användningar av verbet förefaller purgass »ursäkt» att utgå. I 
samma betydelse användes ordet även i dikt nr 5 från Kville 
(Sv. Lm. XIII. 7, s. 34) och nr 6 från Tanum (ibid. s. 44). 

glana (1: 6): glo. Vanligt i götamål. 
galgrannen (1:6): gårdsgrannen. Uttalet *gak 'gård' saknas i 

samlingarna i IOD. Av ortnamnens vittnesbörd framgår emellertid, 
att uttalet funnits i äldre tid. Från Kville hd (OBG 16, s. 54) 
kan anföras Lössgård ls'sgak, &skak, ls'sgak, (s. 221) Gårdemellom 
ga'kinteellum och (s. 241) Gårdstaden ga',9ta1 n. Enligt fil. kand. R. 
Kvillerud skulle uttalet gak 'gård' i Kville ännu kunna användas 
av äldre personer i skämtsamma sammanhang, dvs, medvetet arkai-
serande. Härmed stämmer, att dikterna 4 och 5 (Sv. Lm. XIII. 7, 
s. 27 ff) har former som galar 'gårdar', galn 'gården' o. 1. Dessa 
båda dikter är nämligen skrivna på Kville-mål. I övrigt synes ut-
talet även i ortnamnen numera vara gak o. 1. 

jer (1: 7): eder. Om de personliga och possessiva pronomina jer, 
jår, der, dår se nedan s. 23. 

i otte (2: 1): i ottan. Målet i dikten är a-mål. Härigenom ute-
slutes Vätte hd i norr, som är ett typiskt e-mål. I otte är ett 

1  Jfr nu också L. Alfvegren, r-genitiv och are-komposition, s. 24. 
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stående uttryck, som utgår från oblik form. På samma sätt tolkar 
jag uttrycket Te löeke (11:1). 

drab (2: 1): dräpte, slaktade. Stark böjning är i samlingarna i 
IOD endast belagd från Bärfendal (Sotenäs) men måste givetvis 
ha varit allmän i äldre tid. Möjligen är formen här arkaiserande. 

en resbide galt (2: 1): en två år gammal galt (Busck). Ordet bör 
skrivas resbidegalt. Förra leden är ett mot fvn. hrisbitr, m. 'årsgam-
mal bock' svarande ord. I f sv. är ordet belagt från lagspråket, ris-
biter, m. 'ett av biltog fader avlat barn, i skogen avlat och upp-
fött barn'. I norska dialekter betyder ordet enligt Aasen 'årsgam-
mal bock el. bagge, årsgammalt svin, en två år gammal oxe'. Rz 
535 b upptar betydelserna 'årsgammal bock, tvåårig bock, en tre 
år gammal galt', den sistnämnda betydelsen från Bohuslän. Grund-
betydelsen har säkerligen varit 'årsgammal bock', dvs, en bock, som 
var så gammal, att han ansågs kunna förse sig med föda och reda 
sig i skogen. Därefter har ordet i olika trakter kommit att använ-
das om andra djur, t. ex. oxe, bagge, svin. Även de sistnämnda be-
tade ju i äldre tider ute. Åldern tycks tydligen ha kunnat variera 
något i olika trakter, innan djuren ansågs kapabla att reda sig 
själva i skogen. 

I skogen avlade barn kallades i fvn. hrisi m. och kisa, f., båda 
avledda av fvn. kris, n. 'skog'. För det folkliga språket låg analo-
gien hrisi : hrisbitr nära till hands. Nomina agentis av typen kris-
bitr användes vanligen i poesien samt i lag- och vardagsspråket och 
fick i de sistnämnda ofta en nedsättande betydelse. 

galt (2: 1). I. nordboh. heter ordet vanligen galte, men det står 
här i rimställning (galt : salt). 

kärringe (2: 2). Best. form av starka femininer ändas allmänt i 
norra Bohuslän på -e i singularis. Detta -e har ett mycket spet-
sigt uttal och närmar sig stundom -i.1  I dikten iakttagas dessa best. 
singularformer genomgående, t. ex. märre (3: 1), töse (4: 6), stege (5: 5), 
verhle (12: 1), sohle (11: 4), johle (11: 2). För sig står namnet Elin, 
i dikten Ähli (15: 2). I dialektsamlingarna är det endast belagt från 
Vätte hd, oe' z. Ortnamnen visar emellertid, att formen te' ki före-
kommit ganska allmänt, inte bara i norra Bohuslän. Jfr bl. a. OGB 
16, s. 154; 11, s. 79 och 10, s. 117. Namnformen ce' kl, har sålunda 

1 Jfr karta hos ModoSer, Studier över slutartikeln i starka femininer s. 19. 
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haft en vidare utbredning än den nordbohuslänska formen på -e 
av starka femininer.' 

Bestämd form pluralis av neutrala substantiv antager inom samma 
område likaså ändelsen -e: bohle (5: 2; 11: 7; 15:4), berge (11:4). Ett 
undantag i dikten är i öra (9: 7), som förefaller att vara en sydbohus-
länsk form. Ordet står emellertid i rimställning (röra : öra), varför 
formen icke kan tillmätas någon avgörande betydelse. Jfr vidare 
nedan s. 25. 

Svaga femininer har i best. form regelbundet -a: stöfva (1:1), trappa 
(3: 1), flaska (3: 7), piba (4: 3), fela (4: 5), näsa (5: 1), tärpa (6: 6) etc. 
Formen sammanfaller alltså med den obestämda: kruga (5:4), skädda 
(5:6), ruga (5:7) etc. 

Obestämda artikeln i fem, heter i början av dikten regelbundet 
e (5: 7; 6: 5). Den växlar i senare hälften av dikten till ä (8: 6, 7; 
9: 2; 12: 2). Den sistnämnda formen är icke styrkt i samlingarna i 
IOD. Anmärkningsvärt är, att ä också förekommer i dikt nr 2 från 
Foss socken, Tunge hd. Jfr härom nedan s. 24. 

vre burt (2: 3): vridit bort, sålt. Bortfall av -t i supiner av typen 
kastat, skurit förekommer rätt långt ner i södra Bohuslän. Uttrycket 
har . . . kunna spådt (5: 3) är fullt regelbundet. Däremot är ha fohle 
(12: 1) påfallande. Supinum av verbet fara heter numera genom-
gående fore i norra Bohuslän. Om formen fohle är tillförlitlig, måste 
den återgå på en i dialekterna sporadiskt uppträdande växling r k. 

mången (2: 4). Formen synes vara »riksspråklig». Ordet uttalas 
allmänt i gammalt mål med a-vokal. I de i Sv. Lm. XIII. 7 med-
delade dikterna synes a- och å-skrivningar växla. 

Far (2: 6): för. Jfr nedan s. 22. 
ligevahl (2: 6; 12: 6): likväl. Bland de få belägg på ordet, som 

finns i IOD, saknas a-uttal. Busek uppger sig emellertid ha hört 
formen. Uttalet förekommer ännu hos äldre personer i Kville en-
ligt meddelande av fil. kand. R. Kvillerud. Det enkla väl uttalas 
också på vissa håll med a-vokal t. ex. i Tossene (Sotenäs) vak, från 
Svarteborg (Tunge) vak, vak, växlande med vuk, vcek. I övriga 

1  I diskussionen om uppkomsten av artikelvokalen i best. form av starka 
femininer har D. A. Seip i Maal og Minne 1947, s. 129 f. anfört namnen Kan, 
Kirati och Eli. Egennamnen förefaller att ha gått sin egen väg, oberoende av 
appellativerna. 
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delar av landskapet uppträder former som vak, vd, vek, vsk, vuk 
o. d. 

maga (2:7): sköta (Busck). Ordet maka betyder enligt Rz 425 b 
'göra i ordning, tillreda'. 

gjörna (3: 2): gärna. Formen torde återge uttalet 91:9‘na, som före-
ligger bl. a. från Kville och Naverstads socknar. I Vätte hd utta-
las det 2o'na (Tjärnö sn). 

hanum Pär (3:3). Om denna konstruktion, se bl. a. L. Hu1th6n, 
Studier i jämförande nunordisk syntax 1, s. 189 ff. 

Kinne (3:4). Ordet heter numera vanligen henner, speciellt i norra 
Bohuslän, liksom i angränsande norska dialekter. Indrebo skriver 
härom i Norsk Målsoga, s. 251: »Objektsformi hennar, Tel. Num., 
henner, Viki, skriv seg ... frå sammanblandning av genitiv og da-
tiv». En liknande uppfattning synes D. A. Seip företräda i Norsk 
Språkhistoria, s. 318, men han påpekar också, att hennar i visssa 
dialekter ljudlagsenligt givit henner. 

I Bohuslän synes emellertid -r i genitiv falla, alltid i °samman-
satta ord och i sammansatta framför konsonant. Samma regel föl-
jer i stort sett de gamla ortnamnen. Undantag utgör enligt Alfve-
gren, a. a., en del, huvudsakligen yngre sammansatta namn med -ar(e)-
i kompositionsfogen. Den ovan angivna förklaringen av formen hen-
ner är för bohuslänskans vidkommande icke fullt övertygande. Man 
torde snarare böra överväga, om icke henner är att uppfatta så-
som en analogisk ombildning efter de personliga (och poss.) prono-
mina er, jer, jår, dår och der. Ombildningen förefaller att ha in-
trätt tämligen sent. (Jfr ortnamnen på -aren) I akter i Landsarki-
vet i Göteborg har jag ur några brev, skrivna av bönder, anteck-
nat formen henne (1752, 1771, 1792) och genitiven hems. Breven 
innehåller annars goda dialektformer såsom langpuda (långputa, 
'kudde'), et lagen 'ett lakan' m. fl. Det bör också framhållas, att 
vid sidan av henner formen henne förekommer över hela landska-
pet, även i äldre dialektuppteckningar. 

hanum (3: 3), h,annum (10:4), kam (10: 1). De tvåstaviga formerna 
överväger i norr, medan den enstaviga synes höra hemma i söder. 
I dikten torde den enstaviga formen få skrivas på versmåttets konto. 

h,ödött (3: 4): hötapp. 
hem (3: 5 ; 4:5), hö (5: 1 ; 7: 2 ; 7:4; 15: 2) : vem, vad. De frågande 
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pronomina vem, vad heter söderut i landskapet 9em, wem, 9a, wa 
o. 1. Hem, hem, är den normala formen i Stångenäs, Sotenäs, Kville 
och Tunge härader, medan Vätte har him. Vad heter i allmänhet 
hu, ho, hu, hR o.l. i norr. Vid sidan av hu förekommer huf, het i 
Sörbygden, i Naverstad (Bullaren) och i Skee (Vätte) enligt sam-
lingarna i IOD. Formen synes dessutom ha funnits i Tanums 
härad, om man får döma av dikt nr 6 i Sv. Lm. XIII. 7, s. 46, 
som har kött. Beträffande formerna, jfr D. A. Seip, No. språkhist., 
s. 320. 

dor (3: 7); di (8: 3): utur, uti. Jfr nedan s. 22 f. 
kröljar å mörlar (4: 2): kryper och morlar ; körlar (4: 4): kurrar; 

jörlar (4: 7): jollrar, skämtar (Busck). Verben är mer eller mindre 
onomatopoetiska. Buscks uttalsuppgifter måste anses som rena läs-
uttal (av bruksförvaltare Landberg?) efter diktens stavning. Krölja 
anges av Busck vara mycket ovanligt. Det saknas helt i samlingarna, 
i IOD. Formen jörlar (enligt Busck yola, yuka) torde vara helt be-
tingad av rimmet (mörlar :körlar : jörlar). Uttalet är )a`la och bety-
delsen 'prata strunt'. Uttalet yola (Busck) från Kville är icke styrkt, 
däremot 7a`la. 

stabbar (4: 3): stoppar. Verbet stoppa har enl. Hellquist, Svensk 
Etymologisk Ordbok -pp-, varför ordet bör skrivas guppar. Detta 
uttal föreligger från flera socknar i norra Bohuslän. 

karpus (4: 3): kardus, tobak. Ordet är sannolikt en (medveten?) 
folketymologisk ombildning av kardus, som enligt SAOB redan på 
1730-talet föreligger i betydelsen tobak. Möjligen — ehuru mindre 
sannolikt — skulle karpus, av holl. karpoets 'hätta, huvudbonad' 
kunnat vara namnet på någon tobakssort. 

mauen (4: 4); lauet (7: 7) visar den regelrätta utvecklingen av g 
till w, o mellan vokaler. I förbindelsen -ug- kan -uw- sammansmälta 
till u. Formen duer (15: 4) kan sålunda vara regelbunden, belagd 
bl. a. från Lyse (Stångenäs). 

koral (4: 5). Här väl närmast 'låt'. 
kruga (5: 4): kruka. Busck översätter 'gom', snarare kanske 'mage'. 
smagar på max (5: 5): smakar förträffligt. Enligt Busck ovanligt. 

Hans uttal är konstruerat på rimordet lax. Uttrycket är i själva 
verket etymologiskt och syntaktiskt ganska obegripligt. Med all 
sannolikhet föreligger en rent tillfällig bildning, närmast ett utslag 
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av rimnöd, icke ett genuint dialektuttryck. Möjligen kan man hän-
visa till SAOB maxbit 'godbit' (bildligt). 

skädda (5: 6), enligt Bus& 'rödspotta', en betydelse, som jag icke 
kunnat verifiera. Så vitt jag kunnat finna, skiljer man mellan skädda 
och spotta. Från vissa håll uppges, att skädda skulle kunna be-
teckna plattfisk i allmänhet. 

baxembrö (5: 7): slags skrivbröd. Busek uppger, dels att han från 
olika håll hört uttalet boksztbro, dels att ordet är mycket ovanligt. 
Han har icke kunnat ange, vari skillnaden mellan baxembrö och 
-skrivbröd bestod. Ordet är icke anträffat i nutida bohuslänska. Man 
har anledning att starkt ifrågasätta tillförlitligheten av Buseks ut-
talsuppgift. Eftersom ingen längre vetat något om ordets närmare 
betydelse, torde det icke vara uteslutet, att Buscks meddelare känt 
till ordet endast från dikten och med denna utgångspunkt konstru-
erat uttalet. Tyvärr finnes Buscks manuskript icke bevarat, varför 
man saknar möjlighet att kontrollera, om icke ett otydligt skrivet 
ra kan ha lästs och tryckts som o. Jfr anmärkningen Sv. Lm. XIII. 7, 
s. 58: »Enär samlaren [Busek] tyvärr ej fått läsa korr., lemnar detta 
åtskilligt övrigt att önska» (Lundell). Här kan påpekas, att namnet 
Landberg oriktigt återgivits Sandberg. 

Vid ett försök att tolka ordet torde man snarare böra utgå från 
diktens form än från det av Busck uppgivna uttalet. 

skriv(e)bröd är en gammal benämning på ett slags bakverk. Or-
det är belagt redan hos Dahlstierna i gravdikten över Carl Liede-
man. Enligt uppteckningar i Västsvenska folkminnesarkivet tillred-
des det av kornmjöl och bakades i mycket tunna kakor, som se-
dan beströks med en smet av vetemjöl, ägg och socker (ingredi-
enserna kunde växla något i olika trakter). Brödet naggades sedan 
med en kam av trä eller en skriv av näver, varav det fått sitt namn. 
Sedan brödet gräddats till hälften, beströks det på nytt med smet, 
naggades och gräddades ånyo. Proceduren kunde upprepas ända 
-till nio gånger. Jfr diktens uttryck: baxembrö, högt söm e ruga. 
Buscks uppgift, att baxembrödet brukade uppläggas mycket högt, 
visar, att han icke haft betydelsen klar för sig. 

Skulle jag våga en gissning, skulle jag tro, att just naggningen 
kunnat ge upphov till en (tillfällig eller skämtsam) benämning *bak-
söm-bröd (eller möjligen *beck-söm-bröd, om ä-prickarna fallit bort 
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i manuskriptet). Söm kan i t. ex. becksömsko anta ett uttal med 
ä-ljud. Användes en skriv av näver, måste naggningen runt brödets 
kanter ha företett en rätt påfallande likhet med en (beck)söm. 

Att maträtter icke sällan kan få tillfälliga benämningar, är väl känt. 
I vissa trakter av Småland har jag hört benämningen trasvälling för 
kålsoppa. Rz 692 a upptar gubba-stål 'äggröra' från samma land-
skap. SAOB anför gubbe-mjölk 'gott vin' (1665). Gustav Vasa kallar 
i ett brev (30/11 1539) brödkakor med stålrand för Stålkakur. Jfr 
vidare beväringsspråkets många skämtsamma namn på maträtter. 

ruga (5: 7): liten hög, ruka (Rz 538 b). Ordet är allmänt i södra 
och mellersta Sverige. Busck översätter: »ruka (fisk) eller (sanno-
likt): massa, uppstaplad hög, en betydelse som jag eljest aldrig 
hört i Bohuslän . . . Boxenbrödet brukade uppläggas mycket högt». 
Busck har såsom ovan framhållits icke förstått sammanhanget. Be-
tydelsen 'massa, uppstaplad hög' har han sannolikt hämtat från 
Aasens ordbok, där dock också den i Sverige vanliga betydelsen 
upptas. Med utgångspunkt från 'uppstaplad hög' har han sedan 
ansett sig kunna göra påståendet, att baxembrödet »brukade upp-
läggas mycket högt». 

se anse mä ente me vin, Herr Mansjör (6: 1) : Se, straffa mig 
inte med vin, min herre.(?) SAOB anse 8. Uttrycket torde vara 
skämtsamt, men stället är oklart. Möjligen skulle betydelsen »se 
till godo» (SAOB anse 3 c t) kunna ifrågakomma, men denna är 
svagt styrkt. Buscks kommentar: »Betyder: full av vin», ger ingen 
mening. I strof 7: 3 förekommer likaså verbet anse: Skam få den, 
söm anser dä rente vell ha: skam får den som uppskattar det jag 
inte vill ha (SAOB anse 7). Jfr vidare nedan under raskety (7: 1). 
Formen j'ente torde böra skrivas jä'nte. 

tösene (6:4). Beträffande gränserna för pluraländelsen -ene i best. 
form pluralis hänvisar jag till Janzen, Subst., s. 124 samt kart-
bilaga därstädes. 

lätte på dötten (6: 4): lätta på tappen, som satt i ventilations-
hålet, för att få in frisk luft. Busck har här efter Landberg änd-
rat på manuskriptet, som hade ta udå 'taga bort', vilket torde 
vara att föredraga framför Jätte på. 

mocka (6:5): hög, ruka. Buscks översättning 'mängd' är synner-
ligen fri. 
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den tärpa (6: 6): den förtäringen, den tuggan. Ordet har varit 
okänt för såväl Busck som Landberg. Den senare gissar, att det 
betytt 'sås'! I norska dialekter föreligger verbet terpa 'tygge eller 
svwlge med Besvr, oede haard og usmagelig Mad'. Härtill finns 
substantiven terp, n. och terping, f. 'Underhokining med tor kost'. 
Tärpa är givetvis en substantivbildning till verbet, no. dial. terpa, 
sannolikt i den ovan föreslagna allmännare betydelsen. Det är nu 
okänt i bohuslänskan. 

are (7: 1): andra. Formen är vanlig i stora delar av Västsverige. 
Enligt uppteckningarna i IOD är a' ra såsom räkneord och pron. 
sg. vanligt i Bohuslän från och med Inlands S. härad och norrut. 
I plural användning är a' ra endast sporadiskt belagt, bl. a. från 
Svarteborg (Tunge) samt från Tjörn. Vanligen brukas former såsom 
atn(d)ra, n(d)ra. Jfr dock dikt nr 3, Sv. Lm. XIII. 7, s. 22 are. 

raskety (7: 1): krafset, rasket. Busok föreslår na,skety och gissar 
på betydelsen bakverk, slisksaker. Jfr det ännu i vardagligt tal 
förekommande uttrycket hela rasket o. d. 

Strof sju har möjligen förvanskats vid återgivningen. Speciellt 
rad fem vållar svårigheter vid översättningen. Ordagrant betyder 
raden: Jag menar, att de målar stenar med färg eller Jag menar 
det är stenar, målade med färg. Möjligen ligger det bibliska ut-
trycket »stenar i stället för bröd» under. Innebörden torde vara: 
de ger oss stenar i stället för bröd, krafs i stället för ordentlig 
mat, kanske åsyftande något slags bröllopskonfekt. Jfr raskety (7: 1). 
Buscks upplysning om Landbergs version: »då stimulerar min färg», 
ger knappast någon acceptabel tolkning. 

bädder (7: 6): bättre. Formen bädder (v. s. a. bätter) träffas nu 
oftare i sydboh. än i nordboh. Formen förekommer dock i norra 
Bohuslän men endast i mycket ålderdomligt språk. 

oppsnasit (8:3): prytt, utstyrt, pyntat? Busok översätter 'upp-
näsigt', vilket knappast ger någon mening. Jfr skånska dial. opp-
snused 'prydd, pyntad', Hz 487 b. 

den V onne (8:4): den onde, V onnt (14: 6): ont. Former med v-
finns belagda från Krokstad (Sörbygden), Lyse (Stångenäs), Tos-
sene (Sotenäs) samt från Kville. Dessutom finns v-former från 
gränssocknarna i Dalsland samt slutligen ett par skäligen miss-
tänkta belägg från Stala och Myckleby (Orust ö.). Det förefaller 
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emellertid, som om ordet vore rätt sporadiskt belagt i samlingarna. 
Med all sannolikhet har v-former funnits inom ett rätt stort område 
i norra och mellersta Bohuslän. I en bröllopsdikt från Tjörn från 
mitten av 1700-talet (Hesselman nr 90) återfinnes formen wohnt. 

den Vonne har lärt dem å skru/va (8: 4): Den onde har lärt dem 
att pryda (sig). Verbet skru/va rimmar med /u/va. Det sistnämnda 
ordet uttalas numera i allmänhet med hörbart v, varför verbet 
skru/va måste anses ursprungligt. Från SAOBArkiv har jag fått 
följande två belägg av ordet i betydelsen pryda (sig). »Der Nöjet 
hyllar tryggt uppå den lägsta tuf va, Och lämnar flättjans hop, 
att sig i granlåt skru/va ....» (Nordenflycht, Qvinligit tankespel 
1748-50, s. 56) samt »Så olik de skru/vade byster, Som teckna det 
qvinliga kön, Hon var kanske något för yster; Men deruti äfven 
rätt skön» (C. F. Dahlgren 2: 185; 1847). 

fjäs (8: 5). Innebörden torde vara »med buller och bång». Enligt 
SAOB kan fjäs (3; yard.) betyda 'krus, ceremoni, fjäsk' o. d. 

le//te (9: 1): levde. Verbet har i norra Bohuslän ändelsen -te, i 
södra -de. Jfr STOD 2, s. 24 f. samt hännte (9: 3) och i viss mån 
häckte (3: 1). 

ä farryn (9: 2): underligt ting, ovanlig händelse, »historia». Ordet 
är väl styrkt från Bohuslän, enligt Rz 131 b endast med fem. ge-
nus, enligt Busck vanligen med neutr. genus. I uppteckningarna i 
IOD förekommer femininum ungefär lika ofta som neutrum. Samma 
ord är no. dialekters fyrerunar, forerona, fererynja o. d. 'varsel'. Or-
det är sannolikt en dialektal ombildning av ett mot fvn. forynja, 
f. 'varsel' svarande ord. Beträffande etymologien hänvisar jag till 
Falk-Torp, Etym. Ordb., s. 193 och A. Jöhannesson, Isl. etym. 
Wb., s. 65 f. 

brägade (9: 5): bräkte. Pret. borde haft formen bräga, men det 
trestaviga brägade får kanske skrivas på versens konto. 

Ufven (9: 4). Fingerat ortnamn. 
töpp (9: 7): pannlugg, panntofs? Fsv. topper, m. synes bl. a. ha 

haft denna betydelse. • 
hedde (9: 5): hette. Presens av verbet heta uttalas vanligen hd, 

medan preteritum numera uttalas h4.9. 
broggar bå boxer å jacka (10: 2): brukar både byxor och jacka. 

Broggar och boxer är goda dialektala former. 
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Strof 10 handlar om den svenska dräkten, som Gustav III just 
stadfäst samma år som dikten skrevs. Den svenska dräktens enkel-
het ställs i motsats till »lyxen», som skildras i strof åtta. 

te löcke (11: 1). Jfr ovan under i otte (2: 1). 
Å la dem förögas te flerdöbbelt fler! Här mellan berge å sohle (11: 3). 

Det sista uttrycket är en ordlek på brudgummens namn, Erik Solberg. 
verhle (12: 1): världen. Formen torde vara en kontamination av 

den traditionella stavningen och det dialektala uttalet va'ke. 
söm kärlek hos Er kunde fånga (12:7). Rimorden är länga och 

hänga. Fånga står säkerligen oriktigt för fänga 'antända', som ger 
bättre mening än fånga. Rz 167 b anför verbet från Småland och 
Västergötland. Jfr vidare eldfängd. Avskriftsfel? 

I strof 13, rad 1-4 torde likaså ett avskriftsfel föreligga. Buscks 
försök till översättning är syntaktiskt synnerligen otillfredsställande. 
Ordet söm (13: 1) måste utbytas mot någon finit verbform, förslags-
vis skall, bör eller må. 

förnöjd (13: 6). Att adjektivet här slutar på -d i stället för regel-
rätt på -t (jfr 14:4: En sub, söm ä värdt å berömma), torde få 
skrivas på rimmets konto (förnöjd: fröjd). 

nå jä ser [män nön läjlighed noggen gång ha I Te stan, . . (14: 1-2). 
Dikten har regelbundet de nordbohuslänska formerna noggen, nogge 
o. d. Nön är sydbohuslänskt. Det av Busck i förtydligande syfte 
insatta meij bryter rytmen och bör strykas. Att författaren här 
använt nön i stället för noggen beror väl på versmåttet men kan 
också tänkas vara en medveten variation, eftersom noggen följer 
omedelbart efter. 

försumma (14:2): berömma (14:4): förglömma (14:7) är ur dia-
lektal synpunkt rena rim. Både berömma och förglömma uttalas i 
stora delar av norra Bohuslän med u. Jfr härmed formen glumma 
i dikt nr 2, Sv. Lm. XIII. 7, s. 19. 

vonnt hade dä sqvalpety (14: 6). Syntaktiskt oklart. »Ond (smak) 
hade skvalpet»? 

aller (14: 7): aldrig. Formen aller är numera känd bl. a. från Mo 
och Krokstad i norra samt från några socknar i södra Bohuslän. 
Vanligen användes nu allri. Dikt nr 2, Sv. Lm. XIII. 7, s. 17, 19 har 
dock aller, liksom dikt nr 4, ibid., s. 30. Detsamma är förhållandet 
med bröllopsdikten från Tjörn (Hesselman nr 90). 
2 — 598882 Svenska Landsmål 1959 
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Ähli (15: 2). Jfr ovan under kärringe (2: 2). 
östemus (15: 5): färsk och osaltad ost. Jfr Rz 490 b, SAOB ost-

mos, Torp, Nyn. et. ordb., s. 480, A. Jöhannesson, Isl. et. Wb., s. 657 
m. fl. Etymologiskt dunkelt. Senare leden är knappast, såsom hit-
tills vanligen antagits, mus 'råtta'. Det från finlandssv. dial. an-
förda ostkisse 'ostmassa' har säkerligen bildats som kontrastord till 
ostmus, sedan senare leden i detta ord associerats med mus 'råtta'. 
Ordet är väl snarast besläktat med no. dial. myse, mysost, mysesmör, 
sv. mesost, misa, mysu o. d. Dunkelt. 

flödemjölk (15: 5) : gräddmjölk. 
fröa (15: 5): ostmassa, som erhålles genom uppkokning av vasslan. 

Ordet är väl strykt från stora delar av Bohuslän. 
smör (15: 5) rimmar på kär (15: 6). Smör kan här ha uttalats 

sinar, varför rimmet kan vara rent. Jfr nedan s. 23. 
ett hönsesö, dä kan ho koga på kär (15: 6): En hönssoppa, det 

kan hon koka på tupp. Tupp heter i Bohuslän ofta ketk; jfr Rz 
569 b kokk och kokke-sö 'hönssoppa'. Ett hönsesö . på kär kan 
antas vara en avsiktlig ordlek. Jfr dock Hönsa-kar 'tupp', Rz 309 b, 
belagt från Västergötland. Ett ho' »kelt. 'tupp' har av fil. stud. 
Lennart Peterson anträffats i Tegneby socken på Orust. 

spörresub (16: 3): sporr-sup, »färdsup», här väl en tillfällig bild- 
ning i analogi med den välkända termen sporr-öl. Jfr Rz 659 b. 

gästebu (16: 6) har här sannolikt betydelsen 'bröllopsfest'. 
kvalfen (17: 5). Ben av fen-val (slags bardval) användes förr till 

snörliv. 
Helsvir (17: 5) : »den onde», ett i äldre litteratur icke ovanligt 

ord med betydelsen 'helvetet', i dikten brukat som en eufemism 
för djävulen. På samma sätt brukas ordet i bröllopsdikten från 
Tjörn (Hesselman nr 90). 

klöfvz hemföra (17:7): hemföra klövjebördan. 

2. 

Såsom framgått av ovanstående ordkommentar, är diktens språk 
— trots några få »sydliga» inslag, vilka åtminstone delvis torde få 
skrivas på versens konto — att söka bland de nordbohuslänska 
målen. Utöver redan behandlade ord skall jag här nedan till när- 
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mare granskning ta upp ytterligare några, som möjligen kan bidra 
till diktens närmare lokalisering. 

Brugåmål 'brudgum'. Ordet brugåmål o. 1. föreligger i samlingarna 
i IOD från följande socknar: 
Sotenäs hd: Askum: bru' ~ab. , brugo' mal 

Tossene: bru' gamal, bru` gomal, bru' gama', brugd rpol 
Bärfendal : bru' gomal v. s. a. bru' gom 

Stångenäs hd: Bro: brugamal (utan acc!), brte gamal 
Kville hd: brukomal (enligt Lindbergs uppteckningar). 

Kville: bru` galmal 
Tunge hd: Foss: brtegalmak 

Svarteborg: brui galmal 
Sörbygdens hd: Krokstad: brugd mal 

Sanne: bru' galmal 

Från Askum föreligger en sammansättning, bra' gomalskolk, -ar 
'en mycket liten långa'. 

Formen brugåmm41 finns dessutom i en gammal ordlista från 
år 1875 (acc. 43 IOD), vars författare anges härstamma från Tunge 
härad. Rz 57 b upptar brugömma Bhl. Som synes av materialför-
teckningen är ordet numera icke allmänt bohuslänskt. Norr och 
söder om nyss uppräknade härader och socknar finns endast former 
av ordet brudgum, bru' gom, bru` rgom, bry' gam, bry' gum o. 1. Svaga 
biformer har upptecknats från Solberga (Inlands N.), bra' galma, 
Klövedal (Tjörn), bru' goma, och från Västerlanda (Inlands Torpe) 
bru` Om, v. s. a. bru' gum. Ordet brudgum är väl styrkt från fler-
talet av de övriga socknarna inom landskapet. 

Brudgum är en ombildning av fornspråkens svaga form, fvn. 
britalumi, fsv. brukumi. Eftersom pluralen sällan förekommer, kan 
den icke ha spelat någon nämnvärd roll vid ombildning från svag 
till stark form. Denna måste ha utgått från bestämd form singu-
laris.1  Ombildningen torde dessutom vara av relativt sent datum. 
Söderwall upptar endast svag form av ordet. Ännu under 1500-
talet synes denna vara allenarådande i litteraturen. SAOB: s första 
belägg för den starka formen brudgum är från år 1620. Ombild-
ningen, som torde ha försiggått vid olika tider inom skilda dialekter 

Så redan hos Tamm, Om avledningsändelser hos svenska substantiv, s. 39. 
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och som ännu ej är helt genomförd i vissa mål, kan knappast ha 
påbörjats förrän under yngre fsv. tid. 

Inom det bohuslänska dialektområdet (häri inräknat angränsande 
delar av Dalsland) finns så ett litet, geografiskt väl begränsat om-
råde med formen brugåmål o. 1. Den ordgeografiska situationen ger 
utan tvekan vid handen, att vi här har att göra med ett nova-
tionsområde, speciellt som formen saknas också i norska dialekter. 

Ordet brugåmål har, så vitt jag kunnat finna, endast behand-
lats av A. Janzen, dels i Subst., s. 216 f., dels i Vokalass., s. 36 f. 
(jfr brudgum, ibid., s. 57). Då Janzen i Subst., s. 216 anger formerna 
bry' gee mal, brugd med såsom nordbohuslänska, är hans formulering 
vilseledande. Samma former anföres också i Vokalass., s. 36 med 
samma proveniens. Man måste häremot konstatera, att häraderna 
Tanum, Bullaren och Vätte, d. v. s. större delen av det nordbohus-
länska området, endast känner former av ordet brudgum, liksom 
de sydligaste socknarna i Stångenäs. Från och med Lane härad 
anträffas endast ordet brudgum. 

Då det gällt att förklara formen brugåmål, har Janzen framställt 
två förslag. I Vokalass., s. 37 antar han, att brugåmål är en folk-
etymologisk omtolkning av brudgum(i) till *britkamall efter adjek-
tivet gamall, som i nordboh. förr skulle ha hetat g& al. I Subst., 
s. 217 anföres följande: »Det är dock möjligt, att ombildningen 
skett, icke direkt till gammal, utan först — sedan senare leden 
blivit oförståelig — genom anslutning till fvn. gumarr 'gumse', om 
detta ord existerat i boh. Gumarr skall nämligen i nordboh. mot-
svaras av *get` mar (jfr t. ex. fvn. humarr 'hummer', nordboh. hee mar). 
Men snart blev även geemar oförstått, och en ny ombildning i an-
slutning till g& al skedde». 

Det kan väl knappast råda någon tvekan om att Janzens för-
klaringar är felaktiga. Att räkna med anslutning till ett ord, som 
icke är påvisat i boh. (eller i sv. dial. enligt Rz) och som icke 
heller finns hos Aasen, är djärvt. Ännu djärvare framstår hypote-
sen, om man granskar beläggen för adjektivet gammal, enl. Janzen, 
Subst., s. 217 »i nordboh. förr get` mal». Jfr Vokalass., s. 35: »Om 
nom. legat till grund för utvecklingen skulle vi överallt i Morra 
Bohuslän], utom i Vette hd, fått just det av Busck anförda gee mal». 
Busck tillägger: »Denna form brukas endast av gamla personer; 
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eljest gam. Den tilljämnade formen var väl på väg att dö ut 
redan i början av 1800-talet». 

Det bör här anmärkas, att inga »tilljämnade» former av ordet 
gammal är kända från Bohuslän utom just det av Busck från Kville 
uppgivna belägget, alltså ett synnerligen bräckligt stöd för en om-
bildning av ordet brudgum i anslutning till adjektivet gammal. 

Det är väl sannolikt, att manuskriptet till dikt nr 5 (Sv. Lm. 
XIII. 7, s. 32) haft formen gåmmål, men det är i så fall det enda 
belägget. Transkriptionen till landsmålsalfabetet har utförts av Busck. 
Om grundvalen för uttalet vet man ingenting med säkerhet. Under 
alla omständigheter måste Janz&Ls ovan citerade yttrande »i nord-
boh. förr g& mal» ändras till »i Kville förr möjligen gamal» (ace. 
saknas hos Busek). Av materialförteckningen ovan framgår vidare, 
att formerna av ordet brugåmål icke alls är så enhetliga, som Jan-
z6n velat göra gällande. Beläggen brtegomal (Kville) och bru'gumal, 
brugo'mal (Askum) behöver icke förutsätta någon »tilljämning» (an-
slutning till tilljämnad form av adj. gammal), lika litet som brtegamal 
(Tossene, Bro), eftersom för det enkla ordet brudgum uttal som 
brtegom (Bärfendal) och brtegalm (Skredsvik, Lane hd) föreligger. 
Problemets lösning måste enligt min uppfattning sökas på annat 
håll. 

Janzen har i Vokalass., s. 34 ff pekat på de speciellt i Nordbo-
huslän vanliga adjektiven på -all och därvid understrukit, att även 
sena nybildningar av denna typ förekommer i stort antal. Det torde 
då icke vara uteslutet, att suffixet även sporadiskt brukats till 
nybildning av substantiv. Såsom JamMn anmärker, har substan-
tiveringar av adjektiv på -all också förekommit. Hit räknar han 
realk, m. 'ostyrig pojke' (Naverstad) och fce Otal], Ice,91.tog, n. 'stor 
anskrämlig varelse' (Valla, Tjörn). Från Tanum anföres ka' gal, k& vak, 
m. 'liten pojke', som anses vara en ombildning av eller en paral-
lellbildning till ett mot fvn. kofan, kolarn, n. 'liten hund' svarande 
ord. Eftersom ordet upptages också i ordlistan från 1875, bör det 
ha funnits även i Tunge härad. I sydöstnorska dialekter förekom-
mer bra`kal, bra' gal, m. 'brakved' (Aasen brakall). Ur Aasens ordbok 
kan vidare anföras akall, m., a8a11, m., h,asall, m., m. fl. Det är väl 
möjligt; att ändelsen -all skall förklaras på olika sätt i ovannämnda 
ord, men för mitt vidkommande är det tillräckligt att peka på att 
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en substantivändelse -all faktiskt föreligger i dialekterna. I fvn. 
finns umall, m. 'tumme', enl. Hellqvist, Et. Ordb. med diminutiv 
betydelse. Härmed kan jämföras, att suffixet -a/ likaså kan ha 
diminutiv betydelse, t. ex. i fvn. kistill, bendill, m. Analogien fvn. 
kumi : jntmall synes kunna ställas vid sidan av brudgum(i) : *brud-
gumall. 

Ordet brugåmål uppfattar jag sålunda som en bildning till brud-
gum(i) i analogi med adjektiv och substantiv på -all, närmast så-
som ett lokalt (tillfälligt) smekord och därför också med en mycket 
liten geografisk spridning. På liknande sätt uppfattar jag ordet 
keeval, ket`yak, som tidigare anförts från Tanum• (och Tunge). 

Ordets spridning i nutida bohuslänska dialekter synes ge vid han-
den, att bröllopsdiktens språk i första hand vore att söka inom 
något av häraderna Sotenäs, Stångenäs, Kville, Tunge och Sörbygden. 

Far 'för'. Författaren använder konsekvent far 'för' såsom sim-
plex (2:6; 3:7; 8: 1, 2; 10:6). Uttalet fa(r) finns i samlingarna i 
IOD från följande socknar: Mo (Bullaren), Svarteborg, Foss (Tunge), 
Kville, Bottna (Kville), Bärfendal, Askum (Sotenäs) och Bro, Bra-
stad (Stångenäs). Ett par belägg från Skredsvik (Lane), Långelanda 
och Stala (Orust) torde böra uteslutas. Uppteckningarna, som är 
utförda av en Kville-bo, företer alltför många »nordbohuslänska» 
drag för att kunna anses fullt pålitliga. 

Såsom prefix använder författaren far- endast två gånger: far-
ryn (9: 2) och farunnerli (9: 6), medan han i övrigt har för-: för-
tära (7: 4), förnöjd (13: 6), förögas (11: 3) försumma (14: 2), förglömma 
(14:7) och förstårl (17:6). 

Prefixet fa(r)- föreligger numera från Hede (Sörbygden), hela Tunge 
hd, Kville, Bottna (Kville), hela Stångenäs hd samt från Skreds-
vik (Lane). Om den sistnämnda formens tillförlitlighet, se ovan. I 
nästan samtliga socknar föreligger vid sidan av fa(r)- även uttal 
med 8, o, u. Jfr Busek, Sv. Lm. XIII. 7, s. 27. Växlingen far-, för-
behöver alltså icke vara »riksspråkspåverkning» utan kan återgå på 
dialektalt språkbruk. 

Dor 'utur'. Författaren använder endast formen dor (3: 7; 16: 6, 7). 
Beläggen är alltför få för att tillåta några säkra slutsatser, men 
bruket av formen dor i nutida bohuslänska synes dock kunna ge 

i Brukas för- vid verb, far- vid subst. och adj.? 
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vissa antydningar om var diktens språk är att söka. Sörbygden 
har sålunda genomgående dur, Bullarens och Tanums härader en-
dast tor, Kville härad har såväl dor som tor, Stångenäs har dor, 
Tunge hd dur och dor, Sotenäs dur, dor och tor. 

Smär 'smör'. Uttalet smcer, som dikten måste ha haft, förelig-
ger i uppteckningarna endast från socknarna Lyse, Brastad, Bro 
(Stångenäs) samt från Kville (Kville). Såsom framgår av ortnamns-
materialet torde företeelsen i äldre tid ha haft en något vidsträck-
tare utbredning. 

Sammanställer man de upplysningar, som de nu behandlade or-
den givit, finner man, att Vätte, Tanums, Bullarens och Sörbyg-
dens härader med största sannolikhet kan uteslutas. Kvar står Kville, 
Tunge, Stångenäs och Sotenäs. Det förefaller mest troligt, att dik-
tens ursprung skulle vara att söka i något av häraderna Kville eller 
Tunge, men eftersom materialet dels är relativt litet, dels också 
svårbedömt, torde det vara försiktigast att tills vidare medräkna 
också Sotenäs och Stångenäs. Av intresse i detta sammanhang är 
även bruket av de personliga och possessiva pronomina. 

Såsom poss. pron. brukar författaren endast jår (3: 1; 4: 1; 13: 3; 
17: 6), som pers. pron. däremot — förutom / och Er — jer (1:7), 
der (11: 1), där (8: 5), dår (11: 2 ; 14:3). Såvitt jag kunnat finna i 
samlingarna i IOD, är Kville den enda socken, där numera alla 
dessa former brukas, jer dock endast såsom poss. pron. Sannolikt be-
ror emellertid detta på en tillfällighet, eftersom materialet från vissa 
håll icke är synnerligen rikhaltigt. 

Bruket av dessa pronomina är i bohuslänskan ganska invecklat, 
varför en specialundersökning skulle krävas, om man vill dra några 
säkra slutsatser. I stort sett synes situationen vara den, att Vätte, 
Bullaren och Tanum brukar dår, er både som pers. och poss. pron. 
samt / såsom tilltalsform. (Det gäller här endast tilltal till högre 
eller äldre personer). Från Svarteborg (Tunge) är orden rätt svagt 
styrkta, men man torde ha rätt att vänta ungefär samma form-
flora som från det angränsande Kville. Der (pers.) och jår (poss.) 
synes överväga i Foss (Tunge) samt i Sotenäs och Stångenäs hä-
rader. I Sörbygden synes der, dår och jår vara företrädda.1  

1  Om norska förhållanden, se D. A. Seip, Maal og Minne 1956, s. 1 ff. For-
men j& synes icke vara anträffad i no. dialekter. 
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Materialet synes — i den mån slutsatser kan dragas — icke tala 
emot den ovan föreslagna lokaliseringen till i främsta rummet Tunge 
och Kville härader. 

I samma riktning pekar slutligen fil. kand. R. Kvilleruds upp-
gift att man i Kville ännu brukar if gavaik men vcek, v81t. Dikten 
har växlingen ligevahl (2: 6 ; 12:5), väl (13:6; 14:5). Det förefaller 
sålunda sannolikt, att dikten i sin nuvarande utformning närmast 
överensstämmer med målen i Kville-Tunge-området. 

3. 

En bekräftelse på ovanstående antagande kan vinnas också på 
annat sätt. I Sv. Lm. XIII. s. 15-58 har Busck publicerat ytterligare 
sju dialektdikter, av vilka sex kan anses vara relativt säkert loka-
liserade. Av dessa är nr 2 från år 1819 med säkerhet skriven på 
Fossmål (Tunge hd), nr 3 anges härstamma från Sörbygden, nr 4 
och 5 är skrivna på Kville-mål. Nr 6 och 7 härstammar från Ta-
nums härad. Den sista, nr 8, är av ovisst ursprung. Om den ovan 
föreslagna lokaliseringen av bröllopsdikten (nr 1 hos Busck) är rik-
tig, bör den visa nära överensstämmelser med dikterna nr 2,4 och 5. 

Dikten från Foss (nr 2) är skriven cirka 40 år senare än nr 1, 
men visar ändå påfallande likheter med denna. Ordval och ordfor-
mer är likartade. I båda dikterna brukas no 'nu', nogge(n), dor 'utur', 
di 'uti', hö 'vad', glana 'glo', gjörna 'gärna' samt bru(d). Pluralis 
av best. form mask, och fem., liksom best. form sing. fem, över-
ensstämmer givetvis: gästene, tösene; töse, lönne 'lönen'. Som obest. 
artikel i fem. användes i dikt nr 2 ä i likhet med senare delen av 
nr 1: ä länga, ä Pesalmebog, ä gammeldas lufva, ä röra (1): att där 
sad ä far stygg, ä lä/sa, ä slinta (2). Båda dikterna använder far 
'för' såsom simplex (nr 2 har dock en gång för), såsom prefix har 
nr 2 far- i farstan 'förstånd' men förtog, förstogl, alltså samma väx-
ling som vi iakttagit i nr 1. Jag heter i båda dikterna jä (nr 2 
har en gång ja). Tvåstaviga preterita av verb efter första svaga kon-
jugationen samt bortfall av -t i supinum förekommer i båda dik-
terna, i nr 2 dock ej i rimställning. Uttryck som bohle stå duga 
'borden stå dukade' (1) och på udkrusa /ad 'på utsirade fat' (2) 

1  Jfr not 1, s. 22. 
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överensstämmer. Även ortografien företer vissa likheter. Lång vo-
kal + 1, skrives i båda dikterna oftast -hl-: gahle, bohl(e), ohl, vahle 
(2); johle, sohle, ligevahl (1) etc. 

Några smärre olikheter kan iakttagas. Dikt nr 2 har en gång 
mangen gang (växlande med lång, gång, välgång); dikt nr 1 har 
mången; nr 2 brölobb, nr 1 brölöbb; nr 2 glumma, nr 1 förglömma 
(som dock rimmar med försumma); nr 2 mögge, nr 1 möe (en gång), 
nr 2 vahle, nr 1 verhle 'världen'; nr 2 ynskan, nr 1 önskar; nr 2 
sädde, nr 1 sätte. 

Som synes är överensstämmelserna synnerligen stora och olikhe-
terna relativt få. 

Dikt nr 3, från Sörbygden år 1761, företer mycket få likheter 
med nr 1. Båda dikterna brukar te löcke, Herr Mamsell, pla 'plä-
gar', are 'andra' samt wone (nr 3), den Vonne (nr 1). Olikheterna 
är mer påfallande. Ordvalet är ett annat, ordformerna likaså. Nr 
3 har exempelvis brugåmmä, nr 1 brugåmetl, nr 3 Addeval(le sta), 
nr 1 ödclevall; nr 3 Monsör, Mönsören, nr 1 Mansjör; nr 3 brol-
lop, nr 1 brölöbb. Viktigare är kanske, att nr 3 endast brukar för-, 
for- såsom prefix och endast för såsom simplex. Nr 3 har bara / 
och Er. Jag skrives jack, jäj och jä; Aldrig har formen allre (nr 
3), medan nr 1 har alter, etc. 

Dikterna 4 och 5 har skrivits av prästsonen K. E. Linderot från 
Kville. Han hade enligt Busek »med noggrannhet inhämtat sin hem-
bygds folkmål». överensstämmelserna mellan dessa båda dikter och 
nr 1 är rätt stora, trots att de senare är skrivna på 1820-talet. 
Mest påfallande är, att Linderot konsekvent har a-vokal i former 
av ordet gård: prästgaln, prästgarstösene, galar (4), galn (5), galgran-
nen (nr 1). Ordvalet är likartat: purgars (5), purgass (1); nogge, 
klonkar, skrött(en), söm, södden, aller, no, burt, la 'låta', kuranterar 
(5), kurantere (1); preterita som rännte (5), hännte (1); 1, Er, der 
och jår. Alla tre dikterna brukar ofta ordet ty 'don, ting'. Däremot 
använder Linderot ej pron. dår. Han har endast fa(r) 'för' både 
som simplex och som prefix, vilket enligt Busck skulle överens-
stämma med bruket i södra delen av Kville socken, medan den 
norra oftare skulle bruka fö(r). Ordet gjörna (1) skrives gönna (4) 
och gönnä (5). Rim som höra:öra (4) påminner starkt om röra:öra 
(1). Linderot använder såväl dor som tor, medan nr 1 enbart har 
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dor. överhuvud taget utmärkes Linderots språk av flera växelfor-
mer än språket i dikt nr 1. Jag skrives av Linderot omväxlande 
jäj, jej, je och jä, nr 1 har endast jä; v. s. a. södden brukas så-
dent; söm och sum, hö och hå 'vad' växlar etc. 

Som versifikatör är Linderot klart underlägsen författaren till så-
väl nr 1 som till nr 2. 

Dikterna 6 och 7 anges vara från Tanums härad. Om man bort-
ser från sådana dialektinslag, som är allmänt nordbohuslänska, är 
överensstämmelserna med nr 1 relativt få och inskränker sig hu-
vudsakligen till vissa gemensamma ord och uttryck, t. ex. purgass 
(nr 6 och 1), te löcke, alter (nr 7 och 1). Avvikande former är bl. a. 
för, för- (genomgående i nr 6 och 7), prästgåln (6), plä (6), hött 
'vad' (6), ti 'uti' (6), rim som skua:lua (6), bua 'buga' : skua (7), 
kar 'karl' (7) och växelformer som je (6), jä, jej (7). 

Dikten nr 8 är ofullständig och gör ett ganska heterogent in-
tryck. Lokaliseringen är synnerligen osäker, varför den icke ger 
någon ledning för bestämmandet av den här behandlade bröllops-
dikten. Språket har få och osäkra dialektala inslag. 

Av ovanstående redogörelse torde ha framgått, att de största 
likheterna i språkligt avseende föreligger mellan dikterna 1 och 2, 
men att även nr 4 och 5 har många drag gemensamma med nr 1. 
Även om stor försiktighet måste iakttagas, då det gäller att draga 
slutsatser — materialet är ju starkt begränsat och ej alltid enty-
digt — synes man dock vara berättigad att fastslå, att ingenting 
talar emot den ovan på andra grunder gjorda lokaliseringen av bröl-
lopsdikten till Kville eller Tunge härader. Snarast synes jämförel-
sen mellan dikterna 1, 2, 4 och 5 bekräfta mitt antagande. 

Beträffande författaren till bröllopsdikten av 1778 är ingenting 
känt. Bruksförvaltare Landbergs uppgift om att en person av släk-
ten Plate skulle ha skrivit dikten är en ren gissning. På 1770- och 
1780-talen synes denna släkt ha bott huvudsakligen i Krokstad 
(Sörbygdens hd) och tidigare i Bullarens härad. Dessa områden är 
emellertid av språkliga skäl uteslutna. Däremot bör Landberg ha 
känt till namnet, eftersom en Plate bott i Foss socken i början 
och mitten av 1800-talet. Då det gäller författaren, är man sålunda 
hänvisad till de slutsatser, som kan dragas av dikten, samt till de 
upplysningar Busek givit i andra sammanhang. 
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Varje strof består av sju rader med en rätt invecklad rimflät-
ning. Fyra av versraderna har elva stavelser 1  och tre har nio. Samt-
liga niostaviga rader rimmar med varandra och har kvinnligt rim. 
De elvastaviga raderna har manliga rim. Diktens rimflätning är: 
a, b, a, b, c, c, b, där b är de niostaviga raderna. Rimmen är ge-
nomgående rena2  utom på ett par ställen, där dikten med all sä-
kerhet blivit oriktigt återgiven. I strof 12 skall sjunde radens rim-
ord vara fänga i stället för fånga, och i strof 15 rad 5 skall smör 
ändras till smär, såsom ovan påpekats. I strof 14 är niostavingar-
nas slutrim försumma:berömma : förglömma att betrakta som dia-
lektalt rena rim, eftersom orden än i dag uttalas med u i den 
huvudtoniga stavelsen i de mål, där dikten sannolikt skrivits. 

Samma versmått och samma rimflätning har den 40 år senare 
skrivna dikten nr 2. Kan detta vara en tillfällighet? Som jämfö-
relse citerar jag strof 5 (Sv. Lm. XIII. 7, s. 17): 

Men hölles ska jä få den ynskan te jär? 
Jä skäms för att komme å sniga. 
På träskelen kunne jä sädde mäj ner, 
Ja gjörna klä ud mä te piga 
Å krybe i vråe ve spellemans rygg, 
Å när de ble var, att där sad ä far stygg, 
Så skulle jä sti öpp å niga. 

Strofen är representativ för flera av de ovan påpekade språk-
liga överensstämmelserna men ger också prov på olikheter. 

Den ambitiösa rimflätningen och den fasta versbyggnaden gör, att 
man gärna skulle vilja söka en gemensam förebild för de båda bröl-
lopsdikterna. Prof. Staffan Björck har haft vänligheten att göra mig 
uppmärksam på den kända Dalvisan »Om sommaren sköna, när mar-
ken hon gläds». Det kan knappast råda någon tvekan om att denna 
visa, som enligt Sylwan, Den svenska versen, s. 99 anses vara för-
fattad på 1600-talet av kyrkoherden i Mora A. Wallenius, fått släppa 
till mönstret för de här behandlade bröllopsdikterna nr 1 och 2 
— och sannolikt också melodien. Jag citerar sjunde strofen av Dal-
visan efter Psalterium Dalecarlicum eller Dala-harpan (1914), efter- 

1  Någon gång tio stavelser (5: 6). 
2  Rimmet i strof 5, gödt : apådt borde ha uttalats gut : spkt. 
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som jag icke haft tillgång till någon äldre version. Melodien an-
ges vara från 1600-talet. 

Från öster- till Västerdalmännernas bo 
Man kommer och där får beskåda 
Båd' Lima och Malung och Äppelebo 
Tillika med Järna, Nås Floda. 
Gud glädje och styrke de män, som där bo, 
Gud glädje och styrke de män, som där bo 
Vid älvom, på berg och i dalom! 

Trots att stavelsernas antal i raderna 1 och 3 synes kunna va-
riera mellan tio och elva, är överensstämmelserna alltför påtagliga, 
för att de skulle kunna bero på en slump. Versraderna växlar efter 
samma mönster och rimflätningen är densamma i de fyra första 
raderna. I Dalvisan är femte och sjätte raderna identiska och sjunde 
raden rimmar ej. Det förefaller därför som om det snarast varit 
melodien, som varit bestämmande för bröllopsdikternas författare. 
Härmed stämmer, att samma växling beträffande radernas längd 
kan iakttagas i dikt nr 1 och 2. Däremot är rimflätningen i nr 1 
och 2 identisk. Den förefaller att vara självständigt införd av för-
fattaren till de båda dikterna. 

Trots dessa olikheter finner jag det ytterst sannolikt, att Dal-
visan(s melodi) legat till grund för bröllopsdikterna, speciellt som 
både ord och melodi varit mycket väl kända. 

Det återstår nu att med några ord beröra sambandet mellan de 
båda här diskuterade bröllopsdikterna (nr 1 och 2). Det är knappast 
sannolikt, att de skulle vara helt oberoende av varandra. Såväl 
vers som språk överensstämmer allt för nära. Det räcker därvid 
inte med att peka på att de kan gå tillbaka på samma mönster. 
Det finns en inre släktskap mellan de båda dikterna, tydligt för-
nimbar i den humoristiska uppläggningen, det drastiska ordvalet, 
förkärleken för ålderdomliga ord och vändningar, och varför inte 
också i det tydliga intresset för kläder, mat och dryck. 

Den yngre av dikterna är från 1819 och enligt Busck skriven 
av fru Maja Elisabet Hallenberg. »I underskriften »Med Egen Hand» 
ligger tydligen en anspelning på författarinnans initialer», påpekar 
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Busck med rätta. Busck stöder sig här också på en uppgift, som 
lämnats av bruksförvaltare Landberg. 

Det kan då synas naturligt att anta, att fru Hallenberg känt 
till dikten från 1778 och använt den som närmaste mönster. An-
tagandet är säkerligen riktigt, men vissa upplysningar, som Busek 
ger, låter ana, att sambandet kan ytterligare preciseras. 

Båda dikterna har meddelats Busck av bruksförvaltare Landberg 
på Hoga i Foss socken. Båda är — fortfarande enligt Busck — 
skrivna av samma hand. Eftersom den första dikten har skrivits 
av av prosten C. A. Landberg, bruksförvaltarens broder, är man 
berättigad att anta, att han också skrivit av den Hallenbergska dik-
ten. Det förefaller då sannolikt, att han hämtat båda dikterna ur 
samma källa. Detta blir så mycket troligare, som fru Hallenberg 
första gången var gift med traktören Jakob Landberg, bruksför-
valtarens och prostens farfar. Fru Hallenberg dog år 1832 i en ålder 
av 83 år och 5 dagar.1  Hon var alltså född 1749 och följaktligen 
tillräckligt gammal för att kunna vara författare också till den äldre 
av bröllopsdikterna. Även om man icke kan åstadkomma någon 
bindande bevisning, får man med ett sådant antagande en osökt 
förklaring till ett par omständigheter, som annars måste tillskrivas 
slumpen. Hur kommer det sig, att dessa båda dikter hamnat hos 
prosten Landberg, och varför har han skrivit av dem för broderns 
räkning? Förklaringen kan vara följande. Arvet efter fru Hallen-
berg gick enligt bouppteckningen odelat till familjen Landberg, och 
bland arvingarna upptas även prosten Landbergs fader. Avskriva-
ren kan sålunda ha hämtat båda dikterna ur familjepapperen vid 
genomgången av fru Hallenbergs kvarlåtenskap på 1830-talet. Jfr 
ovan s. 5. Han kan av pietetsskäl ha skrivit av dem för sin yngre 
broders räkning, vilket förklarar, varför just dessa båda dikter och 
inga andra hamnat hos bruksförvaltaren. Att denne sedan icke kun-
nat uppge någon författare till den äldre dikten, torde kunna bero 
på den långa tidsskillnaden mellan de båda dikterna och på den 
långa tid, som förflutit mellan mottagandet av avskrifterna och 
överlämnandet till Busck. 

Även en annan egendomlighet får med ovanstående antagande 
Personuppgifter har hämtats ur kyrkoböcker och bouppteckningar i Lands-

arkivet i Göteborg. 
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en godtagbar förklaring. Fru Hallenbergs nära nog fantastiska pre-
station att vid omkring 70 års ålder skriva en så frisk och origi-
nell dikt som visan från 1819 blir något mera begriplig, om hon 
haft en ungdomsdikt som förlaga. Den inre släktskapen, som jag 
ovan antytt, får härigenom en naturlig förklaring, liksom de all-
mänt språkliga överensstämmelserna. Tar man hänsyn till tidsskill-
naden mellan de båda dikterna, finns knappast några språkliga hin-
der för att de skulle kunna vara skrivna av samma person och 
på samma dialekt, målet i Foss socken, som var fru Hallenbergs 
modersmål. Under alla förhållanden förefaller det sannolikt, att 
bröllopsdikten från 1778 varit i fru Hallenbergs ägo och att den 
utgjort det närmaste mönstret för hennes egen dikt av år 1819. 

Un 43ithalame du Bohuslän, &rit en dialecte, datant de 1778, qui avait 
ete publie par F.Busck en 1894 dans Svenska Landsmål (Bd 
est iei reedite avec des commentaires linguistiques detailles. L'editeur 
fait egalement un essai de loealiser de fa9on plus exacte le dialecte dans 
lequel est ecrit le poeme. Busek supposait que la langue du poeme etait 
representative de la region dtddevalla. Elle presente eependant essen-
tiellement des formes un peu plus nordiques et se rapproche le plus du 
dialecte du canton de Tunge. En comparant le style de ce poeme å celui 
d'un autre poeme datant de 1819 et publie par Busck en 1894, compose 
par madame M. E. Hallenberg (ni% en 1749), l'editeur cherehe å montrer 
que le poåme de 1778 est probablement aussi son ceuvre et represente 
de ce fait le dialecte de la paroisse de Foss, dans le canton de Tunge, 
son lieu de naissance. 



Bondens år 1913 
Åls socken i Dalarna upplevt och berättat av 

PELL FREDRIK ANDERSSON 

Med förord av BERTIL BOtTHIUS 

Förord 

Författaren av den skildring »Bondens år 1913», som framlägges 
här, hemmansägaren Pell Fredrik Andersson i Kilens by i Åh socken i 
Dalarna, har tidigare i en stencilerad bok »Åhl Kilen förr och nu» 
(1955) berättat om hembyn och följt dess gårdar och deras ägare från 
1700-talet fram till nutiden. Hans egen släkts historia förs här till-
baka till hans farfars farfar Skrifvar Mats Andersson i Kilen (1740-
1819). Då Skrifvarfamiljerna blevo för många tog hans farfar gårds-
namnet Pell. Fadern, Pell Anders Andersson (1863-1937), tecknar sig 
själv i det strävsamma arbetsliv varom boken berättar. Om modern 
skriver sonen att hon var en arbetsmyra som få. Hon »skötte omsorgs-
fullt hem och hushåll och var, som andra husmödrar i byn, regel-
bundet med i skördearbetet på åkrarna». Säkerligen upprätthöll hon 
den oskrivna lag som gjorde kvinnfolkssysslorna tabu för männen. I 
»Bondens år» vågar Pell Fredrik inte berätta om hennes inomhus-
göromål, »ett ämne som jag ej tillnärmelsevis känner mig behärska». 

Pell Fredrik föddes 1890. Vintern 1908/1909 genomgick han 
Fornby folkhögskola i Tuna och deltog följande år i en kortare lant-
brukskurs. Därefter har han stannat hemma på fädernegården. Sys-
tern Elin Alida som då och då nämnes i berättelsen föddes 1893. 

Bland personer som skymta i framställningen torde endast en, »den 
store grannen» Måg Erik Eriksson (1864-1940) behöva några ord. 
Bonde var han som alla som inte kunde skilja sig från fädernejorden. 
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Pell Fredrik Andersson. 

Han hade en liten hemmansdel i byn men livnärde sig egentligen som 
stenhuggare, mycket anlitad i hela trakten. Han var en av dessa män 
i de gamla byarna som tycktes kunna allt, självlärd mekaniker och 
musiker, med ordet i sin makt, vare sig det gällde att berätta om det 
som varit på genuint Kilsmål eller att finna den rätta repliken i sam-
tal, i stämmor och på möten. Han hörde till de människor som man 
minns. Pell Fredrik har i »ÅM Kilen» tecknat honom som byns själv-
skrivne ledare. 

Ahlmans Olof Olsson (1866-1937), kommunalnämndens ordfö-
rande många år, var socknens ledande kommunalman, hans svåger 
Back Olof Ericsson (1869-1931) var en man med vidsträckta intres-
sen, inte minst för de gamla bygdetraditionerna, varom hans insatser 
för Als minnesgård vittna. 

För mig ha Pell Fredriks skrifter det subjektiva intresse som följer 
av att Al tack vare band som sträcka sig generationer tillbaka kännes 
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också som min hembygd. Men då jag glatt mig åt förtroendet att få 
introducera »Bondens år 1913» genom ett förord, beror det på att bo-
ken enligt min mening ger en god hjälp att konkretisera företeelser av 
allmän räckvidd. 

I »Åhl Kilen förr och nu» fängslas man kanske först av de minnes-
bilder förf. levandegjort. Men boken förtjänar att studeras också som 
ett socialhistoriskt dokument. När man följt de fyrtio gårdarnas folk 
fram till vår egen tid har man fått ett sällsynt konkret intryck av hur 
det gått till då differentierade samhällen, med mångsidig arbetsför-
delning och vidsträckta förbindelser i städers och tätorters inflyttade 
befolkning, under sista halvseklet uppkommit ur gamla i sig slutna 
bondbyar, präglade av gemensamt nedärvt arbetsliv. Det är detta 
arbetsliv förf. här tecknar genom att följa bondens år sådant det för-
löpte före världskrigens omstörtningar. 

Åren före 1913 kunna kanske med särskild rätt kallas ett över-
gångsskede. De arbetsformer som folklivsforskarna och agrarhistori-
kerna i första hand fråga efter då de syssla med de gamla byarna voro 
inte helt döda men på väg att övergå i minnesgårdsstadiet. Foder-
växtodlingen på inägorna gjorde änges- och backslåtter och fäbod-
betning allt överflödigare. Verkstadstillverkade köpredskap ersatte 
de gamla hemgjorda, tröskverk och hästdragna slåtter- och andra 
jordbruksmaskiner lindrade kroppsarbetet utan att leda till verklig 
mekanisering, jordbrukskurser och konsulenter modärniserade och 
rationaliserade metoderna, cykeln minskade de milslånga fotvand-
ringarnas isolering. Men allt detta tedde sig som om den gamla hus-
hållningen levde vidare och förkovrades inom sina av naturen fast 
uppdragna gränser. De små åkerlapparna i Österdalarna liknade 
nästan välrensade trädgårdsland, med tjocka rikblommiga klöver-
vallar och en sädesskörd per hektar som överträffade Mälardalens och 
tävlade med Östergötlands. 

Pell Fredrik återkommer i sina skildringar ofta till modärnise-
ringen av bostad och möbler. Snarast tedde sig väl denna standard-
höjning då som ett löfte om fortsatt trivsel under mindre karga vill-
kor inom den nedärvda ramen — inte som ett varsel om de gamla livs-
formernas upplösning. Något av detsamma gäller om föreningslivet 
som spelar en så stor roll i »Bondens år». Vad som berättas synes un-
derstryka byns egen gemenskap som endast borde stärkas genom 

3-598882 Svenska Landsmål 1959 
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denna spontana självverksamhet. Och dock måste väl alla de nya 
kontakterna utåt räknas med bland de omgestaltande faktorer som 
förberedde omvälvningarna under det nästa skedet. 

Till det historiskt givna hörde den otillräckliga besuttenheten. 
Gårdarna voro genomgående för små för att föda en jordbrukarefa-
milj. Så hade det varit så långt våra källor gå. Jordstyckningen var 
orsak till och verkan av det säsongarbete och den mångsidiga före-
tagsamhet som präglade österdalarnas befolkning, till den rika ut-
vecklingen av jordbrukets »binäringar» som det heter på officiellt 
språk. Binäringarna ha alltid växlat med den allmänna utvecklingen. 
Många hade fallit bort. I Ål hade de gruvor som under ett par år-
hundraden givit livet i socknen ett särskilt tycke lagts ned. En efter-
klang var de arbetsvandringar till andra gruvor varom Pell Fredrik 
berättar i »Åhl Kilen» (s. 8). Kolningarna för järnbruken hade tagit ett 
stort uppsving, då järnvägarna öppnade de avlägsnare skogarna för 
exploatering, men började redan avtyna (ib. s. 9). Sågverksindustriens 
genombrott hade givit ett främsta rum åt skogskörs.  lorna varom 
»Bondens år» har mycket att förtälja. Men uppslagsrikedomen var 
stor. Säregna för Ål voro de dagsverken på ackord som erbjödos den 
vakna ungdomen i Åld(Sn och Holms kontor under bråda säsonger. De 
voro bra att ta till, då juljäktet satte in i den expanderande efter-
kravsaffären under jordbrukets vilotid. 

Mitt subjektiva intryck av österdalsbygderna i seklets början var 
ett tryggt självbestånd i trånga villkor. Det syntes säkerställt genom 
en målmedveten ekonomi utbildad i en halft glömd naturbunden för-
rådshushållnings stränga skola. Nu, på decenniers avstånd, är det lätt 
att se att ett självbestånd av denna art lika väl som de små åkrarnas 
blomstring var en övergångsföreteelse. Två av förutsättningarna 
skola granskas här, jordmobiliseringen och det modärna skogsbruket. 

Österdalarnas bönder med sina otillräckliga brukningsdelar drab-
bades självfallet av den pauperisering som före industrialiseringens 
genombrott tungt tryckte den svenska landsbygdens halv- och obe-
suttna befolkning, därom vittnar vältaligt vad Pell Fredrik efter 
gamla reverser berättar om skuldsättningen i »Åhl Kilen» (s. 12). Men 
de undgingo tack vare den fria jordstyckningen den skrämmande 
proletarisering som, där gårdarna höllos bättre samlade, drabbade 
backstugu- och tåfolket, för Södra Dalarnas del hugfäst genom vad 
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Carl Larsson i By berättar om bgve-karlarnas kamp med fattigdom 
och nöd. Pell Fredriks skildring av bondens år borde kunna levande-
göra denna jordstyckningens sociala betydelse, som skymts bort av 
agitationen för det nya skiftet och den nya tidens omvälvningar. När 
han i »Åhl Kilen» redogör för delningen av sin farfars farfars gård med 
102 tegar konstaterar han »att det var på hög tid att sätta igång med 
storskifte i socknen» (s. 87). Man har inte intrycket av samma reaktion 
mot den nya, inte lika långt drivna ägosplittringen, då man följer ho-
nom i »Bondens år» (s. 75, 87). Två anledningar kunna förtjäna be-
aktande. Åkrar som voro hopplöst för små när traktorerna kommo 
gåvo, som Pell Fredrik framhåller, vändrum nog åt hästen med plog 
och slåttermaskin. Och den tidsförlust som ägosplittringen måste ha 
vållat var knappast alltför kännbar. 

Arbetskraften, både människors och djurs, var inte utmätt enbart 
efter jordbrukets behov. Det ofullständiga jordbruket hade också till 
uppgift att trygga existensen för »binäringarnas» arbetskraft, sam-
tidigt som det drog fördel av denna i deras död- och sina egna högsä-
songer. Om man inte irriterades alltför mycket av den tid som gick 
åt för att byta arbetsplats, kan det ha berott på att man kunde sköta 
gården med en viss ro. Arbetskraften var relativt riklig i förhållande 
till arealen, då den koncentrerades på jordbruket. Men den kunde inte 
gärna disponeras för andra uppgifter under dettas högsäsong. Några 
inbesparade timmar hade knappast varit »ekonomisk tid», tid ledig 
för annan lönande användning. Det kan exemplifieras med några 
reflektioner om det modäma skogsbrukets betydelse. 

Åtminstone sedan Kopparbergets uppsving på 1500-talet hade 
Dalaskogarna och böndernas arbetskraft allt mera tagits i anspråk för 
den stora gruvans behov men denna efterfrågan avtog med kopparen. 
Forkörningen var också gammal, dess oumbärlighet i tider som inte 
hade våra kommunikationsmedel undanskymmes i modärna fram-
ställningar alltför ofta av återklangen av klagomålen över jordbrukets 
hämning och skjutsbesvärets tunga. 1 »Åk! Kilen» har forkörningen 
fått ett avsnitt som återspeglar också dess problematiska verkningar 
(s. 10). Men det är alldeles uppenbart att sågverksindustriens genom-
brott och trävarurörelsens fortsatta utveckling skapade ett nytt och 
mycket förbättrat avsättningsläge inte bara för de skogsmarker och 
skogsprodukter som bönderna disponerade själva utan också för 
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Karta över Ål-Kilen med Pellgården och dess utåkrar (x). (Kartan visar byn 
Kilen vid tiden före nya vägbygget, som lade landsvägen från Gagnef (Gräf) 

till Ål tätt utmed byns östra område.) 
Utåkrar 
a.= Torngården 

= Tornnäset 
= Ås- eller Ålsgrådan 
= Tallholsfallet 
= Åvaängan 

f.= (främre) Ångan 
= Jonsängan 
= Nolåkern 
= Gräfsåkern 
= Hobergsgärde  

Terrängnamn 
1.= Getberget 

= Ås- eller Ålsgrådan 
= Nolheden 
= Ängstjärn • 
= Morkarlöna 
= Stråtbäcksbron 
= ös- eller östmyran 
= Tvärberget 

deras och deras hästars arbetskraft. Under den skördetid, som i de 
överåriga skogarna föregick det uthålliga skogsbrukets mera konti-
nuerliga drift, måste det ha varit av grundläggande betydelse att ar-
betskraft och dragare funnes att disponera säsongvis. Det var därför 
fullt rationellt att bönderna pålade sina små jordbruk ett hästhåll 
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som var rikligt i förhållande till dessas behov. Skogskörslorna hade 
skapat en ny grundval för deras ekonomi. 

Mot bakgrunden av hästarnas stora betydelse är det snarast över-
raskande att det lyckades att övervinna de uråldriga traditioner som 
alltid förbehållit det bästa fodret åt hästarna (s. 98). Men förkla-
ringen är den fullständiga revolution i mjölkhushållningen som redan 
är självklar vardag i »Bondens år». Tack vare den rikligare utfodring 
som foderväxtodlingen på inägorna möjliggjorde hade avkastningen 
definitivt blivit kontinuerlig — den största möjliga kontrast mot den 
förrådshushållning 'som man var hänvisad till, då fortplantningen 
följde årstidernas rytm. Sommaren var då den korta produktions-
tiden. Sedan gällde det blott att hålla korna vid liv över vintern till 
nästa produktionssäsong. 

Kilen är nordligaste byn på den stora Gagnefsslätten. I dag leda, 
liksom i äldre tid, många av dess förbindelser söderut. Mer än en har 
frågat sig varför byn inte hör till Gagnef. Det har tydligen legat 
ganska nära. Gagnef fick vid skattläggningen 1576 av okänd anled-
ning något lägre markgäld än det övriga Österdalarna, i stället för 

öre per spannland. En gård i Kilen hade denna lägre skatt. Anled-
ningen kan knappast vara någon annan än att en Gagnefbonde slagit 
sig ner här i gränstrakten. Där har han mött Ålbönder och kommit att 
räknas till deras by. En av de bättre slåtterlägenheterna, Morkarl-
öna, bildad av en älvslinga mitt uppe i Kilsmarkerna, hör till Gagnef. 
Det måste betyda att bönderna i den närmaste Gagnefbyn, Gräf, 
börjat slå där innan Ålfolket kom till Kilen. 

Efter Dalaförhållanden ligger Kilen inte långt från Åls kyrka, en-
dast 6 km, men skiljes från socknens huvudbygd genom en samman-
hängande skog, Ålheden eller Gagnefskogen. Det förklarar att bylivet 
fått sin egen prägel och länge trofast fasthållit den. Norr om byn reser 
sig Bondberget (237 m) omgivet av Getberget i nordväst och det pitto-
reska Hoberget med branta stup i öster. Landsvägen mellan Ål och 
Gagnef gick tidigare ganska långt från byn, öster om Hoberget. Ber-
gen ligga isolerade. Skogen är eljes en flack sandhed, ett torrlagt älv-
delta med spår av gamla älvarmar. En av dem bildar den 11 km 
långa älvliknande Långsjön ett par kilometer öster om byn. 

Lätt odlad sedimentj ord mellan bergens sydsida och älven och 
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gräsrika älvstränder ha säkerligen lockat nybyggare. Mellan älven och 
älvslingan kring Morkarl-öna ligger Ångan runt Ångstjärn. _Ångan 
var vid denna tid uppodlad till åkrar som övergingo i Nolheden, skogs-
partiet utmed älven upp till Getberget. Invid Getberget gör Dal-
älven en tvär krök med starka strömdrag, Asgrådan eller Algrådan. 
Här, en 3 kilometer från byn ligga odlingar som omtalas i »Bondens 
år», ännu längre mot norr den isolerade Torngården, där Pellgården 
hade åkerskiften. Utåkrarna voro tio, på kartan markerade a—j. 

I de äldsta källor som vi ha kvar är Al annex till Gagnef. Egen för-
samling blev det först 1613. Men förvaltningsmässigt hörde Al till 
Häradsbygden i Leksand, tills det på 1540-talet började bokföras som 
egen jordebokssocken. Att Kilen redovisas under Häradsbygden och 
sedan under Al bör enligt vanliga förklaringsgrunder visa att folk 
därifrån flyttat över skogen och fortsatt att betala skatt i sin hem-
socken. Men att det blev Ålfolk som slog sig ner där kan kanske för-
klaras. 

För oss är det naturligt att i åkerjorden se det bärande i jordbruks-
bebyggelsen. Men det har redan anmärkts att det var den sena foder-
växtodlingen på inägorna som vid denna tid börjat göra den gamla 
änges- och myrslåttern och fäbodbruket överflödiga. Förr voro de lika 
nödvändiga för bondebruket som åkern (»Åhl Kilen» s. 14). Skogs-
heden mellan Al och Gagnef var en ganska fattig betesmark. De goda 
slogarna och betena lågo i bergen österut. Med Gräfsbodarna, Svensk-
bodarna och ett nät av bodar längre in i bergen ha de stora byarna på 
Gagnefslätten lagt de för dem välbelägna markerna under sig. Den 
som slog sig ner i Kilen måste hålla sig längre norröver, på Ålskogen. 
Fäbodar och slåttermarker bundo Kilen vid Al. 

Kilsbornas fäbodväg gick söder om Hoberget över landsvägen 
fram till Långsjön, överbyggd med en jordbank med stentrumma, 
och fortsatte sedan österut över järnvägen. Där låg den stora ös- eller 
Östmyran som det var bekvämt att ta vinterväg över. Ett par kilo-
meter längre upp kom man till den närmaste fäboden, Blåbodarna, en 
halvmil från byn, med slogmarker och hagar men utan hemfäbodar-
nas vanliga åkrar. 

Blåbodarna ligga på östsluttningen av det långa berg som framme 
i bygden kallas Knippboberget men här, där det skiljer den västra 
sockendelen från den östra, expressivt får heta Tvärberget. Orkar man 
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Karta över Pellgården och dess hemåkrar (upprättad i maj 1917 av Pell Fredrik 
Andersson.) 

upp för branten ovanför fäbodbyn har man framför sig en oändlig 
och nästan obruten utsikt över skogar och blånande berg, »skogig 
och stygg» som det uppriktigt hette, om man inte gick stadsfolket till 
mötes och kallade den »nitturskön». Vill man njuta av det »vackra och 
lustliga» får man gå fram till Knippbodarnas utblick över älvslätten 
mellan bergen, med Mora- och Älvdalsbergen blånande i fonden, en 
utsikt som i den rätta kvällsskymningen avlockat Pell Fredrik orden: 
»Så vacker har jag aldrig förstått att min hembygd kunnat vara» 
(»Åhl Kilen» s. 188). 

När jag i minnet vill uppleva »det vackra och lustliga» tänker jag 
kanske helst på Blåboängena, med en försommarblomning blygare än 
lindornas överväldigande prakt, med kantareller och ungorrar i höst-
lövens färgglädje. Många ängen donades och slogos som förr. Men man 
såg också den bortrationalisering av de naturnära brukningsfor-
merna som framträder i »Bondens år», även om man som pojke mest 
fäste sig vid att man hittade orrarna så bra i de °slagna skiftenas höga 
gräs. Lika litet som man grubblade över det tidsbundna i bygdens 
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självbestånd, hade man den rätta känslan av att de inträngande 
gran- och tallbuskarna skulle förkväva all den ljusa vänligheten. 

Det är inte bara gubbens sentimentalitet som gör att denna ljusa 
vänlighet blir levande för mitt öga då jag skriver Blåbodarnas namn. 
Det är berättigat att fråga, vad »det vackra och lustliga» betytt för 
dem för vilka det var arbetsfylld vardag. Kanske anar man ett stänk 
av vemod, när Pell Fredrik berättar om den nästan rituella sista slåt-
tervandringen till Blåbodarna (s. 95). Men det lönar sig att gå till 
hans bok »Åhl Kilen», där det subjektiva har friare spelrum. Ett av-
snitt om gärdesgårdar (s. 29) ger expressiv bakgrund åt ett besvär 
som i »Bondens år» mest skymtar som övervunnen möda. År 1906 
upphävdes stängselskyldigheten i Kilens by, men Pell Fredrik tror 
sig alltjämt om att, kanske dock som den sista av den gamla stam-
men, »kunna stänga upp en ordentlig och snygg rågål». När han skall 
berätta om hur han skulle göra det, smyger sig täkten i lövsprick-
ningstid in i ögat och villar bort uppmärksamheten. Idel konkreta 
minnesbilder, påtagligt vittnande om egen iakttagelse, inte om litte-
rära reminiscenser, smälta ihop till en intensiv försommarstämning. 

Täkten där pojken stal en stund från yxan för att se och njuta låg 
inte i Blåbodarna utan längre bort. Det är tid att fortsätta. Från 
Blåbodarna går vägen vidare, inte upp för Tvärbergets barrskogs-
klädda brant utan runt den, på bergets sydsida, genom idel lövängen 
och slogan Snart är man framme vid Matsandersbodarna där vägen 
skär ett av huvudbygdens fäbodstråk: Knippbodarna, Bäckbodarna, 
Matsandersbodarna och Stora Hälg ås, alla med åkrar, ängen och slogar. 
Lövskogsbältet breder ut sig över östra bergsluttningen och når 
nästan ner till bygdens byar. I Matsandersbodarna har det blivit 
plats för ett par Kilfamiljer men Pellfolket måste längre bort. 

Vägen går utför berget ner till Faluvägen och vidare efter den till 
Busmor, 1-1 mil från byn (»ÅM Kilen» s. 108, 166), med åkrar och sten-
rös vittnande om gamla tiders odlarbragder, slogar och stora betes-
marker som förvandlades till sommarbeten för ungdjur och sinkor, 
då det inte gick att få fäbod.kulla längre (s. 92). 

Bertil Boah,ius. 
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Inledning 
I efterföljande uppteckningar har dagboks- och kassaboksanteck-

ningar legat till grund för min berättelse. Egna minnen ha därtill 
klart och tydligt, som på en bioduk, dykt upp ur det förgångna. Pro-
blemet har dock för mig, som närmar mig 70 års åldern och ej förr än 
i min levnads höst tagit till pennan, varit att på ett klart och tydligt 
sätt levandegöra hur en småbrukare i en Nedansiljanssocken upp-
levde sitt år. Som lämpligt illustrationsmaterial har jag tagit året 1913 
vilket ju närmast föregick krigsåren 1914-18. Huvudpersonen i min 
berättelse är min far, som då hade uppnått 50 års åldern. Min mors 
alla inomhusgöromål ha helt förbigåtts, ett ämne som jag ej tillnär-
melsevis känner mig behärska. Kvinnans utomhusarbete i sommartid 
i jordbruksdriften har likväl tagits med, liksom sonens och dotterns 
medverkan, då de på sitt sätt helt höra samman med bondens vardag. 
I mina föregående uppteckningar om »Åhl-Kilen förr och nu» har jag i 
olika sammanhang kommit in på det här rubricerade ämnet, och 
har därför måst utesluta många poänger för att ej upprepa sådant som 
kunnat göra denna berättelse färgstarkare och kärnfullare. I det ef-
terföljande har jag ej kunnat undgå att beskriva bagatellartade de-
taljer för att därmed få ett sammanhang i det hela. Läsaren kan där-
för frestas att med löje betrakta våra förfäders enkla och strävsamma 
livsföring. Dock vill jag poängtera, att de här avhandlade personer-
nas dagliga strävan och id under enkla former ej på något sätt torde 
utgöra ett undantag, utan så torde det i allmänhet ha varit för ge-
mene man och kvinna i ett jordbrukarhem. Man bör därtill komma 
ihåg, att jordbrukets rationalisering och mekanisering har möjlig-
gjort för en mindre jordbrukarebefolkning att kunna producera mer. 
Men grunden för vårt nutida välstånd har likväl steg för steg byggts 
upp av våra förfäder. Betecknande är de stora förändringar som 
inträtt i jordbrukarens existensmöjligheter bara under de 45 år som 
gått sedan förkrigstiden 1913. Efter de båda storkrigen har avstån-
den mellan folk och länder minskat, varför bondens isolerade själv-
hushåll upphört. Snart tycks nästan allt köpas i burk och plast. Men 
alla är vi en länk i det stora sammanhanget, på gott eller ont, det 
torde en nära framtid kunna ge besked om. Det talas mest om fri- 
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Pellgården i Kilen. 

handel över gränserna, men ej mindre om rymdfärder för både män-
niskor och massförstörelsevapen. Vill det sig riktigt illa torde de karga 
åkertegarna i obygderna än en gång kunna bliva kommande genera- 
tioners räddning. 

Ål-Kilen vid nyårsvakan 1958-59. 
Pell Fredrik Andersson. 

Januari 

Nyårsdagen ingick med klar himmel och några få graders köld. 
Denna dags e.m. hade frälsningsarmen varje år sitt möte i Kilens 
skolstuga. Så ock vid detta årsskifte då byns allmoge talrikt mötte 
upp. Men redan i gryningen dagen efter var en 19-årig yngling från 
Hälgbo här hos far och köpte den stora kolskrindan, som varit i bruk 
endast en vinter. Far var då i Oreho jämte sju andra Ålkarlar och 
körde träkol. Bortresan skedde redan i mitten av dec. 1910 och hem-
komsten var först 12 veckor därefter. Vinterförtjänsten blev ganska 
minimal, sedan omkostnader och livsuppehälle betalats för häst och 
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karl. En av fars kamrater lär då ha skrivit hem till sin familj, då 
hustrun därhemma i brev bett mannen skicka hem någon tia, sålunda: 
»Kropp förtjänar, kropp förtär. Lever än, lever än.» Då nu ett till-
fälle yppade sig att få pengarna igen för kolryssen blev det omedel-
bart affär. Både far och mor var ense om att i vinter skulle far vara 
hemma och hugga och köra ur egen skog för att få kontanter till skatt 
och skuldräntor på gamla reverser. Skuklförbindelserna var ända 
från 1896, då mina föräldrar köpte min morbror Anders arvedel i jord 
och skog. Skulder hade dessutom tillkommit åren 1901 och 1905 då 
ekonomihusen ombyggdes. Inlösen av den sista skuldsedeln kunde ej 
ske förrän åren 1914-15, då kriget vände upp och ned på alla vär-
deringsnormer av skogsprodukter. Då blev det t. o. m. lönande att 
bryta upp stubbarna i skogen, vilka betalades frikostigt av tjärbrän-
nare vid fabriker i Tunsta och Djuptjärnbo. 

Efter snöfall och köldknäpp under mellandagarna hade nu tempe-
raturen stigit så pass, att vi vågade öppna en av rovstukorna ute på 
Kullgärdsbacken och köra hem dess innehåll av »Bortfelder» till går-
dens rovkällare. En dag strax före årsskiftet,• då kölden satte till rätt 
så skarpt, passade byns karlar på att trampa ner den nyfallna snön i 
den ofrusna ösmyrans vinterväg upp till Blåbodarna och redan på 
Tredjedagens morgon av året 1913 hade myren frusit till så pass, att 
far kunde med hästen fara upp till Slogsveden och på vedredet forsla 
hem av långveden, som i höstas gallrades ur i den för länge sedan ned-
lagda slogmarken. Bränsle fanns ju för all del att hugga på hemskogen, 
men endast barrved. Från det avlägsna Blåbodarna måste årligen 
lövved forslas hem, då endast denna kunde förmå att ge familjen den 
sköna kakelugnsvärmen under kalla vinternätter. Körvägen hem 
med den råa tunga björkveden var ju halvmilen lång och därtill oer-
hört backig och drygkörd. Ned till Långsjön gick det likväl gladeligt i 
trav med fulla lass i de långa utförslöporna, men där nere, då man väl 
hunnit över jorddammen med stentrumman, hade man den första 
svåra motluten. Inget annat var då att göra än att lasta av en tredje-
del av lasset. Denna ved kördes senare hem då tillräckligt mycket 
från efterföljande lass kastats utav vid sjöstranden. 

Den första backen i motlut var ej så svår. Här uppe hade gubbarna i 
Kilen på 1880-talet tagit fyllnadsjord till dammen över Långsjön, så 
att en lång och djup skärning bildats i vägen över back-krönet. 1 



44 PELL FREDRIK ANDERSSON 

denna ränna var det helt omöjligt att mötas med hästfordon, men 
mötande hästars pinglor varskodde i god tid. Härifrån hade man på 
hemvägen den verkliga utförsbacken som i snö- och isföre alltid av 
säkerhetsskäl måste sandas för att hästen skulle förmå -att hålla las-
set. Hemma på gården hade vi som regel små eldiga nordsvensk& 
hästar och då Pärla som här i utförsbacken framför sig såg en mot-
backe, ville hon helst sätta av i det vildaste sken för att få lasset upp-
för framförvarande motlut. Men ännu återstod den tredje och svå-
raste dragkampen uppför Stenrännbacken. Här fanns ej möjlighet att 
ta fart i medlut, men uppför gick det med nordsvensk viljestyrka och 
fram till dåvarande landsvägen öster om Flobergsklitten. Långveds-
hopen på vedbacken tillväxte dag för dag sakta men säkert och till 
trettondedag var årsbehovet av lövveden säkrat. 

Vid långvedhuggning i Blåboderna hörde det alltid till ordningen 
att man högg ämnesved till redskapssnickringen såsom skacklar, 
yxskaft och mycket annat som bonden själv slöjdade till under koj-
dagar. Min morfar, Jons far, var en skicklig redskapssnickare och 
han inpräntade i mitt minne redan i skolåldern att man skall ha ögo-
nen med sig och hugga ämnesveden när man ser den. 

Trettondedagen i Kilen har, allt sedan nykterhetsföreningens bil-
dande i byn och fram till skolhusets försäljning till Åls skolstyrelse 
krigsåret 1914, varit den största högtidsdagen vad folksamling be-
träffar. Templet höll denna dag sin årligen återkommande årsfest i 
skolhuset. Detta var så allmänt bekant både i Al och Gagnef, ja 
t. o. m. i Djura och Häradsbygden, att man ej ens behövde kungöra 
årsfesten i de vitt skilda byarna. Folk kom ändå med häst och korg-
släde och alla tomma portlider och tomma hästspiltor i gårdarna ställ-
des i ordning med en hötapp i krubban och värmande täcke för den 
väntade invasionen av i svett och rimfrost drypande hästar. Säkrast 
var att komma i god tid, liksom till kyrkan i ottan, om mötesdelta-
garna ville säkra en sittplats inne i skolsalen, annars fick man vackert 
stå därute i farstun, tätt som pilsnerkorvar i sin plåtburk. Denna 
gång var det folkskollärarinnan Fru Hilda Lunell, maka till folkskol-
läraren och författaren Lars Lunell i Gagnef, som höll högtidstalet. 
Hon fick förstås hämtas där nere i Lindan med hästskjuts och forslas 
tillbaka den milslånga vägen hem till sin skola igen. Festdagen var i 
år en äkta nordisk vinterdag. Gubbarna kom med små istappar 
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Medlemmar i Ål-Kilens nykterhetsförening »Aftonstjärnan* (1905). 

hängande i mustascherna, unga och gamla alla väl påpälsade, men 
ändå huttrande av kölden efter den långa åkturen, som nu förbyttes 
i en syrefattig men värmande atmosfär. Den fuktiga värmen i lokalen 
samlade sig i vattenpärlor på de pärlspontade brädväggarna och till-
rade sakteliga ner mot väggbänkar och golv. Alla trivdes och kom 
åter år efter år. Ett annat år var en så prominent talare engagerad till 
distriktet som Carl Gustaf Ekman, templarordens dåvarande chef. 
Tian hade då ej hunnit med att bli konungens närmaste man vid råds-
bordet. Men ändå, vackert så. Supseden hade givit vika för den 
Wieselgrenska väckelsen ute i bygderna. 

Helgen var tillända och det var åter en arbetets dag. I dag skulle det 
mockas ut ur ungdjurskättarna i fäjset (fähuset). Sådana gånger 
hjälptes både far, mor, son och dotter åt att langa ut och hacka undan 
utanför gluggen. Kölden hade givit vika men ändå måste rengö-
ringen forceras för att ladugården ej måtte bli alltför mycket utkyld. 
Ingen hade haft någon tid för sådant göra som gick att skjuta på i 
julbrådskan, men nu var den åttrampade ströblandade gödseln i kät-
tarna så mycken att grisen bökade upp i sin matho då han redde sitt 
sovläger, och kalvarna gjorde allvarliga försök att hoppa över kätten 
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efter varje skopa spenvarmt som spenderades. Fåren måste, rent ut 
sagt, stå på knä för att sticka fram huvudet i krubban, där tvärslåar 
hade spikats för så att lammungarna måste hålla sig i kätten och ej 
trampa och spilla sina piller i det fina slogmarkshöet, som alltid jämte 
lövkärvar lades för åt ulldjuren. Nog var det svettigt och en aning 
fränt åt näsan, men många man gör ett arbete lätt. Skor och utanpå-
kläder byttes åter ut, rengjordes och hängdes undan för vädring till 
nästa gång, varefter mor, inne på köksbordet, bjöd renhållningshjo-
nen på kaffeduppa (kaffe med dopp) som sannerligen ej vankades 
varje förmiddag, men efter det motbjudande jobbet skulle det alltid 
vara vettbulle (vetebröd) till kaffetåren. Utgödsling passade man i 
regel på att göra under regnvädersdagar och på tider, då alla i familjen 
kunde hjälpa till. 

Resten av dagen körde far hem ved till moster Sara från hennes 
egen skog. Hon var och förblev ogift, och var vid senare år en pålitlig 
hjälp åt både far och mor i deras göromål både ute och inne. Enligt 
mellanräkning för år 1913 gjorde hon detta år 19 dagsverken, som på 
kreditsidan upptogs till en krona per dag och fri kost, med 25 öres 
ökning för 7 av de slitsammaste dagarna. Summa kr. 20: 75. Detta 
var ingen underbetalning. Priserna var på denna nivå för kvinno-
dagsverken. Motprestationerna för bondens del var även de i samma 
prisläge. En kas ( = 1,65 kbm) torr späntved (kluven ved) betalades 
med 6 kr. fritt nedkörd till köpare i Gagnef. Smöret kostade 1: 85 per 
kg, fläsket 1 kr, kalvköttet 75 öre kg och mjölken 10 öre litern. Priset 
på lindhö var 6 öre, havre 15 öre och potatis 5 öre per kg. 

Smörtillverkningen var den förnämsta inkomsten från ladugården, 
därnäst fläsk- och köttproduktionen. Smörberedningen i hemmet 
krävde mycket arbete av mor och dotter, innan fettet i mjölken bli-
vit till smör, som packades ner i runda byttor av trä rymmande upp 
till 5 å 7 kg i varje. Bönderna i byn turades så om att med häst köra 
det av hela byn insamlade smöret den 6 km långa vägen upp till upp-
köparen, som vid den tiden var Bröderna Bergman i fiolen. Tidigare 
kördes bysmöret den 4 mil långa vägen till Skyttgruvan nära Falun, 
som då var under bearbetning. En sådan smörvända tog två dagar i 
anspråk och skjutsbonden erhöll som forlön 5 öre per kg fraktat 
smör. Hushåll i byn, som ej hade egna kor, köpte även sitt smör hos 
producenten. Smöret var även ett rätt så vanligt betalningsmedel till 
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legodagsverkare. Om man då värderade mathållningen till endast 60 
öre per dag och person så måste alltså ett kvinnfolk arbeta hårt i 
minst 10 timmar för att jämte dagpenningen 1: 25 förtjäna till 1 kg 
smör. Jämför själv med nuvarande priser och tjänster. Den tids-
ödande ost- och mesosttillverkningen av skummjölken ägnade man 
sig ganska litet åt och endast till husbehov. Kalvar och grisar be-
talade separerad mjölk bättre och bekvämare. Stora mängder kött 
och fläsk förbrukades i det egna hushållet, och allt skulle produceras 
hemma vid gården, om det lät sig så göra. 

För att klara löpande utgifter under året måste pengar skaffas 
även från skogen, om ej på annat sätt så genom att hugga brännved 
för avsalu, som ju var en god inkomstkälla. I år hade far talat vid 
Mäx Gustaf Olsson, som genomgått skogsskola, att vara behjälplig 
med att utstämpla timmerträd för avsalu. Tidigare år var det vanligt i 
byn att man vid avverkning sålde bort de träd, som fyllde ett visst 
mått i klaven. Detta var ju alldeles galet, blev man nu lärd. På 
Ängsskogen märktes nu alltså enligt sakkunskapen ut 172 träd för 
avverkning. Träden såldes så på rot till kommunalmannen, skogs-
uppköparen Åhlmans Olof Olsson för 600 kr. eller 3: 50 per träd. 
Med hjälp av en bypojke fick vi genast börja med avverkningen, 
medan far med märren släpade timret ned till älvstranden där det 
på våren rullades i vattnet, drogs ihop i s. k. fot och med sågbolagets 
båt Insjön I drogs uppströms cirka 4 km. till Tunstasågen. Tallar 
som var raka och av lämplig grovlek apterades till 12 m. långa pålar 
för järnvägsbroarna i Tunsta och Leksands Noret, som just då var 
under byggnad. I detta sammanhang kan jag nämna, att stenen till 
de båda bropelarna i Tunsta höggs ut ur Getberget strax ovanför 
Åsgrådan och fraktades med ångbåt och pråm till byggplatsen i äl-
ven. Även de av oss huggna pålarna fraktades sjöledes upp till sin 
bestämmelseort, medan det virke som var lämpligt till staketstolpar 
för den blivande järnvägen till Leksand och Rättvik kördes av far 
med häst och kärrdon upp till den nya Insjöns station på försomma-
ren då virket hunnit torka en del. Och medan far går bredvid stolp-
lasset över Alheden erinrar han sig att han var bara 19 år gammal 
då han hörde talas om att vi skulle få järnväg till Gagnef och Insjön. 
Han räknade så ut att banan började byggas år 1883 och skulle det 
då 1913 vara 30 år sedan. När nu detta berättas här finner jag i 
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»Protokoll hållet vid Åls sockens hushållningsnämnds sammanträde 
den 31 dec. 1882» i § 18 att »En jernväg från Borlänge till Insjön har 
under året blif vit beslutad, deruti Åls Kommun tecknat 40 000 kro-
nor. In fidem Leo Larsson». 

Arbetet med skogsavverkningen måste dock snart upphöra, då det 
i dagarna blivit bestämt att både far och son skulle resa till Gästrik- 
land för vinterarbeten i Mårtsboskogarna söder om Gävle. Dessför-
innan var det nödigt utföra mångahanda hemkörslor. Gödseln utan-
för ladugården måste först och främst köras ut på årets trädesåkrar. 
Detta av två orsaker. Dels för att kvinnfolken skulle få det något 
lindrigare med arbetet utanför ladugårdsgluggen under karlarnas 
bortovaro, dels också därför att man ej visste om det fanns någon 
snö kvar efter vägarna ut till åkrarna efter hemkomsten från vinter-
körningen åt Anders Johansson i Gävle. 

Som tur var i dessa bråda dagar, hade far ingen träda i den avlägsna 
Åsgrådan denna gång. Annars minns jag att morfar /1830-1918/, 
som odlat upp detta ställe, sade att han i regel körde gödseln dit bort 
på den första snön i jultiden. Längre fram på vintern, då snön vräkt 
ned i massor, var det ett riktigt djurplågeri att köra lass den 3 km. 
långa obanade skogsvägen till Åsgråda över både Bondberget och 
Getberget. Far brukade de gånger han körde gödsel dit bort ta bak-
fora på hem, antingen av långved eller skogspårk (mossa och barr till 
strö) då både ett och två skogsskiften korsade körvägen, och alltid 
fanns det av det ena eller andra att ta med på hemvägen. På så sätt 
kunde far köra 6 lass per dag, annars 3 i enkel riktning. 

Då dynggropen, som ej alls var någon dyngvattensamlande grop 
utan en jämn plan av hårdstampad vesa (jäslera), var tömd blev det 
att sätta igång med uppkörning av mossblandad dyjord ur myren i 
Morfarsängen till torkplanen vid myrkanten. De få dagar som stod 
till buds hann vi med att köra upp 40 lass. Där fick strömedlet ligga 
och torka under försommaren, då vi i de långa strängarna körde om-
växlande med vält och harv. Så småningom blev de stora kokorna 
pulveriserade till ett godtagbart strömedel, som dels bars in i det där 
uppförda förrådskjulet och dels kördes hem till gården då det så pas-
sade. Väl torkat ville detta hemmaproducerade strömedel damma. 
Man fick alltså vara försiktig med användandet i ladugården strax 
före mjölkningen. Att köpa knippat strö till 1 kr. per bal var det 
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ingen i byn som hade råd till. Skogsmossa var det mest vanliga. 
Hackat granris hörde en gången generation till. Det dyblandade strö-
medlet var i varje fall ett bra kompletteringsmedel till halmbemängd 
gödsel och band både kväve och flytande spillning effektivt samt ej 
minst viktigt, det ökade, eller bibehöll åkerjordens mullhalt. Som 
direkt jordförbättringsmedel var dy påförd i stora mängder på sand-
jord ej alls lämplig i praktiken. En tidig vinter körde far och jag upp 
100 lass dy ur myren och lade lass vid lass på den allra torraste sand-
backen av åkern i Ångan i avsikt att öka den grunda myllhalten och 
därmed växtligheten. Men ack, hur vi bedrog oss. Sandjorden blev 
bara torrare och porösare och någon positiv verkan i växtlighet kunde 
ej iakttagas ett tiotal år efteråt, snarare tvärtom. Lera i stället för dy 
hade varit det rätta, men hur skaffa sådan på Nolheden, där bara 
tallen stortrivs? 

Den omnämnda sandåkern hade min farfar i sin krafts dagar odlat 
upp ur tallskogen. Far har berättat, att den allra finaste i god växt-
kraft befintliga unga tallskogen då, med hela rotsystemet, grävdes 
omkull för att lämna plats åt ökad areal åkerjord under dåvarande 
jordhungerår. Under regniga försomrar /men hur ofta har vi sådana?/ 
gick där för all del att odla potatis, men då den ojämförligt största 
arealen förut var och är sandjord blev det på denna nyodling endast 
misslyckande skördeutfall. Sådde man havre där blev strået så kort 
att gråsparvarna måste huka sig ned för att kunna äta sig mätta. Ja så 
lydde slagordet då. Nu har jag som ägare av nämnda åkerjord med 
skogsvårdsstyrelsens tillhandahållande av gratisplantor där planterat 
tallskog, som vid det här laget torde vara 4 ä 5 m. hög och som växer 
så det är ett nöje att se och beskåda. 

Det vinteråkdon, som far fått i arv efter sin far och svärfar, var 
ännu i bruk vid utkörning av gödsel på närliggande åkrar och vid 
uppkörning av dy ur myren. Underredet bestod av långsläde med 18 
tums spårvidd. Medarna som ju var järnskodda var något konvexa på 
mitten för att släden lättare skulle kunna följa hästen efter i spåret 
och ej ränna av år sidorna på oplogade vägar. Därovanpå var en fri-
ställd låda utan botten, rektangulär, i slädens storlek och med cirka 
70 cm höjd, som mest liknade den tidens ostkärl, men som kallades 
dyngkorg. Fullastad var den lagom stor att kunna köra ut gödsel i på 
åkrar där snön låg halvmeterdjup. Körkarlen gick då bakom foran, 
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styrde hästen med tömmen och långsläden med kraftiga grepp i de 2 
handtag som fanns överst på dyngkorgen längst bak. Framtill var 
handtagen svängda inåt liksom gumshorn för att ej stöta emot fasta 
föremål vid sidan om. Var man framme där gödseln skulle läggas av, 
skottade man först undan snön på ena sidan av släden så att marken 
blev synlig. Sedan tog man helt enkelt och lyfte av korgen från lång-
släden, ställde den åt sidan och gödsellasset låg där nu på släden 
pressat som en ost. Nu var det bara att ta en medhavd träspak eller 
ett hässjestöd ur närmaste rokal (i förvar hoplagt hässjevirke på en 
bock av korsställda stolpar), ränna det under släden ovanpå medarna 
och med en ringa ansträngning tippa omkull hela foran. Särskilt lätt 
gick tippen om snön var djup och skarig. Lasset flöt då ovanpå snön 
samt gick lätt att tippa på sidan ner i gropen där snön skottats un-
dan. Var man riktigt omtänksam, och rädd för att ett gammalt rygg-
skott skulle komma igen, tog man ett par hässjestöd, lade ut dem där 
släden skulle stannas för avlastning innan man körde upp på plats, 
och då kunde det tunga lasset tippa nästan av sig självt. Enkelt och 
praktiskt. 

Ett annat åkdon, som stått obrukat längst inne i redskapslidret en 
hel mansålder, var en malmkorg med långsläde under, som min far-
fars far använt vid körning av malmforor från gruvor inom socknens 
gränser och borta vid Sunnansjö i Grangärde. Malmkorgen var grövre 
och starkare byggd för att motstå stenbumlingarnas törnar och säkert 
fästad vid långsläden. Detta gamla don visade sig nu vara praktiskt 
och bra att ta till vid dyuppkörningen, och det lastades växelvis med 
den förut beskrivna dyngkorgen. Far lastade på ur dygropen, medan 
jag körde bort till tippen eller vice versa. När detta upptecknas i ad-
vent 1958 ligger de enkla men minnesrika åkdonen uppstjälpta och i 
stark förruttnelse i gårdshagen, där mossa och buskvegetation växa 
och frodas mellan brädstumpar och slädstänger minnande om gene-
rationer, som strävat för sin egen och sina efterkommandes tillvaro, 
tills de alla måst ge upp sin materialistiska jordbundenhet. 

Då strömedelsuppkörningen var, gjord, blev det att köra till 
Bergslagets kvarn vid Grådaforsen med ett lass havre för gröpning åt 
korna. Kvällen innan var det som regel att fylla säckarna i stolp-
härbret, dra fram brädskrindan, lägga ett lager hö i botten åt hästen, 
därovanpå de, med ägarens initialer, med linolja och kimrök schablon- 
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märkta linblånsäckarna. Så några vedträn ovanpå säckarna för att 
elda med i kvarnkammaren, medan man väntade på sin tur att få 
mala, och allra överst väskan med mat och kaffe, överbredd med ett 
hästtäcke. Strax före jul, då bönderna allmänt kom med råg och vete 
för siktning att baka julbulla av, kunde man få vänta timme efter 
timme för att bli i tur, fastän kvarnen var i gång dygnen runt. Då 
hjälpte det ej att fara hemifrån i svinottan. Vägen till kvarnen tog 
alla gånger en hel timme och när man kom dit kunde det hända att 
stallet var fullt av hästar, och man fick binda sin dragare ute i det 
fria vid en alderbuske i väntan på att få sina säckar upphissade och 
sedan tåligt bida sin tid eller lika gärna fara hem igen med tomma 
don, göra en dagsverkskörning vid gården och åter i kvällningen ge sig 
iväg till kvarnen. Hade man tur, kanske mjölnaren hunnit med ens 
eget lass, medan man varit frånvarande. Det var då bara att betala 
sin skuld i pengar enligt tulltaxan, såvida man ej var så välbärgad att 
mjölnaren, efter löfte, fått tulla in natura av spannmålen. Nu så här i 
mitten av januari, då de flesta bönder redan gett sig av till skogs för 
vinterns förtjänstkörning, kunde man räkna med att vara hemma 
igen med mälden och hinna bära in mjölet i stolphärbret i dagsljus. 
Vid brasan i kvarnkammaren kunde man av gubbarna där inne få 
höra många historier. Strax efter järnvägens tillkomst över Knippbo-
heden till Rättvik blev en modern kvarn uppförd invid nya Insjöns 
station och då vände de flesta Kilsbor sig däråt med sina kvarnlass. 
En fördel därmed var den, att däruppe hade man tillfällen att gå i 
affärerna och göra sina uppköp under väntetiden, som även här vissa 
gånger kunde bli rätt så lång, då jämte Ålbönder också Leksingarna. 
från Häradsbygden hade kortare väg till denna nya kvarn än bön-
derna i Ål-Kilen. 

I nedre Grådaforsen tillkom redan på 1860-talet en större tull-
kvarn, och denna blev en svår konkurrent till de många skvalt-
kvarnarna. Ännu mot slutet av 1800-talet minns jag att flera av 
skvaltorna stod kvar i forsen. Och vid senare hälften av 1700-talet 
lär det tvärs över strömmen i en enda rad ha stått 25 skvaltor, som 
betjänat bönder från både Gagnefs, Åls och Leksands socknar. På 
stranden skall det då ha funnits 10 stallbyggnader med plats för 30 
hästar. En smal träbro ledde från stranden förbi alla kvarnarna till 
en holme där en vadmalsstamp var i bruk så sent som inpå 1900- 
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talet. Den skvalta som min farfar jämte 9 andra Ålkarlar var del-
ägare i hette Liss-Ålbygge kvarn. Så sent som 1876 var nämnda del-
ägare inblandade i en process om kvarnens strandrättigheter. Skval-
torna fick så småningom förfalla till förmån för tullkvarnar i övre 
och nedre Grådaforsarna. Dessa senare ha i sin tur skattat åt för-
gängelsen, sedan Bergslaget uppförde sin elektriska kraftkvarn för 
några årtionden sedan. 

Nu fattades endast ett par oljekraftfodersäckar som komplettering 
till mjölkkornas äggvitebehov under vintermånaderna. Alla fyra fa-
miljemedlemmarna var på det klara med att i detta fall skulle det 
vara krossade jorclnötskakor. Dessa innehöllo den ojämförligt största 
och prisbilligaste äggvitan. Detta hade husdjurskonsulenten vid sina 
föreläsningar ute i socknarna och även i Kilens skolhus predikat om. 
Hästen borde också vinterskos bättre. Därför kunde nu far så att 
säga slå två flugor i en smäll, dvs, uträtta två ärenden på samma resa. 
Hovslagare Hellberg på Sandgärdet framme vid kyrkbyn Holen stod 
gärna till tjänst i sin smedja. I vanliga fall brukade vi hjälpas åt med 
hästskoningen hemma på gården. En höll då upp hästfoten medan 
den andre gjorde det övriga arbetet. Det blev billigast så, och sko-
ningen hann man gott och väl utföra på tid, som åtgick att fara till 
eller från en utlärd mästare. En förutsättning var dock att Måg Erik, 
vår granne i öster, passade till och vässte upp ishakarna på vinter-
skorna. Var det sommar skulle plågoandarna flugorna vara med. Nog 
hade man då lagt ett täcke över hästens rygg, men på oskyddade 
kroppsdelar, som buk och hals, var blodsugarna närgångna. Då var 
det ej lätt hålla upp det tunga hästbenet åt novisen hovslagaren, men 
kom mor eller syster ut, och med lövruska höll kräken på avstånd 
klarades det hela fint. Jordnötsäckarna fick far ta hem från hand-
landen Bergman på mellanräkning med smör som blivande likvi-
dering. Han passade även på att få en säck liufrömjöl med hem åt 
kalvar och nykalvade kor. Mor ville ha det så. Det riktigt glänste av 
hårremmen på påläggskalvar som fick Bu-Frömjöl i den separerade 
mjölken. Till nykalvade kor gavs även en näve då och då av det la-
xerande och fettrika mjölet. I fars och mors ungdom, då man odlade 
mycket lin, tog man tillvara »knoppen» /fröet med hylsa/ och hällde 
kokande vatten över ett par skopor fröknopp i en bytta av trä. Härav 
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blev det en begärlig och välgörande soppa åt skravelsjuka (hudtorra) 
utmärglade kor. 

Då nu kraftfoder av alla de slag var hemforslade, även 23 flakar 
rovor i källaren, förutom det som fanns kvar av rovor från den stuka 
som kördes hem från åkern strax efter nyår, och ladugårdsskullen 
var fullproppad med hö och halm, så kunde mor med lugn och till-
försikt se fram mot snösmältningstiden, då karlarna åter väntades 
hem från skogen. 

Följande dag hade far och son var sin präktig vadmalsbyxa, sydd 
av hårdstampad, hemvävd vadmal att hämta hos byskräddaren Ål-
mans Per. Han hade ett litet jordbruk vid sidan om, samt 3 kor, och 
till dessa önskade han nu köpa ett par lass havrehalm av far. Detta 
ordnades nu till båda parters belåtenhet, fritt hemkört till 3: 50 per 
lass, som far hade att räkna med då skräddarräkningen presenterades. 

Endast en vardag återstod nu, innan den förutbeställda järnvägs-
vagnen skulle lastas på järnvägsstationen med all redskap och alla 
förnödenheter åt de fyra timmerkörarna Berglund och Johansson, 
Berg och min far. Nämnda dag var det fullt upp att göra i ordning 
lårar och koffertar samt packa ner och noga tänka efter, så att inget 
blev efter. Vidare måste timmerkälkar, släpa, skacklar och kättingar 
till smedjan och justeras. Insmorning av hästens sele och karlarnas 
näverbottnade högskaftskor och kalvskinnshandskar, med en hem-
magjord blandning av svinister och trätjära, hade ställts i ordning 
tidigare, likaså det mesta som åvilade kvinnfolken att ordna med i 
mat- och klädväg. 

Nästa dag var söndag. Mor hade efter lång tids god hälsa åter fått 
besvär från hjärtat. Förra gången, alltså för flera år sedan, sökte hon 
doktor Fredriksson i Borlänge och blev åter frisk och kry. Denna 
gång hade mor bestämt sig för att söka bot hos doktor Broström i 
Leksand. Det var inget ovanligt den tiden att folk kom långväga 
ifrån och sökte läkare på helgdagar då mottagningen var öppen liksom 
andra dagar. Det var alltså för far att spänna hästen för åkskrindan 
och skjutsa mor den 16 km långa vägen i vinterkylan upp till Lek-
sands Noret, där mor fick sin medecin och snart blev åter i god form. 
Kreaturens utfodring, mjölkningsarbetet, separering och smörbered-
ning mötte ej heller några svårigheter de veckor mor och dotter var 
»husets herrar» och kunde hjälpas åt och fördela sysslorna. 
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Måndag morgon stod järnvägsvagnen på Gagnefs station och vän-
tade på ilastning av vinterköramas förnödenheter. Fyra par timmer-
kälkar, släpor, höbalar, havresäckar, hästtäcken, havretomistrar, 
timmerkedjor och handredskap, lårar och koffertar med säng- och 
gångkläder och i någon mån matvaror. Varje utrymme togs tillvara. 
Frakten kostade lika mycket, 27 kr., om finkan var hel- eller halv-
fylld. Dagen därpå var resdag. Då lastades fyra hästar på en annan 
finka.  Två av körama fick åka som vårdare av timmerhästarna och 
alla de övriga skogskarlarna åkte tredje klass till Gävle. Biljetten 
kostade kr. 4: 10. 

Längre än till Gävle stad hunno vi inte denna första resdag. Vår 
arbetsgivare, Johansson, som hade fastighet med färdstall på Kungs-
gatan, ordnade nattlogi. Nästa dag efter avlastning av redskaps-
finkan fortsattes den nära milslånga vägen ut till Mårtsbo, där ett ut-
märkt bra vinterkvarter stod till buds. Vår kocka, Sara Johansson, 
höll oss med mat hela vintern för 1 kr. per dag och person. Far un-
dantagen. Han lagade sin mat själv på en köksspis. Jag vill tro att 
han, som sina föräldras enda barn, blev åtskilligt bortskämd av sin 
mor med matvanor, eller föråt han sig på sill och fläsk i späda år. 
Alltnog, i vuxen ålder var det en del mat han ej gillade, och nu fick 
han här tillreda sina egna favoriträtter, som nog var av allra enklaste 
sort. Friska tänder hade han. Var hungern påfallande kunde han breda 
smör på en hel spettekaka (hålkaka att hänga på stång i stugtaket), 
sätta tummen i hålet på kakan och äta runt, runt tills det var bara 
hålet kvar och tummen upp. 

Februari 

Skogsarbetet med timmer och massaved varade så i 37/ kördag. 
Dagsförtjänsten blev i medeltal per kördag Kr. 9: 12. Med kojdagar 
/snöbrist/ och resdagar varade bortovaron i 43 dagar och sjönk brutto-
förtjänsten därmed till 8 kr. per dag. Hemresan skedde tågledes från 
Gävle till Sågmyra varifrån man per häst och kälke tog sig hem över 
bergen skogledes på de rester av snö som ännu fanns kvar. 

På timmer och massavedhuggningen samma vintersäsong var min 
egen bruttoförtjänst kr 3: 83 per dag. Kojdag, hade vi huggare ingen. 

Nästkommande vinter var far även då i Mårtsbo för att jämte två 
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körkamrater slutföra det arbete, som man av snöbrist måste fara 
ifrån föregående vinter. En normal vinterkörning brukar räcka i 10 
veckor men denna bortovaro varade endast i 36 dagar och bruttoför-
tjänsten per kördag var Kr. 6: 44. Kostnaden för bort- och hemtrans-
porten gick på 33 kr. Detta var sista vintern som far var borta på 
vinterkörning utom socknens gränser. Första vintern far hade över-
tagit tömmarna efter sin far var år 1884. Då var han i Grycksbo hela 
vintern. Sedan följde nio vintrar å rad med körning i Bergsgården, 
Svärdsjö 2 vintrar, Sala-Åby, Säter, Vänjan, Älvdalen, Vikmans-
hyttan, Björberget. Då de åren gått var han gift sedan fem år till-
baka och hade två barn i äktenskapet. 

Strax före hans giftermål hade hans föräldra- och barndomshem på 
Kullgärdsbacken av hans far rivits ner och byggts upp på södra sidan 
av Bondberget, där gården nu är belägen. Efter 1893 följde ett tiotal 
år då far några vintrar var träkolsemottagare för Bångbro rörverk 
vid kolbryggan på Insjöns station, som då var ändpunkt för södra 
Dalarnes järnväg, men även jämte min farfar turvis utförde före-
kommande körslor i hemorten. År 1903 avled min farfar och följande 
vinter, då jag gjorde mitt sista skolår, var far så långt borta på vin-
terkörning som vid Strömsta gård, Enköping. Så följde i tur och ord-
ning Länna bruk i Uppland, Smedjebacken, Rämshyttan, Oreho i 
Orsa, samt till sist Mårtsbo i Valbo socken vintrarna 1913-14. Och 
det var ju om år 1913 vi här skulle berätta. 

Under de sex veckor far och son vistades borta på sina vinterarbe-
ten, svarade mor och dotter ensamma för skötseln av hem och hus-
djur. Det ettåriga ungstoet måste hela tiden vistas inne i stallet. Gott 
svängrum hade hon och slog bakut i väggarna så det hördes in i stu-
gan. Största problemet var, då man skulle ordna med ströbädd. Men 
då hittade man på att ge Freja litet havre i krubban. Havren före-
drogs då framför friheten och dörren kunde öppnas utan risk för 
bortsprunget ungsto. Endast då en av korna, som visat tecken på att 
bli råmko (brummare) skulle ledas till tjuren, var det rådligast att 
be en mankraftig bygranne om hjälp. Tjur fanns i byn och det 
kostade endast 25 öre att få kon betäckt. Var det en ko som man ville 
ha påläggskalv efter, då gick man den nära nog mil långa vägen ner 
till Gagnef, där man hade en prisbelönt tjur med goda mjölkanlag i 
stamtavlan och betalade då 1 kr. i låneavgift. 1 det nu aktuella fallet 
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var någon sådan tanke ej för handen. Huvudsaken var att få kon med 
kalv, då hon nu visat tecken på att bli brummare. Men allra först 
ansåg mor det rådligast tillkalla den självlärda veterinären Olof 
Andersson från St. Tuna. Han hade stor praktik i Gagnef och Kilen, 
var kunnig och hade därtill låg taxa för sina besök. Kon blev alltså 
»behandlad» på äggstockarna, fick de obligatoriska kryddorna i en 
butelj vatten att ta in och blev så, efter ännu en betäckning av 
tjugofemöresknatten (tjuren), med kalv. 

Tilläggas bör att denna 0. Andersson tidigare i många år varit fast 
anställd av veterinären i St. Tuna, då han som skjutskarl även kom 
att vara assistent för sin husbonde ute i byarna och på detta billiga 
sätt erhållit en god praktik i veterinäryrket. Vid ett senare tillfälle 
lärde han mig hur jag skulle bära mig åt för att bota kalvningsfeber 
genom att pumpa in luft i den sjuka kons juver med så enkla medel 
som ett mjölkrör och en cykelpump. På så vis räddade jag till livet 
två kor, som låg i sina bås till synes livlösa. De rörde ej ens ögonlocken 
vid beröring av ögongloben men redan en halvtimme efter denna upp-
blåsning av luft i mjölkådrorna reste sig korna upp i båsen och bör-
jade äta ur krubban. Med en s. k. strupsond inköpt av denne 
Olof Andersson kunde jag också hjälpa kor som satt en potatis eller 
rovbit i halsen. Troakaren kom dess bättre aldrig till användning. Men 
hade en ko i byn fått trumsjuka, då kom man springande och bad 
mig komma med strupsonden. Vi ställde då kon så högt som möjligt 
med frambenen, hällde i henne en halvliter bomolja, rände försiktigt 
ner sonden genom matstrupen till vommen på kon, efter att först ha 
bundit upp hennes huvud i höjdläge. Så började två man, en på var-
dera sidan av kon, att med kraftiga, samtidiga armbågstötar knåda 
kons uppsvällda sidor i läge där vommen satt, och det dröjde i regel 
ej länge förrän luft kom upp i kons hals genom trådspiralen, och 
vommen tömdes på det naturliga sättet. På dessa enkla sätt klarade 
man sig själva i byn i en prekär situation. 

I går var det fastlagssöndag och pojken som gick från gård till gård 
i byn och sålde tisdagsbullar hade just varit inne hos mor och dotter, 
som ej kunnat motstå frestelsen av mandelmassa och vispgrädde i 
nygräddade semlor. Far hade ju nyss sänt hem pengar till löpande 
utgifter. Kommunalutskylder, brandförsäkring, livförsäkringar, häst-
och kreatursförsäkringar var det nu tid att erlägga. Även trösktullen 



BONDENS ÅR 1913 57 

skulle betalas med kontanta pengar. Man hade nu i byn sin trösk-
förening med inköpt Thermenie-tröskverk och fotogenmotor, som am-
bulerade i byn med lejda maskinskötare. Som andelsägare fick nu far 
5 % utdelning per andel avräknat på räkningens summa. Det blev 
alltså endast 32: 50 kvar att betala. 1912 års havreskörd blev usel. 
Av 600 kg. utsäde skördades endast 3179 kg. beroende på att sådden 
utfördes till stor del på sandjord, men också på den hagelstorm, som 
den 10 aug. drog fram över bygden och slog ut säden ur den växande 
grödan. Haglen var så stora att det blev märken i väggarna hemma 
på gården. Kommunalskattsedelns slutsumma var på 65: 80. Krono-
skatten betaltes sista gången i november med 28: 31 och det var 
ännu 9 månader till nästa kronouppbörd. 

Mars 

Redan den 10 mars var far och son åter hemma från det snöfattiga 
Gästrikland. På skogsvägar och efter snöplogkanterna på större vägar 
fanns ännu något med hästspillning uppblandad snö kvar. Far kunde 
därför i fyra dar ägna sig åt vedkörning från Blåbodarna till köpkun-
der på Ö. Heden. Natten till den 18 mars var det också ett kraftigt 
snöfall, även den 19:e snöade det så rikligt att det blev en koj- eller 
vilodag inomhus. Ungdjurskättarna hade redan andra dagen efter 
hemkomsten rengjorts, men man passade nu på att i härbret göra 
iordning till ett kvarnlass. Grismj ölet var nästan slut, likaså rågsikt-
mjölet, som mor ville ha mera utav till påskbaket. Resten av foran 
skulle vara gröpe åt korna. Något rågmjöl behövde ej mor just nu. 
Med detta fick det bero tills i april eller maj, då sommarbaket skulle 
göras. Dagen efter kvarnvändan medan den nyfallna snön låg kvar 
passade far på att fara till renseriet i Insjön och få utsädeshavren 
rensad. Av 10 tunnor erhölls 5 tunnor utsäde jämte 40 kg. av en ny 
sorts foderärt som hette soloärt. Den frånskilda slumsäden krossades 
till gröpe. Av höfrö blev det över efter förra vårens sådd och detta 
beräknades kunna räcka med tillskott av några kilo nyinköpt timo-
tej. Men i sommar var far besluten på att spara den bästa klöverlindan 
till frötäkt. 

Ett av de allra första göromålen efter hemkomsten var att själv-
deklarera till taxeringsnämnden för föregående år. Det fanns blan- 
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ketter för ändamålet redan då. Ej på långt när så invecklade som dessa 
blevo i senare år. Hela blanketten var uppdelad i tolv, med romerska 
siffror numrerade punkter där jordbrukarens alla uppgifter skulle re-
dovisas. Sedan hade taxeringsnämnden att mera godtyckligt räkna 
till eller från för att komma fram till den rätta summan. Med led-
ningen av fars kassabok var det nu alltså för mig att fylla i blanketten, 
så att far kunde skriva sitt namn under med heder och samvete i 
behåll. Under punkt I redovisades 267 snesland innehavd skattejord 
med 8500 kr. taxeringsvärde samt gårdens brandförsäkringsvärde 
5825 kr. I punkt II antecknades egendomens arbetspersonal vara: 
husbonde, husmor, son och dotter samt för 200 kr. legodagsverken. 
Att summan för lejd hjälp blev så stor, berodde på att sonen under 6 
månader fullgjorde sin värnplikt. Kreaturen under punkt III voro: 
1 häst, 3 kor, 2 ungnöt, 1 kalv, 4 får och 1 gris. Punkt IV upptog sådd 
respektive skörd sålunda: Höstvete sådd 25 kg. Ingen skörd. Råg 
100-2267 kg. Korn 25-221 kg. Havre 600-3179 kg. Ärter 150 kg-
30 golv (hässjor med två stolpar) grönfoder. Hö 25 kg frö-65 golv 
hö. Potatis 4 tunnor-25 tunnor. Rovor 1 kg frö-35 flaklass å 420 kg. 
I punkt V redovisades inkomster av skogsbruk med 425 kr och i 
punkt VI do utarrendering kr 32: 75. Punkt VII lämnades blank, då 
far ej ägde varken mejeri, såg eller kvarn varifrån inkomster kunde 
komma. Inkomster under VIII var: Försålt 2 kor 145 kr. D:o smör 
232 kg 420 kr. samt stenkörning i 7 dagar till Back Olof Ericssons 
stugugrund 29: 25. Andra inkomstgivande skogskörslor förekommo 
ej. Till sist redovisades under IX och X huru många som skulle ha 
sin utkomst av egendomens avkastning, samt avdragsgilla utgifter 
med kr. 261: 60 för inköpta utsäden och gödningsämnen. övriga upp-
lysningar under XI och XII var: Ränta å gäld 125 kr. Kommunal-
utskylder Kr. 65: 80. Brandförsäkring 9: 63. Värdeminskning av 
hus m. m. 116 kr. Beräknad hagelskada å skörd Kr. 150. Livförsäk-
ringar 58: 80. Kreatursförsäkringar 15 kr. Så var det ej mera. Men 
samma år hade så far en kronoskattsedel att betala med kr. 13: 95 i 
nya kommunalhuset i Holen den 18 nov. kl. 11 fm. 

En av kvällarna veckan före påsk var det bystämma. Det enda 
ärende man hade att behandla var en erbjudan från Bergslaget om 
elektriskt ljus till byn. Bolagets villkor var att minst 2000 lampor 
skulle tecknas i Kilen och norra Gagnef. Far blev ålagd att gå med 
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teckningslista i byn, vilket åläggande han sedan överförde på sin 
son. Någon storartad teckning blev det i intet fall varken i Kilen eller 
i Gagnef. Man tvekade väl inför kostnader för byggande av ledningar 
och transformatorer. Lyset erbjöd sig Bergslaget likväl lämna för 5 kr. 
per lampa och år, men 5 lampor var det mesta någon tecknade sig för 
på min lista. Ännu sämre gick teckningen i Gagnef och något elektriskt 
ljus fick man ej i byn här förrän på kvällen den minnesrika dagen 
26 okt. 1918. 

Snön hade nu vräkt ner så man nästan kunde tro att en ny vinter 
hade börjat. Med hjälp av huggarkamraten från Mårtsbo fick vi nu 
fortsätta med skogsavverkningen, som endast hann påbörjas i januari. 
Timret körde far ner till öälven, slingan kring Morkarl-öna, och för-
tjänade därmed redan första dagen 14 kr. Någon sådan rekorddag-
penning hade han aldrig förr erhållit. Huggningen samt körning av 
timmer och pålar räckte så månaden ut. Flera dagars uppehåll i ar-
betet blev det ju under påskhelgen, som var ovanlig därför att Marie 
bebådelsedag inföll på tredjedag påsk. Redan på påskaftonskvällen 
var det helg i skolstugan. Där hade då ordnats med en festlighet och 
hedersgäster var alla, som varit borta i skogarna under vintern. Jämte 
en omväxlande underhållning bjöds på smörgåsar och t6. Trevnad 
och gemytlighet rådde i regel när man, som då, samlades i skolstugan. 
Det fanns inga motorcyklar och bilar i byn då. Och inga knuttar och 
spättor, ej heller fartdårar, men möjligen väglusar. Det tog ju fem 
kvart att gå upp tW kyrkan och 4 timmar att köra till fäboden 4 mil 
avlägsen. 

På Påskdagens morgon den 23 mars åkte far och mor i korgsläde 
upp till Insjön på förmiddagens gudstjänst. Annandagen var det någon 
högtid i baptistkapellet. Då skulle dottern ha skjuts jämte moster 
Sara, som var baptist och hade bjudits åka med. Jag lät övertala mig 
att tjänstgöra som skjutspojke under färden bort, men hur damerna 
tog sig hem är ej här känt. Troligen låg moster kvar i Holen över nat-
ten, medan den 20-åriga damen i sena timmar vandrade armkrok 
med evangelisten tillbaka hem över Ålheden. Någon tid senare reste 
han till sin hemort i södra Sverige där han avled rätt snart. 

Den gamla ensitsiga åksläden hade far sålt bort tW en bygranne 
för 10 kr. sedan han till jul av mig fått en ny tvåsitsig korgsläde, in-
köpt för avlöning hos Åhlén & Holm. Omkring 10 veckor varje höst 
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före jul alltsedan Fornbyvintern 1909 och tills firman flyttade till 
Stockholm hade jag enklare kontorsarbete där på ackord med att 
skriva ut räkningar och adresskort efter inkomna orderlistor. För-
tjänsten var relativt god och jag kunde vid hemkomsten på lördag-
kvällarna överlämna ett par tior till far och mor, för vilka de var 
mycket glada och tacksamma. Åksläden var ej mindre välkommen så 
ofta som det var användning för en sådan. 

Fjärdedag påsk var som brukligt husförhörsdag. Prästen skulle då 
hämtas i släde och efter förhöret åter skjutsas upp till prästgården 
igen. Med detta turades man om i byn år efter år. På eftermiddagen 
samma dag kom trädgårdsmästaren med gästgivarskjuts från Lek-
sand för att här i byn beskära fruktträden i gårdarna. Man hade i byn 
de senare åren med stort intresse ägnat sig åt fruktträdsplantering. 
De unga förädlade träden inköptes i regel från Vassbo, plantskolan i 
Aspeboda, till överkomligt pris och många av de gamla oförädlade 
aplarna som farfar planterade år 1888 byttes då ut. Först sent på 
kvällen var trädgårdsmästaren färdig med sitt arbete i byn. Far 
skjutsade honom sedan med häst och släde den nära nog milslånga 
vägen till Hedby i Djura, varifrån far hemkom sent på kvällen sedan 
vi andra lagt oss att sova. 

Långvedshopen på bakgården krävde många dagsverken innan den 
blev sågad och upphuggen till småved i långa rader. Detta var i regel 
mitt göra, då inget annat var för handen. Och för hand skulle då allt 
sågas. De gamla handsågarna, där sågbladet var fästat i en ställning 
av trä, var nu föråldrade och utbytta mot järnbågsågen, som då den 
kom i handeln med ens blev varje skogshuggares handverktyg. Nog 
var det enformigt att stå på vedbacken och fiola och dra handsågen 
samt spänta småved på huggstabben för hela årsbehovet, men det 
kändes så mycket bättre sedan, då veden var torkad och inforslad 
ända upp i tak i den rymliga vedboden. 

April 
Snön hade nu smält undan på åkrarna. Endast i plöjfåror och i 

skogskanterna syntes någon vit fläck. Skogskörningen var också av-
slutad. Timmer- och vedkälkar jämte vinterskaklar var redan upp-
lagda på höga underlag i väntan på sol och värme för insmorning med 
trätjära. Och sin vana trogen kom även Orsakarlen i år med sina tjär- 



BONDENS ÅR 1913 61 

tunnor och far, som var mycket noga med att köpa ljus och terpentin-
rik trätjära, fick sin bytta påfylld. 

Nu i april före vårbruket var det mångahanda arbeten hemma på 
gården som skulle uträttas. Först blev det då att låna hem en hö-
press och pressa upp 30 knippor hö och 18 d:o halm för att därmed 
bereda plats på skullar för detta års skörd. Sedan kom turen till po-
tatiskällaren. Här sorterades upp 10 tunnor felfri potatis. Ganska 
mycket måste även plockas ur som rötskadat, men dugde ändå till att 
kokas i den stora pannmurskitteln åt korna. Ett lass var så illa med-
faret att det kördes ut på åkern till gödning. De tio tunnorna matpo-
tatis körde far så ner till Gagnefs station, där handlanden Lendahl 
vidarebefordrade partiet till obekant ort. Som betalning erhölls »super» 
(fosfat) och kali med hem tillbaka för vårsådden, beräknat efter 
Kr 5: 50 per tunna potatis. 1 tunna = 165 1. 

Varje höst innan snön börjat komma hörde det till att göra en över-
syn på hemskogarna och då hugga upp vindfällen och standtorrt till 
husbehovsbränsle. Att stora tallar torkar upp beror i de flesta fall på 
att uppe i trädkronan bildats tjärved. Denna tjärbildning är smitto-
sam för närstående träd och far höll noga efter dessa smittospridare. 
För varje skogsägare som ju då hade vedeldade spislar var, och är än 
i dag, grannspäntade stickor av tjärskatar ett säkert hjälpmedel att 
snabbt få fyr i spiseln och varenda liten bit togs tillvara. Hittade man 
något grövre träd, apterades rotstocken till timmer och kördes upp 
till sågverket i byn. Föregående höst erhölls därvid ett tjogtal stockar 
som far nu var i tur att få försågade till bräder. Bräder och sparrar 
behövdes det till mångahanda reparationer, och därför var det alltid 
klokt att ha ett sorterat lager att ta utav. Takpärt (takspån) brukade 
även klyvas däruppe vid bondsågen. Detta hade dock nu liksom bli-
vit på avskrivning, sedan far bestämt sig för att inom en snar framtid 
lägga taktegel ovanpå de gamla pärttaken. 

Samma dags kväll kom bud från bytelefonen att timret, som körts 
ned till älven i vintras, skulle tummas in nästa dag och då var det 
självklart att köraren jämte ännu en karl borde vara emot och med 
bolagets stämpelyxa märka varje stock med 12 märken på sidorna 
och 6 i ändan. Och fort skulle det gå, och hårt måste man slå in varje 
märke. Var man då ej van att dagligen hålla i yxskaftet blev det vat-
tenblåsor i händerna. 
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Den svenska riksdagen hade helt nyligen beslutat att varje bondes 
kärra eller hjulåkdon skulle vara bredlötade. Detta för att allmänna 
vägar ej fick köras sönder med djupa hjulspår. Höga böter stipule-
rades och det var ej annat att göra än att foga sig i det nya påfundet. 
På byns vägar hade man likväl rätten kvar att köra i samma djupa 
spår med sina utnötta smala hjulskoningar. Vår granne Måg Erik, 
som ju var ett uppfinnargeni, hittade då på att sala eller nita på till-
sågade tunna träskivor på hjulens båda sidor så att det passade till 
den lagenliga hjulskoningen. Att köpa helt ny uppsättning av hjuldon 
var ju kostsamt och då grannen var villig ändra om både fyrahjuls-
kärrans och dyngflakens hjullötar åt far, enligt svensk lag, klarades 
saken både bra och billigt. Långt ner i södra Gröntuv fanns också en 
hjulmakare som just då hade bråda dagar. Han åtog sig smida fast 
breda järnringar på alla hjulen, som ännu efter 45 års tjänstgöring 
kan rulla fram på skogs- och åkervägar där breda gummihjul jämnat 
till håligheterna. 

Stoet Pärla fick nu en tids ledighet medan kärrhjulen modernise-
rades. Ej så att hon behövde stå på stall både dag och natt. Var det 
god och tjänlig väderlek släpptes hon ut varje dag i rasthagen bakom 
ladugården. Där trivdes märren bra tillsammans med kor och ung-
djur, som även de alltsom oftast där fick krumbukta, stångas och 
galoppera med rumporna högt i vädret. 

Sent på lördagskvällen den 19:e såg vi tydligt att Blomma skulle 
till att kalva. Mor och jag satt uppe och vaktade kon var sin timme, 
men långt efter midnatt, då jag för länge sedan somnat på köks-
soffan, kom mor in och väckte både far och mej och sade: »Jag tror 
inte det går. Kalven ligger nog inte riktigt i kon.» Hur skulle vi då 
bära oss åt mitt i natten? Ja det blev ingen annan råd än att mor fick 
ge sig ut i byn till sin syster Sara, som tidigare hade agerat barn-
morska åt nödställda kor. Hon kom och konstaterade genast att kal-
vens framben var inåtställda. Med oerhörd energi och viljekraft lycka-
des moster omsider med armen tränga in i kon och vända det ena 
benet efter det andra mot utgången och strax låg där en stor och 
vackert tecknad rödkullekalv i rännan. Kalven torkades torr med 
halm och släpades in i kätten. På söndag morgon stod den nyfödde 
stadigt på alla fyra och lapade råmjölk ur järnskopan. Att det var 
bra gjort av moster Sara det tyckte vi ju alla, men om hon lönades 
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med något mera än en kruka råmjölk att grädda kalvost av, det kan 
jag ej erinra mig nu 45 år efter nattväkten. 

Far hade nu fått en del skogspengar att hushålla med. Han ansåg 
sig kunna gå till en av sina gäldenärer och lösa igen en skuklförbindelse 
på vilken betalats 5 % ränta i många år. Pengar måste dock först re-
serveras för både ett och annat, som länge varit på tal. En snickar-
kammare skulle inredas, boningshuset moderniseras, en gris inköpas 
och en ny velociped hade både far och son länge drömt om. Längst 
ut på uthuslängan fanns en timrad bod. I denna murades nu upp en 
tegelmur och sattes in en gjutjärnskamin, nytt golv lades in, väggarna 
brädfodrades invändigt, fönster och dörr passades in och så var det 
bara att bära in hyvelbänk och nödiga handverktyg. Den första re-
parationen gällde gödselflaken, som just då var utan tillhörande hjul 
och rätt illa medfaren. Mitt eget göra blev att först pinna alla mer 
eller mindre tandlösa handräfsor för att ha dem i fullgott skick då 
slåttern började. Att pinna en räfsa och få pinnarna att sitta fast i 
räfsan var ej så enkelt som det kunde se ut, men konsten hade jag 
lärt i slöjdskolan redan i tolvårsåldern och även fått erkännande för 
min kunnighet av gamla morfar. Det enda vi erhöll hjälp med var 
murningen. Allt det övriga med kammarens inredning utförde vi 
själva efter bästa förstånd. Då allt var färdigt hittade jag på att 
hänga upp ett par hästpinglor utanför ingången till snickarboden och 
i dessa fästades en höknipptråd som ledde till kökstrappen. Nu fick 
mor bara gå ut på brokvisten och rycka i tråden, då hon skulle ge 
bud om mat eller kaffe åt vedhuggare och snickarlärling. 

Moderniseringen av boningshuset, som husets dotter påyrkat, bör-
jade nu med att morbrodern kom och sågade utav de vackert tim-
rade knutarna på stugan. Så hade man gjort i andra gårdar och där 
man timrade nytt spikades bräder på i hörnen som då saknade ut-
skjutande knutar. Likaså fint skulle vi nu få det och sedan de hyvlade 
bräderna spikats på blev det mitt göra att måla dem vita, och så var 
vi eniga om att vi gjort det både bra och fint. Inne i det stora rummet 
där förut en köksspis varit inmurad sattes nu in en kakelugn av Bäck 
Daniels far, Dunder Daniel. Denne kakelugnsmakare var, jämte sin 
hustru, de två makar som blevo förgiftade till döds i sin stuga på Heden 
i Leksand. Som skyldiga till brottet dömdes den s. k. Jutta samt luf-
farna »Svarta hästen» och »Lövsta lunsen» till mångåriga fängelsestraff. 
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Då stugans röda knutar väl blivit till småved inne i vedboden så-
gades timmerväggen ur för ett nyinköpt trebågsfönster, som passades 
in i utbyte mot det förutvarande, som kom till användning i snickar-
boden. Två nya dörrar sattes även in i mellanväggarna i utbyte mot 
de förutvarande. Sedan var det bara att buda målare Östberg, som 
kom och spände papp i taket under de breda takbräderna och tussade 
sedan på av den välling han rört ihop av krita och limvatten i en hink. 
Målningen av dörrar och fönster anförtroddes åt mej och sist klistrade 
mor och dotter tapeter på väggarna, som det årtalet skulle vara i röd 
bottenfärg med ränder i annan kulör från tak till golv för att kunna 
sägas vara moderna. Efter all denna modernisering kom så plåtsla-
garen, slängde ner de gamla takrännorna av trä och satte upp nya 
sådana jämte stuprör av svart järnplåt på stugan. Rören blev snart 
röda av rost men då tog far och målade över dem med den tidens 
konserveringsmedel uppvärmd trätjära. 

Griskätten hade varit tom sedan gödsvinet slaktades, för kort tid 
sedan, och fördelades i fjärdedelar bland familjer i byn. Men nu var 
det hög tid att köpa hem en »pappgris» om den skulle hinna bli slakt-
färdig till hösten och skinkan basturökt till jul. Far och mor hade en 
mångårig fordran av en person i byn för en försåld utäga, som be-
nämndes Kaltjärn. Den ursprungliga köpesumman löd på 75 kr. men 
då ej räntan erlades i laga ordning hade reversen benägenhet att stiga 
i värde. Gäldenären var ständigt ägare av en grissugga, och för att 
erhålla någon valuta på reversen tog mina föräldrar en och annan 
3 veckors gris där i gården. Tio kronor kostade de små nassarna och 
tian ifråga skrev far utav på reversens baksida. Dessa smågrisar var 
småväxta och kanske något svältfödda, vilket far och mor för länge 
sedan kommit underfund med. De ansågo sig till sist göra bästa af-
fären med att riva sönder skuldförbindelsen och köpa skånegrisar av 
skomakare Rydén i Gräv. Han hade en ölandshäst förspänd en lätt 
åktrilla och på denna var en stor låda placerad i vilken han hade gris-
kultingar importerade ända nere från Skåneland. Med den ena gris-
kullen efter den andra körde så Rydén från by till by och levererade 
för 15 kr. styck förutbeställda trinda grisar som alltid hade knorr på 
svansen, höll mathon tom och växte till i vikt och späck. 

Av de 140 kr. som jag hade i behåll från vinterns timmer- och 
massahuggning i Mårtsbo, hade jag bestämt mig för att köpa en kostym 
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kläder. Åkte därför tåg en av aprildagarna in till Falun med 75 kr. på 
fickan och där tillhandlade jag mig både kostym och regnkappa för 
70 kr. och 75 öre. Kläderna skulle ha kostat 75 kr. men av de med-
havda pengarna hade jag betalat tågbiljetten och klädeshandlaren 
lät nåd gå före rätt dvs, han lät sig nöja med mina sista korvören. 

Av ren nyfikenhet slank jag vid mitt stadsbesök in på auktions-
kammaren där det hölls pantlåneauktion. Jag var ju utan pengar på 
fickan, och kanske ej heller så vidare väl betrodd, så något inrop blev 
det ej. Dock erinrade jag mig vilka bra inrop min far där gjort redan 
år 1907 då han samtidigt med en hästfora Kilssmör till Skyttgruvan 
även körde in till staden och på auktionskammaren ropade in en 
gammal årgång Allers Familjejournal för 5 kr. åt barnen att roa sig 
med, samt ett syskrin åt mor för 1 kr. och till sig själv en gammal 
velociped för 50 kr. vars framhjul var betydligt större i omkrets än 
bakhjulet, som ju också saknade frihjulsnav. Den gången då far var 
på hemväg med sina dyrgripar stannade han till i sin fäbod Busmor 
och låste in velocipeden där i en bod. Han lär ha varit en aning ånger-
köpt då han satt där på sin hästskjuts efter vägen förbi sjöarna Vall-
san med ett tjogtal tömda smörbyttor och därovanpå den inropade 
velocipeden fastsurrad, på vilken han snart nog måste lära sig hålla 
balansen. Och vad skulle mor tycka och säga? Nej det var nog bäst 
lämna utav tvåhjulingen i fäboden tills man kom dit för att slå gräset 
i slogtäkterna. Tänkt och gjort. Hemkommen och på natten efter 
pantauktionen kunde far ej sova utan låg och vred och vände på sig, 
varför mor frågade varför han inte låg still och sov. Äntligen måste 
han bekänna att han var orolig för att ha gjort en dålig affär i staden. 
Men jag vill tro att han var minst lika mycket nyfiken på att få lära 
sig åka på tvåhjulingen. Och äntligen någon gång fram i juli var man 
i fäboden Busmor för att slå sina hackslogar. Det var söndag och ung-
domarna från alla fäbodgårdar, jämte lejda unga män och kvinnor, 
hade samlats i gården tvärs över fägatan. Så får dom med ens se att 
min far står utmed brunnen med en velociped och söker pumpa luft i 
slangarna. Nyfikenheten är stor och allmän. Alla trängs kring under-
verket och alla vill att far skall visa om han kan åka på sin stålhäst. 
Far kliver då upp på brunnstaket, grenslar cykeln, tar spjärn med 
vänster ben mot brunnen, sparkar bakåt och det bär iväg bort över 
gårdsplan. Fem, tio steg, och där mitt i snåret av höga brännässlor 
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störtar han på huvudet, så att åskådarna ser bara skosulorna av rid-
daren. Men upp igen och skamligt är väl att ge upp i första omgången. 
Han försöker om och om igen men resultatet blir varje gång en stört-
dykning. Under försöken att få fötterna på pedalerna som saknar fri-
hjul glömmer han balansen. Men ungdomarna hade trevligt värre. 
Varenda en låg i gräset. Benen ville ej bära. Man låg och kröp som 
maskar, höll sig för magen, söp efter andan medan man kiknade av 
skratt åt de andras skratt eller åjade sig och torkade tårar. »Ä för 
mångä som si på» — sa far, sökte upp sin hatt bland nässlor och orm-
bunkar och ledde sakta och varligt cykeln in i vedboden. Ja, den da-
gen glömmer jag aldrig sommaren 1907. Nu i april 1913 bytte far 
bort den gamla cykeln mot en ny Vanderer med guldränder i lacke-
ringen på både ram och stänkskärmar för en mellanavgift på 85 kr. 
Pantlånevelocipeden var nog i detta laget ej mera värd än ett par 
utgångna skor. Till hjulen varav det ena var för stort och det andra 
för litet fanns varken slangar eller däck att köpa. Omkring fälgen på 
framhjulet hade jag till sist måst linda ett gammalt tagelrep och något 
mångmilalopp blev det varken för far eller mig. 

Far var nu fyllda 50 år för jämt en månad sedan och trots den höga 
åldern tog han den nya cykeln och åkte till Insjön sent en kväll, då 
Insjöns teateramatörer där spelade teaterpjäsen Värmlänningarna. 
Någon teater hade far då aldrig sett. Men spelat på Dramatiska tea-
terns lotteri, det hade han gjort i många år. Och när mor sedan frå-
gade honom vilket var roligast att åka på den nya cykeln eller att se 
teater svarade han att båda delarna var lika bra. Förra sommaren 
då jag gjorde min rekryt på Dalregementet hade jag tillfälle se teater-
pjäsen spelas på Kullen. Därför kunde jag hålla mig hemma hos mor 
då far åkte ut. 

De nyskodda hjulen till arbetsåkdonen var nu färdiga att tagas i 
bruk. Far satte därför en morgon märren för dyngflaken och körde 
ut på åkern för att flytta hem en stuka rovor till källaren. Det gick 
trögt i de trånga och djupa hjulspåren efter vägen men ute på den 
höstplöjda åkern bar de upp lassen utmärkt bra. Och vartefter som 
alla hästägare fick sina vagnshjul bredlötade blev vägarna bättre och 
lättare att underhålla varför nymodigheten, som man först tyckte 
var ett onödigt och dumt påhitt, blev till allmän belåtenhet. 

Dagen efter rovkörningen skulle fyrahjulstrillan provköras. Ett par 
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lass stängselstolpar låg ännu kvar på upplag i skogen. Dessa hade i 
barkat skick redan torkat upp en hel del och blivit lättare att både 
handtera och köra men också kådigare. 

På kvällen samma dag låg de två fororna stolpar snyggt och or-
dentligt upplagda på Insjöns nya station för vidare befordran ut-
efter linjen mot Rättvik. 

Två dagar återstod nu endast av månaden. Mor hade i veckan sagt 
till om både rågmjöl och grötmjöl och en kvarnresa var alltså närmast 
i tur. Denna gång till kvarnen i Hälgbo. Visst var det både två och 
tre gånger längre väg dit, men det var bara att gå upp i fyratiden på 
morron så borde väl mjölet vara hemma vid grötdags i åttatiden på 
kvällen. Rågmjölet skulle vara till två dagars sommarbak, då moster 
kom och gjorde degar och bakade ut kakorna medan mor skötte grädd-
ningen av spettekakoma. Grötmjölet skulle alltid vara av kornmjöl 
och i Hälgbo kunde man fä det bästa grötmjölet. Man hade där en 
maskin som först nötte bort skalet från kärnorna. När man sedan 
sammanmalde de skalfria kornen blev det ett både smakligt och ljust 
mjöl. Sju dagar i veckan Id. 8 på kvällen stod kornmjölsgröten rykande 
av ånga på bordet. Var det så sommar och far eller mor hade lejt 
folk var deras dagsverke ej slut, förrän man ätit dagens fjärde mål mat 
och grötfatet var tömt. Gammalt folk trodde visst då att det ej gick 
att sova en hel natt om man ej stoppat magen full av gröt och mjölk 
strax före sänggåendet. Vi unga ville helst slippa den obligatoriska 
vattgröten, men mor lyckades dock vissa gånger med lock eller pock 
och med tillsats av lingonsylt i mjölken få mig att svälja en och an-
nan grötsked. 

Valborgsmässoafton var redan inne. Vår närmaste granne, som var 
stensprängare, lade grundsten under hus, gjorde vägtrummor, satte 
ner stolpar i grindhål och till vägräcken samt tillverkade gravvårdar 
och flaggstångsstolpar, hade just i dagarna gratis lämnat en flagg-
stångsten till skolgården. Nu kom han redan på morron då vi satt och 
åt vår frukostvälling och ville att far skulle gå till skolan och hjälpa 
till att resa stenen där, jämte en alldeles ny och vitmålad stång. Detta 
skulle vara klart till den första majdagen, då skolbarnen som vanligt 
hade allmän flaggdag. 

Sista april varje år bars sättpotatisen upp ur källaren till förgro-
ning. Förra årets skörd var ju, som förut sagts, starkt angripen av 
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röta och därför olämplig till utsäde. Tur var det ändå att far för ett 
år sedan hos Back 011e i bien köpte en säck potatis av en ny sort 
som hette Birgitta. Varje sådan knöl sattes på våren i jorden och på 
hösten var det 10 gånger så mycket att gräva upp, så nu fanns det 
utsäde att bära upp ur källaren i tillräcklig mängd av den nya och 
härdiga sorten. I ett avskilt hörn inne i ladugården fick så Birgit-
torna ligga till förgroning i tio dygn. Efter den tiden hade groddarna 
växt ut i värmen så mycket att mor och dotter fick ägna sig åt att 
skära itu de alltför stora potatisarna för att därmed dryga ut utsädet. 
Den förgrodda potatisen tömdes så i gödselflaken där den fick ligga 
tills sättdagen var inne. 

Maj 
»Men ja minns då bestämt att Kristi himmelsfärdsdag va på en 

torsdag då årä våra Britta vart född». Så berättade min mor att hen-
nes faster försäkrade, då gummorna i hennes sällskap ej var säkra på 
vilken veckodag det var helgdag nämnda år. År 1913 var denna helg-
dag också på en torsdag /liksom alla andra år/ och redan den 1 maj. 
Byns befolkning samlades då i skolhuset på kvällen till aftonunder-
hållning. Tal hölls av skolläraren, musik utfördes av byns stråkkapell 
och sång av sju unga flickor samt även av skolbarnen. Efter under-
hållningen i skolsalen firades majdagen på Korpbacken med lekar i 
skenet av en väldig rishög, samt från två tjärtunnor på höga stänger. 
Till sist avbrändes ett vackert fyrverkeri. Ja, så roade man sig hemma 
i byn utan lejda förmågor och på samma plats där upphovet till Sve-
riges sista häxprocess sades ha börjat en Kristi himmelsfärdsdag 
kl. 11 på kvällen år 1757. Enligt den sinnessjuka drängen var det då 
som »traktens trollpackor under faseligt gny och dån i luften kommo 
fram till platsen, alla svartaktiga och gråa i ansiktet, där de hotat att 
förgöra boskapen i byn». Och när drängen sedan berättade historien 
började hela byn tro att de utpekade kvinnorna verkligen sysslade 
med trolltyg och därmed begynte den mångåriga häxprocessen. 

Men nu var det ej om denna här skulle berättas. Dagen efter val-
borgsmässofirandet var det kornas bevattning i ladugården som var i 
tur att moderniseras. Vår granne, stenhuggaren, som ju var en mång-
kunnig hantverkare, kom då och monterade in en regulator emellan 
vattencisternen och kornas drickeshoar. Vattnet i dessa kunde sedan 
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hållas i jämn nivå och vara ständigt tillgängligt utan att förorsaka 
något tungt och tidsödande arbete för skötarne, som endast hade att 
se till att öppna och stänga vattenledningskranen över den upp-
murade sumpen. Att kossorna gillade anordningen märktes genast. 
En kväll glömde jag likväl att stänga vattenkranen och på morron 
efter var gödselrännan överfull av vatten. Grisen tycktes må bra av 
att vältra sig i smörjan men kalvar och får verkade ganska slokörade 
där de stodo och stampade i träsket. Korna med något högre båspal-
lar klarade sina klövar från översvämningen, men själv kände jag 
mig som en mollusk innan jag hunnit bära ut allt vatten i hinkar, 
mockat ut all gödsel och givit ungdjuren i kättarna torra ströbäddar. 
Före år 1901 då det gamla träfäj set ännu var i bruk fanns ej ens rör-
ledning för vattnet varken till boningshus eller djurstallar, utan allt 
vatten måste forslas upp i träkärl från Lasses källa nedanför gården. 

På kvällen den 2 maj, då korna i ladugården skulle utfodras och 
mjölkas, befanns att kon Docka hade slitit sönder sitt bindsle och 
agerade tjur hos de andra korna. Gödseln i rännan hade trampats fast 
på cementgolvet och i kornas bås hade allt ströet kommit ner i rän-
nan bakom korna. Det såg riktigt vedervärdigt ut. Kon var brunstig 
och måste ledas till tjur. Tur var ju att sådan fanns i byn, och då 
man ej var angelägen om påläggskalv fick det duga med närmaste 
knatte. 

Det torkade grönfodret på skullen var nu nästan slut, men mera 
fanns att köra hem från utägan Åsgråda. Mor ville nu ha hem detta 
för att korna behövde omväxling med det grova klöverhöet, annars 
kunde de få »masslea» /tappa matlusten/ som det hänt någon gång 
förr. Tjälen och isen var ännu kvar i de djupa kärrspåren genom sko-
gen till Åsgrådan och det gick riktigt bra att köra de två lassen foder 
upp för Getberget på brecllötade hjul. Men det var stor bedrövelse 
hur skogsmössen gnagt sönder havre- och ärthalmen inne i ladan för 
att söka efter ätbar kärna. Oturligt nog fick grönfodret stå °slaget så 
länge på hösten att det börjat bildas kärna i växten. Mössen hade sä-
kert mått riktigt bra hela vintern, men stråfodret som luktade muspiss 
var till största delen bara hackelse. 

På kvällen samma dag var byfolket tillsammans i skolstugan och 
beslöto att gemensamt plantera lövträd på Korpbacken mellan sko-
lan och vägen vid lokbäcken. Dagen efter då far körde ut gödsel för 
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vårbruket var jag med i en kommitté, som stakade ut plats för cirka 
275 träd. Planteringen med ungbjörkar och en del lönnar gick sedan 
både fort och bra följande två dagar då deltagandet var allmänt. 
Skolbarnen skötte sedan om bevattningen. Planteringen utfördes så 
att vartannat träd skulle gallras ut då träden växt i höjden, vilket 
också i senare år blev utfört. Området förvandlades därmed ganska 
snart till en grönskande park om somrarna, där förut knappast 
funnits något grönt strå utan mest ett rykande sterilt sancllager av-
gränsat i öster av Långmyrbäcken med en pöl av lortvatten. 

En senare dag hade jag fem äppleträd som far köpt hem från 
Vassbo trädskola att plantera hemma i trädgården i luckor som upp-
stått efter nedhuggna gamla aplar. Detta medan far spridde råmalet 
kalkmjöl på blivande trädesåkrar. Vårsolen hade redan hunnit 
värma upp jordarnas ytlager så mycket att det gick att börja ytharva 
på sandjordarna med rakpinnharven fram till sena pingstaftons kväll 
den 10:e dagen i månaden. Då vi detta år ej hunnit skaffa en andra 
häst, var det far som för det mesta fick gå efter harven, medan jag 
fick syssla med det som närmast borde utföras vid gården. Det blev 
alltså att i två dar då solen värmde som bäst inpå dagarna företa en 
första tjärstrykning på vinterredskapen, då tjäran var tunn och det 
gick lätt att stryka ikring på de solbelysta föremålen och få den att 
torka in i träet. 

Så var då Pingsthelgen inne. En helg i lugn och ro inom hemmets 
råmärken. Husdjuren erhöll ju sin regelbundna skötsel men i övrigt 
kunde det väl kännas skönt för en bonde som uppnått halvsekeldagen 
att få lägga upp benen på kökssoffan någon gång då och då, både en 
och två dar så där i början av vårsåningen med dess dagliga pulsande 
efter häst och harv i den lösa åkerj orden. Man hade tillika inställt sig 
på att det skulle regna i dagarna två, ty så brukade det göra varje 
pingsthelg. En riktig rotblöta så där strax före vårbrukets början var 
också önskligt för varje jordens brukare i Kilen, där den ojämförligt 
mesta jorden är mullblandad sandjord. Det allmänna talesättet har 
av ålder varit att »det kan aldrig regna för mycket på Kilsåkrarna före 
midsommar». En annan sak var det för en yngre generation, som ville 
ut och träffa jämnåriga. Något regn blev det för ovanlighetens skull 
denna gång inte, utan ett par varma och soliga dagar, då vi unga i 
byn hade våra utflykter i naturen till både gökotta och gökafton. 
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Helgen var förbi och det blev genast att sätta igång med vårsåd-
den. Det var denna vår elva olika åkerstycken som skulle besås med 
havre. Sådden, potatissättningen inberäknad, pågick i elva dar och 
avslutades den 24 maj. Härtill kom ytterligare tre dar med gödsling, 
plöjning, harvning, drillning, frösådd och till sist en lätt vältning på 
det blivande rovlandet. Vårbruket tillgick så att åkern först harvades 
över i kors med rakpinnharven, då de största ojämnheterna efter 
höstplöjningen slätades till. Ansågs det behövligt med spridning av 
någon handelsgödsel, slängdes nu denna ut från såskäppan, buren i 
band över axlarna. Efter detta kördes fjäderharven i kors, eller var det 
ogräsfri och lättbrukad jord kunde det räcka med ett enda drag över 
fältet med detta redskap. Hade fjäderharven, eller i äldre tider sladd-
harven, rivit upp torv, tog man spaden och hackade med denna sön-
der »kåssorna». Fanns ej spaden i närheten tog körkarlen upp i när-
heten befintliga grästorvor och rev sönder dem med händerna, me-
dan hästen pustade ut i vändningarna. Jämn och slät som ett golv 
måste åkern vara, då man på hösten kom för att skörda. Långlien 
klarade då skärpan i vässningen längre och handräfsans träpinnar 
höllo också längre. Äntligen var då såbädden iordningställd. Med 
utsädet i såskäppan, som dinglade fram på bröstet, gick man så 
över åkerlappen och slängde ut en näve säd omväxlande med höger-
och vänster hand för varje gång man flyttade fram foten ett steg. 
Varje såbredd var tre steg. Då handsådden var gjord följde över-
myllningen med rakpinnharven, som måste köras i kors för att få 
utsädet gömt. Hur man än harvade låg åtskilligt med utsäde omyllat 
åt fåglarna, då överharvningen och sist vältningen var gjord. Min 
far hade året innan gemensamt med två närboende grannar inköpt en 
ringvält som gott och väl räckte till att användas av alla delägarna. 
I foderladorna på de avlägsna skogsgärdena låg dock en gammal trä-
vält i beredskap för användning på dessa åkrar, då ju tidspillan vid 
körning efter långa skogsvägar med ringvält, både fram och åter, 
skulle blivit flera gånger längre än den tid som åtgick för att slät-
välta åkerstycket med »träkullern», som fanns på platsen. Ingick det 
i växtföljden att den vårsådda åkern skulle bli linda följande år, 
sådde man ut höfröet strax före vältningen. Detta för att de små hö-
fröna ej skulle komma alltför djupt i myllan. Far hade dock för sed 
att årligen så igen till linda på grönrågen så snart jorden torkat upp 
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så mycket att sådden kunde utföras. En frösåningsmaskin att bäras 
om halsen i band. hade även inköpts samtidigt med ringvälten av de 
tre grannarna och detta underlättade arbetet och inbesparade frö-
åtgången avsevärt. 

Våren 1913 fanns det en enda såmaskin i byn. En av vårdagarna 
lånade far hem denna på prov. Och detta var ju alla tiders maskin. 
Tänk att kunna låta hästen utföra även detta arbete. Vart enda korn 
blev ju även nedmyllat, och så trevligt det tog sig ut då brodden 
börjat skjuta upp i jämna rader. En sådan »Västeråsare» ville även vi 
ha. Det var försent påtänkt detta år, men till vårbruket året efter 
hade också vi en liknande maskin, som t. o. m. kunde lånas ut för 
1 kr. för varje tunna sådd spannmål. 

Potatissättningen skedde den 15 maj, som även var en normal års-
tid. Före själva sättningen hade en stor vinterstack med hästgödsel 
bretts ut över potatislandet. Detta tillgick så att vi grepade gödsel 
i flakkärran som kördes ut över åkern, där dyngan med ett klo på 
långt skaft hackades ur kärran i 8 å 9 lika stora högar och på samma 
avstånd i alla riktningar. En lagom kraftig gödsling erhölls om man 
efter varje framflyttning harkade ur en hög gödsel, där hästen stått 
med frambenen då föregående hög krafsades ner ur flaken. Häst-
gödseln som blev under årets lopp användes i första hand till potatis-
gödsling, då denna sorts gödsel mer än kogödsel hade egenskapen att 
hastigt kunna värma upp åkerjorden och få sättpotatisen att på-
skynda tillväxten av plantan, så att denna stod i blom och kunde 
lämna nypotatis redan de första dagarna i juli månad. Mor var alltid 
med då sättpotatisen skulle i jorden. Hennes göra var också att med 
grepen sprätta ikring de utplacerade små gödselhögarna, eller med 
andra ord vara gödselspridare och även ordna med kaffe vid ängsla-
dan. Den bästa potatisen växte i Ångan på sandjorden, som farfar 
odlat upp ur tallskogen på 1880-talet. Åkern var ej heller längre bort 
än att vi kunde åka hem och äta middag om så önskaaes. Detta 
gjorde vi även denna gång, då ju dottern i gården var hemma och 
hade middagsmålet iordningställt. Efter middagen skulle sättpotati-
sen plockas ner i därför upplöjda fåror. Jämte plöjaren behövdes en 
person, som räfsade ner gödseln i varannan fåra där också potatisen 
plockades ner av minst fyra personer. Längden på en kvinnas sko 
var måttet för avståndet mellan potatisarna i raden. Varannan fåra 
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var tomfåra för att erhålla lämpliga avstånd mellan raderna där po-
tatismyllen sedan kördes två gånger före risets blomning. 

Dagen efter potatissättningen, den 16 maj alltså, hade Dalälven 
nedom byn nått sin högsta nivå denna vår, och far kunde därför utan 
risk för översvämning vårså tre låglänta, skilda åkrar så snart tiden 
medgav. Vissa år då snötäcket varit djupt i Siljanssocknarna ända 
upp mot norska gränsen och snösmältningen där skett hastigt, kunde 
vi här nere vara ganska säkra på att kunna ro med båt på många 
åkrar. Då det dessutom dröjde länge innan vattnet sjönk undan och 
jorden torkat upp, fick jorden ligga obrukad dessa år. Först år 1926 
då Bergslaget sprängde bort Katthällan i Grådaforsen och reglerade 
vattenståndet i Siljan med dammbyggnaden vid Marielund kunde vi 
vara säkra på att ej få våra åkrar vattendränkta. Det otroliga in-
träffade då även, att regleringsföreningen betalde ut vattenskadeer-
sättning med tusentals kronor åt flera jordägare här i byn, som i 
stället för att få sin åker försumpad nu fick sin jord förbättrad genom 
ett jämnare vattenstånd i älven hela sommaren. 

En dag i maj månad varje år gick far, jämte ännu en betrodd karl i 
byn, brandsyn i alla gårdar liksom farfar gjorde i sina dar. Vårså-
ningen var nu avslutad med grönfodersådd i Åsgråda. Jag blev då 
ombedd ta tömmarna denna och följande dag för' att harva helträ-
dorna, medan far gick ronden i byn och såg till att pärttaken på husen 
ej var mossbelupna, att det fanns båtshake och brandstegar med 
starka pinnar i utmed stugans vägg och liggstege uppe på taket. Vi-
dare skulle ses till att det fanns handspruta. Denna var av koppar och 
cylinderformad med stav inuti. Doppade man munstycket på hand-
sprutan i en bytta vatten och drog upp staven fylldes sprutan med 
vatten. Tryckte man så in staven och riktade vattenstrålen mot en 
eldsvådeunge kunde denna kvävas i sin linda. Synemännens uppgift 
var vidare att höra sig för om man varit uppe på taken och med lina 
och vidhängande granbuske rivit sotet ur skorstenspiporna. Var 
detta allt i sin ordning, sades att bonden kunde vara säker på att få ut 
sin försäkring om gården olyckligtvis skulle fatta eld. Under min 
69-åriga tillvaro har endast en enda eldsvåda inträffat, och detta var 
då det halvruttna pärttaket på bondsågen uppe vid Hoberget fat-
tade eld och hela såghuset med maskiner och allt blev lågornas rov. 
Allt var oförsäkrat då försäkringsbolaget ej ville ta de risker som där 
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förelåg. Dagen efter brandsynen i byn måste protokollet avlämnas till 
sockenombudet i bien för att vara inne i rätt tid. En hel del småbe-
styr framme vid kyrkbygden hade också sparats ihop de två sista 
veckorna, varför far tog sig en dag ledigt i så motto att han utbytte 
trampet i åkerj orden mot cykeltramp över Ålheden fram till »bygda». 

Vid återkomsten hem på eftermiddagen hade han en sällsam nyhet 
att omtala. Det skulle komma en flygmaskin till Insjön på måndag 
och landa på Holsåkern. Då visste vi med detsamma vad vi hade att 
göra den dagen. Det var ju en storartad nyhet och en så uppseende-
väckande tilldragelse borde vi i varje fall vara med och se. Just då 
stod kontrollassistenten i dörren. Han återkom månatligen därför att 
far och mor sedan förra året varit med i Gagnefs kontrollförening efter 
att tidigare ha tillhört Leksands kontrollförening. Någon sådan för-
ening för Al socken enbart fanns ej utan man var hänvisad till grann-
socknarnas kontrollverksamhet. Assistentens uppgift var att med led-
ning av på egendomen producerade fodermedel, jämte tillskott av 
inköpt kraftfoder, uppgöra en fodertabell för kor i olika kalvställning 
för att dessa skulle få en allsidig utfodring, som svarade mot den dag-
liga mjölkmängden. Dagsproduktionen vägdes två gånger i månaden 
av mjölkerskan, medan assistenten tog prov på mjölkens fetthalt en-
dast en gång varje.  månad. Genom assistentens bokföring erhölls så 
vid årets slut varje enskild kos årsresultat, utvisande förbrukade 
foderenheter och hur dessa betalats genom erhållen mjölkmängd och 
dess fetthalt. Årsresultatet för de egna korna var i medeltal 2596 kg. 
mjölk med 3,8 % fett som gav 110 kg smör. För att erhålla 1 kg smör 
åtgick alltså 23,61. mjölk. Då nu smörpriset var 1: 85 kg kommer man 
upp till ett mjölkpris av 10 öre litern vid smörberedning om den se-
parerade mjölken värderas till 2 öre 1. Men för att få ut dessa 10 öre 
måste allt arbete med smörberedningen göras oavlönat. Medeltalet 
inom hela kontrollområdet var 1956 kg mjölk med 3,67 % smörfett 
som gav 72 kg smör. Detta var ju en ganska blygsam siffra om man 
jämför med erhållet smör per ko och år inom föreningen år 1951, som 
då genom utfodring och avelsarbete ökat till 150 kg. smör, alltså 
mer än fördubblats sedan år 1913. Tänker man sig däremot tillbaka i 
tiden och jämför årsresultatet för egna kor år 1913 med att en medel-
måttig ko på 1860-talet mjölkade 200 kannor = 523 kg per år, finner 
man att avkastningen nära nog femdubblats. 
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Mina föräldrar hade för sed att för varje gång de varit till tjur med 
en ko för betäckning skriva kons namn i almanackan vid dåvarande 
datum. Då assistenten kom och för sin bokföring ville veta dag för 
sådana tilldragelser var det bara att räcka honom almanackan. Men 
som han som oftast var upplagd för skämt, passade han vid ett så-
dant tillfälle på att skriva ordet mor emellan konamnen Blomma & 
Docka. Från den dagen var almanackan säkert gömd då kontrollanten 
var inom räckhåll. 

Vårsådden som avslutades redan tredje veckan i månaden gynnades 
av vackert väder. De flesta år fick man vara glad om det gick att så 
färdigt till mogen skörd inom maj månad. Rovlands- och grönfoder-
såning skedde mestadels i början av juni. Något som gärna ville bli 
eftersatt i vårbrådskan var intorkningen av torvströ, men den sista 
majdagen ägnades nu helt åt att dels bära in strö i torkskjulet vid 
myrkanten och även att köra några flaklass hem till gården då strö-
medlet nu var torrt och fint. Torkningen av ströet skedde ute på mar-
ken och det gällde att vara påpasslig med detta arbete hela försom-
maren så ofta det var varm och torr väderlek. Då bärgningsarbetet 
började i juli hade man ej tid med strötorkning. 

Juni 
Söndagen den första juni var det vårfest i älvbackarna, närmare 

bestämt i »Kilens sköna dal», med byns lokaltempel som anordnare. 
Nykterhetsföreningen var vid den tiden på toppen av verksamhets-
lust. Både gamla och unga var aktiva och hade möten och fester allt 
som oftast. Detta hade ju inget med bondens vardag att göra men ett 
citat från ovannämnda fest ur min dagbok kan tjäna som exempel på 
hur den nu så aktuella tråkigheten på landsbygden då var ett okänt 
begrepp. Ungdomarna stannade mestadels hemma på de små går-
darna hos far och mor, som gav dem arbete och försörjning. Då var 
det inga problem med smala åker- och skogstegar, när allt arbete 
kunde utföras av bonden, hans hustru och vuxna barn om man hade 
en häst att sela på. När sedan maskinkulturens tid var inne, gav sig 
bondens barn iväg till tätorterna och statsmakternas hart när olös-
liga problem med de små åkerlapparna och skogsremsorna, vars 
brukare nu närma sig 60 årsåldern i medeltal, ha tydligt nog satt 
myror i huvudet på både jordbruksminister, lantbruksnämnd och 
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underlydande myndigheter, som i dagarna företagit en rundresa i 
siljanssocknarna för att studera dess jordförhållanden. 

Om den ovannämnda vårfesten är alltså följande antecknat för 45 
år sedan. Jag citerar mig själv: »Den första juni hade vii älvbackarna, 
en lyckad vårfest. Lusttur för Alborna var anordnad från Tunsta ned-
för älven till festplatsen med ångbåten Insjön I. Anordningarna vid 
festen var i huvudsak följande: Hälsningstal av skollärare Haglund. 
Föredrag av Falu-Kurirens redaktör Sten Björkman över ämnet 
»Vad kräver situationen av nykterhetsfolket?» Därefter tal av folk-
skollärare A. Lindell från Fiolen, underhållning av Måg Erik Eriks-
son med historier på Ålmål samt musik av musikanterna från Kilen 
med förstärkning av A. Hedelius, Janne Göransson och Sven Daniels-
son från Ål. Lokala lustturer runt »öna» med ångbåten företogs gång 
efter annan mot en avgift av 25 öre person. Inträdesavgiften till fest-
platsen var den vanliga 25-öringen. Serveringarna anlitades flitigt. 
Kaffe och smörgåsar såldes för 160 kr. och läskedrycker också för 
70 kr. samt festmärken för 110 kr. Vårfesten gick alltså bra, men så 
mycket arbete med att ordna det hela och vad bestyr av flera slag 
efteråt innan allt blev ordnat, det hade jag på förhand icke kunnat 
beräkna.» Medan vårfesten pågick hade den unga kon Stjärna passat 
på att kalva, och då vi kom hem och skulle utfodra djuren stod den 
nyfödda kalven och diade sin mor. Det kan gå bra om det vill sig, 
men förra gången samma ko var dräktig kastade hon kalven. Tur i 
oturen var likväl att det ej var någon smittosam kastning. 

Så var då dagen äntligen inne när en kapten Sundstedt kom fly-
gandes från Falun och tog mark på Holsåkern. Det var nog en betyd-
ligt större sensation för Ålborna än när vi i senare tider hörde talas 
om den första flygfärden över Nordpolen, och en sådan dag fick både 
trädesharvning och vedbackgöra bero. Velocipeden, eller cykeln som 
det även börjat heta, fick sig dock en grundlig rengöring på förmid-
dagen. Men vem skulle få ha tvåhjulingen i dag, då både far och son 
hade tänkt sig upp till flygfältet? Far löste problemet på så sätt att 
han körde till skogen och lastade på en kas ved och fick så åka efter 
häst på vedlasset upp till strykerskorna på Ö. Heden, som köpte 
många vedkasar av far. Där var det som vi fick våra ståndkragar och 
lösa bröstveck tvättade, stärkta och strukna. Om själva flyguppvis-
ningen har jag skrivit i boken »Åhl-Kilen förr och nu» sid. 44. 
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En av kvällarna i förra veckan hade det varit bystämma i skol-
stugan. Huvudfrågan då gällde planering och gruskörning av byvägar. 
Man beslöt då, och uppmanade alla manliga byinnevånare, som kunde 
hålla i ett spadskaft, att på tisdag morgon samlas längst ned i byn för 
att då ge sig i kast med dikning och planering av vägen upp till skolan, 
vilken väg nu mest liknade ett dike, då åskregn och snösmältvatten i 
flera år grävt ur i mitten av vägbanan sedan dikeskanterna växt igen 
med gräs. Kallelsen hörsammade å av både ung och gammal. Hela den 
långa huvudleden skapades om. De överfulla vägkanterna grävdes 
upp. Torv- och gräsjord kördes ut på spåriga åkervägar medan lös-
jord skyfflades på i vägens mitt. Ringvälten kom sedan och packade 
ihop den omskapade byvägen varefter pinnmo kördes på i hundra-
tals lass. Redan de två första vägdagarna hade man hunnit köra på 
100 hästlass och då arbetet fortgick veckan ut förstår man att åt-
skilligt blev uträttat utan hjälp av maskiner eller kommunala an-
slag. Enigheten och samhörigheten i byn var känd och omtalad både 
från predikstol och i tidningsinsändare. Vad som saknades var dock 
ett fullgott väggrus. Pinnmo hade man att tillgå i obegränsad mycken-
het hemma på mina föräldrars gårdstomt men då av enbart pinnmo ej 
kan byggas en god och hållbar väg fick man inga bra vägar i byn 
förrän på 1940-talet, då stenkrossar drivna med elektrisk kraft kom 
till användning i rullstensåsarna öster om byn. 

Kvinnfolken i gården ville nu att det skulle målas och snyggas upp 
både i kök och kammare. Det blev ju så snyggt och trivsamt i stora 
rummet då allt var klart där och den ena bristfälligheten pekar ju ut 
den andra. Detta gick bra att ordna då vi hade sterset (tvätt- och 
bakstuga) att flytta ned till medan det målades och fejades. Där nere 
hade tidigare murats in en gammal Falu järnspis i bredd med den 
öppna härden. Någon vattenledningskran fanns ju inte men vi hade 
källan strax utanför stugknuten. Och så behövde mor ej hålla efter 
flugorna så noga där nere, och golvplankorna var det ej heller noga 
med om vi så drog med oss smuts utifrån. Det var ju bara att värma 
upp vatten i stora pannmursgrytan, ta såpa och skurborste och gno 
över golvet, som lutade en aning åt ena väggen där skurvattnet le-
tade sig ner. Sommarbakningen liksom stortvätten var undanstökad 
för länge sedan och grisslakten blev ju ej förr än i oktober, så sterset 
var ju ledigt för inflyttning. Det var bara svagdricksbrygden som var 
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ogjord, men det gick ju för sig ändå, om vi bara höll efter flygfäna 
så att dom ej lade ner sig i brygden. Både mor och far trivdes bra där 
nere. De hade kanske känslan av fäbodstugesommar utan något pe-
danteri med städning och matservering. Det kan liksom för semester-
firare i sina sommarkrypin vara skönt att leva primitivt några veckor, 
bara man får ge sig av därifrån till något bättre då det passar. 

Målningen i den utrymda stugan anförtroddes åt min person. Jag 
hade tidigare visat intresse och haft en del praktik med att fuska i 
måleriyrket, varför jag gick till arbetet med föresats att göra mitt 
allra bästa. När målningen i kök och kammare var klar och befunnits 
godkänd, såg de snusbruna möblerna så skrämmande ut så jag måste 
chinalackera både köks- och kammarmöbler i moderna bjärta färger, 
rött i köket, grönt i kammaren. Och det bästa med allt var väl att 
man kunde klara det hela själv. Det blev ju ej andra utgifter än för 
olja och färg. Jag fick t. o. m. beröm för mitt arbete av vår stora 
granne i väster, som bad mig komma hem till sig och skrapa och måla 
det stora järnplåttaket på hans stuga, där plåten börjat rosta. Då 
detta var gjort hade jag även lovat måla takrännor och stuprör på 
en rikemans stuga längre bort i byn. Medan jag nu var i målartagen, 
satte jag igång med att kalkstryka inne i ladugården. Vidare hittade 
jag på att med rundskrift och stockskrift /sådana skrivtecken lärde 
jag mig texta i Fornby 5 år tidigare/ texta tänkespråk på väggarna i 
15 cm. höga bokstäver. Med en blandning av krita och kimrök fick 
jag fram en vacker blå färg som kontrasterade bra på de vitmenade 
med murbruk rappade väggarna. Ett av minnesorden lydde: »Skicklig 
mjölkerska är bästa hederstitel. Sök att bli den värdig». Men skam till 
sägandes — själv kunde jag ej krama ur den mest lättmjölkade ko, 
utan att svettas och få kramp i fingrarna. Nästa påhitt det var att, 
sedan systern klivit upp på mjölkpallen med ryggen tätt intill en. 
vägg hållande en mjölkhink i vardera handen, rita av hennes kontu-
rer på väggen. Sedan blandade jag till färger upplösta i krita och vat-
ten och sökte, så gott jag kunde, måla den unga damen så natur-
trogen som helst med hinkarna /På vilka det textats — Mjölk/ i hän-
derna. I bakgrunden syntes den röda stugan, samt vägen dit in, 
omgiven av en grön gårdsplan. När far fick se mästerverket sade han 
att det liknade en Zornkulla, men mor lutade mera åt Sundborns-
hållet. Modellen själv ville dock ej känna igen sina ansiktsdrag. Ha- 
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kan var för lång, näsan för kort, munnen för stor och ögonen för små. 
Men konstnären tyckte själv att han gjort det riktigt bra. 

Medan jag odlade mina hobbyn med pyts och pensel hade far också 
full sysselsättning. Enskilda vägar i närheten av gården skulle lagas, 
helträdornas kvickrot skulle ha sig en överharvning gång efter annan, 
potatislandet likaså där det börjat växa molla. Var det torrt i vädret 
så var intorkning och hemforsling av torvströ det som ej fick skjutas 
upp. Men blev det regnvädersdagar då fanns det flera par vardags-
skor i familjen att halvsula. Köpte far sullädret och pliggade under 
sulan själv gick sulningen ej på mera än 1 kr. paret. Slåttermaskinen 
väntade även den på en översyn och rengöring. Hästhackning i rov-
landet måste regelbundet göras varje vecka även det. Potatisriset 
hade i den sista veckans värme skjutit i höjden så att det gick att 
köra myllen den första omgången. Andra myllningen fick man ej 
heller dröja med om riset börjat blomma. Och så skulle mera kraft-
foder åt kor och påläggskalvar skaffas hem, annars blev det nog litet 
si och så med kontrollassistentens mjölk- och smörsiffror. 

Då jag äntligen blev färdig med mitt måleri hade vi ändå mycket 
att lägga händerna på före månadsskiftet. Rovlandet var det nu hög 
tid på att gruppgallra. Fingallringen den fick kvinnfolken sedan göra 
krypande på alla fyra. Plantorna var frodiga och ej angripna av lop-
por i år. I fjol vår åt de små kräken upp det mesta av de små plan-
torna så vi måste så om en andra gång. Rovorna blev då sena i väx-
ten och frös fast i åkern den 3 oktober. På eftermiddagen den 5:e 
oktober hade kölden släppt en smula så det gick att med hjälp av 
järnspett få dem loss ur tjälen. 

Diket från Lasses källa och ned till Nolåkersvägen hade de sista 
åren slammat igen och blivit gräsbevuxet, varför det nu var ett pas-
sande tillfälle att sätta igång med dikning, då vattentillförseln från 
källorna var i minsta laget. Dikestorven som lades upp fick ligga kvar 
till hösten då åkern intill var gammal linda, som var i tur att plöjas 
upp, varefter torven sedan kunde läggas i millfårorna (mellanfårorna). 

En dag måste ägnas åt den gamla gärdesgården omkring gårds-
hagen. Träd och buskar hade börjat sava, och det gick riktigt fint att 
klyva »stängviorna». Vi tyckte liksom att det såg mera rejält ut att 
stänga med granvidjor, då gärdesgården var så nära hemma, mot att 
använda järntråd, som många nu av bekvämlighetsskäl börjat göra. 
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En följande dag gick vi till skogs för att hugga hässjevirke. Det gick 
ju så galant att dra utav barken i stora sjok från virket nu i savtiden. 
Men passade man på att hugga hässjevirket vintertid kunde man vara 
säker på att det blev dubbelt varaktigare. Till en Kilshässja skulle 
det vara tre »krak», vart och ett med sju pinnar iborrade. Dessa spet-
tades ner till minst tre dm. djup i marken och på fyra stegs avstånd 
mellan varje. Vidare behövdes sex stöttor av varierande längd samt 
fjorton roor /stänger/ var och en 6,2 m. lång. Stängerna lades vid 
hässjningen upp med smaländan till mötes på det mittersta kraket. 
Grovändan på roan (stängerna) nådde då 2. m. utom de yttersta 
kraken och hela hässjans längd var 12 m. Hässjans höjd, med hö 
på sju roor blev då ungefär 2,5 m. I torkat skick beräknades en sådan 
hässja innehålla 3 å 400 kg hö, beroende på hösort och hur tjockt 
lager man lade på de fjorton stängerna. Timotejhö torkade normalt på 
en vecka, medan klöverhö, uppsatt i färskt, nyslaget skick, behövde 
två veckors torktid. 

En av de vackraste dagarna före midsommar var vi i skogen och 
pårkade (ihop skogsmossa). Det dyblandade ströet från myren kunde 
ej användas i kornas båspallar för dammets del. Skogsmossan var 
även mjuk och behaglig att ligga på för korna, varför det var bra att 
ha av båda delarna. Far och jag rev loss mossan med var sin ända-
målsenlig pårkluta (mossraka) medan mor, som också var med, ren-
sade undan ris och kvistar, samt grepade ihop mossan till stora hö-
gar, där det gick att komma fram mellan tallarna med häst och flake. 
Ols Per, den gamle postbäraren, som gick med posten mellan Insjöns 
gamla station och Kilen i många, många år, först två gånger i veckan, 
men de sista åren varannan dag, var i dag lejd av far att köra hem till 
gården så många flaklass han kunde hinna med av det pårk vi sam-
lade ihop i skogen. Ols Per trivdes riktigt bra om han anförtroddes 
köra häst och förtjäna 75 öre och maten. Inte dugde det att låta Per 
köra en unghäst, därtill var han allt för stuppelfotad (snubbelfotad), 
men Pärla och Per hade båda sett sina bästa dagar och förstod att 
gå varliga fram. 

Ladugården hemma är uppmurad år 1900 i ett urgrävt pinnmotag. 
På baksidan går marknivån 2,5 m. upp på stenväggen. Körväg leder 
dit upp, och där går det bra att lasta in foder på skullen men också att 
tippa ner rovor och strö i därnere befintliga förrådsrum. Ols Per be- 
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hövde alltså ej stå och grepa ur strölassen då han kom hem till avlast-
platsen. Det var bara att ta ur bakluckan på flaken, backa häst och 
lass emot tröskeln och med ett enkelt handgrepp vicka ner pårklas-
set dit där det fanns plats för ett helt års förbrukning. En höst då 
mossan var sur och kördes hem i stora mängder tog den åt sig hetta. 
Ja, det blev så hett i högen att vi på allvar fruktade för självantänd-
ning. Någon måste ständigt, både dag och natt, sitta där på vakt 
medan det ångade och rykte som ur en kolmila, men samtidigt sjönk 
högen ihop till i av den ursprungliga volymen och då massan äntli-
gen svalnat var den kruttorr och katastrofhotet var avvärjt. 

Hur midsommar firades i familjen året 1913 är glömt. Några an-
teckningar därom ha ej heller kunnat letas fram. Så mycket är i alla 
fall säkert att det var Leksands Noret för de unga, men vila, god mat, 
samt lövruskor och ängsblommor både ute och inne för far och mor. 
Och gärna letade sig då någon utflyttad person tillbaka till byn där 
han eller hon fått sin uppfostran. Min far sökte gärna kontakter ut-
över byns gränser och hade gärna gäster i sitt hus, medan mor, som 
fick dra besvären och stå för rusthållet, var mera reserverad. Någon 
majstång fanns ej då på Korpbacken. Det var först sedan förenings-
lokalen byggts upp som man samlades från när och fjärran i Ål-
Kilen till majstångsresning. I Leksand hade man likväl annonserat 
om flyguppvisning på midsommarafton av samma kapten Sundstedt 
som genom J. P. Åhléns åtgöranden var i Ål redan vid Pingsthelgen, 
men detta var då ingen nyhet, som hade någon större lockelse för 
Ålbor. Det fanns ju ej ens järnväg till detta efterblivna samhälle. 

Under helgen var det ett riktigt önskeväder för varje midsommar-
firare, men på morgonen dagen efter började det regna och höll i där-
med i dagarna två. Då var det bäst att hålla sig inomhus. I dagboken 
skrev far: »På förmiddagen sovo vi, och på eftermiddagen gjorde vi 
ingenting.» Men den andra kojdagen kom mor med saxar, kött- och 
brödknivar och ville ha dessa uppslipade. Huggyxorna fick även de 
en ordentlig skärpa i eggen. Det gick ju så fint att slipa och hålla 
vasst nu, sedan vi fått trampställning och balanshjul på Orsastenen. 
I mina yngre år minns jag hur mor fick stå och dra veven då liar och 
mindre verktyg skulle vässas. Senare när även jag lärt mig hur en 
slipsten borde dras fick vi hjälpas åt med veven och då kunde far 
klämma åt lien vida värre. Att slipa var nu blivet enmansgöra alltså, 
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och jag fick leta fram stocksåg och vedsågar och fila dem vassa. Far 
hade nu bestämt att vi de närmaste dagarna borde ägna oss åt kast-
vedhuggning i skogen, om det skulle finnas någon torr ved att sälja 
till de gamla kunderna i Ål och Gagnef kommande vinter. Dröjde 
man med kastvedhuggningen fram till rötmånaden hann den aldrig 
torka på eftersommaren och kunderna ville då pruta på priset, eller 
ännu värre, köpa av en annan bonde, som hade torrare ved. Måste 
man betala 6 å, 7 kronor för en vedkas /1,65 kbm/ upplagd inne i sin 
vedbod hade man väl rätt begära att veden skulle vara torr och även 
hålla måttet. 

Vid mjölkningsdags på kvällen den 26/6  kommer mor in från fäjset 
och säger: »Blomma vill ha tjur». Blomma var näst Krona den bästa 
kon och mjölkade 2891 kg mjölk detta år. Året därefter 3156 kg. Hon 
kalvade nu sist den 19 april. Kalven som var kviga och blev till på-
läggskalv växte och frodades väldeliga, men så hade hon också Thule 
av Storgården till far. Mina föräldrar ville gärna ha en kalv till livs 
även nästa år efter samma ko, och det blev ingen annan råd än dra ut 
kärran, sätta märren i skalmarna samt binda den bångstyriga kon 
där bak vid kärran och för mig att fara ned till prostgårdsarrenda-
torns tjur i Gagnef. Ingen påfösare behövdes heller. Samtliga kor hade 
vanan inne att gå bundna efter häst och kärra då de skulle tjudras på 
anngrolindorna om höstarna. Till reglerna hörde även att kon ej fick 
mjölkas före betäckningen om man önskade sig en kvigkalv. Var 
önskemålet däremot en tjurkalv mjölkade man ur till sista droppen 
innan man gick till tjuren med kossan. Blomma fick därför nu vandra 
hela milen med sitt mjölkstinna juver slängande och dängande som 
en vällingklocka. Tilläggas bör att efter denna Gagnefsresa i strilande 
regn, föddes en kvigkalv med vitt huvud året efter, eller närmare 
bestämt, den 10 april. Det där med vita huvudet var då ej alls som 
det skulle i en rödkullebesättning men togs som ett bakslag i ärft-
lighetsförhållandena, då moderns föräldrar var av blandras hemma-
hörande i Djura. 

En vardagskväll före midsommarhelgen ville far, att jag skulle åka 
på cykel ned till garvare Svanström i östtjärna och lösa ut ett par 
garvade kalvskinn. På inlämningsbeviset stod det att skinnen skulle 
igenlösas inom år och dag, så det var allt i sista dagarna. Skinnen 
lämnades senare till skomakare Klockar 011e på Nedre Heden, som 



BONDENS ÅR 1913 83 

efter måttagning på foten sydde och pliggade åt oss alla fyra var sitt 
par slitstarka vardagskängor med kalvskinn till ovanläder. Då jag 
löste igen de två hudarna frågade garvaren mig om min far kom med 
någon granbark i sommar som han brukade göra förr om åren. Detta 
kunde jag ej svara på, men hemkommen kom frågan på tal och det 
beslöts i samråd att skaffa Svanström några tunnor garvämne även 
denna gång, allrahelst som det ordnade sig så att vi fick litet lejd 
hjälp med till skogen. Torkat och hackat i småbitar fylldes så 11 
tunnsäckar med den begärliga varan. Vad tunnan då kostade minns 
jag ej, men år 1905 i min konfirmationsålder var priset per tunna 1 kr. 
och först mot slutet av första världskriget år 1918 steg priset i höjden 
till 4 kr. per tunna. Om barktagning se sid. 28 i »Åhl-Kilen förr och 
nu». 

Juli 
Då granbarken var uppsatt till torkning på hässjorna i skogen var 

vi redan ett par dagar inne i Juli månad. Potatisblasten hade börjat 
blomma, ja »amerikoma» stod redan i full blom. I rovlandet hade 
blasten börjat växa till mötes i raderna så nu gick det ej an att dröja 
med kupningen en enda dag till. 

Inne i ett hörn av uthuslängan stod det ständigt ett par tunnor 
med benknotor i. Stora ben och små ben. Där låg huller om buller 
kranier efter grisar, kluvna mitt itu, och efter kalvar med tänderna 
kvar i överkäken samt fårskallar med stirrande tomma ögonhålor. 
Tomrummen mellan skallarna fylldes av stympade ryggkotor, ben-
pipor, revbensstumpar och knotor av alla de slag som tagits till vara 
efter hemslakten år från år. I mina tidiga barnaår trodde jag att det 
spökade inne i lidret intill den lilla byggnaden med snedtaket, där 
jag gjorde besök varje dag, men kom så småningom underfund med 
att det var råttor och möss som rörde om i bentunnorna och gnagde för 
att komma åt något ätbart i märgpiporna. Nu var tunnorna brädd-
fulla efter många års lagring och deras innehåll tömdes i säckar som 
lades upp på fyrahjulskärran. Ett par säckar erhölls även i morfars-
gården samt några påsar i en gård längre bort där det ej fanns häst i 
stallet. Allt som bytesobjekt emot någon kannkruka nysilad mjölk, 
en bit nedsaltat fläsk eller någon påse grötmjöl. Ovanpå bensäckarna 
lades så en sprickfull hösäck, mera passande att sitta på för körkarlen 
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än de vassa benknotorna. Och så var far på väg till benstampen. Var 
denna då var tillfinnandes har jag nu glömt. Troligt är att det fanns 
sådan både i Djuraån vid någon mjölkvarn och vid vadmalsstampen 
i nedre Grådaforsen. Det var i varje fall inte lönt komma till den 
kvarnen med saltade ben som ej var riktigt genomtorkade, för då 
gick det ej att mala dem till mjöl. Detta visste för all del både far och 
mor om, och klarade det problemet på ett fyndigt sätt nere i sterset 
efter varje nytillskott. Både stampning och malning gick över för-
väntan bra, men då den gamla märren skulle ledas i skalmarna för 
hemfärd var det hart när omöjligt. Hon vägrade bestämt att närma 
sig lasset under ljudligt frustande och klippande med öronen samt 
med ögonen på skaft. Med tålamod, vänligt tilltal, en sparad bröd-
kant och ett par sockerbitar lät hon sig så småningom, ännu rädd-
hågad, övertalas, sedan mjölnaren kommit till bistånd. Hemåt gick 
det så dammet stod som en kvast efter fordonet och hem kom det 
fosforrika gödselmedlet. Det var en allmänt omvittnad sak att där 
man sådde ut benmjöl på trädan, där fick man både tunga ax i rågen 
och frodig klöver i lindorna som varade år från år. Ja man trodde sig 
spåra gödselverkan i växtföljdens hela sjuåriga omloppstid. 

Tio år fram i tiden, alltså 1923, var det jag som åkte till benkvar-
nen. Säckarna slängdes då i baksitsen på T-Forden med destinations-
ort Högbergets såg och kvarn i Mockfjärd. Detta om detta, som 
egentligen ej hör hit. Men hit hör det årligen återkommande Ansgarie-
mötet som denna sommar /1913/ hölls den 6 juli i Leksands Noret. 
Far hade för endast några år sedan inköpt en åktrilla på Grönlunds 
verkstäder i Leksand. Med denna trilla var det något alldeles särskilt. 
Det var den vackraste åktrilla jag sett. Alla andra åktrillor var 
svarta, men vår var målad och ådrad i ljus björk. Även hjulen var i 
samma färg. Sitsarna och ryggstödet var stoppade liksom dynorna 
och överklädda med blått klädestyg. Hjulaxlar, fotsteg, beslag, bul-
tar, muttrar, ja varenda liten sak som var av järn var målad med 
silverbrons. Far brukade även låna ut åkdonet åt grannar, som bara 
hade en gammal tvåhjulig åkkärra, för 25 öre åt gången. Var det 
begravningsfölje över Ålheden, då ville ingen låna den ljusa trillan 
om det fanns någon annan möjlighet. Det var opassande att placera 
det gula åkdonet i en likprocession, men i förekommande nödläge 
kunde det få gå men då längst bak i raden. 
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Till Ansgariemötet samlades massor av människor från när och 
fjärran, oberoende av i vilken dalasocken mötet hölls. Som vädret 
såg ut att bli vackert lyckades far övertala mor att följa med på en 
åktur till Noret. Vi unga följde också med och det var en verklig 
njutning att denna vackra söndagsmorgon få sitta upp i trillan och se 
allt det vackra i naturen omkring oss. över själva Ålheden var det 
väl bara det enahanda vanliga med åkergärdena Hobergstomten, 
Mesbäckgärdet, och Hobergsgärdet inne i barrskogen. Och där i 
Biskopsbacken stod prästtallen som förr med sågspår vid roten, 
hackspetthål i stammen och torra grenar högt upp på stammen men 
ändå med liv och gröna barr i kronan. Till vänster ha vi snart vägen 
in till Tornheden och är strax framme vid Stråtbäcken med de tvära 
backarna på vardera sidorna. »Där kommer vintervägen från Blå-
bodarna fram», säger far innan vi kör utför backen mot bäcken och 
stenbron. Det visste väl både mor och jag men det var väl dottern 
upplysningen gällde. Så ett smack med läpparna, ett ryck i töm-
marna och märren springer som en yster fåle utför backen. Fortare, 
fortare går det undan, tills travet övergår i galopp, ja sken kan det 
tyckas. Och det går av själva farten uppför halva den svåra mot-
backen. »Här på krönet var grinden tvärs över landsvägen förr, när 
korna fick gå lösa och beta i skogarna», erinrar far. Och det måtte väl 
jag veta som gick Ålheden till fots 2 å 3 gånger varje vecka åtta år 
tidigare, då jag läste för prästen. Grindstolparna stod då ännu kvar 
men grinden var avlyftad och ställd under en gran större delen av 
året då inga kreatur gick och betade. Till vänster ha vi nu det lilla 
Stråtbäckgärdet och strax därbortom genvägen till Tunsta, den s. k. 
Byngspelles väg. På andra sidan mitt emot i vägkurvan står det stora 
stenkumlet med den höga gjutjärnsplattan med siffrorna 1/4, den s. k. 
fjärdingsstolpen. En liknande körde vi förbi vid Mesbäcken men på 
denna stod det 1/2. I gamla tider fanns sådana märken med jämna 
mellanrum vid vägkanterna, utvisande för forbönderna hur många 
fjärdingsväg det var från tingshus till tingshus. En bra bit längre 
fram mynnar en kärrväg ut mot landsvägen på högra sidan från 
byarna övre och Nedre Heden samt från Knippboheden vid den s. k. 
»Gölissjöla» med den lilla åkerplätten och snart är vi framme på Mull-
backen. Att åkrarna här äro fattiga på mylla, det vittnar årsväxten 
om. Längst fram på raksträckan skymtar vi nu i »Klipu» den lilla, 
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lilla stugan, ja säkert en av de minsta i socknen, under den jättestora 
poppeln. Där i klipu (eg. klykan) delar sig så vägen med en gren åt 
Albygden, men vi tar vägen till vänster förbi Tunsta, över flottbron 
där, och så är vi ute på de stora Häradsåkrarna. Efter en minnesvärd 
dag i Siljansmetropolen bland masar och färggranna kullor är så den 
turistande bondefamiljen från förkrigstiden åter hemma i kväll-
ningen, då söndagsdressen måste läggas av i utbyte mot den vardag-
liga stassen, för att genast se till att hungriga magar mättas på både 
folk och fä. 

Då mor på kvällen kom till ladugården och skulle mjölka såg hon 
tydligt, att den treåriga Stjärna var råmko. Man hade länge undrat 
om inte så var fallet, men nu var man övertygad därom. Det hade 
bara varit otur med den unga kon. I fjol sommar kastade hon kalven 
och någon bra mjölkning blev det inte. Hon var tillika hårdmjölkad 
och stod länge sin. Detta år kalvade hon utan att någon var med 
och det gick ju bra, efterbörden släppte och kalven lever, men både 
far och mor var nu ense om att sälja både ko och kalv till slakt. Tidigt 
på måndag morgon gick far alltså till bytelefonen och utbjöd djuren 
till slaktare Schubert i Noret. Han kom redan samma dag och köpte 
både ko och kalv. Djuren avlivades på bakgården, hissades upp under 
en takås i ladan där de flåddes och styckades. Kalven som nu var 
fem veckor betalades med 15 kronor och för kon, som ju var ung 
och vid bra hull erhölls 135 kr. Det var bra betalt tyckte far, som fick 
bara 70 kr för en gammal slaktko och 75 kr för en livko året före. 

Timotejen hade redan börjat blomma på gamla lindor, men först 
av allt borde dock trädan på backen i Ångan gödslas och plöjas. Det 
visade sig år från år att tiden ej räckte till för allt sådant göra efter 
höinkörningen. Rågen var då i de flesta fall i ordning att skära och 
trädorna, som var besådda med grönfoder måste skördas innan det 
bildats kärna i havreaxen. Ej nog med trädeskörningen. Det borde 
även göras en kvarnresa. Grisen växte och behövde större giva av 
mjölgröten för varje dag. Det var ej heller många gröpesäckar kvar i 
härbret åt korna. Under tiden far var till kvarnen tog mor och jag 
fram Ear och harv och började sommarens skördearbete med hackslog-
slåning i Pussveden strax bortom grannens gård. Ett dussintal liar 
hade slipats vassa för flera dagar sedan på stunder då regn gjorde 
utevistelse mindre tilltalande. På morgnarna sedan ladugårdsarbetet 
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stökats undan, och medan mor lagade till frukostmålet hörde det till 
det vanliga rutinarbetet att sätta snurr på slipstenen sommaren ut, 
så länge liar skulle användas. Först när potatisriset var avhugget 
fram emot Mikael och anngrolindoma känt nattfrosten kunde man 
lägga undan liar och orv till kommande sommar. De liar som höll 
bettet längst visste vi av erfarenhet att de var tillverkade i Horns 
liefabrik i Skeberg. Tigerliarna från Rät-Lindor var även de bra 
stålade. Alla andra fabrikat var ju bara smidesjärnet. Visst gick det 
fort att slipa en sådan lie vass, men minst lika fort gick det att få 
den slö och utan bett. Nej, Horn- och Tigerliar behövdes det min-
sann både på Blåboslogar och till rågskärning. 

Då min farfars farfar avled år 1819 pågick storskiftet i byn. /Se 
sid. 87 i »Ål-Kilen förr och nu»./ Den ena hälften av hans åkerjord 
tilldelades då sonen Olof, min farfars far. När arvskifte hölls efter 
denne Olof var det fyra syskon som ärvde. Sonen Anders, min farfar, 
inköpte snart nog sina syskons arvedelar av skattejord. Då farfar 
dog år 1903 var min far enda barnet och ensam arvinge till den åker-
jord som tilldelades hans föregångare i släkten vid storskiftet. På 
morssidan var förhållandet ett annat. Då arvskifte efter hennes mor 
upprättades år 1896 var det fyra syskon som fick sitt arv i föräldrar-
nes åkerjord. Och vad värre var, ingen hänsyn togs till de sex hem-
mansnumren vilka morfar hade delar i. Två eller flera arvingar kunde 
få ärva jord i samma nummer medan skogen tilldelades ur nummer som 
ej tillhörde skattejorden. Härtill kom att far och farfar genom köp 
förvärvat åkerjord i några hemmansnummer. Av det sagda framgår 
att mina föräldrars 267 snesland åkerjord var uppdelade på ett flertal 
ställen. Sexton skilda ställen, det var antalet och ändå var en utäga 
Kaltjärn avhänd. De längst bort belägna såsom Åsgråda, Tornheden 
2 ställen och Hobergsgärde på 2 å 3 km. avstånd från byn, och de 
övriga åkrarna spridda runt om i periferien som en utslängd kortlek. 
Ej nog härmed. De sexton ställena var tillika uppdelade i 40 bruk-
ningsdelar. Antalet var i alla fall detta, år 1916, då jag uppmätte och 
kartlade åkerjorden, och det lär väl ha varit minst lika många tre 
år tidigare. Man kan undra varför det skulle råda en sådan sönder-
plottring? Ja, ett av skälen var olika torrhets- och surhetsgrad med 
varierande tider för sådd och skörd. Ett annat skäl var det, att man 
önskade ha en linda att tjudra häst och kor på om höstarna då man 
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hade sitt arbete på samma åker. Vidare fanns i regel en mindre ängs-
lada på de större utägorna. Denna proppades årligen full med hö, 
då man som sagt hade en hölinda intifi. Hässjevirket behövde man ej 
heller köra långa vägar från det ena stället till det andra. Skulle 
sommaren tillika  bli för torr eller våt med åtföljande missväxt på det 
ena eller andra stället, blev förlusten ej så kännbar, som om åkern 
ifråga varit större. Dragkraften var därjämte en enda hästkraft vid 
åkerjordens bearbetande, och då förstår man att åkerbitarna var 
stora nog, när man satte plogen i en gammal kvickrotlinda. Plöj-
ningen underlättades emellertid högst betydligt om man körde en 
s. k. rist före varje plogfåra, men det tog ju längre tid. 

Varje åker hade redan vid storskiftet erhållit namn i kartbeskriv-
ningen. Andra, som odlats upp efter skiftesförrättningen hade även 
de sina namn. Till de förra hörde Källgärde, Tornnäset och Torn-
gården. Till de senare som i nyare tider lagts under plog helt eller 
delvis hörde Trädgården, Storängen, Morfarsängen, Åvaängen och 
Tallholsfallet. Det sista namnet ger tydlig anvisning om att på plat-
sen växt tallskog, som huggits ner och kolats till träkol. Därom vitt-
nar de mängder av träkolsstybb, som ännu i sena år vänts upp i da-
gen då plogen gått fram. Nämnas bör att i myllan nere intill älv-
backen var åkern uppfylld av myrmalm på ett mindre område, så 
det var hart när omöjligt få plogen att gå fram. År efter år i genera-
tioner har plöjaren likväl slängt de största slaggstenarna i älven för 
att få redskapet att följa bottenskiktet. Längre upp efter älven hette 
åkern Åsgrådan. Andra säger och skriver Ålsgrådan. Båda namnf or-
merna kan tänkas. Tvärs över älven är här i dess botten en ås av 
gråsten som haft till följd att en s. k. gråda (mindre fall) bildats. 
Denna var ganska svår att ta sig uppför för roddare vid högvatten-
stånd. Timmerflottens storlek var även avgörande just i denna 
gråda, då ångbåtar pustade och släpade stockarna till sågverken vid 
Jnsjön och Norsbro. Den andra namnformen vari sockennamnet 
ingår kan även den ha sitt berättigande, då älven i sitt lopp genom Åls 
socken endast på detta ställe bildar en gråda. Namnformerna Stor-
ängen, Morfarsängen och Åvaängen ge även de klart besked om att 
här endast varit ängsmark. 

Tar man fram bykartan finner man genast att varje hemman vid 
skiftesförrättningen tilldelades en bokstav i alfabetet jämte mot- 
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svarande räknesiffra. Min farfars far erhöll då bokstaven E nr 5. på 
sin fastighet. Bokstaven återfinnes i kartbeskrivningen jämte en de-
taljerad uppgift på varje åkerdels gradbeteckning, som samman-
lagda bilda reducerade snesland och kappland. Efter innehaft snes-
landstal har ända från tiden för skiftet i byn uttagits skatt till stat och 
kommun. 

Enligt jordbrukskonsulenten borde både klöver och timotej skördas 
före blomningen, enär växten då innehåller betydligt mera lättsmälta 
näringsämnen än vid senare skörd då vedämne bildats i strået. Och 
redan den 9 juli stod nu timotejstråna luddiga och i full blom både 
på Trädgårdslindan och Källgärdet. Det var alltså hög tid att dra ut 
Osborne-maskinen ur lidret och meja gräset. 

Som stadigt väder tycktes råda slogs lindan nere vid Gagnefs 
sockenrå samma dag och följande dag sattes höet, som då var halv-
torrt, upp på hässjor. Många blev de ej att skryta med då det gick att 
lassa på så mycket som helst av det halvtorra gräset. Om en skrytsam 
bonde sades att hans höhässjor visst var många men så tunna att 
man kunde kasta katten genom dem. Tre gamla lindor var nu redan 
avklarade på kvällen vid mjölkningsdags. Själva var vi ju fyra vuxna 
arbetsdugliga personer jämte moster Sara. Det var först två år se-
nare som en hjulräfsa inköptes och därför hade nu, som under tidi-
gare år vid höuppsättning, två av kvinnfolken fullt upp att göra med 
efterräfsningen, då så gott som varje litet strå skulle vara med. 
Mycken tid åtgick även till att slå med lien runt kanterna och under 
varje rokal. Snyggt och välgjort måste allt vara i minsta detalj. 
Hässjorna fick ej vara kutryggiga, ej heller svankryggade och i deras 
ändar måste varje roa vara precis lika lång. Först då lämnade man 
platsen nöjd och belåten och till grannarnas kritiska skärskådande. 
Det hade varit varmt och svettigt, men tack och lov vare mor för att 
femliterskrukan med den hembryggda humlebeska maltdrycken 
alltid fanns till hands på skuggsidan av hässjan eller under kärrflaket, 
överbredd med något klädesplagg. Ej mindre svettigt var det för 
gamla Pärla som, efter att först ha mejat gräset, även måste i skal-
marna på Leksandsräfsan och släpa fram höet till hässjan. Vid minsta 
paus var bromsar och flugor framme och bet sig fast. Rygg och bröst 
var dock i går och i dag skyddade av det allra finaste hästtäcke som 
mor sytt av oblekt domestik med breda bårder av rödrandigt tyg. 
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Mor fick också erkännande för sin händighet, då vi påstod att täcket 
var som ett turkiskt schabrak. En olägenhet var det ändå med Pärlas 
nya fina skjorta. Märren blev än mera svett under okträn, dragläder, 
selkrokpungar och ryggstycke, samt förorsakade mor extra arbete 
vid tvättbaljan. 

Far var efter kvällsmaten ännu ej fullt nöjd med allt, som hunnits 
med under dagen. Gräset på sandbacken i Storängan hade börjat 
vissna och torka ner, och nu var det ett lämpligt tillfälle att köra utav 
den lindan sedan solen gömt sig bakom Djurabergen. Den nya ameri-
kanska Osborne-maskinen tycktes gå betydligt tyngre än den gamla 
Vikingen, som far haft i bolag med den från fläskpackerierna i Chi-
kago återvändande stora grannen Bigg Pit. För att skona och lindra 
Pärlas möda kördes slåttermaskinen helst på morgnar och kvällar 
då luften var svalare. Mygg och knott var dock på kvällarna särskilt 
blodtörstiga, men just nu var luften så pass torr att de ej syntes till i 
större mängd. 

Redan innan solen hunnit över middagsberget i söder dagen efter 
satt höet uppsatt i hässja. Det var ej mycket att hurra för. Alltsam-
mans fick plats mellan två krak (stolpar) på sju rolängder (stänger). 
Just här var det som vi i oförstånd kört på 100 lass dy för att för-
bättra växtligheten som bara blev sämre i en lång följd av år. Strax 
efter att vi kom till Ångan på morgonen började mörka molntappar 
stiga upp över horisonten i öster. Den annars rena friska luften kändes 
även blandad med sulfitångor från Grycksbo och då tågets pustande 
och stånkande över ösmyran upp mot Kaltjärn och Mörbergsmot-
luten verkade att vara strax intill oss, förstod vi att vi måste skynda 
på med hötapparna. Åskan började även den att mullra dovt, där 
nere vid Gimmen och Djurmo klack, men kom allt närmare och ljud-
ligare åtföljd av kolsvarta moln. Blixtar började så skjuta lodrätt ner 
mot marken då sista hökämman var uppsatt. Det blev mörkt omkring 
oss som i en novemberkväll, träden i grannskapet stod som sprätt-
bågar i stormen, som nu bröt ut på allvar. Tur ändå att vi hade vår 
ängslada att gå in i då regnet redan forsade ner bort emot Grävsbyn. 
Märren bands på läsidan bakom ladan och vi andra satt därinne i 
ladan på slätvälten och en hög upplagda snesstörar och räknade 
blixtarna, som nästan korsade varandra. Lika hastigt som skyfallet 
var över oss var det även borta i norr bakom Skorsberget och luften 
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var rensad. Märren leddes in i kärrskalmarna. Ett par torra bråd-
stumpar lades på det genomblöta åkdonet och där sutto vi med ding-
lande ben på väg hem genom skogen. Småfåglarna flög fram ur sina 
gömslen både här och var. Och där i en av de längsta tallarna hade 
blixten slagit ner i marken och rispat av barken efter hela stammen. 
Följande sommar stod tallen där fortfarande avskalad i stammen och 
med röda torra barr i kronan. 

»Nu blev marken så uppblött så det går lätt att plöja upp den 
gamla ängslindan. Jag har fått löfte om att få låna Långbergs Daniels 
häst att plöja i par med, och nu passar det så bra göra detta medan 
klöverlindoma torkar upp, och i höst sår jag råg på vallbrottet då 
inget annat tycks vilja gå fram i växtlighet. Ni andra kan ta och slå 
gräset efter vägkanterna. Börja hemma vid gården och fortsätt så 
långt ni hinner ner mot Kålgården. Nu är vägdammet borta ur gräset 
och ni har lagom slådagg hela dagen. Hinner ni, ta då och slå vår sida 
på Nolåkersdiket (eg. Nord-), men akta lien för där har väl väggruset 
blivit kvar i gräset vid skyfallet då vattnet forsade fram efter de ny-
lagade vägarna ända uppe från Korpbacken. Höet blir väl ej så 
mycket att ha men ogräset kommer bort och vi behöver ej skämmas 
för något fusk. Ser ni även någon björk- eller sälguggla (telning) ryck 
då upp dem med rot. Det ser ju så liknöjt och fult ut om det börjar 
växa skog utefter dikeskanterna». Ja så var fars uträkningar för kom-
mande dag som var lördag, medan vi var på väg hem. I skogsbrynet 
såg vi byn och åkrarna framför oss med någon enstaka nyuppsatt hö-
hässja längst i söder på Masslasåkern, Axelsåkern och 011esgärde. 
På Nolåkern och Lunnbacken tycktes klövern ännu ej ha börjat 
blomma, men låg nu nedpressad av slagregnet. Endast där åkertist-
lama fått rota sig stucko dessa höga och oknäckta upp över baljväx-
tema. 

Slåttern hade börjat ovanligt tidigt i år väl beroende på den torra 
och varma försommaren. Men i minst lika hög grad därför att jord-
brukskonsulenternas kurser ute i byarna börjat ge resultat. Förr i 
foderbristens årtionden var man mest angelägen att få välfyllda 
höskullar oberoende av om gräset fick stå på rot och bli övermoget 
och mista sitt näringsvärde. Sällan började man lindslåningen förrän 
klövern stod i sin rikaste blomning och detta hände knappast före 
kvinnfolksveckan. Man hade då dessförinnan vistats i fäbodarna 
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sedan midsommartiden och där hunnit med att laga gamla gärdes-
gårdar, slå alla hackslogar och de små åkerlapparna mellan de jätte-
stora stenrösena, lagt ny takved på nävertaken där så behövts, sett 
till att kättar och kobås i fäjsen var i sin ordning, rensat upp i brun-
nar och källor, repat näver av björkar till både hustak, vintrarnas 
näverbottnade skor, ja även till snuskaggar, fäbodpigans vallhorn 
och mycket annat, som händiga dalabönder tillverkade framför sin 
stockeld i långa och mörka vinterkvällar. Ej mindre viktigt var det att 
se till att det fanns torr alved i vedboden åt fäbodpigan år från år. 
Alved var den bästa veden. Den sprakade ej och kastade gnistor och 
kol ut på golvet utan brann lugnt och bra. Alen var ju också det för-
härskande trädslaget i slogmarkerna. Där det ej växte al, där var det 
ej heller något gräs att slå. Åtgången av ved var större än man kunde 
tro. Där skulle ystas mjölk och vasslan långkokas till messmör. Kom 
man så fram till augustikvällarna var brasan i spiselhörnet den enda 
ljuskällan. Inget kunde väl heller göra stugan mera inbjudande vid. 
regn och rusk än att ha en brasa tänd och värmande hela dagen i ända. 

Vår egen trotjänarinna och fäbodpiga, som varit i farfars och fars 
tjänst i fjorton år, hade av åldersskäl slutat sin tjänst hos oss, och 
far såg sig ingen annan råd än att arrendera bort slåttermarkerna i 
Busmor åt Sjulsbonden som bodde där nere vid stora landsvägen till 
Falun både sommar och vinter. Allt för 30 kr. per år fram till 1916 då. 
uthusen revs ner och förvandlades till de då. så högt betalda träkolen. 
De sju, med fallfärdiga gärdesgårdar inhägnade små områdena för-
vandlades med delvis nya gärdslen till endast två stora betesmarker 
där unghästar, sinkor och kvigor samt ibland ett tjugotal får hade 
sin sommarvistelse. 

Efter denna orientering om slåttertider och fäbodsomrar är jag 
med penna och tanke åter hemma på gården i Kilen en ovädersdag 
den 11 juli 1913. Efter middagsmaten gick nu far och lade sig för en 
timmes middagslur. Det blev sent i säng föregående kväll och då 
inget brådskande göra var för handen fick sömn och vila ta ut sin 
rätt. Alla äldre personer hade även, så långt tillbaka jag kunnat min-
nas, brukat taga sig en timmes middagsvila i slåttertider. Den för-
lorade arbetstiden tog man igen både morgnar och kvällar då solen 
ej stod så högt på fästet. Vi unga däremot hade svårt för att somna in 
mitt på blanka dagen, och minst lika svårt var det att vakna upp igen 
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om man händelsevis slumrat in. Med middagssovandet fick det alltså 
vara. Mor hon kom händelsevis att titta i almanackan och fann att 
namnsdagen snart var Herman. »Nu måste vi väl gratulera honom, 
som var vår drängpojke förra sommaren då Fredrik gjorde sin 6 mån. 
värnplikt», tyckte mor. Men vad skulle man ge? Kanske något i mat-
väg? Fem hungriga pojkar, bröder med sin gamla mor, och endast en 
get i sitt kyffe hade ile, samt potatislandet, så nog fanns det att välja 
på. Och så en blomsterkvast därtill ur mors blomsterrabatter där just 
nu både pioner, löjtnantshjärta, förgätmigej, rudbeckia, sömntuta, 
reseda, bellis, iberis, iris, kejsarkrona och mycket annat stod i sin 
fägring. Mor hon tyckte visst att en tom blomstervas är som en 
människa utan själ, och nog ligger det väl en viss sanning i detta ord-
språk. 

Med sömnen ännu kvar i ögonen kom nu far ner från vindskamma-
ren. Hans dotter befanns inbegripen i ett samtal om orgelmusik med 
en herre som presenterade sig som ombud för Gävle orgelfabrik och 
som sökte övertala far att köpa en ny kammarorgel för 215 kr. Varken 
far eller mor kunde spela på något instrument, men de hoppades på att 
dottern skulle visa sig ha musiköra att lära sig den ädla konsten om 
det fanns en i valnöt blänkande ny orgel i finrummet. Hon hade ju 
helt nyligen börjat besöka baptistkapellet i socknen och det hörde 
liksom till husandakten att ha ett musikinstrument tillgängligt, då 
predikanter från friförsamlingarna låg över en natt då och då efter 
syföreningsdagar i gårdarna och kvällsmöten i skolsalen. Helt ute-
slutet är ej heller att far och mor liksom anade att de kunde få en 
blivande pastor till måg. Kontrakt om köp undertecknades och den 
gamla orgeln, som farfar ropat in på auktionen i grannsocken i fars 
unga dar, och som stått i skymundan, dammades av och såldes till en 
familj i byn för 30 kr. Något orgeltramp hade ej jag i tankarna för 
egen del. Försökte en gång i 12 års åldern under lärarens ledning 
spela — »När vi sitta i vår bänk» — men det föreföll så invecklat att 
jag gav upp. 

Med tanke på alla åkerrenar och vägkanter vi hade att ta itu med 
följande dag, räknade jag fram ett dussintal slogliar och slipade dem 
vassa, slåttermaskinskniven fick även den en slipning och avbrutna 
pinnar i handräfsorna byttes ut. På kvällen nästa dag, som var lör-
dag, var den nyslagna lindan på Ängsbacken plöjd samt vägkanternas 
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och dikets vildmarksflora avverkade. Hade vi tagit oss till med att 
putsa vägkanterna från gräs före regnet hade det varit dubbelt så 
arbetsamt och säkert mer än dubbelt med liar måst slipas och brynas. 
Slådagg eller duggregn på en hacksloge gör halva arbetet. På en by-
stämma några år senare, då man allmänt hade foderbrist, var det en 
person som på fullaste allvar föreslog att den som fick slå grässtråna 
på vägkanten intill sin åker, även måste laga och underhålla samma 
väg. Ett sådant beslut skulle ha drabbat min far 10 ja 20 gånger hår-
dare än förslagsställaren. Fars åker gränsade intill byns utfartsväg 
både på längden och tvären medan förslagsställarens åker låg så till 
att han nästan helt klarat sitt skifte för väghållning. Vi själva tyckte 
att det var övernog med onera att ha sin åker inpå allmän väg. På 
höstarna när byns kor skulle ut på åkrarna och tjudras tog de som 
oftas både gin- och krokvägar över våra havreåkrar släpande sina 
långa tjuder både härs och tvärs, varför skadegörelsen var avsevärd 
nu sedan gärdesgårdama tagits bort. 

En ny vecka hade börjat och i dag söndag hade missionsförbundet 
möte ute på skolgården. Där hade man plockat ut bockar och bräder 
att sitta på. En orgel tjänstgjorde som predikstol. Allas blickar 
/utom predikarens/ var vända ner mot byvägen och gårdarna, men 
ändå sökte man väl efter vars och ens förmåga samla tankar och öra 
för vad predikaren hade att förkunna. För såvida man ej gick fram 
och tillbaka på vägen av bara nyfikenhet. Måndag morgon den 14:e 
var höslåttern åter igång. Och ännu hade vi åtta lindor på skilda stäl-
len ()slagna och först den 24:e juli var den sista bärgad. Utägoma 
Hobergsgärde och Tornheden var bortsatta på arrende. Hela års-
skörden blev 40 hässjor. Därav endast i Avaängen åtta st. och detta 
på samma låglänta mark, där vi vissa vårar kunde ro med båt. 

Så snart lindhöet var uppsatt på hässjorna var det hackslogarna i 
de fem älvbackarna som var i tur. Älvbacken i Nolåkern var så tvär-
brant att det var svårt få fotfäste då man gick och slog. Jag hittade 
då på att sätta en s. k. broddsko, som användes då man åker spark-
stätting i isföre, på min ena sko och då kunde jag hacka av gräset på 
de allra brantaste ställena. Men att räfsa upp höet ur sluttningarna 
det var värre. Därför måste vi räfsa höet utför sluttningen och där 
bunta ihop det i stora knippor, som med en lång lina drogs upp av 
hästen på jämn mark. Ett år lastade vi knipporna i en båt och rodde 
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med höet till »Oggos själen» där det lastades om på vagnen och kördes 
upp till någon tomhässja. 

Hackslog-slåningen i Blåbodarna hade vid den här tiden så gott 
som upphört och markerna där begynt växa igen med snårskog. Om-
kring ladan i Tvärbacksveden fanns ännu en öppen plats där gräset 
stod högt och saftigt omkring de gamla hässjorna som även de ännu 
var väl bibehållna. Höladans tak höll också regnet ute. Varför skulle 
vi då inte ägna en dag åt höslåtter därborta och uppliva gamla minnen 
om hur vi förr var åtta, ja tio personer på slogarna en hel vecka, både 
natt och dag, och fyllde den ena ladan efter den andra med torkat 
medicinalväxthö. Höinkörningen var det ännu ingen brådska med 
och en tidig morgon var vi fem personer på en timmes fotvandring 
just på väg upp till Blåbodarna. Far bar liarna, vassa och ihopbundna 
på ryggen med remmar över axlarna och mjölkkrukan i ena handen. 
Moster Sara bar alla fem räfsorna på axeln ihopbuntade och systern 
bar de fem lieorven. Mor hade tagit den svarta kaffekokaren i ena 
handen, men väl inslagen i en gammal Falu Kurir, och i den andra 
näven bar hon korgen med koppar, socker och riokaffet. Matsäcken 
fick jag axla. Den var rätt så tung men ingen mara. Mor förstod att 
vi hade en arbetsam dag framför oss och då behövde vi även mycket 
mat och god mat. Något att dricka ville vi ej bära med oss så lång 
väg. Bäcken flöt ju längs igenom slogänget. Där kunde vi även få 
slipstensvatten och stenen låg väl bevarad under ladan i gammal 
sänghalm. Strax efter solnedgången i halvniotiden var höet uppsatt 
på hässjorna och slåtterfolket på hemväg utför Dammberget just som 
tåget rusade förbi där nere på banan. /Mer om hackslogarna i boken 
»Ml-Kilen förr och nu» sid. 14/. 

Mor hade gått före hem för att mjölka korna och se till att alla där-
hemma fick något att äta. Märren Pärla och hennes ettåriga föl gick 
i gårdshagen och mådde bra, men korna, som stod bundna med sin 
klave inne i fäjset, tyckte säkert det blev alltför länge mellan morgon-
och kvällsmjölkningen. Slåtterdagen i Blåbodarna hade varit varm 
och vi hade svettats och blivit ännu brunare i skinnet. När vi så på 
hemvägen nådde ner till Långsjön var det ett passande tillfälle för 
far och mig att ta ett bad i det varma vattnet. Här i sjön är vattnet 
stillastående och många grader varmare än det rinnande älvvattnet, 
varför byns uppväxande släkte år från år i försommartid vandrat den 
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långa, sandiga och backiga vägen hit för att få ett uppfriskande bad. 
Metspöet med rev och en dosa mask i fickan ha då många gånger varit 
med, och abborrpinnarna och kattfisken på klykan kunde ibland 
bliva flera än fingrarna på händerna. Mitt första fiske i den sjön var 
mycket oturligt. Första gången jag slängde ut fastnade kroken i ris 
och bråte och både krok och rev blev kvar bland taggfenorna. Det 
rödmålade flötet kunde jag ej heller rädda, så det var bara att åter 
börja spara kopparslantar till nya redskap. Redskapen vi nu bar på 
var ej lämpat för abborrfångst, men väl hemma och samlade vid köks-
bordet hade mor sill och rykande potatis att bjuda trötta och ut-
sugna dagsverkare på. En sötmjölksvälling därtill var ej heller att 
förakta. Ett par veckor senare var sloghöet torrt och välbärgat in-
buret i ladan. På vintern efter, då Ösmyren frusit till, körde vi hem en 
rågad kolskrinda med det läckraste vildmarkshö. Därmed upphörde 
helt vår årligen återkommande veckolånga vistelse på hackslogama. 
Bättre utsäden, inköp av handelsgödsel, såmaskiner, slåttermaskiner, 
hästräfsor och större plogar för två hästar, i förening med jordbruks-, 
och husdjurskonsulenternas verksamhet ute i bygderna gjorde, att de 
ofantliga hackslogarna lämnades åt sitt öde att växa igen med snår 
av värdelös lövskog, där rönn och al tog överhand över ädlare och 
värdefullare trädslag. Där plantor av barrträd lyckades slå rot, blevo 
dessa träd fulla av grova risiga grenar ända nere vid marken och av 
ringa värde. 

Jag omnämnde i förbigående stoet Pärlas ettåriga föl Freja. Pärla 
blev som ung och otämjd inköpt för 300 kr. hos en granne nere i byn. 
Stoet var av norsk och nordsvensk blandras och ganska spinkigt. När 
det här ovan nämnda första fölet efter Pärla år 1916 som fyraårig vi-
sades upp för hästpremieringsnämnden samtidigt med uppgift om 
fader som var Bergslagshingsten Colenso och morfadern den på 
Stockholmsutställningen 1911 premierade hingsten Arimbjörn läm-
nades anmälningssedeln tillbaka med påskriften: »Allt för svagt ben-
verk samt felaktig gång». Att detta var totalt galet har vårt avelsar-
bete i 40 års tid, med Freja som stammoder och hennes efterkommande 
i flera led, parade med nordsvenska hingstar, givit klart och över-
tygande bevis om. Under denna tid har ett dussintal föl och unghästar 
fötts upp varav alla stoföl blivit prisbelönta vid premieringar. Ett av 
dessa ston deltog i travtävling på Siljan vid Rättvik och fick en för- 
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nämlig placering i prislistan. Våra Nordsvenska ha, fastän små, varit 
enastående härdiga, energiskt viljestarka och ha alltid haft torra 
och friska ben. Då jag år 1920 blev min egen jordbrukare hade jag 
ständigt två nordsvenska ston av vilka det ena växelvis årligen fördes 
till hingst. 

Sedan gärdesgårdsstängslen år 1906 tagits bort i byn var det inget 
annat att välja på än att stallfodra sina djur om somrarna tills 
»anngron» hunnit skjuta upp efter höslåttern. Man sådde en blandning 
av havre och ärter och skördade färskt grönfoder och gav sina djur, 
såvida man ej drog iväg till fäbodarna på våren. För vår egen del 
hade vi det ganska bra åt våra djur då vi hade rasthagen inpå ladu-
gården. Där fick även det nu ettåriga fölet vistas i ensamhet om da-
garna de tider då korna ej var hennes sällskap. De kultiverade betes-
fållorna var ännu ej i bruk och räknades visst som någon sorts van-
hävd. På Bergslagsgården i österfors var man dock före sina yrkes-
bröder med att låta korna gå i bet på åkrar inhägnade med taggtråd 
och snart nog hade varje liten bonde sin betesfålla. Året 1916 kom 
även hela vårt fäbodområde att utnyttjas som ungdjursbete vilket 
här förut omnämnts. 

Söndagen den 20 juli hade templet »Framtid» i Gagnef sommarfest 
högst uppe på Presholshälla tillhörig det ovan nämnda storbolaget. 
Vi satte oss i den gula åktrillan och åkte dit. Det var då ett passande 
tillfälle hälsa på hos rättarfamiljen där på gården. Familjen hade ti-
digare haft sitt jordbrukarhem i Kilen och sina släktrötter i gården i 
flera århundraden. Barnkullen hade växt till fem pojkar och flickor, 
alla pigga och hungriga i uppväxtåren. Den lilla åkerarealen kunde ej 
mätta alla munnar i familjen och då rättarplatsen erbjöds flyttade 
familjen till österfors. Där trivdes de och sålde snart nog bort sin 
släktgård i Kilen. 

I den långa kvinnfolksraden var det Magdalena och Emma, som 
ej kunde hålla tätt. Ja Fredrik, .som även kan räknas in i kvinno-
veckan för att få den fulltalig, var solig och varm, liksom Sara, Mar-
gareta och Johanna, Kristina. Höbärgningen upphörde givetvis de 
två blöta dagarna, men då fanns det som andra gånger gödsel- och 
trädeskörning. Och så hämtades det fina orgelverket hem från sta-
tionen väl överbrett för regnet. Dyrgripen bars in och ställdes på 
hedersplats. Mor lät så täckelset falla och underverket blottades i sitt 
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blankpolerade mahognyfodral. Söndagsskollärarinnan kom och prov-
spelade och allt befanns vara fulländat. Men så hade orgeln slukat 
hela fars behållning på vinterkörningen i Mårtsbo. Bruttoförtjänsten 
där borta var 344 kr. Uppehälle och andra omkostnader gick på 
143 kr. Kvar var alltså ett netto på 201 kr. Orgelverket kostade 215 
kr. eller hela vinterns slit och släp för häst och karl i en norrlandskog. 
Var detta sinne för proportioner? Jag tyckte det hade varit klokare 
med inköp av en såmaskin i våras. 

Men nu måste lindhöet köras in. Det först slagna såg redan grått 
och oaptitligt ut efter blötvädersdagarna. Det hade emellertid börjat 
vädra och blåsa torra vindar från väster varför ingen »nattronna» 
/fuktighet/ kändes ens på översta roan (stången). Vi kunde därför 
börja redan före morgonmålet med det först skördade timotejhöet. 
Efter min 30 dagars lantmannakurs på Fornby hade jag, med hjälp 
av mor, lyckats övertyga far om att det äggviterika klöverhöet borde 
läggas in på ladugårdsskullen om korna skulle kunna mjölka till be-
låtenhet, medan hästen gott klarade sig på timotejhö om det gavs 
tillskott av havre vid hårt arbete. I min barndom minns jag att det 
finaste höet alltid gavs åt hästen. Av detta lades alltid så mycket i 
krubban att hästen aldrig orkade äta tomt. Det ratade togs då undan, 
stoppades under trappan upp till skullen, hämtades senare i stora 
spånkorgar, hackades sönder på hackelsemaskin, blandades med 
havreagnar och boss, övergöts med vatten i »brässlsumpen» och gavs 
sedan åt korna med litet salt och en näve havremjöl som krydda. De 
båda stallskullarna proppades nu alltså sprickfulla ända uppe vid 
svalbona under takåsen med det näringsfattigaste höet. För det mesta 
klarade vi arbetet själva utan lejd hjälp. Vi var ju fyra arbetsdugliga 
personer. Vid ilastning på åkern räckte det med två man, men hemma 
vid avlastningen var det nödvändigt att hjälpas åt alla fyra. En av 
oss stod på lasset och gafflade in på skullen. En annan tog innanför 
luckan emot och mockade upp på höstöten. Den tredje personen tog 
emot höfången uppe på stacken och slängde bort till den som jämnade 
ut och trampade ihop höet. Hårt och omsorgsfullt måste höet packas 
ända från botten om det skulle räcka till två hungriga hästmunnar. 
Ungstoet som nu var i andra året behövde säkert lika mycket strå-
foder för sin tillväxt som sin mor. Torra svaga vindar både nätter 
och dagar hade högst betydligt bidragit till att även klöverhöet blev 
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hastigt urtorkat så att det sista lasset kunde köras in efter endast tio 
dygns torktid; normalt brukade det vara fjorton. Även ladugårdsut-
rymmet var därmed utnyttjat ända upp i tak. 

Augusti 

Före detta elever vid Fornby folkhögskola tillhöra ett s. k. elev-
förbund. Deras stadgar och arbetsprogram känner jag ej närmare till, 
men vet att kamratföreningen någon gång emellanåt samlas till möten 
och fester både på skolan i St. Tuna och ute i bygderna. Den 3 aug. 
1913 var förbundsfesten förlagd till Ål, eller skall vi säga — i Insjön, 
varmed menas den insjö som bland månghundrade andra insjöar i 
vårt 150 mil långa land återfinnes på kartan några kilometer söder 
om Siljans utlopp i Dalälven och som blivit riksbekant genom den 
härstädes expanderande efterkravsfirman? Som adertonårig yngling 
intogs även undertecknad i nämnda förbunds matrikel och hade nu 
efter sex års medlemsskap ett lämpligt tillfälle träffa mina skolkam-
rater hemma i socknen Ål. 

Just i dessa dagar, när jag sitter och skriver om detta kamratmöte, 
erinrar jag mig att det är 50 år sedan jag satt på skolbänken i Fornby. 
Den årgång elever jag tillhörde kan alltså i vinter fira sitt halvsekel-
jubileum och jag undrar hur många av dessa 27 elever som nu finns 
kvar i livet och som kan komma tillsammans vid en sådan träff. 

Men från det ena till det andra. Den nu ingångna arbetsveckan 
hade vi mångahanda sysselsättningar att ta itu med. Tre åkerskiften 
hade i våras besåtts med havre och en tysk foderärt som hette pe-
lusker att skördas som grönfoder. En del hade ju redan utfodrats 
färskt åt korna, men det övriga måste nu skördas och torkas på hässja. 
Och så var det åter den evinnerliga trädesbearbetningen, först med 
harv men även med plog jämte den lika säkert återkommande gödsel-
körningen ut på trädesåkrar. Som tillskott till det i våras malda ben-
mjölet inköptes och fraktades hem fem säckar thomasfosfat för höst-
sådden. De många och långa raderna småved på vedbacken var nu 
genomtorra och jag hade göra i flera dar att på »räven» forsla in och 
tippa ner ved i den nedersta våningen av vedboden. I den övre vå-
ningen lades veden, rad vid rad upp för att fram på vintern slängas 
ner i den undre våningen allt efter behov och åtgång. 
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Långt inne i skogen på Nolheden bildas på ett ställe som kallas 
Rammel-loken vid varje snösmältning en liten grund sjö. Vattnet 
sjönk så småningom undan då marken tinat upp, men någon skog 
kunde aldrig där slå rot. Däremot växte där en sorts starrgräs högt 
och frodigt. Marken var jämn och slät och det gick att slå gräset 
(höet) med långlie i breda slag. Vi körde årligen dit upp och skördade 
gräset som vi tog med hem på vagnen och satte upp på hässja för 
torkning. Gräset där hade väl ej större näringsvärde än vårsäds-
halm, men det var ett omväxlande och begärligt tillskott i utfod-
ringen under foderknappa år. I sommar hade vi skördat så mycket hö 
att vi visst icke behövde något rammel-lokhö. Men om stället fått 
förbli ()slaget och' vi följande sommar behövt gräset där borta, hade 
vi även måst skörda det halvruttna fjolårsgräset, vilket ju gjort det 
nya gräset oätligt. Av denna anledning användes en halvdag åt detta 
starrgräs, och så var ännu en vecka tillända. De två veckorna därefter 
fram till den 25 aug. var det först en kvarnresa, sedan pinnmokörning 
till fyllnad i djupa hjulspår från åkervägen upp till gården, och mer 
eller mindre ihållande regn i fyra dar. Då satte vi igång med att gräva 
upp det igenslammade diket ut från gårdskällan och fylla det med 
plocksten för att få ett varaktigt täckdike. Ja, så trodde vi då, men 
snart nog visade det sig att åkersorkarna hade sitt tillhåll där både 
sommar och vinter och ganska snart rann vattnet ovanpå i markytan. 
Ännu var det ett åkerstycke med grönfoder oskördat, och efter detta 
göromål blev det lingonplockning i två dar. Normalt sett var detta en 
vecka för tidigt men bären var små och brådmogna. Och så var det 
detta, att komma först till lingonställena. Nog hade bären blivit 
mycket godare om de fått fullmogna och därmed hade en mindre 
sockertillsats behövts, men man är sig själv närmast, och den som först 
kommer till kvarnen får först mala. 

Foderskörden blev över medelmåttan och mina föräldrar hade 
talat om att köpa en ko att ställas in i båset efter den sålda råmkon. 
Nu hade man fått »nys» om att en ko fanns till salu i Djura byn 
Gråda. Mor och jag gick dit och om jag minns rätt var det med 100 kr 
på fickan. Gick gjorde vi väl ej hela vägen. I nedre Gräv fick vi en 
Gagnefskarl att ro oss tvärs över älven strax ovanför forsen. »Tänk 
om han skulle råka tappa en åra» tänkte jag, men vi landade på önskat 
ställe. Efter en stunds parlamenterande om kons ålder, mjölkådror, 
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mjölkspegel, kalvställning, härkomst och pris, följde så »Krusa», ja 
så hette kossan, motvilligt med den krokiga vägen över flottbron 
mellan Väster- och österfors hem till Ål-Kilen. Det fanns ingen bro 
över älven vid Marielund då. Denna tillkom först på 1920-talet i sam-
band med dammen, som reglerade vattenståndet i Siljan. Men gam-
mal i gården blev inte det nötet. Vi skulle ännu en gång få en på-
minnelse om hur riktigt husdjurskonsulenten hade, som alltid fram-
höll vikten av ett planmässigt avelsarbete inom husdjursskötseln. 
Ständigt och jämt tjatade han om att man skulle ta påläggskalv 
efter sin bästa ko, med stambokförd tjur som partner. »Har man 
ingen högmjölkande ko själv, köp då kalv från en kontrollerad be-
sättning» brukade han uppmana till så ofta tillfälle gavs. 

På eftersommaren, så snart det börjat växa >>anngro» på lindorna, 
skulle kor och ungdjur tjudras. Helst band vi våra fyra kor efter 
kärran. Ungdjuren ville ogärna gå bundna att börja med, varför en 
påfösare ledde dem i grimma bakom korna. På vagnsredet låg alla 
tjuderstakarna, som huggits ut ur grovkvistiga granar, och trä-
klubban, som man drev ner staken i marken med. Fanns ej dricks-
vatten i närheten var en utrangerad 50 liters kruka fylld med vatten, 
samt en hink att dricka ur, också med på vagnsredet. Ungstoet skulle 
också vara med och bands med grimskaftet fast vid vänstra selpin-
nen. Första gången den unga Freja stod tjudrad tog hon ett språng 
rätt ut då tjudret strök mot bakbenen. Två stakar hade slagits ner 
i lindan, tjudret som var nytt höll, men fålen tumlade på rygg då 
tjudret sträcktes. Efter den kullerbyttan var Freja tämjd och kände 
noga och försiktigt efter hur långt kättingen nådde i cirkeln. 

Rågåkrarnas gula färg skilde sig nu tydligt från omgivande grö-
dor. Här och var sågs ett fält där rågen lagt sig efter marken, dels 
beroende på för rikligt med utsäde och ensidig gödsling med kväve, 
men också på det åskregn, som drog fram över byn just som axen 
börjat få sin tyngd och början till mognad. Våra egna åkrar hade 
klarat sig relativt bra tack vare allsidig gödsling och utsäde med 
s. k. Vasabarn, som än så länge, innan sorten hunnit korsbefruktas, 
var stråstyvare än inhemsk utbrukad sort med långt och svagt strå. 
Vid rågskärningen hade moster Sara lovat hjälpa till med upptag-
ningen. Far hade starka armar och kunde, om ej ledigt, så dock hjälp-
ligt hålla sig undan i slaget med sin femkvarters långlie och två 
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energiska upptagerskor i hälarna på sig. Jag försökte också med lien 
men kände strax att armmusklerna var för svaga. Jag lyckades ej 
heller lägga strängen bra nog åt kvinnfolken, utan allt snärjde ihop sig 
och det värsta av allt — rågaxen låg där avskurna från strået under 
halmen. Bättre kunde jag med att hässja rågbanden, räfsa efter och slipa 
liar. Systern skötte om förplägnaden åt både folk och fä och vid helg-
målsringningen i Gagnefs kyrka lördag kväll dagen före 12:e söndagen 
efter trefaldighet var sista rågkärvarna uppslängda på hässja. Kyrk-
klockorna, ja dem hörde vi ganska ofta från både Djura och Gagnef 
men aldrig från Ål, där vi egentligen hör hemma efter vårt jordeliv. 
Både Djura och Gagnefs kyrkor äro oss dock båda två närmare i 
geografien. Några höga berg och djupa skogar, liksom norrut, tar ej 
heller bort klockornas klang söderifrån. Terrängen över åkrarna mot 
Gagnef ligger ljus och öppen och mången har verkligen förundrat sig 
över varför vår by ej i forna tider lagts till Gagnefs socken. 

Rågsådden i Kilen hade utprovats böra ske omkring 20:e augusti. 
Brodden hann då utvecklas till vinterhärdighet. Sådde man tidigare 
var det fara för allt för riklig bladmassa, som kunde ruttna och för-
kväva plantan. Dock kunde man motarbeta alltför frodig växlighet 
genom att på hösten harva i fältet och glesa ut beståndet. Årets trädor 
låg nu lagom fuktiga och väl beredda för sådden som skedde den 23:e 
och 24:e. Om jag nu skulle beskriva hur förberedelserna och själva 
sådden tillgick, får jag först erinra om den under hela försommaren 
ideligen återkommande bekämpningen av ogräs genom harvning och 
åter harvning. Var det alltför ogräsbemängt var det även rådligt att 
en gång byta ut harven mot plogen. Gödseln passade man helst på att 
sprida före höslåttern då man hade gott om tid. Gödseln plöjdes helst 
ned. Längre tillbaka i tiden, har jag minne av att man bara harvade 
i gödselkokorna, men det lyckades sällan att få dem helt gömda, utan 
en del följde med råg- och höskörden hem tWbaka i efterräfs och hö. 
När man nu plöjt ner dyngan kom fjäderharven efter och kördes 
tills fullgod såbädd erhållits. I denna slängdes handels- eller påse-
gödseln ut, jämte utsädesrågen. Bönder som ägde såmaskin sådde 
även de sin råg för hand, då de påstod att utsädet kom för djupt i 
jorden efter maskinsådd. Efter handsådden företogs en lätt över-
harvning. Rågkorn som ej blev gömda i myllan kunde likväl gro och 
bilda planta, då jorden behöll sin fuktighet med litet regn någon dag 



BONDENS ÅR 1913 103 

efter sådden. Vältning efter sådden förekom ej. Denna höst sådde 
far ut 7 fjärdingar råg, vilket motsvarade 93 kg. Av tröskrapporten 
året efter finner jag att den 7 sept. tröskades 1246 kg råg. Den gången 
var jag ej med. Första världskriget hade då börjat och jag vistades 
som mobiliserad på Kungl. Dalregementets 12:e kompani under kap-
ten Nathorst med den riksbekanta överste Björkman som regements- 
chef. 

Ännu var det en arbetsvecka kvar i augusti månad. Ärthalmen i 
grönfodershässjorna kändes ännu ej riktigt genomtorkad, varför 
måndagen ägnades åt diverse göromål hemma vid gården. Och det är 
nästan otroligt så många olika saker och ting det finns att ordna med 
och hålla i brukbart skick i ett jordbrukarhem. Så nog kan man med 
skäl tala om »den fulla sysselsättningen», men lönsamheten det är en 
annan sak. På tisdagen rådde friska vindar och då åkte det torkade 
grönfodret in på ladugårdsskullen. Då vi hässjade upp den färska 
fodermassan gafflade vi på så att det var fråga om att både stänger 
och krakpinnar skulle knäckas, men nu hade det torkat ihop så det 
gick att lasta två hässjor foder på samma lass. Av torkat klöverhö 
kunde vi lasta 4 hässja men av timotejhö blev det fullt lass av endast 
en hässja. 

Den först sådda havren på sandbacken i Ängan stod nu brådmogen 
och halvtorr. Strået var tillika så kort att det var otänkbart kunna 
binda kärvar vid skördandet. Ingen annan råd fanns än att köra över 
med slåttermaskinen som på en hölinda och sedan handräfsa ihop 
alltsammans för hässjning som vanligt efterräfs. Följande dag hade 
far lovat en ofärdig granne att köra dennes häst och maskin, medan 
de skördade en av sina havreåkrar. Själv höll jag på med att reparera i 
rovkällaren. Fredagen ägnades helt åt havreskärning på Nolåkern och 
Pussveden. Där stod säden redan guldgul med tyngda ax. Moster 
kom till hjälp och vi hade alla fullt opp hela dagen med att binda kär-
var av de hopar, som far lade av med jämna mellanrum från grinden, 
som monterats på slåttermaskinen och med vilken han varvade fältet 
runt, runt. Ingen självbindare fanns då i byn, varför varje familj fick 
själv binda sin säd, byta sig till hjälp hos en granne eller skaffa lejda 
binderskor. Havreskärningen fortgick så vartefter som de skilda 
havrefälten hunnit mogna och avslutades den 10 sept. Efter fredagens 
havreskärning låg nu kärvarna spridda över havrestubben och jag 
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hade göra halva lördagen med att sätta alla havrebanden på snes, 
sedan mor och dotter lagt ihop till s. k. snesskoar (högar av sädes-
band) med tio band i varje. Efterräfsningen gjorde mor och dotter, 
då inget annat brådskande förelåg. 

Far hade tidigt på morgonen lånat en häst och börjat parplöja en 
treårslinda, men den först skurna rågen var torkad i ax och halm 
fastän den varit skuren och hässjad i endast åtta dar. Tio dar beräk-
nade man för rågtorkning, men inget regn hade fallit under veckan 
och man var högst angelägen få brödsäden under tak utan grodd-
skador; därför upphörde plöjningen vid tolvtiden. Samtidigt hade jag 
stökat undan med havresnesningen och så tog rågladningen vid och 
pågick till sent på lördagskvällen. Den sist skördade rågen kördes in 
den 3 sept. Även den tung i axen och utan groddskador. Inkörningen 
gick raskt undan, då vi kunde lassa väldiga lass på fyrahjulsvagnen. 
Annat var det i min barndom. Då hade far en smal ladningsvagn på 
ett par kärrhjul. På denna vagn blev det fullt lass av endast 8 rågsky-
lar. Hälften av lasset spretade framåt med rotändan mot hästrumpan 
och den andra hälften bakåt. På mitten bands lasset åt med ett tagel-
rep. Men på gropiga vägar hem från skogsgärderna guppade och 
slängde det hit och dit så att lasten ibland försköts som på ett have-
rerande fartyg. En gång stjälpte kärran med råglasset och drog omkull 
hästen. Far gick brevid och höll tömmarna med vänster hand. Med 
höger hand höll han ett fast grepp i vagnen och sökte mildra kräng-
ningarna men förgäves. Ett under att han ej blev under. Jag satt 
högst uppe på lasset och blev kastad in bland granbuskarna vid sidan 
om Tornhedvägen på prästskogen. Far klarade efter mycken svett 
och möda så småningom upp både häst och lass, men spillsäden växte 
tätt på platsen för haveriet sommaren efter. 

September 

Havreåkrarna stod nu gula i halmen, varför det var att passa på 
med skördandet alla tider då väderleken var gynnsam. Redan den 
10:e i månaden var all havre skördad. Där halmen var kort sattes 
kärvarna upp på snes. Längre halm gick det att hässja, men då måste 
ett brott göras på varje kärve för att den skulle kunna ligga kvar över 
roan (stången) i hässjan. Inom den uppgivna dagen hade vi även 
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hunnit skörda den till höfrö sparade klöverlindan. Detta arbete 
måste ske strax efter ett regn, annars gick de små och dyrbara klöver-
fröna förlorade under arbetets gång. Far ville gärna och ofta påminna 
om att handskas försiktigt med höfröhalmen. »Fröet är dyrare än 
smöret», framhöll han och detta var ju så riktigt. 

Regnvädersdagar och förmiddagar då dimman ej ville skingras 
var det att plöja i par om lån av häst gick att ordna. De nya Arvika 
brytplogarna med sin skumrist var ju utmärkta redskap. Och så lätt-
harvat det blev om våren, då skumristen vänt ner varje liten gräsrot. 
Men nog måste det vara två hästar för en sådan plog och detta klara-
des i de flesta gårdar genom lånbyte av häst, där man ej hunnit skaffa 
sig en andra dragare. För ett hästdagsverke i plogskacklarna var pri-
set kr. 1: 50. En annan dag gjordes en kvarnresa till Hälgbo för att 
mala råg som var kvar av förra årsskörden. Mjölet 425 kg sålde far 
bort på hemvägen från kvarnen till en handlande i Insjön för 18 öre 
per kg. i utbyte mot varor allt efter behov och åtgång. En pårkdag 
(dag för insamling av mossa) i skogen blev det även tid med då vi, 
med lejd hjälp, arbetade ihop och körde hem sju lass strö. 

Den 12:e september var jag inkallad till Dalregementet för att 
fullgöra andra årets repövning. Både Leksands- och Ålbeväringar 
samlades alltså nere vid Insjöns gamla station och åkte gratis till 
Falun, där vi erhöll vår utrustning och hade en tids övningar i om-
givningarna. Senare fick vi marschera till Rommehed, där fälttjänst-
övningar hölls samt i Gustafs och Skedvi socknar. I slutet av månaden 
blev vi transporterade i hästfinka ned till Sparrsätra station i En-
köpingstrakten. Där hade flera regementen sammandragits och så 
lektes det krig både natt och dag. Maten fick vi laga till åt oss i jord-
gropar, stundom under mörka och regniga nätter. Köldgrader var det 
också och nattkvarteret, de få gånger vi då fick vila, var på en f oder-
skulle i utbredd halm. Hu, vad jag frös. De nätterna glömmer jag ej. 
Avlöningen under regementsmötena hade höjts till 50 öre om dagen, 
men under den fem månaders rekrytskolan hade vi 25 öre om dagen. 
För den tolvskillingen köpte jag i regel kaffe med dopp på soldathem-
met. 

Den 13:e, som ju lär vara en olycksdag, kalvade vår stambokförda 
ko Krona R.K. 0367 och mitt på blanka dagen utan någon barn-
morska. Kalven en lovande rödkullekviga stod redan på alla fyra och 
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diade sin mor då upptäckten gjordes. Krona var en bra ko, med den 
tidens mått mätt. Hon mjölkade detta år 3015 kg. mjölk med 113 kg 
smörfett. 

Mitt i all brådska var det en gammal kund i Gagnef, vars vedbod 
var tom, som ville att far promt skulle skaffa honom en kas ved. Torr 
ved hade far i skogen och det var inget annat val än att köra ner med 
veden, som kostade köparen Kr. 6: 75. Tur var det väl att tröskför-
eningen i byn hade tre fat motorfotogen på stationen, som kunde tagas 
på som bakfora hem och därmed berika portmonäen med ännu en 
riksdaler. Hemkommen var grannen emot och ville byta tröskhjälp 
följande dag, då det för honom var nödvändigt tröska undan råg-
skörden och skaffa plats i ladan åt vårsäden. Detta hade far inget 
emot. Han bjöd till och med ut dottern att hjälpa till i bandgolvet. 
Erbjudandet accepterades tacksamt, då det som i de flesta gårdar 
behövdes 12 å 13 personer, där man hade lång väg att frakta undan 
halmen. Det fanns inga halmfläktar då. 

Ännu den 18 september stod potatisriset ofruset och kålgrönt. Ef-
ter gammal vana från foderbristens år måste allt ätbart tas tillvara. 
Det var ju även högst sällan frosten ej hunnit förstöra bladmassan, 
nu då potatisen skulle grävas upp. Man åkte därför ut till Ångan där 
potatislandet var, med korna bundna efter åkdonet som vanligt, ett 
dussin liar och övriga handredskap samt mat och kaffe för hela dagen. 
Bara tre personer var man nu att hjälpas åt med att bärga den saftiga 
grönfodermassan, men efter en arbetsam dag satt potatisriset snyggt 
och välbärgat på två hässjor till torkning. Något så lönlöst arbete 
som att skörda potatisblast tyckte både far och jag att vi knappast 
kunde hitta på, då vi långt fram i oktober körde hem skörden. Pota-
tisriset hade under torkningsmånaden dels frusit och dels torkat ihop 
till rakt ingenting. Allt som sattes upp på de då så saftiga hässjorna 
hade vi nu gott kunnat frakta hem i gödselflaken på en endaste gång. 

Redan dagen efter undanskaffandet av riset satte man igång med 
potatisupptagningen. Ej med några rationella hjälpmedel. Far tog 
häst och plog och vände upp och ner på drillarna. Sedan kröp sex 
personer i bredd med var sina två fåror och hamsade och grävde upp 
»Birgittorna». Potatisen slängdes i tre framförvarande vidjefat, som 
flyttades undan en bit vartefter man grävde sig inpå. Fyllda tömdes 
de i gödselflaken som rymde 500 kg. Med denna arbetsstyrka beräk- 



BONDENS ÅR 1913 107 

nade man hinna ta upp två flakar potatis på en dag. Hemkörd backa-
des kärran emot uthusväggen och där släpptes skörden genom trum-
man ner i potatiskällaren. Småpotatisen skildes ifrån redan under 
upptagningen i medhavda hinkar, som släpades med, vartefter som 
man kröp fram i åkern. Från hinkarna tömdes potatisen i säckar som 
fyllda slängdes upp på de bräddfulla flaklassen för hemtransport. 
Dottern i gården passade en av upptagningsdagarna på att fylla 
20 år. Om det blev någon extra förplägnad inne i Ängsladan vet ej jag 
som ju var i Rommehed. En tretår både på förmiddagen och efter-
middagen samt en extra slurk efter middagsmålet lär väl ha spende-
rats. De hjärtligaste lyckönskningarna torde nog ha kommit från 
evangelisten i baptistkapellet. Upptagningen pågick i tre dagar med 
sammanlagt 18 dagsverken. De lejda kvinnfolken betaltes med 1 kr. 
per dag samt mat och kaffe. 

Genast som potatisen kommit i källaren tyckte far att den inkörda 
höfröhalmen borde slagtröskas. När man maskintröskade höfrö på-
stod han att det gick alltför mycket frö till spillo. Sara-moster lovade 
hjälpa mor med slagoma och så lät det dunk, dunk, dunk, dunk från 
ladan i en och en halv dag. Och sedan hoppades far att vartenda frö 
hade tagits tillvara. Detta var nog sista gången »slagdängorna» kom 
till användning på vår loge. Men kvar som ett minne är de, i den bod 
jag reserverat för antika saker och som döpts till »Antikboden». 

Under tiden för tröskningen var A. Johansson, skogspatronen från 
Mårtsbo, här i byn och hälsade på hos sin bror. Han kom också för 
att tacka far för i vintras, men då satt far högt uppe i kronan på det 
gamla piironträdet och ruskade i grenarna allt vad han förmådde. 
Johansson fick då smaka på av syltpäronen och erbjöd sig köpa med 
till Gävle av det som kunde avvaras på villkor att han fick hästskjuts 
till stationen med frukten. Av päronen plockades så 140 liter ner i ett 
par säckar, som slängdes bak på åktrillan, och så kuskade man iväg 
ner mot Gagnef med päronen. En tiokilos låda med frukt adress 12:e 
komp., Rommehed, St. Tuna blev samtidigt polletterad på avsänd-
ningsmagasinet. 

Mellan den 22 och 30 i månaden kördes havreskörden in i ladan. 
Denna var efter sin ombyggnad år 1904 rymlig och bra att köra in i 
med de största lass. Man behövde ej heller tröska undan höstsäden 
för att få plats för havreskörden så som man måste göra hos gran- 
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narna. Och när man räknat in 23 lass då var årets skörd under tak, 
undantagandes rovorna som kunde tåla några graders nattfrost men 
ändå växa och frodas fram till den helige Mikaeli dag. 

Oktober 

Nu var det dags att ta upp rovorna så att det ej skulle gå som förra 
hösten då de frös fast i åkern. Första och andra dagen ryckte man upp, 
blastade av och körde hem 38 flaklass. I den större källaren fanns 
plats för 23 och i den mindre tippades ner 12 lass. Resten lades upp för 
omedelbar konsumtion. Tredje dagen lade man ner 22 lass i stukor på 
åkern och därmed var årets sista skörd räddad, undantagandes efter-
plockningen i potatislandet, som gjordes strax efter rovupptagningen, 
då man både harvade och plöjde igenom åkern. Hur försiktig man 
än var vid grävningen blev en del potatis kvar i jorden, men nu kunde 
man genom denna efterskörd rädda de allra sista knölarna. 

Samma dag kom meddelande från järnvägen att far hade en kaffe-
bal att hämta. Han tog då, liksom när fotogenen hämtades, en kas 
ved med på kärran till Gagnef och sent på lördagkväll höll far och 
närboende grannar på att väga itu och fördela de många kaffebö-
norna som tillsammans vägde 73 kg. Kaffesäcken var avsänd från 
södra Kungsgatan i Gävle. På söndagen vill jag tro att kaffepannan 
hölls varm mest hela dagen hos dessa Kilsbor och kaffevänner. Och 
den 7:e, alltså på Brittadagen, var det stor kaffebjudning hos slöjd-
och söndagsskollärarhman, som då hade namnsdag men samtidigt 
kunde fira sin 45:e födelsedag. 

Redan på måndag morgon hade far åter ärende till Gagnefs sta-
tion. Denna gång i åktrillan. Nu var det med sin svågers hustru och 
två barn som då startade hemifrån Kilen på väg till sin make i U.S.A. 

Nog var skörden redan bärgad under tak men likväl räckte göro-
målen till både sent och bittida. Plöjning av lösåker måste ske varje 
dag om lånehäst fanns att uppbringa. Man var redan mer än en vecka 
inne i oktober och plogen kunde frysa fast vilken natt som helst. 
Gamla lindor som var i tur att plöjas upp klarade sig längre för 
frosten än stubbåkrarna och sparades därför längst. Det man fruk-
tade inträffade natten till den 10:e. Plogen satt stadigt fast där den 
lämnats kvällen före. Tjälen gick dock snart ur marken och höst- 
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plöjningen kunde avslutas den 18:e. De dagar plogen satt fast blev 
det att köra undan hässjevirke från gamla lindor, som var i tur att 
brytas upp, och flytta virket till med höfrö igensådda stubbåkrar, 
och så att köra gödsel för nedplöjning på nästa års rovland. 

Åls missionsförening hade sitt sedvanliga tvådagars *Mecksmäss»-
möte den 12:e och 13:e okt. De dagarna tog de flesta människor, som 
hade möjlighet därtill, ledigt från det vardagliga. Om det var för att 
odla sin själ låter jag vara osagt. För mig, och säkert för många fler, 
verkade dessa dagar att vara verkliga marknadsdagar. Nu slumpade 
det sig så att den andra missionsdagen hade vi muckat, dvs, lämnat 
in lumpen på regementet i Falun. Då jag så, med min väska i handen, 
från stationen nere vid Insjön kom upp till bien får jag se fars gula 
åktrilla inne på Back 011es gård och då visste jag genast att jag fick 
åka med hem. 

Morgonen efter var civila blåstället och storstövlarna påtagna för 
gödselarbeten i ladugård och stall, för rengöring i lada och härbren 
till tröskningen och så skulle grisen slaktas. Janises Per från kyrkbyn 
i Gagnef kom och utförde slakten. Skållvattnet stod redan och små-
kokade. Bockar och stege var iordningställda. Även skopa och hink 
med visp att taga blodet i var tillhands. Det gällde att samla upp till 
sista blodsdroppen för paltbrödsbakning eller blodpudding. Men 
fläsk i vilken form det vara må, det har jag aldrig haft smak för. 
Däri är jag helt på samma linje som judarna. Att folk kan smaska 
och äta svinfötter, ja till och med sätta fram ett svinhuvud på jul-
bordet, det tycker jag är både otäckt och hedniskt. Men tycke och 
smak är ju olika. Den ena halvan av den slaktade grisen behölls i 
hushållet och saltades ner för att bli färdig för basturökning i god tid 
före jul. Den andra halvan kördes upp till en handlande i bien och 
byttes bort mot varor räknat efter 1 kr. och 5 öre per kg. fläsk. 

Onsdagen den 15:e kom telefonbud till Kilen om att elden var lös i 
bien i Erik Bergmans ekonomibyggnader. Kronolänsmannen hade 
sagt till om hjälp med släckningsarbetet. Och det blev att »hals över 
huvud» ge sig av till brandplatsen för en och var som ej hade laga för-
fall. Det fanns inga effektiva brandsläckningsbilar då med långa 
slangledningar, utan allt folk som kom tillstädes kommenderades att 
ställa in sig sida vid sida mellan brandstället och närmaste källa för 
langning av vattenfyllda hinkar. Detta kallades för »att stå i vatt- 
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armen». Kvinnor och barn som ej orkade med vatten i hinkarna 
ställde upp i en arm för sig som backade tomhinkarna tillbaka till 
källan. Min far var långt borta i en utäga och plöjde och kunde i en 
hast ej ges bud, men jag kastade mig på cykeln och åkte upp. Hela 
uthuslängan stod då i brand och jag har aldrig förr eller senare sett ett 
sådant bål. Nog var det ruskigt se på när Gagnefs gästgivargård 
brann ner som ett korthus, men det var ändå ingenting emot branden 
i Holen hos Bergmans. Hela den långa längan byggnader strök med 
och brandvakt hölls hela natten efter. Av vakten var det fem man 
bara från Kilen. 

Tröskning pågick varje dag ute i byn och det blev för både min 
syster och mig att hjälpa till både här och där i gårdarna för att byta 
till oss hjälp igen av minst tiotalet personer. Till gårdar, där man 
hade hälften så mycket att tröska som far hade, fick vi gå två perso-
ner men fick endast en igen. Snart var det vår egen tur att få trösk-
maskinerna till gården. Tröskningen pågick alltid i tur och ordning 
gård efter gård. Den ena hösten började man längst upp i byn, den 
andra hösten åter i den nedersta gården. Ingen borde bli missgynnad. 
Det var endast i nödfall man fick tröska innan det var ens egen tur. 
Om man t. ex. kört in för sur säd, så att denna börjat ta hetta och 
risk för självantändning förelåg. 

Förra hösten hade mina föräldrar mycket råg att tröska och det 
låg ännu råg kvar i härbret av fjolårets skörd. Att spara råg år från 
år var ej rådligt. Malfjärilen kom då och lade sina ägg i brödsäden 
med påföljd att rågen endast dugde till grismjöl. Handlanden Berg-
lund på övre Heden hade än en gång lovat köpa det mjöl som far 
kunde avvara. Därför blev det nu att sopa rent i rågbingen och köra 
till Hälgbo kvarn och få rågen mald. 510 kg. befanns det vara då 
handlarna vägde in mjölet, för vilket varor erhölls räknat efter 17 öre 
per kg. mjöl. 

Redan på e. m. dagen efter kvarnresan var vii tur att tröska höst-
säden. Enligt tröskningslistan blev det allt som allt 1628 kg. Följande 
dag tröskades havren, som uppvägdes till 6062 kg. Något korn hade 
vi ej i år. I härbret fanns det ännu korn och mjöl kvar till 365 kvälls-
grötmåltider. Att odla vete ansågs för osäkert med de sorters utsäde 
som då fanns att tillgå. Utsädet till den nu skördade rågen var im-
porterad Vasaråg. Efter tröskningen i vår lada blev det en halvdag 
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potatismalning nere vid källan. Hela nedre delen av byns jordbru-
kare kom då med sina såar rentvättad potatis för att få dessa sönder-
rivna till en med vatten blandad simmig massa, varur man sedan 
arbetade sig med silning och vattenbegjutning fram till det rena krit-
vita potatismjölet. Potatismalning skedde varje höst på vår gård, 
då här fanns obegränsad tillgång till de stora vattenmängder som be-
hövdes för proceduren. Ehuru vi själva nu fått tröskat återstod en 
hel del tröskningsarbeten, eftersom vi erhållit hjälp liksom i förskott 
från gårdar som tröskade senare. Nu var det far och dotter som turades 
om med hjälp åt grannarna, då jag liksom föregående höstar fått 
kontorsarbete hos Åhlén & Holm. 

Tröskningsmetodema ha förändrats högst betydligt bara under 
min tid. I mina barnaår var det ej alls ovanligt att man slagtröskade 
sin årsskörd. En till byn inflyttad bonde hade skaffat sig en s. k. 
hästvandring. Denna inrättning tyckte jag var en verklig Polhems 
uppfinning, som jag ej känner mig »kapabel» att beskriva. Men hästen 
som gick i sin cirkelrunda bana, med en karl som påfösare, var driv-
kraften. Genom kuggdrev av träpluggar och en lång drivaxel, även 
den av trä, påverkades ett lilleputtröskverk inne i ladan där man 
nödtorftigt kunde riva loss kärnan ur halmen. Gick hästen i sakta lunk 
ville tröskan nästan stanna, men fick »kampen» där ute ett rapp av en 
mjuk rönnpiska över gumpen, ökade tröskan inne i ladan upp farten 
någon minut, och så ett nytt rapp dagen i ända. När Polhemsskapel-
sen var utnött i träkuggarna, byttes denna ut mot en vandring av 
järn som kallades klossa. Hästen var fortfarande drivkraften. Sam-
tidigt med denna havremotor pustade och stånkade en jättetung 
ångmaskin i de andra gårdarna. Omkring 1909 eller —10 bildades 
tröskförening vars livslängd varade några få år, och då var det en 
otymplig och svårstartad Bolinders fotogenmotor som satte snurr på 
tröskan. Efter denna var det omväxlande traktordrift /Ford/ eller 
en gammal personbil med förlängd drivaxel och remtrill (-hjul) som 
ambulerade i byn, tills man äntligen vid slutet av första storkriget 
hade elkraften att tillgå. Var den tröskade säden alltför sur och rå att 
lägga in i härbrät, torkade man denna på lavarna i någon rökbastu, 
som ännu stod kvar, och var i bruk för torkning av malt och linspånad 
samt för rökning av kött och fläsk, litet både här och var i byn på 
brandsäkra platser, Ja, så tröskade och torkade man sin spannmål 
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då jag började göra mina iakttagelser och i höstas 1958 sedan jag 
slutat med mitt bonden i körde man över åkrarna med skördetröska 
och torkade sin säd i silo vid järnvägsstationen i lantmannaförbundets 
regi. 

Sista söndagen i månaden var det kyrko- och kommunalstämma. 
Det var först fem år senare kommunalfullmäktigeinstitutionen /långt 
ord/ infördes. Nu hade varje man över 24 år i princip rösträtt. Kvinn-
folk hade där ingenting att säga till om, men gubbarna över lag desto 
mer. Om det var vid detta tillfälle man avhandlade Kilsbornas ute-
stängande från skolhuset med sina sammankomster av olika slag, 
låter jag vara osagt, men ett är säkert: nästa år vid denna tid var det 
bommat och stängt. 

Ännu var det fem arbetsfyllda dagar fram till Alla Helgons dag 
och dessa utnyttjades som följer: Allra först var det fars tur att nu 
frakta upp byns ihopsamlade smörbyttor till Bergmans affär och 
alltid passade handlanden på att sända varor av allehanda slag, från 
tändstickor till fotogenf at, från pressjäst till vetemjölksäckar, med 
ned till affären i Kilen och alltid fick forkarlen lön för mödan. En 
annan dag var det legokörning åt en änka i byn, där hennes pojkar 
ännu var minderåriga och ej anförtrotts köpa och köra en häst. Tredje 
dagen skulle byfolket ut på Ålheden och sätta om de gamla telefon-
stolparna som en och annan börjat ramla in i skogen eller ut över 
vägen. Det var bara att gräva en grop intill den gamla stolpen, hugga 
av stolpen vid marken och sänka ner den i den nya gropen. Den 
halvmillånga ledningen över skogen var ju byns egendom och måste 
av byalaget underhållas. Risken var ju ej så stor om en stolpe med 
sina trådar skulle ramla ut på vägen. Ingen färdades fram fortare än 
han kunde upptäcka och väja undan för hindret. Fjärde och sista 
dagen i sista oktoberveckan blev det litet av varjehanda hemma vid 
gården. Bland annat blev far och mor erbjudna en tre veckors papp-
gris. Kontant betalning behövde ej heller erläggas. Man skulle få 
skriva av 15 kr. på en viss skuldförbindelse bland min fars värde-
papper. Då mor hade kännedom om att man hos uppfödaren skaffat 
en mera avelsvärd modersugga än den förra, satte man en foderkorg 
på dragkärran och hämtade hem den lilla skrikhalsen. 
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November 

Den tjälskorpa som bildades i oktober i markytan hade nu tinat 
upp så att det gick att harva ner gödsel, som i dessa dagar körts ut, 
bland annat till nästa års potatisland. Vidare ägnades någon dag åt 
skogspårkning, samt sex lejda dagsverken, förutom eget arbete, åt att 
gallra och lägga ihop långved i skogen. En kvarnresa till kvarnen vid 
Grådafallen för malning av malt och för havregröpning kunde nu ej 
heller skjutas upp, och följande dag ställdes färden till Hälgbo kvarn. 
Handlanden Berglund ville åter köpa rågmjöl. Denna gång såldes 
alltså bort 245 kg. av årets skörd för 16,5 öre per kg. 

En skolkökskurs för unga ogifta fröknar pågick just nu i Gagnef och 
till deras kursverksamhet hade far lovat skaffa vedbränsle. Åtta 
kasar körde han ner och kommunen svarade för betalningen med 7 kr. 
per kas. En dag under fars vedkörning var en vandringsrättare där 
nere och höll föredrag i skolhuset. Det passade ju då bra att stanna 
till, sätta sig ner på skolbänken och inhämta nya moderna kunskaper 
i sitt yrke. En annan dag var jordbrukskonsulenten från Vassbo här i 
Kilens skolhus och pratade om ladugårdsskötsel och just den dagen 
var det både regn och snöslaskväder, så man kunde gott och väl hålla 
sig inom hus och vägg. 

Den 18:e november var det kronouppbördsstämma i Åls nya kom-
munalhus och det var bara att lämna sedeln och betalningen till Måg 
Erik, som tog emot och lämnade fram skatt för hela byn. Fars krono-
debetsedel hade en summa på Kr. 13: 95 därav mantalspengar 80 öre 
för en man och två kvinnor, bevillning av jordbruksfastighet med 
8700 kr.s tax.-värde 6/10 öre per 100 kr. eller 52 öre, vidare: inkomst-
skatt kr 6: 60, skogsvårdsavgift Kr 3: 51, landstingsmedel kr. 3: 65, 
bidrag till skjutsentreprenaderna 26 öre, sjukvårdsavgift 1 kr. och 
till länets hushålln.-sällskap en frivillig avgift av 1 kr. Detta var allt, 
vartill kom 12 öre för debetsedelslösen. Jag hade också egen sedel. 
Den upptog mantalspengar, sjukvårdsavgift och lösen av debetsedeln 
med tillhopa 93 öre. Sådana var skatterna till kronofogden och staten 
år 1913. Några år tidigare hade jag tagit emot kronoskatten för hela 
byn och gjort upp listor, som lämnades fram till fogden vid uppbör-
den. Jag har några av dessa listor i behåll och som exempel på gångna 
tiders skattepålagor tar jag 1905 års lista och gör där ett utdrag. Av i 
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byn 43 skattskyldiga medborgare utkrävdes sammanlagt 359 kr och 
55 öre vilket gör i medeltal per person 8 kr och 10 öre. Den som hade 
den lägsta avgiften att betala var f. d. småskolläraren Björ E. Ers-
son med endast 15 öre. Högsta skattesumman i byn erlades av Skrivar 
0. Olsson d. ä. med 37 kr och 34 öre. Som nr. 2 kom Elg E. Olsson 
/inflyttad/ med 27 kr och 65 öre. God trea var ()mans And. Persson 
med 24 kr och 10 öre. Detta var de tre största penningmagnaterna 
men medeltalet var som sagt 8 kr. per skattskyldig. Min fars krono-
skatt var nämnda år Kr. 17: 10. Tar jag och ser efter i 1899 års lista, 
som min far hade hand om, finner jag där att Elg Eric Ersson /ej att 
förväxla med E. Olsson/ då hade den högsta kronoskatten i byn med 
hela 34 kr 66 öre. Ersson hade då ej hunnit skifta sin egendom mellan 
sina tre barn och var otvivelaktigt betydligt förmögnare än någon 
annan i byn. Det var hos honom som min far och farfar hade sina 
flesta reverser att dra ränta på. Farfar med 6 % och far med 5 %. 

De första åren jag var skattmas åt hela byn, var det ett par rum 
i hotellet nere vid Insjöns gamla station som var uppbördslokal. 
Trängseln i det ena rummet där de skattskyldiga uppehöll sig var 
fruktansvärd. I synnerhet för mig, som nyss hade slutat skolan och 
kunde gå rak under armarna på normalt vuxna människor. I det 
andra rummet satt fogden Hvasser samt länsman och fjärdingsman 
framför ett bord som skjutits mot dörröppningen mellan rummen. 
Det verkade som att jag var den enda i socknen som hade en uträknad 
lista att lämna fram från ett flertal personer. De skattskrivna kunde 
knappast ha varit flera från byarna omkring kyrkan än de, som träng-
des både ute och inne för att nu få betala sin egen tribut. Då jag änt-
ligen efter flera timmars köande /ingen tog någon hänsyn till en så 
liten parvel som Kilspojken/ sluppit fram till bordet fick jag beröm 
av fogden för min långa lista, som till punkt och pricka var på öret 
rätt uträknad och stämde exakt med bunten av debetsedlar och den 
penningsumma jag lade på bordet. Den fogden gillade jag skarpt. 
Det förstår nog en och var. 

Vid ett ärende in i ladan, där de oränsade höfröagnama förvarades 
i säckar, visade det sig att mössen gnagt hål på ett par av dem för 
att komma åt de små klöverfröna. Far slängde då upp säckarna på 
kärran och åkte upp till renseriet samt fick fröet frånskilt från ag-
narna. Fröpåsarna kunde sedan förvaras i stolphärbret, där det var 
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fritt från gnagare. Kassan tillät även litet extra åderlåtning. Sålunda 
köpte han sig ett par nya läderstövlar och en ny omgång skor åt 
märren. Hästskorna kostade endast kr. 1: 25. Som jämförelse nämnes 
att det hösten 1958 kostade Edvin Sander nära 50 kr att få sin häst 
med stora hovar skodd av en hovslagare. Skorna inberäknade. Men 
då vi /1913/ ju i regel skodde märren själva, blev det ej större kostnad 
än Kr. 1: 25 plus en 25 öring för 32 st söm. 

Dottern i gården, som nu börjat sitta och sy åt i konsten mindre 
förfarna fruar, fröknar och pigor mot betalning, hade strax innan valt 
ut en imiterad korkmatta att lägga på köksgolvet. Den fraktades nu 
hem bland höfröagnarna. Den stora fotogenkannan var också med 
till handlanden. I kannan blev det en tappning på 16 liter å 18 öre. 
Åtgången av lysfotogen var rätt så stor strax före advent, tyckte far, 
och därför var det bäst ta med hem så man ej behövde sitta och hålla 
skymning med spisellampan, innan man tände taklampan med sitt 
14 liniers glas och började sätta snurr på spinnrock och symaskin. 
Fenixlyktan i stallet och ladugården drog åtskilligt med olja även 
den både morgnar och kvällar. 

Nästa morgon var det söndag och Anders. Flaggan i topp och 
»kaffeduppa». Och på kvällen kom ett halvdussin barnungar, utklädda, 
maskerade och sotade, in i köket och tiggde sig till en eller annan 
godis. En mindre välkommen present hade ett brev på posten att 
meddela. Far hade i flera år varit livförsäkrad i Templarordens liv-
försäkringsbolag. Bolaget hade redan från början startat med ohåll-
bara stadgar och förordningar. över 300 kr. hade far hunnit betala in, 
men nu kom meddelande att livbolaget trädt i likvidation och att han 
nu hade rätt att utkvittera 23 kronor och 44 öre. Därmed var liv-
försäkringsbrevet av noll och intet värde. 

Sterset där vi bodde medan köket och kammaren målades, var en 
liten stuga som min farfar först byggde upp här på gårdsplatsen. I 
denna bodde man medan den större stugan timrades upp och in-
reddes år 1887-88. Här nere fanns både bakugn och en stor inmurad 
kopparkittel. I den kitteln bryggde mor svagdricka, kokade lingon-
mos, värmde upp vatten för klädestvätten och skållvatten då grisen 
slaktades. De gånger kalvar saknades i ladugården ystades skum-
mjölken i kopparkitteln och formades massan till runda ostar, men 
vasslan kokades till messmör i en stor fotgryta på den öppna spiseln. 
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Här nere ville min farfar gärna ligga och sova om sommaren. Här var 
det lugnt och svalt och flugor och mygg kunde hållas borta. Luffare 
och gårdfarihandlare kunde också få ligga över en natt där nere. Det 
enda som störde nattsömnen sades vara mössen, som sökte gnaga sig 
upp genom golvspringorna. I sterset satt far många mörka kvällar 
framför brasan och smorde in selar, grimmor och våra skodon med 
den här nere tillverkade skosmörjan. Tjogtals med björkriskvastar 
fabricerades också här nere av far och mor. Och icke minst viktigt, 
här bakades och gräddades varje kaka spisbröd. Men år 1915, då 
templama blivit portförbjudna i skolstugan, uppläts vårt sters till 
möteslokal. I skenet från en värmande brasa i spiselhömet och ett par 
stearinljus framme hos ordföranden och sekreteraren hade förenings-
medlemmarna många trivsamma kvällsmöten i väntan på den nya 
lokalens invigning vid nyåret 1916. 

December 
Det hade nu fallit så mycket snö att det gick att använda släddon. 

Men allra först måste märren skos om för vinterkörning. Vinter-
skorna var nyss hemköpta och det hela ordnades ganska raskt. Och 
så var det att börja med långvedskörning hem till gården de när-
maste dagarna. Som oftast följde det en julgran med hem längst upp 
på lasset. Det var ej bara vi som skulle ha juleträd. Varenda vedkund 
frågade om far kunde skaffa dem julgran. Och i de flesta fall lyckades 
det. Det gällde att alltid ha julgranshuggning i tankarna när man var 
ute och körde i skogen, och då var det en lätt sak att skaffa gran, om 
man redan på hösten sett var de finaste buskarna fanns. En kväll i 
veckan satte vi oss alla i korgsläden och åkte upp till Insjötemplarnas 
24:e årsfest. Och det var festligt värre. Kvällen innan hade riksdags-
mannen, sedermera talmannen i andra kammaren August Sävström 
varit här i Kilens skolhus och hållit nykterhetsföredrag. Nykterhets-
mötena var välbesökta och livaktiga. I dagbok från år 1913 har jag 
bl. a. antecknat att efter ett sådant möte i skolstugan var vi 20 by-
pojkar samlade nere vid skolans grindhål. Av hela klungan pojkar 
var aderton templare, men de två övriga fulla som svin. Den enes 
far kom då förbi /jag vill tro att han var ute och sökte efter pojken/ 
såg sonens ynkliga tillstånd och tog honom under armen och ledde 
hem den beklagansvärde. 
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En följande morgon när mor drog upp rullgardinen befanns det 
vara snöslaskväder ute och detta varade hela dagen. Det blev alltså 
en inomhus- eller kojdag. Men inte behövde man ligga i sängen och 
dra sig för en sådan sak. Gamla skor behövde halvsulas och snyggas 
upp och i ladugården och stallet passade man på med storrengöring 
sådana dagar. 

Följande vecka var det åter bra uteväder. Nu var det mesta undan-
stökat som hade med jordbruksdriften att göra och då kunde far leja 
en karl, som var med i skogen och gallrade och högg långved, som 
kördes hem på vedbacken. Det egna vedbehovet var nog snart fyllt, 
men hade man långveden hemma vid gården, passade det bra att 
hugga upp kastved till försäljning på tider då det passade. En föl-
jande dag stod det en s. k. divan, sitt- och liggsoffa, vid Gagnefs sta-
tion som borde hämtas hem före söndagen. Så tyckte i alla fall går-
dens dotter som en dag tidigare varit till Borlänge och kompletterat 
det gamla möblemanget med denna nyskapelse för det tidigare iord-
ningställda finrummet. 

Sent på kvällen samma dag visade en av korna, Docka hette hon, 
tecken på att kalvning var nära förestående. Mor fick så gå ut och in 
och vakta till över midnatt. Först fram emot tvåtiden var kalven 
släpad in i kätten och torkad ren och torr med halm. En kvigkalv var 
det också, så som man önskat, då modern, som var dotter till bästa 
kon Krona, även hade goda mjölksiffror. 

Man hade nu hunnit till mitten av månaden och då var det åter en 
dag med snöglopp. Nu passade far på att hos grannen, smeden, få en 
hel del grejor smidda och reparerade i dennes smedja. Järnspett och 
korp vässtes och härdades, söndriga timmerkedjor länkades ihop, 
hästskor vässtes upp på nytt, skakelsporrar likaså. Grannen i väster 
kom samma dag hem med ett premierat ungsto Silver Sessan, som 
han köpt i Rättvik. Grannen hade en ovanligt fin näsa i fråga om 
hästkännedom. Många pengar kostade nog Sessan men inköpet lö-
nade sig stort i längden, då flera lovande föl under åren såldes bort 
efter sin mor Silver Sessan. 

Fram till den 20:e blev det så gödselkörning bort till utägorna, 
däribland Tallholsfallet och Åsgråda. Sommarens höskörd från Ås-
grådan hämtades också hem från ladan där borta. Något högst ovan-
ligt var det väl även att ösmyran frusit till innan snön kom före jul, 
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så nu gick det att redan den 22 fara upp till Tvärbacksveden efter 
slogmarkshöet som togs tillvara i somras. Den 23:e kördes ett stav-
rum ( = 11 kas) ved till Häradsbygden och dagen efter ännu ett stav-
rum ända till Leksands Noret (1,5 mil), där veden då betalades med 
14 kr. I en klädesaffär förvandlade så far de båda dagarnas ved-
pengar till en inköpt rymlig och tjock vinterkappa att ha i vardags-
lag vid färd efter långa vägar i kallt väder. 

Först i skymningen på julafton kom jag hem från mitt arbete hos 
Åhlén & Holm, där vi arbetat över varje kväll en tid före jul för att 
få iväg mängder av julklappspaket. Dock blev alla orderlistor som 
inkommit efter den 18 dec. oexpedierade till efter juldagarna. 

Julgranen stod ännu ute på gården och jag tog genast efter hem-
komsten och satte den i sin fot och så fick syster fortsätta med att 
sätta ljus och allt krimskrams i busken. Senare på kvällen var det så 
den obligatoriska lutfisken och risgrynsgröten på bordet, men vad 
man gav och vad man tog emot som julgåva, det är gömt i glömskans 
grav. 

Klockan två på juldagsmorgonen väckte oss mor över lag. Då hade 
hon redan gjort eld i spiseln, satt på kaffepannan, gått genom rum-
men och dragit upp rullgardinerna samt tänt två ljus i varje fönster, 
som vette åt byn och gårdarna. Nu skulle vi göra oss i ordning till 
ottan i kyrkan. Så snart vi gnuggat sömnen ur ögonen tändes ljusen 
i granen, som placerats så att så många grannar som möjligt kunde se 
dess strålglans från de olikfärgade stearinljusen. Lika hemtrevligt 
lyste det från grannarnas fönster, tills man låste ytterdörren och 
tände julblosset för ottefärden. Och så var det åter natt i byn. Klockan 
fem började ottesången, men man måste vara där nästan en timme 
tidigare för att få en bra plats. En timme minst åtgick hemifrån och 
till kyrkan. Vidare behövdes en timme efter väckningen för att hinna 
göra sig i ordning för avfärd. Korgsläden var iordningställd liksom de 
två julblossen., men hästen skulle ryktas och selas på, och så tillkom 
allt bestyr med klädsel och kaffe med dopp till. I selens okträn satt 
två små välstämda pinglor och högst upp på selkroken en förnicklad 
och välljudande skallra, stor som den största apelsin. En julottefärd 
vid några få graders köld en mörk julnatt, med fladdrande bloss litet 
här och var efter vägen, kantad med snötyngda tallar och granar, till 
musik av hästars klockor i alla tonarter både före och efter den egna 
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släden över den halvmila skogen — ja det var väl ändå de verkliga 
norrländska klockspelarna. En sådan morgon upplevd i unga år, det 
måste bli ett minne för livet. Stallrum för hästen hade Back 011e i 
Holen. Där bjöd man på värmande gott kaffe både före och efter ot-
tan. Hans fru var ju min mors kusin och 011e själv, kyrkvärd och 
hembygdsvårdande sockenpamp likaväl som hans granne och svåger 
tvärs över vägen kommunalmannen Åhlmans Olof Olsson. Dennes 
fru var även hon min mors kusin. 

Ej mindre angenämt kunde det vara i kyrkan en juldagsmorgon. 
Långa köer ringlar sig fram mot kyrkan både från öster och väster. 
På kyrkogårdsmuren kastar alla sina sista stumpar av blossen där de 
tillsammans bildar ett flammande bål. För varje gång någon slänger 
dit den sista resten av sitt bloss, flammar det till och ger sitt sken över 
de närmaste vårdstenarna och upp till den guldskimrande kyrktup-
pen. Det lyser värmande ur alla fönster. Ja ända uppe i tornets glas-
kammare fladdrar ett par ljus i varje fönster. Allt är ännu tyst och 
stilla inne i kyrkan, endast avbrutet av ett ständigt klappande i dör-
ren, upp och igen. Strax innanför dörren finnes långa rader med 
psalmböcker uppställda under årets alla tider. I dag är den sista bo-
ken redan tagen. Böckerna räckte ej till på långt när. Många av de 
äldre kvinnorna bar dock sin egen bok väl synlig i handen. I den var 
det höga tydliga bokstäver och i den var man liksom mera hemma. 
Där sitter också en ung flicka, tydligen med sin egen konfirmations-
bok i handen. Och där i närheten: en något äldre kvinna, så där mel-
lan de 20 eller 25 har också hon en liten nätt psalmbok i sin ring-
prydda hand. Jag gissar på en brudgåva av den vårdade mannen vid 
hennes sida. Kyrkvärdarna har nyss avslutat tändningen av stearin-
ljusen i fönster, kandelabrar, ljuskronor, omkring nummertavlorna 
samt på altaret, där alla ljusen i förening giva ifrån sig ett högtids-
mättat skimmer över blommor, prästens handbok och livets bok — 
Bibeln. Kantorn har just nu stigit upp på en bänk bakom den ena 
nummertavlan och plockar lugnt och säkert med nummerplåtar, 
svänger så helt om med tavlan, och se där har vi alla psalmboksnum-
mer för ottans unisona sång, ledd av orgelns brusande tonsvall. 
Samma procedur med den andra nummertavlan upprepas. Och så 
går organisten utför mittgången sakta och värdigt utan nervositet 
upp till orgeltramparen och sångkören, som också den intagit sina 
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reserverade platser intill orgelverket. Framme vid altarrunden är två 
höga granar placerade. Även dessa med många ljus i. Den ena av 
kyrkvärdarna håller nu på att tända granarnas nedersta ljus, medan 
den andra håller en flera meter lång stång, i vars översta ände ett ljus 
fladdrar och droppar stearin. Med ljuset söker han nu tända granar-
nas många högt sittande »Liljeholmare». Ibland tänder det omedel-
bart. Med ett annat ljus kan det dröja en god stund innan det lyser 
upp. Barnens ögon följer noga med och undrar om det skall lyckas. 
De sträcker på halsen, och i samma ögonblick ljuset tänder, glimmar 
det till i de pigga barnaögonen. Tiden går och där kommer prästen in 
genom den främre dörren, direkt från prästgården intill. Han går sakta 
och värdigt som en prelat anstår mot sakristian där kyrkvaktaren 
står och öppnar för sin herde. Sista plats på sista bänken är upptagen. 
Här och där står en barnunge så lång han är på bänken och blickar ut 
över församlingen och de många fladdrande eller lugna ljuslågorna. 
De gamla sätter på sig sina ögonglas, alla bläddrar i sin psalmbok och 
söker sig fram till nr. 55, harklar eller snyter sig, ja kanske hostar till 
ett par gånger för att få strupen klar just som någon försoven yng-
ling stiger in genom ytterdörren. Ringarna där uppe i tornet har då 
satt de stora klockorna i gungning. Menigheten lyssnar. Bing, bång, 
bing bång. Dörren smäller igen, men nu begynner orgeln sakta och 
lågmält intonera preludiet till Var hälsad sköna morgonstund. Kyrk-
folket reser sig upp i bänkarna och så brusar orgeln upp med tonerna 
till J. 0. Wallins femtiofemte psalm. Var hälsad. Unga sjunga med de 
gamla, nöjda höjda över tiden. Ottan fortgår så enligt handboken och 
gammal god hävd berikad av en manlig solostämma i »0 helga natt» 
samt kyrkokörens uppoffrande och uppskattade medverkan. 

På juldagens eftermiddag samlades så Kilsfolket, både gamla och 
unga, traditionsenligt i skolstugan för ett mera lokalt julfirande. Måg 
Erik var nu, liksom så många andra gånger ombedd att hälsa de när-
varande välkomna samt vara programledare. Han läste så dagens 
episteltext och julevangelium om »folket som vandrar i mörkret och 
får se ett stort ljus skina» samt om påbudet från den romerska kej-
saren att hela världen skulle beskattas och om vad som då hände i 
Davids stad i Jud&n. Byns många andra förmågor medverkade 
under julfestens gång med sång och musik. Ett välförsett kaffebord 
förhöjde trevnaden i sammanvaron liksom den strålande julgranen. 
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Annandagen tillbringade man helst i stillhet inom hemmets väggar, 
för såvitt man ej gjorde en kort visit hos någon av sina bygrannar. 
Husdjuren måste dock givas litet extra gott.  i krubban dessa dagar, 
liksom åt småfåglarna den kärva med havre gavs, som hela hösten 
varit väl bevarad på ett råttfritt ställe. 

Tredjedag jul var det både kommunal- och kyrkostämma med 
entreprenadauktion för anskaffande av vedbränsle till kyrkan och 
skolorna i socknen. Hur litet än gubbarna i allmänhet intresserade 
sig för socknens allmänna angelägenheter, nog skulle man vara med 
på vedauktionen. Det angick bönderna liksom mera direkt än att 
vara med och godkänna eller anmärka på gjorda statförslag. Vid denna 
tid begav det sig alltså att tillgången på brännved var oerhört mycket 
större än efterfrågan. Därför pressades priserna i den allmänna mark-
naden ner i rent bottenläge. Vid auktionerna ifråga som reglements-
enligt brukade hållas tredjedag jul utropades vedposter om cirka 
5 famnar /i senare tider i kbm/ åt gången. Till auktionen hade nu 
socknens skogsägare talrikt samlats och underbuden gavs utan tve-
kan om vartannat i den fullsatta nya kommunalsalen. Ingen hänsyn 
togs. Sålunda kunde jordägare från Oxberg bli utslagna av Kilsbor i 
vad det gällde skolved till Solarvet. Busmorsdelägare kunde lämna 
ved billigare i Hälgbo än där i byn bosatta bönder. Men så kunde det 
också hända att Kilsskolveden hade växt på Hols- He(d)- eller 
Tunstarutan. 

Döm tre sist dagan åv årä holl far å jä på mä tä gör i årning alt söm 
far skull ha mä sä tå skoj än ättär hälda. Kvinnfölkan döm laga kläan, 
strumpon å vantan å jol i årning då mat söm skull va mä tå skoks. 

Å sö varä-nt nö mer än här gånjän, fö nu ärä slut på årä å falut mä 
di här. 
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Register 

Sid. Sid. 
Januari  42 Juli  83 
Februari  54 Augusti  99 
Mars  57 September  104 
April  60 Oktober  108 
Maj  68 November  113 
Juni  75 December  116 

Msurne.  

Dans son exposé l'auteur traite du travail pendant une annee entiåre 
dans une ferme de grandeur moyenne de la paroisse d'Al, situee dans la 
partie septentrionale de la Dalåcarlie. La description s'appuie essentielle-
ment sur ses propres souvenirs et sur les notes de son journal au cours de 
Pann& 1913, dont les differents evenements et travaux tant en ce qui con-
cerne Pagriculture proprement dito que les soidisant « moyerus de sub-
sistance » secondaires, dans le pays måme ou ailleurs sont relates mois 
aprås mois et compares aux conditions de vie des ~rations anterieures. 
Il decrit avec realisme et sens critique Peclosion des temps modernes et les 
changements rapides survenus dans Pagriculture et dans Poutillage, dans 
Pelevage et la reproduction des animaux, dans la culture des plantes four-
ragårs, Putilisation des påturages, la laiterie, etc. en rapport avec l'intro-
duction des semeuses, des batteuses, de la bicyclette et de la lumiåre 
electrique. Il mentionne egalennent la participation de la population 
agricole et forestiåre 'Weil religieux et aux reunions du mouvement 
anti-alcoolique, de meme que le travail civilisateur entrepris au cours de 
cette påriode de transition oå le paysan est tire de son isolement et oå la 
base de la prospårite actuelle s'ådifie peu peu. 



Till Dalmålsordboken 
AV BROR LINDAN 

1. Allmanvägen 
För ett lugnvatten i s. k. Brunrrvasselån söder om Brunnvassel-

bodarna fäb. (G103) inom östbyggedelen av Mora socken har av 
gammalt gällt benämningen Allmangölen, utt. ålma'nj3ik (Noret), 
best. fem. Denna sammansatta benämning, som i sig själv verkar 
något frapperande med avseende på ledernas betydelseförhållande, 
blir fullt plausibel, om man uppfattar den som ellipsbildning eller 
»redukt» för *Allmanväg(s)gölen. Och härför har man fullt fog. Vid 
lugnvattnet ifråga har ån nämligen korsats av den s. k. Allman-
vägen mellan Rättvik och Mora, som förr gick fram sydväst ona 
Brunnvasselbodarna men numera är svår att finna igen, emedan 
man i senare tid har tagit väg över själva fäbodtäkten. Hos Aro-
senius, Beskrifning öfver Mora socken (1866), nämnes s. 6 »Allmän-
vägsledan»1  som råmärke i gränsen Mora: Orsa, mellan »Stuckskärn» 
(Stockstjärn) och »Hästbergssten» ( = Hättbergs-), dvs. i trakten av 
Skavåsen, vilket stämmer med vägens sträckning såsom den styck-
vis i egenskap av skogsstig finns utprickad på Generalstabskartan 
i skala 1: 100 000 (G103). Styckvis är den för övrigt uppgången i 
andra körbara fäbod- och bygdevägar. 

Sammansättningen Allmanvägen har, med utt. et]maj- ,--,619na'n-
,4ama'nd-, upptecknats som namn på flera gamla farvägar inom 
Ovansiljansområdet, näml.: 

Den ovan antydda vägen Rättvik—Mora. 
Skogsväg mellan Mora och Venjan förbi Digermor (G102). 
Gamla kyrkvägen Gävunda—Mora förbi Dansbromyr.2  
Gammal postväg Venj an—Älvdalen över Åsberget och Bosseldal. 

1  Detta namns efterled är väl egentligen ledare, en i rågångsbeskrivningar 
ofta mötande term; och hela namnet hade riktigare kunnat skrivas Allman-
vägsle,claren. 

2  Om namnet Dansbromyr se förf. i verket Venjans församling 350 år, s. 186. 
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Dessa namn förutsätta ett äldre dalskt appellativ *allmanväg m. 
med betydelsen 'allmän väg, landsväg (gång- rid- kör-)', motsva-
rande fsv. almanna vägherl fvn. almannavegr, däri förleden alltså 
egentligen är personbetecknande: 'alla mäns (människors)'.2  

Vad beträffar variantuttalet -mand- (S. Venjan), belagt i ett av 
fallen, är det möjligen närmast att hänföra till de i dalmål över-
huvud rätt talrika fallen av d-tillskott (se Levander Dalmålet 2 
s. 4 f.) men kan också sammanhänga med den historiskt-analogiskt 
betingade växlingen nn nd hos ord med urspr. konsonantförbin-
delse nnr (som givit ndr och 6r eller Jr) i vissa kasus, såsom 
konsonantstammarna rsv. tand tänder dal. tann tänner fvn. krm 
tenn(r) och fsv. mar fvn. mar ( ,,,mannr) — jfr f. ö. danska skrift-
formen mand för 'man' — samt a-(urspr. n-)stammen brunn fsv. 
brunder fvn. bry& brunnr fda. brynd dal, brunn brund (Al Mockfj. 
Floda, pl. brunder Gagn.) — märk även namnskrivningar såsom 
Stickobrund (Revbok ca 1846) för Stikåbrunn i östnors by i Mora. 

För att så åter anknyta till det ovannämnda vattennamnet All-
mangölen inom Mora socken kan påpekas, att en nära parallell 
därtill i såväl formellt (ellipsbildnings-) som sakligt avseende torde 
föreligga i Allmunvadet, namn på ett övergångsställe i Tävån öster 
om Rösj öarna i Härjedalen — se Svenska Turistföreningens årsskrift 
1931 s. 79: Ahnlund Pilgrimsvägar i Härjedalen. 

2. Dalmålsbeläggen av ordet hugster hygster (fvn. hegstr) 
belysta med ortnamn 

Svenska motsvarigheter till fvn. hpgstr no. hogster da. hugst m. 
'huggning (i skog), ställe där skogen är fälld etc.' bilda orden ä. nsv. 
och sv. di. hugster hygster (äv.  . hogster hogst etc.), vilkas användning 
kan studeras i Svenska akademiens ordbok: H 1351-52 samt i 
Rietz' dialektlexikon s. 234 m. fl. ordböcker.3  Bland SAOB:s käll- 

Schlyter Ordbok till Samlingen af Sveriges Gamla Lagar, under vtngher; 
med bl. a. 3 belägg från Vestmannalagen I ( = Dalalagen) och 1 från VML II. 

2  Schlyter upptar almanna som adjektiv (med hänvisning till megher!) och 
anger betydelsen kort och gott som 'allmän', motsvarande lat. 'communis'. 

3  Hos Rietz meddelas endast: hoggst, n. ställe i skogen, der man hugger 
ved eller timmer. Timmer-hoggst, ve(d)-hoggst, n. Vb. hoggster, m. skog, tjenlig 
till fällning. Timmeritoggster, m. Hs. Från Hälsingland uppges hos Wennberg 
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hänvisningar märkes en till Abr. Hiilphers' Dagbok öfver en Resa 
genom Dalarne år 1757 s. 418, där huggster dock endast nämnes i 
fråga om huggning av gruvved till Stora Kopparbergs gruva och 
icke kan uppfattas som dalskt dialektord.' Emellertid är ordet 
genom yngre uppteckningar rätt väl belagt som livaktigt i övre 
Dalarnas språk. 

De enligt ULMA:s dalmålsordbok konc. 8:o kända dalska for- 
merna av ordet äro: älvd. ågstar, mor. påsker i:gstar (Nusn.)2, 
venj. hyggster (enl. Säve) ,-,högstar, soll. 6ksker, mal. hQstar, lim. 
.htstar, transtr. hhkste,r —hisgstar. Från Venjan uppger Säve sam-
mansättningarna kabb- och uidåhyggster, av vilka det senare be-
tyder 'vedhuggningsplats'.3  En nu levande sammansättning med 
ordet i förledsställning är hugster- ,,,hygsterkabbe: ygstcerkdb Mora 
(Oxb.), ökstcerketb Soll. 'liggande stock att klyva ved på'.4  

Som betydelser av dal. hugster hygster uppges: 'plats för hugg-
ningsarbete (i skogen)' Soll., 'område där skogsavverkning bedrivits' 
Lim., 'område där skog fällts' Venj., 'kalhugget ställe i skog' Mor. 
(Nusn.), 'plats där man tidigare avverkat timmer och där på grund 
härav rikligt bete finns' Älvd. För Älvdalens del sägas hygstren 
genomgående ha använts som »gässlor». De hade ofta namn efter 
den som drivit timmer där, t. ex. i8ictb.aråsOtre,6 Åsfaderhugstret. 

Av uttalsformerna för ordet hugger hygster äro i Dalmålsord-
boken konc. 8:o de med y- ,,, i-vokal (Mor. Venj.) uppförda på sär-
kilt kort med uppslagsformen hygster, de övriga under hugster. 

Och om man vid ordbokens slutliga utformning vill bibehålla denna 
anordning med två uppslagsord, behöver ingen tvekan råda be- 
former som hugstra, högstra f. och hugster, högster m., med bet. 'skogstrakt der 
ved eller timmer för vintern hugges' resp. 'skog tjenlig till fällning'. Från 
Västmanland anföres hos Herweghr (1720-87) hyggster med bet. 'en nidfälld 
skogspark eller then man tänker fälla'. Formen hyggst,er träffas även i Nora-
skogs Arkiv 4 s. 241 (1728). 

Stället lyder: »Af de nämde Kabbar huggas Gruf-weden; samma huggster 
bör allmogen förrätta ...». — Enligt nutida uppteckningar i ULMA finns 
ordet hugster från Dalabergslagen belagt som levande i sammansättningen 
vedhugster 'ställe, där ved hugges': vMutkstcer Aspeboda, ahutsster Torsång. 

2  Härtill: föråldr. ogst, bort- ä ågstce (Gars.) enl. uppt. B. L-n 1945. 
3  Beträffande kabb-hyggster jfr di. widåkabb(e) 'stock ämnad till ved' Dal-

målsordb. 
4  Jfr från Dalabergslagen hugsterklabb: htet:gsteekkåb 'huggstubbe' Vika. 
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träffande älvd. (50tal., venj. hdystar och västerdal. håg' star högstar 
etc. Däremot måste man betänka sig inför soll. 6kstcer (nu under 
hugster) och överväga dess förhållande till mor. h sker • istar och 
venj. h,yggster (Säve).1  Därvid uppställer sig även frågan, om for-
merna med y- i-vokal verkligen skola uppfattas såsom genuina? 
Till uttalsformen från Oxberg är fogad en fotanmärkning ur ULMA:s 
acc. 4395 s. 7, att uppgiften ej är fullt säker och att ordet enligt 
annan sagesman är obrukligt i bygden. Växlingen hög' star hyggster 
(Säve) i Venjan är också påfallande. Kunna överhuvud av gammalt 
inom samma område former med y-vokal (såsom i-omljudda) ha 
svarat mot sådana (icke i-omljudda) med å-vokal? 

Spörsmålet med OvansiljansforMerna visar sig kunna något be-
lysas med ortnamnsmaterial, samtidigt som hithörande ortnamn få 
sin sakliga förklaring genom det härovan anförda dialektmaterialet 
med dess ordformer och ordbetydelser. 

Från Mora socken föreligger uppteckning av ett ägonamn, som 
inte gärna kan vara något annat än bestämd form av ordet hugster 
(di. ogster), ehuru kvantitetsangivelsen är litet förbryllande: &kstrce 
(Nor.)', odling strax nordnordväst om N. Bomansberg fäb. inom 
socknens östbyggedel. 

Ur revböoker frän omkr. 1842-43 för Mörabyarna Färnäs, Noret, 
Bergkarlås och Risa ha excerperats följande skriftformer': Håxträ 
RbFä 1 s. 417, Huggstret ib. s. 108 110; ökstret RbFä 1 s. 46, Hög-
strå ib. s. 545, Högstre RbFä 2 s. 610, Högstret RbFä 1 s. 329 419 
m. fl. och 2 s. 409 samt RbNo s. 56 57 213, Höggstret RbNo s. 322 
323; Hykstret RbNo s. 475, Hyxtret RbFä 1 s. 246 och RbNo s. 
474 536, Hyxstret RbNo s. 794, RbBe s. 87 431 och RbRi s. 131, 
Hyggstret RbFä 1 s. 108 110 m. fl. 

Huruvida samma ägoområde avsetts med alla dessa namnformer, 
kan nu icke bestämmas. Men att mark vid Bomansberg åsyftats, 
framgår av namnmiljön (andra däromkring i förteckningarna upp- 

1  Till korrekturet: Från ULMA erfar jag nu, att Levander i sitt tryckmanu-
skript uppsatt alla ordformerna under hugster.  

2  Uppt. B. L-n 1933. — Troligen riktigare (g kstrce el. kstrce? Till kvanti-
tetsuppfattningen kan ha bidragit, att å-kvaliteten förefallit (och varit) slutnare 
än vanligt inom Ovansiljansmålen. 

8  Exc. B. L-n gm I. L-n, för SOA. 
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tagna ortnamn), t.ex. i RbFä 2 s. 409 (Högstret). Marken beskrives 
genomgående som »slog». Skrivningarna i fråga ge emellertid vid 
handen, att såväl *(h)åksträ som *(h)öksträ eller *(h)ögsträ på 1840-
talet varit genuina benämningsformer, möjligen även *(h)yksträ 
el. *(h)ygsträ. 

Den växling inom Ovansiljan av å- ö- y-vokal, som de i Dal-
målsordboken konc. föreliggande formerna uppvisa, ha vi sålunda 
i ortnamn funnit skriftligt företrädd inom ett och samma mindre 
bygdeområde: Mora östbyggebygd. Och frågan är nu alltså, hur 
formerna med ö- och y-vokal skola förstås. 

Soll. ökster och mor. ortn. öxtret Högsträ etc., vilka tydligen böra 
sammanhållas, stämma icke överens med vederbörande bygdemåls 
uttal av verbet hugga, som i både Soll och ö. Mora är ågga (med 
å- av Q-).1  Däremot stämmer vokalismen med å ena sidan väster-
dal. hsgstar o. d. (: hsgga v.) och å andra sidan även med häls. 
hsgster, som jämte håkster o. d. noterats från Dalarnas närmaste 
grannlandskap i nordöst — se Gun Widmarks avh. Det nordiska 
u-omljudet s. 265; och i det senare fallet finner man i Orsa- och 
Oremålen med ögga resp. hvgga v. en naturlig förbindelselänk — 
ordet hugster borde där ha hetat *öggster resp. *hsggster. Påverkan 
från de nordöstliga grannbygderna, dvs. inlån därifrån av ordform 
med ö-vokal, kan alltså vara att räkna med. Omöjligt vore väl ej 
heller, att gammal från fdal. Q utgående inomdialektisk växling å ö 
hos ett och samma ord här skulle kunna föreligga (jfr Levander 
Dalmålet 1 s. 114 nedtill), även om sådan saknas hos det mot-
svarande verbet. 

Beträffande Ovansiljansformerna med y-vokal (mor. yggster ,.,  igg-
sten venj. hyggster och mor. ortn. Hyxträ etc.) finge man emeller-
tid söka sig ända ned till Västmanland för att finna en motsva-
righet, men naturligtvis är påverkan från detta håll ändå icke 
otänkbar; sydlig sådan går ofta i riksspråksbetonad riktning. Men 
då ä. västm. hygster ju är en form med i-omljud i förhållande till 
bergslagsm. hugster, måste man fråga sig, om inte också soll- och 
moram. (h)ögster skulle kunna uppfattas som en i-omlj udd form i 
förh. t. dal. (h)ågster. Uppfattar man den så, finns nog en möjlighet 
att också förstå (h)ygster på samma område som i viss mån genuint 

1 Jfr Levander Dalmålet 1 s. 114 och f. ö. ULMA:s dalmålsordbok. 
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uppkommen. Den skulle nämligen kunna tänkas bero på hyperdia-
lektal korrektion, föranledd av det förhållandet att fsv. 'y framför 
konsonantförbindelse (långstaviga ord) inom Ovansiljan normalt be-
varats som y, medan riksspråk och bergslagsmål här i större ut-
sträckning fått vokalen öppnad till 61 ; och i så fall skulle alla tre 
ordvarianterna kunna få anses som inhemska i Ovansiljan, även om 
den med y- (i-)-vokal här är yngre och mindre ursprunglig. 

Hur de i-omljudda formerna hygster och (ev.?) högster, vid sidan 
av hugster hogster, skola uppfattas ur bildningssynpunkt, är icke 
alldeles klart. Till jämförelse kan närmast andragas följande ord: 
ä.nsv. hylster nusv. hölster jämte ä.nsv. holster n. 'hylsa, fodral' n. 
( = ä.da. hulster,  , got. hulistr) — med omljudsvokal från verbet fsv. hylia 
nsv. h61ja2 ; nisl. eymstur n. 'ömhet, känslighet' (till aumr 'öm') och 
fvn. o. nisl. kynstr 'trollkonst, under' n. (jfr fvn. kyn n. 'under' med 
gen. pl. kynja i t. ex. kynjaburår och kynjasött)3 ; nsv. och sv. di. bläster 

'blåst, smältugn' jämte ä.nsv. blåster m. 'blåst' ( = fvn. blå str med 
dativ blckst(r)i m. v. blcisti) — där omljudsformen delvis med Hell-
quist4  kan bero på anslutning till sv. di. bläsa (= da. blcese) 'blåsa' v. 
men delvis också torde härröra från sekundär böjning av ordet som 
tu-stam (fvn.!); sv. di. ilster ister (no. ister) f. 'vidjepil' och fvn. ilstri 

'ds' jämte sv. di. jolster jälster m. m., fvn. jQlstr f. 'ds' — där omljuds-
formerna torde få återföras på ursprunglig ja-bildning *elustria e. d. 
(fvn. ilstri!)5  

Som man ser, är jämförelsematerialet rätt oenhetligt; men i flera 
av fallen har tydligen sekundär analogi spelat in, medan man i andra 
får räkna med ordtypsanalogi (primär analogi). För ordformen hygster 
och ev. i-omljutt dal. högster är nog det senare rimligast (ia-bildning), 
men möjligen kan beträffande hygster också vokalpåverkan från det 
likbetydande nsv. hygge B. (av samma typ som fälle i vindfälle) böra 
ifrågasättas. 

1  Jfr Levander Dalmålet i s. 193 ff., Envall Dalabergslagsmålet s. 268 ff., 
Hesselman si och y» s. 165 ff. 

2  Jfr Hellquist SE0 u. hölster. 
3  Jöhannesson Die Suffixe im Isländischen s. 102. 

SE0 s. 84. 
5  Jfr Hellquist SEO u. jolster, Torp NEO ister, Jöhannesson s. 102; S. Fries 

Studier över nordiska trädnamn s. 193 ff. 
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Msum4 

Dans ses deux articles precedents « Allmanvägen » et « Le mot hug-
ster, hygster etc. dans les dialeetes dalecarliens », M. Biton Lri•io .  a mon-
tre, å l'aide d'exemples nouveaux, com.ment l'ancien dialecte dalecarlien 
peut etre illustre par des noms geographiques. 

En prenant pour point de depart le mot Allmangölen, nom d'un gue 
sur la riviere de Brunnvassel dans la paroisse de Mora, il montre dans 
le premier article que le mot de vieux sued. almanna vcegher (allmanna-
vegr en vieux nord. de l'ouest) se retrouve dans le nom Allmanvägen, le-
quel, selon les vieux cadastres, aurait ete employe pour designer plu-
sieurs anciens parcours dans le nord de la Dalecarlie. Le mot de vieux 
dalecarlien allmanväg signifie grand' route (chemin pour pietons, pour 
eavaliers ou route carrossable). La forme Allmand-, variante notee dans 
la paroisse de Venjan, se trouve egalement expliquee ici du point de vue 
de l'histoire des langues. 

Dans le second article l'auteur expose les formes employees par le dia-
lecte dalecarlien (entre autres eiggster, öggster, yggster dans la region du 
lae Siljan superieur) pour designer le mot de dialecte et de sued. presque 
moderne hugster, hygster (hggstr m. en vieux nord. de l'ouest) signifiant 
abattage d'arbres, lieu de la coupe d'un bois, etc. ... Il montre que ces 
mots ont, dans de nombreux cas, leur correspondant dans les « revboks. 
belägg » datant des environs de 1840 pour les noms de localites dans la 
partie est de la paroisse de Mora tels que: Häxträ, Högsträ, Hykstret etc. . . . 
La fagon dont ces differentes formes de variantes et leurs relations entre 
elles doivent etre interpretees constitue en definitive l'objet de la dis-
cussion. 

9 — 598882 Svenska Landsmål 1959 



Svenskt tattarspråk 
ÅN ALLAN ETZLER 

1. Ordförteckning 

Under mina sista år som tjänsteman vid Långholmsfängelset (1945-
1950) upptecknade jag en del ord och uttryck ur svenskt tattarspråk, 
som saknas i min år 1944 publicerade avhandling »Zigenarna och 
deras avkomlingar i Sverige» eller som inte återfinnas där i samma for-
mer eller betydelser. I en del fall ger nyuppteckningarna endast ex-
empel på ordens användning i tal eller på sammansättning av olika 
ord. 

För de flesta av de ord jag nu meddelar har jag att tacka den av 
mina tidigare sagesmän, som i avhandlingens ordlista betecknas med 
El. En del av orden har jag från en ny meddelare, som jag här kallar 
H. Om denne kan jag ge följande upplysningar: 

H föddes 1909 i Södermanlands län. Han tillhör både på fädernet 
och mödernet kända tattarsläkter. Sedan ungdomen har han fört en 
ambulerande tillvaro och bl. a. sysslat med kopparslageri, förten-
ning, gårdfarihandel och hästbyteri. Han har straffats flera gånger 
för stöld och misshandel och har även varit omhändertagen för lös-
driveri. På anstalterna har han i allmänhet skött sig ganska väl. 
Sedan han 1947 frigavs från Långholmsanstalten har jag inga med-
delanden om honom. 

Beträffande ordens återgivning har jag använt samma principer 
som i min föregående ordförteckning, till vilken jag hänvisar under 
beteckningen ordl. 44. 

avrijackar glasögon, (eg. 'utanförögon') El. Jfr avre, avri och jack ordl. 44. 
barodivesen ljusa dagen (eg. stora dagen) El. Jfr baro och dives ordl. 44. 
bia el. biare tia (10-kronorssedel) El. dy bier, biare 20 kr. (eg. två tior) El. 

Jfr bia ordl. 44. 
bickra sälja H. bickra för ~repa sälja för billigt (pris) H. Jfr bickna ordl. 

44 och bäckra nedan. 
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bjuddra bjuda H. bjuddra pre gråjen bjuda på hästen, bjuddra ticknot, but 
bjuda litet, mycket H. Till sv. bjuda; jfr avhandl. 44 s. 242. 

bofårma butik, visthusbod El. Jfr bofarma, bofårma ordl. 44. 
hålla doppa (i kaffe) El. bålla butare doppa mer, bålla pr doppa på El. 

Jfr bålla ordl. 44. 
bäckra sälja El. Jfr bickra ovan och biclma, bäckna ordl. 44. 
bäddanet kaffet El. bålla pre i båddanet doppa på i kaffet El. Jfr bädda 

ordl. 44. samt följ. ord. 
bädder kaffekoppar El. Jfr bädda ordl. 44 samt föreg. ord. 
danja bita El. jucklon danjar gavon hunden biter mannen El. Jfr dandra 

ordl. 44. 
dann-kera eg. »göra tänderna», dvs. fila tänderna El. dann-kera gröljen fila 

tänderna på hästen (dvs. fila bort spetsar som uppstår hos äldre 
hästar El). Jfr danj ordl. 44. 

dickas se, synas El. dickas sjårja vri se illa ut El. Se även ex. vid råvvepå. 
Jfr clicka ordl. 44. 

drabbepå medicin, trolldom El. kera drabbepå bota folk el. kreatur genom 
medicin el. trolldom El. Jfr drabb ordl. 44. 

duggra duga El. de duggrar tji det duger inte El. Till sv. duga; jfr av- 
handl. 44 s. 242. 

dåtta dit, där El. ja dåtta gå dit; dåj dåtta där (borta). Jfr dåtta ordl. 44 o. 
följ. ord. 

dåtters bort, dän, från El. ja dåtters gå dän El, ja dåtters kern, gå från 
gården El. Jfr föreg. ord. 

ilåvomussj dalkarl H. Jfr dåbo o. mossj (mussj) ordl. 44 samt följ. ord. 
Dåvon Dalarna H. Jfr Dåbotämmen ordl. 44. 
dänters dän, bort El. ja dånters fann kern gå bort från huset El. Till sv. 

dän. Jfr avhandl. 44 s. 244. 
finglo, finglon, gärdsgård (av trä) H. nasja öftis finglon spring över 

gärdsgårn H. 
fässing fäll (t.ex. fårskinnsfäll) El. Jfr Bergman, Nysv. stud. 1929: 

»fässing, stor säck, påse». 
fästing tyg El. 
fästingbäcka tygstycke El. tjinna but me fästingbåcker köp många (eg. 

mycket med) tygbitar El. Jfr föreg. ord samt bäcka ordl. 44. 
förresåner vantar H. Jfr förresä ordl. 44. 
grymma (ett) dugg El H. de kerar mander tji (ett) grymma det gör mig inte 

ett dugg El. 
gräjkalsing hästsko El. Jfr gräj o. kalsing ordl. 44. 
gurisj öre H. Jfr guris ordl. 44. 
hilprano hjälpsam El. dollo gavo honkar hibprano den där mannen är 

hjälpsam El. Jfr hilpra ordl. 44. 
häckan grinden H. Jfr Bergman, Nysv. stud. 1929 häck. 
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jimmer hud, skinn El. hunkar jimmer te gräj gavon kammar [det] är ett 
skinn till (en mager) häst karlen har El. Jfr jimmer ordl. 44. 

jungdo ung El H. jungdo ra,ckli ung flicka El. 
jära 'kritsa', H. Jfr järla ordl. 44. 
kaeknigavo tupp El. Jfr kackni o. gavo ordl. 44. 
kalovaro rågmjöl El. Jfr kalo o. varo ordl. 44. 
kirjepft dålighet, otyg El. Jfr kirja ordl. 44. 
kokålo H, kokållo El ben. ballvasskokallo fläskben El, masskokallo köttben 

El. bässja masskokallot dre pina lägg köttbenet i grytan El. Jfr Thesleff, 
Wörterbuch des Dialekts der finnländischen Zigeuner kokalos; jfr 
även piro ordl. 44. 

kokållo-tjanga benspatt El. Jfr föreg. ord samt tjanga ordl. 44. 
krässjer kritter H. Jfr krässja ordl. 44. 
kåpa billigt El. Jfr koper, kåpra ordl. 44. 
kåssa borsta El. kåssa af ter8 isarna borsta av kläderna El. Jfr kosta ordl. 44. 
kända plocka El H. kända bråten plocka potatis El, kända muroar plocka 

bär II, kända afters muroarna pre rubbanet plocka av bären på trädet El. 
kärjel kräk, otäcking El. kärjel å jidra otäcking att leva El. Jfr kä,rjel 

ordl. 44. 
lajvano skamsen E'. gaja' hunkar lajvano kvinnan är skamsen El. Jfr 

ladjas, lajvas ordl. 44. 
lantra ställa sig in El. ja to gavon å lantra ninna'n gå till mannen och ställ 

dej in hos'en El. 
lattja pr6 hitta på El. Jfr lattja ordl. 44. 
liskris han, den (där) El. liskris mulade han dog, liskris gavo den mannen, 

liskris damm° den där stolen El. Jfr lesjter ordl. 44. 
marokilo brödstång E'. Jfr maro o. kilo ordl. 44. 
miam mil El. Jfr mia ordl. 44. 
muttra växla El. muttra jeck baro växla en 100-lapp El, gavon kan tji 

muttra mannen kan inte växla El. 
mänga trasa El. Jfr mänger ordl. 44. 
märja ha samlag El. Jfr märja ordl. 44. 
naekatrona gärdsgårdsslå, II. le nackatrona ninna kere ta gärdsgårdsslån 

med hem H. 
nasjta orka, räcka El. kaben nasjtar tji maten räcker inte El, m,iro nasjtar 

tji pre jag räcker inte upp El. Jfr nasjta ordl. 44. 
nåddra nå, räcka II. n,åddrar tji når inte, nåd' drar inte dåj räcker inte dit H. 

Till sv. nå; jfr avhandl. 44 s. 242. 
passjalo sömning El. Jfr passjano ordl. 44. 
plverta-kern krogen, värdshuset El. Jfr piverta ordl. 44. 
pretters på El. ja pretters gå på El. Jfr pre ordl. 44. 
pudda ryka, röka El H. de pucklar i doa kern det ryker i den gården El. 
puddepä rökning, rökverk El. kammar diro puolclepå? har du [något att] 

rökar E'. 
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ratt-tjanga blodspatt E'. Jfr ratt och tjanga ordl. 44. 
råvvepil gråt E". jackarna dickas loloa ni ana ravvepa ögonen syns röda av 

gråt E'. Jfr råvv, råvva ordl. 44. 
samlo, -a mask, -ar, E" H. bässja pre samlon pre anglon sätt på masken 

på kroken E". Jfr simlo ordl. 44. 
sapp, -oar orm, -ar H. racka dej för sappoar akta dej för ormar H. sapp- 

dandrad ormbiten H. Jfr sapp ordl. 44. 
singepä trolldom, kvacksalveri E'. dom e vri å kerar singepa dom är ute 

och trollar (t. ex. i en ladugård) E'. Jfr Thesleff a.a. singliba, Segen. 
sinja, sänja sela E". sinja (sånja) pre gråjen sela på hästen E'. Jfr sinja 

ordl. 44. 
sjandra riva, klia El. sjandrar pre dummon, mussingen [det] kliar på ryg- 

gen, armen E". 
skidnare skånsk tattare E". Jfr skåj6nare ordl. 44. 
skiro hjärta B. Har av förbiseende inte kommit med i ordl. 44. Före- 

kommer i en av B:s texter, som handlar om tattarnas trolldoms- 
konster: med ett glatt skiro med ett glatt hjärta. 

skruva ha samlag E'. Jfr skruva ordl. 44. 
spinja, spinjan spilta E', stall H. llössja dre grtijen i spinjanet sätt in häs- 

ten i spiltan E'. (Neutrumformen spinjanet kanske efter svenskans 
stallet.) Jfr »spinsja m. cupboardiskap» (Iversen, The romany language 
in Norway, Oslo 1944). 

stalga, -not, stall, -et H. 
stavars läsare H. hunkar dom stavare? är dom läsare? H. 
stillobangro fånge El. Jfr stillepangro ordl. 44. 
stilters, stiltes, still El. passja stilters ligga still, ste stiltes stå still, suta 

stiltes ligg still E'. 
stirran katt E". Jfr stora, stärran ordl. 44. 
sträcklanet taket H. Jfr Iversen strekkan (The Romany language in 

Norway, Oslo 1944) och striklan (The Rodi in Norway, Oslo 1945) 
samt Gjerdman stråkka Sv. landsmål 1947. 

stulta lura E'. Jfr stylta ordl. 44. 
summanet torpet H. 
suv, -ar nål, -ar E". but ~var många nålar El. Jfr su, sui ordl. 44. 
suvrarn skräddarn E'. Jfr sivrare o. suvra ordl. 44. 
suvrerska sömmerska El. Jfr suvreske rackli ordl. 44. 
säfsa skala E". säl» bråler skala potatis E'. 
säfser skal E". miro vill tji kamma bråler me såfaer pre jag vill inte ha po- 

tatis med skal på E". 
sässare hammare H. Jfr sväjsaris, vässari, ordl. 44. 
tevider igen, tillbaka E". ava tevider, kom igen, le tevider ta igen, ge igen 

E'. Ty wieder; te- antagl. från tillbaka (tebaka). Jfr vidder ordl. 44. 
tirokår skor E". Jfr tirackar ordl. 44. 



134 ALLAN ETZLER 

tjanga spatt El. kattja tjanga bränna spatt (med lapis) El. Se ovan kokallo- 
tjanga, ratt-tjanga. Jfr tjanga ordl. 44. 

Manier kängor El. 
tjåraloker fattighus El. Jfr tjåralo o. ker ordl. 44. 
toga sörja, vara ledsen El. tuga tji var inte ledsen El. Jfr tugalo ordl. 44. 
vintan vinden [i ett hus] El. Jfr vinlingen ordl. 44. 
vättra el. vättran, best. form vättranet väder, -ret El. efärja vättran i divee 

dåligt väder i dag El. Jfr vättra ordl. 44. 
åsjlo dålig El. deflo tucld dålig mjölk El. Jfr nbjlo ordl. 44. 
kriller el. äriller ärtor El. Jfr härilar ordl. 44. 
öftis över H. Jfr öfters, ösjter, ordl. 44. 

II. Släktsägner och berättelser rörande svenska tattare 

Till min avhandling »Zigenarna och deras avkomlingar i Sverige. 
Historia och språk» (Uppsala 1944) fogade jag några släktsägner 
(s. 315 ff.), som meddelats mig av den av mina tattarsagesmän, som 
jag kallade B. Denne hade haft vänligheten att uppteckna åt mig 
ytterligare en del sägner och berättelser ur svenskt tattarliv, sådant 
han själv upplevt det och hört det omtalas av äldre anhöriga. Detta 
stoff hade jag emellertid inte möjlighet att ge plats åt i avhandlingen. 
B belyser här en livsföring, som länge torde ha varit vanlig i många 
svenska bygder men som i senare tid av olika skäl förlorat sin form 
och sin karaktär. I min avhandling har jag angivit vissa faktorer 
som enligt min uppfattning bidragit till den svenska tattarstam-
mens upplösning. Jag är tacksam för att Svenska landsmål velat 
ge rum åt B:s med iver och intresse nedskrivna berättelser. 

Rörande författaren meddelade jag i min avhandling i huvudsak 
följande. B föddes 1890 i Jönköpings län. Båda föräldrarna tillhörde 
gamla tattarsläkter med förankring i Småland och Blekinge. Fadern, 
som var häst- och skrothandlare, knivskars till döds på en marknad 
i Skåne år 1900. B är gift med en tattarkvinna, med vilken han haft 
åtta barn. Han bar upprepade gånger flyttat mellan samhällen och 
gårdar i Småland och Blekinge under utövande av gårdfari- och 
skrothandel, hästhandel, slakt osv. Omdömena om honom har i 
allmänhet varit rätt goda. Han har varit mån om att stå väl hos 
folket i hemorten och efter färdvägarna. B sökte en dag i slutet av 
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år 1930 i berusat tillstånd tilltvinga sig husrum och stallutrymme för 
sig och sina hästar på en bondgård. Då han avvisades råkade han i 
gräl med gårdsfolket och knivskar därvid en dräng så svårt, att denne 
dog. Han ådömdes sex års straffarbete men frigavs villkorligt efter 
att ha avtjänat två tredjedelar av straffet. B var intagen på Lång-
holmsfängelset, där jag träffade honom. Det är nu mer än 20 år 
sedan. B var då mellan 40 och 45 år gammal och hade ett utpräglat 
zigenarutseende: svart hår, olivbrun hy, svarta, blixtrande ögon, 
livlig mimik, snabba gester. Bland alla de tattare jag under mina 
omkr. 22 år som fångvårdstjänsteman lärde känna räknar jag B som 
den mest begåvade. Han var en god berättare både i tal och skrift. 
Sedan han vant sig vid pennan använde han den gärna. 

Till de berättelser av B, som publicerades i min avhandling, an-
märkte jag följande: »B:s framställning kan naturligtvis icke utan 
vidare tas för god. Hans värderingsskala är t. ex. överallt en annan 
än den, som en person med vanliga sociala utgångspunkter använder. 
Skildringen får stundom en tydlig sagoton. Medveten dikt är det 
emellertid icke fråga om, och de faktiska uppgifter om utrustning, 
levnadsförhållanden o. d. som ges, visa sig vanligen vid jämförelse 
med motsvarande meddelanden från andra håll vara trovärdiga. På 
grund av språkets enkla klarhet och ämnets art får skildringen ibland 
nästan en fläkt av isländsk släktsaga.» Detta gäller enligt min mening 
även de berättelser som här meddelas. I dem har, liksom i de tidigare 
publicerade, en och annan upprepning uteslutits och en del smärre 
formfel rättats. I övrigt är det helt och hållet B själv som talar.1  

Johan L. var på sin ålderdom bosatt i Hjälmseryd församling i en 
by som heter S. och är belägen mellan Stockaryd och Lamhult. 
Johan hade hästar och handlade med [dem] samt var en stor djur-
vän. Han var gift med en käring, som heter ( = hette) Maja-Stina 
från Halland. Di hade 18 barn, som är döda så när som en, och han 
bor i Växjö och heter A. L. 

Även Ulrik hade många barn och var bosatt i Hultsjö. Men han 
hade ej vidare några hästar utan levde på signeri och fiske samt 

1  De i texterna förekommande romaniorden finns så gott som alla upptagna 
i ordförteckningen till min avhandling. Jämför också den ovan anförda ord-
förteckningen som dock inte hör direkt samman med texterna. 
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bettleri. Han utgav sig för att kunna bota alla sjukdomar på både 
folk och fä. Samt hans hustru utgav sig för att kunna trolla, vilket 
folk blint trodde på. Hon var vida känd för sina konster och var 
fruktad var hon kom. 

Ulriks hustru hetade Lotta och som sagt utgav sig för sin konst. 
Det var en käring, som tjänade på sin tid stora pengar. Hon här-
stammade av en tattarsläkt, som heter F. Var hon var född vet jag 
ej, men [hon var] förmodligen från Skåne. Det är många sägen 
( = sägner) om henne. Hon var en frisk slagskämpe, som var fraktad 
för sin konst att sköta kniven, men skulle varit mycket godhjärtad 
och skötit sig väl bland folk. Ulrik var häftig, men hon styrde honom. 
En gång blev han osams med en bonde och i vreden stack till honom 
lite i armen. Men då tröt tålamodet på Lotta, så hon sade till honom: 
»Ar du så feg, så du skär en bonde, så skall du få med Lotta att göra.» 
Och det fick han också. Hon gav honom 18 skär, ett särskilt i ansiktet, 
som gick från ena örat till det andra. Sedan blev han nöjd, och Lotta 
tog herraväldet själv, vilket hon behållde för alltid över sin Ulrik. 
Sedan om folk frågade henne vad Ulrik gjort sig i ansiktet eller vem 
som skurit honom, då svarade alltid Lotta: »Jag har satt mitt bo-
märke på min Ulrik, så jag ej får honom förväxlad utan känner igen 
honom.» Och var säker på det att han var ökänd med sitt bomärke. 
Men di levde i sämja, och Ulrik var sin kära hälft lydig i allt. 

Di diktade en vers om Lotta, som ungdomen sjungde om henne i 
många socknar. Den lyder: »Ulrika Lotta spår, att jag dig aldrig får, 
men i tysthet så är du min ändå. Ja men gör hon så, ja men gör hon 
så.» 

Di hade en son, som hette Adolf, ja, di hade flera förstås, men han 
tog sig tillnamnet K. Han kom till en plats, som heter Gustafva, det 
skall ligga i Norge. Han blev gift med en länsmansdotter och blev en 
stor man. Han hade en son, som blev länsman samt en som blev gross-
handlare. Hans döttrar blev gifta med fint folk. Han vidkändes ej, 
att han var tattare. 

En gång kom di (dvs, ett tattarsällskap) till en gästgivaregård, som 
jag har för mig heter Bälaryd. Där utkämpades en hård strid mellan 
bönder och tattare. Det kom in en bonde och sade: »Jaså, vi träffas 
här, din bedragare. Nu är det sista supen du tar på denna jorden.» 
Och sedan gick han ut och samlade ihop folk. Tattarna var fyra man 
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i sällskap. Då yttrade en av dem, som heter ( = hette) Björk: »Nu 
pojkar måste vi visa, om vi duger till något.» Men när di kom ut syntes 
ej en människa till utan di körde. Men komna ( = när de kommit) 
ett stycke på vägen rusade det fram fullt av folk med vapen. Där 
blev en blodig strid, som skulle varat en timmes tid, men folket var 
för mycket, så di tog överhand till slut. Tre av tattarna tog till 
benen, men den fjärde slog och skar allt vad han orkade, men till 
slut fick han ett slag, så han stöp. Det var B. Sedan hållde de på, tills 
di tyckte, att han var död, men så var ej fallet. Han levde och hade 
sansen men låtsade, att han var död. Sedan sade en av hopen: »Nu 
är tattaren säkert död.» Men för att undersöka, om så var fallet, tog 
di upp sina fällknivar och stack honom sakta överallt på kroppen. 
Men han rörde sig ej alls, utan di blev övertygade om att han var 
död. Sedan bar di honom från vägen och risade ner honom och gick 
sin väg. Men när di var gångna, så reste han sig med möda och gick 
en lång bit. Sedan orkade han ej längre utan föll omkull. När han legat 
en stund fick han se ett lyse på långt håll. Han började krypa och 
till slut kom (han) fram till ett litet torpställe, just som folket skulle 
stiga upp. Och när torparen fick se honom, så svemlade ( = svim-
made) han för den synen han fick se. Men han (dvs. tattaren) blev 
insläpad och vårdad av folket, och det mycket väl, för det var ett 
andeligt sinnat folk. Min morfar träffade honom, så han talade om 
det för honom samt visade honom alla märken han fått. Även sade 
han att torparen och hans hustru var så ömma mot honom som han 
varit deras eget barn. Även sade han, att båda makarna låg på knä 
vid hans bädd och bad hjärtligt till Gud för honom. Han grät, när 
han talade om det hjärtegoda folket för morfar. 

Förhållandet mellan dessa stammar (dvs, olika tattarsläkter) 
var ej bra. Di tålde ej varandra eller ville [inte] hava något intrång 
på sitt område. Om så hände, att en stam gick över sina gränser och 
kom in på en annans område, då samlade sig några handfasta karlar 
och jagade dem från deras ort. Det var hatet som uppstått huvud-
sakligen (meningen väl = därav kom huvudsakligen hatet som upp-
stått) mellan dem, och det hänger i än i dag. Kom det ett sådant in-
trång så ansågs, att det var av nöden att fördriva dem tillbakas till 
sin ( = deras) trakt. Vid sådana tillfällen kunde ofta utkämpas blo-
diga strider, helst när besöken kom från Halland. Di kallades för 
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Hallandstågen, och det var en tvungen sak att fördriva dem. Så är 
det bland alla stammar än i dag, att di vill vara själva på sina om-
råden. Det kallas för våssnosa tämmar (våra trakter). 

Jag skall tala om min farfar lite nu. Han var född i Byarum för-
samling i Jkp (dvs. Jönköpings) län. Hans yrke var att kastrera 
djur. Vänligare människa fanns [inte] än han och hans gumma. 
Hur lite di fick så alltid tacksamma. Gubben hette Hinrik och kä-
ringen Stina. Di hade många barn. En av deras söner lever än och bor 
i sitt gamla fädemeshem. Det har varit fotograferat i tidningen för ej 
så länge sedan. Där blev det presenterat för borgen (kallat för Borgen), 
så det fick ett vackert namn. Nå ja, i denna borg bodde min farfar 
med sin familj, fast (det var) lågt till taket och brödet knappt. Nå 
ja, han, som sagt, levde av sitt yrke. Men huvudsaken var allmosor, 
som han levde av. Han var en gång ute och kastrerade en häst. Jag 
har glömt namnet på byn, men församlingen heter Fryled. Emel-
lertid så misslyckades operationen, och hästen dog. Intet ont anande 
kom gubben med sin säck på ryggen och skulle gå hem till sin hung-
rande familj med litet mat, som han tiggt av folk. Kommen ( =När 
han kommit) mitt för en gästgivaregård som heter Klevhult, numer en 
station på Halmstad—Nässjö järnväg, kom där ut en bonde, som 
sade: »Kom in Hinrik, skall du få en sup». Intet ont anande gick han 
in. Min fader var också med honom. Han var då 12 år gammal. Gub-
ben fick några supar. Rätt som han satt kom den bonden in, som 
hästen var död för, och sade: »Jaså, du är här din tattare och hästa-
mördare. Nu skall du dö, men du skall slippa att få plågas, som hästen 
fick, innan han dog.» Han hade en besmal ( = ett bessman) i handen 
och måttade ett slag i huvudet på honom, så han föll till golvet. Min 
fader kastade sig över honom och bad: »Slå ej ihjäl min lille fader.» 
Då sade bonden till min fader: »Du skall få följa honom, för det var 
ditt fel, som ej vaktade hästen bättre utan att han dog.» Men då som 
han höjde besmalen ( = bessmanet) på nytt kom gästgivaren emellan 
och sade: »Låt den stackarn leva och bära hem brödet som gubben 
har tiggt.» Då sade bonden: »Får jag ej slå ihjäl honom, så skall han 
åtminstone svälta ihjäl.» Och därmed tog han matpåsen och gick. 
När di sedan såg till farfar, så var han död. Då när gästgivaren såg 
detta sade han till far: »Kände du igen den personen som slog din far?» 
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Ja, det gjorde han väl. »Vi har ju varit hemma hos honom och jälat en 
häst.» »Du har fel i det», sade krögarn, »det var en vandrande gesäll, 
som slog honom.» Då tänkte pojken: »Det är bäst att jag springer ut, 
annars får jag dö också», vilket också hade blivit fallet. Just som han 
kom till dörren, möter han bonden med vapnet i handen, färdig att 
slå. Men pojken var kvick och slant ut och sprang sin väg. Nå ja, bon-
den var rik, och pengar har alltid hjälpt. Länsman fick sin del och krö-
garn sin, men di fattiga små faderlösa fick intet. Men Gud straffar allt. 
Bonden sköt sig blind på båda ögonen genom en olyckshändelse samt 
blev utfattig, så han behövde till slut brödsäcken han tog från dem. 

Varför ej romanoa (tattare) kan vara överens. Det mesta är ( = Den 
främsta orsaken är) att di gör intrång på varandras tämmer (områ-
den). Men så finns även en annan sak. Alla vill vara värst till att 
slåss. Så den som är skicklig i den konsten, han räknas för en bra 
person. Så är säkert förhållandet än bland en del stammar. Jag på-
pekar särskilt dessa beryktade L. Di sätter stort värde på att di är 
skickliga att använda kniven, helst på buroa (bönder). Men tav-
ringar är di ej så djärva mot. Då är di fega och drar sig gärna ur 
leken. 

Min morfar berättade en gång för mig, att hans fader kom i ord-
-växling med den gamla L-stammen, men på den tiden så saknade di 
ej mod. Di träffades någon stans i Småland, var kan jag ej minnas. 
Men sprit fick di, så di blev rusiga. Nå ja, då sade en, den värste av 
dem, till morfars far: »Du skall ju vara Smålands kong och som ryktet 
säger inte vara dar (rädd). Vill du pröva mig, så får vi se, om ryktet 
sagt sant om dig.» Gubben drog sig i det längsta och sade: »Vi skall 
supa och vara vänner, vi har inget att slåss om.» Då sade di: »Du 
måste antingen du vill eller ej. Men välj anten ( = antingen) tjucknia 
eller väj stan (piskan eller kniven).» Men han sade nej och ville inte. 
Då reste sig en av dem och spottade honom i ansiktet och sade till 
honom: »Du är dar (rädd) din fant [stackare].» Men då tröt tålamodet 
på gubben, och han reste sig i blinken från sin plats och skar upp 
munnen på båda sidor på den som spottade honom i ansiktet och 
sade till honom: »Nu kan du kanske spotta bättre, sedan du fick större 
mun.» Men då rusade di på honom fyra styck, och han fick många 
fula tjinn (skärsår) på kroppen. Men han gav sig inte för det utan 
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håvrade te pal (högg igen) tills di damp på platsen och hangrade glan 
siro (bad för sig). Då slutade han, som sed var bland dem att aldrig 
slå en som bad för sig. Men di måste erkänna, att han var Smålands 
kong till att slåss, så sin titel förlorade han inte den gången. 

Men en annan gång var han tillsammans med en annan stam, men 
då hålde hans höghet på att mista livet. Han hade 19 stora sår på 
kroppen. Men det värsta var ett hugg i axlen. Där satt ett långt kniv-
blad, som hade gått av, så när hans hustru tog en tång och drog dän 
det, då svimmade han, så ont gjorde det. Han blev sned i axlen hela 
sitt liv samt var styv i hela axlen samt armen. Men han hämnades 
sitt fall ändå och fick sitt stora namn tillbakas. 

Han hade en svåger som ej var att leka med, talade morfar om. 
Han skulle varit sjuklig och mycket klent byggd, svart som dragen 
ur en skorsten, vänlig mot alla men var ej rädd för någon. Hans yrke 
var mattja (fiska), och sjaffra sarali (tigga ull). Han träffade en gång 
på sin vandring en stam, som ville pocka honom att giva dem sin 
ullasäck, men di håvrade i barr (högg i sten) den gången. Di var 6 
stycken friska karlar, men han märkte dem alla rätt försvarligt, så 
di blev liggande på platsen. Men på honom hade di ej fått en skråma. 
Så vig var han och kunde parera deras hugg. Men om en buro (bonde, 
icke-tattare) slog eller skärde (skar) på honom, så försvarade han sig 
ej utan gick sin väg. Han var väl hållen bland folk, och gud tröste 
den som kom på hans tämm (trakt), den han var såld, helst om di 
uppfört sig illa med [= mot] påpplon (folket). 

Men hans vandring blev ej så långvarig. Han kom en gång till en 
by som heter Bugeryd, belägen i Norra Sandsjö församling. Där 
kom han in på en bondgård och bad om nattlogi men blev nekad och 
fick gå. En tid efter kom han åter till samma plats. Intet ont anande 
gick han igenom byn. Kommen en bit från byn i en skog fick han ett 
hagelskott i magen, så han föll omkull och blev liggande. Men folk 
kom och tog hand om honom och vårdade honom på bästa sätt i 3 
dagar. Sedan dog den dilloen (stackaren) med mycket stora plågor. 
Ingen visste vem gärningsmannen var förrän många år efter hans 
död. Men på sin dödsbädd var där en bonde i Bugeryd, som erkände, 
att han skjutit honom. För han inbillade sig, att den dillon hade 
förgjort hans kreatur och att han kunde ragusta (trolla). 

Men gud hjälp den bonden, om hans anhöriga fått reda på det. Då 
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hade han säkert fått plikta med livet för sin grymma gärning. Av 
sådana gärningar uppstår hat till buron. Så hände ofta både förr och 
nu även. Vi har ej så länge sedan en farbror till H. R. (som) blev 
mulad (ihjälslagen). [Dvs: För ej så länge sedan blev en farbror till 
R R. ihjälslagen.] Han kom och skulle fordra pengar på en revers, 
som han hade på en bonde i A. församling men fick i stället för pengar 
njuta döden. Länsman hjälpte bondsonen, så han fick god tid att 
resa sin väg, innan han sökte efter honom i hans hem. Myndigheten 
tycks vara slöa, när det är frågan om en tavring, som fått lida orätt. 
Men gör en tavring någon orätt, då fägnas han alltid med hårdaste 
straff. Hatet ligger i den saken, att vi tavringar får alltid lida orätt. 
Jag kan styrka mina ord om så skulle erfordras. Nå ja, jag slutar 
mitt påstående och återgår till mina berättelser. 

Min mormors mor kallade folk för Svarta Lena. Men Lena var ej 
len, när sinnet kom på henne. Hon var tillsammans med 3 styck 
karlar, men alla tre övergav di henne för sitt ( = hennes) humörs 
skull. En av sina ( = hennes) män fick sätta till livet för hennes • 
väjstan (kniv). Hon med ett ord sagt var grym. Hon kunde sköta en 
väjstan i var hand och stackars den som kom inom hennes mus-
singars längd (armars längd). Hon söp mycket. Hon var tillsammans 
med en karl, som gick under namnet Järnbästlen, en äkta bov från 
Halland. En gång träffade di en annan stam, som ville fresta dem, 
men di fick för sitt besvär av Lena och hennes Järnbästel. En sköt på 
Lena med en bössa, och kulan träffade Lena i låret men stannade mot 
benet i låret. Då skrek Lena till sin man: »Sno tepal om diro kammar 
jiben kär» (Ge, eg. tag, igen om du har livet kärt.) Annars mente hon, 
att han fick med henne att göra sedan. Lena satte sig på marken och 
skar en lång flänga i låret på den plats kulan satt och tog dän kulan 
själv. Sedan hoppade hon nästan på ett ben, men hon tjinrade tele dy 
av mossjarna (skar ner två av karlarna) ändå hon var så placerad 
(= blesserad). Högra bröstet var formligen också dänskuret på henne, 
men hon aktade ej det, när hon var i krigshumör. 

Den käringen påstod alla att hon kunde trolla. En gång påstår 
folk, att hon blev stående på gamla Hjälmseryds kyrkogård, så en 
präst som heter Busäll fick gå dit och läsa dän henne. Di påstår att 
hon var andebesvärjare, och konstigt såg det ut, som folk sade. Hon 
visste timmen och dagen, när hon skulle dö. Det vet jag är sant. 
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Den käringen hade alltid en gris i sitt sällskap. Den tiggde hon 
mat till. Sedan sålde hon den, när han blev stor och fet. Hon hade 
sina grisar så väl dresserade, att di följde henne lika troget som en 
hund följer sin herre. Men värst jämrade sig folk, när mor Lena skulle 
hava nattlogi. Då fick folk bereda sig på att taga emot både Lena och 
hennes gris under samma tak. Folk fick bära in rikligt med halm och 
lägga på golvet. Sedan tog Lena och hennes gris plats där för natten. 
Ingen vågade neka Lena något av det hon begärde, för då trodde folk, 
att hon förgjorde dem, så hon var en verklig plåga för folket, där hon 
vandrade fram. En gång var hon i Sandra by och hade logi på en 
loge, och då tog sig ungdomen den friheten att störa Lena och 
hennes gris under natten. Men Lena tog en slagdront på logen och 
slog pojkarna så grundligt att flera av dem måste anlita sängen i 
flera veckor. Det skulle varit två av dem, som di kallade för färdig 
nydalspojkar(?) och var beryktade för slagskämpar, men för Lenas 
slagdront fick di dandra i gråsat (bita i gräset). Sen fick Lena och 
hennes gris sova i ro efter betan. Det blev sport vida omkring, och 
[för] alla som kände henne rätt, så fick hon vara i fred. 

Tavringarna var på min  morfars tid mycket talrika samt förde 
följande liv och levnadsvanor. 

Min släkt levde huvudsakligen av hästaffärer samt bettleri. Min 
morfar hade flera hästar, som han gjorde affär med, vilket tillgick på 
följande sätt. Han köpte eller bytte sig till mycket magra hästar, 
vilket på den tiden var gott om. Sedan körde han från by till by, och 
mormor skaffade foder till dem, och gubben fodrade och passade 
djuren på bästa sätt, så di blev feta och fina. Sedan bar det av till 
marknads med dem, där handeln gick livligt och pengar inflöt. Folk 
tror i allmänhet att tavringar är hårda mot djur, men det är stort fel. 
Di gör allt för djuren och är särskilt rädda om dem. Man fick ej på, 
hans tid se någon som nändes åka på skjutsen av karlar, utan di gick 
vid sidan och körde i gående. Men hustrun, hon skulle förstås åka samt 
di små barnen. Men för den minsta uppförsbacke så fick hustrun gå av 
och gå. Men sedan från marknaden, då fick hästarna sträcka ut allt 
vad tygen höll, i synnerhet om hästen var nyinköpt. Då skulle han 
provas, vad han dugde till. 

Även dagen före marknaden, då fick han aga så han blev rörlig till 
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marknaden. Det kallades för uppväckning. Något arsenik användes 
aldrig till hästarna, som folk trodde, när en tavring kom med en yster 
häst, utan det var uppväckningen, som satte liv i hästen. 

Jag hörde min morfar särskilt tala om en affär, som han gjorde 
med en bonde i Kulla i Släthög socken. Bonden hade en häst, som han 
själv fött upp, en bra häst, men han kunde ej få något hull på honom. 
Han tillfrågade morfar, vad han skulle göra med hästen. Morfar 
trodde, att handen darrade på honom, när han gick att hämta havre 
åt hästen. Men bonden förklarade att så var ej fallet. Då förstod morfar 
att förmaning var lönlöst, utan han säger: »Då är det någon som för-
gjort hästen för dig.» »Du talar sant som biblen, Karl Johan, och du 
ser nog på hästen att fallet är så. Kan du ej hjälpa mig att återställa 
honom?» »Det är försent nu», sade morfar. »Du skulle sökt mig förut, 
så skulle jag försökt mitt bästa.» Bonden rev sig i huvudet, då morfar 
sade: »Du ser själv att det är bara skinn och ben till hästen.» Då i sin 
nöd ropar bonden: »Karl Johan, kan du ej på något sätt hjälpa mig?» 
Morfar var villig med hjälpen och säger: »Du skall få byta dig till en 
liten häst av mig, som du säkert kommer att tycka om och som ingen 
kan förgöra hos dig.» Affären var snart uppgjord, och Karl Johan 
blev hästens ägare. Detta hände på våren. Sedan träffades di på 
Vrigstad marken på hösten. Den första fråga bonden framställde var: 
»Var gjorde du av hästen, Karl Johan?» »Den har gått i rök», svarar 
morfar. »Jaså», svarade bonden, »jag trodde det. Var har du dina 
hästar stående? Det är roligt att se hurdana djur du har nu.» Karl 
Johan pekade: »Där står de.» Och bonden gick dit i sällskap med sin 
son samt sin hustru samt betraktade morfars tre hästar mycket noga. 
Morfar kom också dit och sade: »Nå, vad tycker du?» »Jo, fina hästar 
brukar du jämt ha, Karl Johan, men i dag är du alldeles omöjlig att 
ha fina hästar. Särskilt den stora röda hästen. Är han felfri?» »Det 
garanterar jag för», sade morfar. »Var har du köpt eller bytt dig till 
ett sådant fint djur?» »Av en riktig dumbom.» »Jag förstår det», 
sade bonden, »för hade jag en sådan häst som den, så skulle jag aldrig 
till va pris som helst skiljt mig från den.» »Du träffar nog ibland på 
riktiga kålhuvud till folk, som du handlar med», säger bonden och 
sonen på en gång. Även hustrun instämmer. »Ja», säger morfar, »det 
finns många stora dumma kålhuvud, må du tro, Bengt.» »Jaha», 
suckar bonden. Hästen var den morfar bytte sig till av honom själv. 
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Min släkt har säkert assistenten' hört sin(a) förfäder tala om. Di 
kallades för Samans släkte och var väl hållna bland folk. Seden var 
hos dem att vara vänliga mot alla, men (de) krusade för ingen. Deras 
huvudsakligaste yrke var hästhandel samt bettleri. Ja, di gjorde ock 
ystekorgar, som fruntimren sålde och bytte bort för mat och foder till 
djuren. Även idkade di fiske och jakt, så ni må tro att i Sävsjö, där 
har di sålt både fisk och villebråd för stora pengar. 

Di tror, folk i allmänhet, att en tavrings kniv sitter löst i slidan, 
men så är ej förhållandet mot bönder. Dem vill di ej tillfoga något 
med kniven, om di kan slippa det. Men sig (dvs, dem själva) emellan 
sitter han löst. Det är en gammal sed sen forntiden, och den hänger 
i ännu. 

Även stjäla är en styggelse för den äkta stammen. Jag är säker på, 
om ni ser i Polisunderrättelser, att ni ej finner någon av tavringfolket, 
som varit tilltalad för stöld eller knivskärning mot någon bonde.2  Det 
var en stor skandal bland den gamla stammen. Men om di kunde 
lura en på affär, det räknades för en heder. 

Sedan hade fruntimren en bisyssla, som bestod i att bota skärve-
barn ( = barn som har engelska sjukan), samt giva folk en del saker, 
som di köpte på apoteken. Det var många saker, som di rörde till-
sammans i en mjöldeg med dessa ämnen i så den luktade skarpt. Den 
sade di var kommen från ett finskt apotek, som hetade Vita ormen och 
botade för allt. En sådan degkula kunde di få bra för. Den behövde 
nästan alla. Den skulle den sjuke, mänska eller djur, taga hälften på 
ny och hälften på nä, då var hjälpen säker både på folk och fä. 

Sedan var deras uttryck, när di kom in i en bondgård: »Gyn (god?) 
dag.» Sedan bad di om sin allmosa på följande sätt: »Kära mor, giv 
mig lite fläsk, som jag kan gömma till kvällen till mina små samt till 
min klene gubbe. Och måtte du få tur med allt det du äger, både du 
och dina barn. Och det får du efter min hand, var säker på det, kära 
mor.» Sedan törhända att det vankades en degkula, om di så ville ha 
och behövde den. Men blev allmosan liten, så kom hotelsen: »Måtte 
du få otur i alla dina företag samt dina djur med dig. Och efter min 

1  Min titel som tjänsteman på Långholmen. 
2  Detta är givetvis inte riktigt. Tattare har sedan gammalt ofta varit till-

talade för stöld. B själv avtjänade, då jag lärde känna honom, sex års straff-
arbete för att under rus ha knivskurit en bonddräng till döds. 
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näve skall du detta få.» Men då hände det, när käringen gick, att 
hon fick en eldbrand efter sig samt vatten. Det skulle hindra för-
trollningen, trodde folk på. 

Även hade den gamla stammen ett uttryck när di tiggde en bonde 
efter hö eller havre till sina hästar: »Käre far, ge mig lite hö eller havre 
till min häst, så gud låt dig få så många fålar i din stall som du har 
hår på din ball.» 

Även en bön lästes på hösten, när fåren var klippta och ullen skulle 
vankas: »Kära mor, leta rätt på mig en vacker ullasudd, som jag kan 
få till hjälp till kläder till min klene gubbe till vintren, för han fryser 
så samt till barnen. Så efter min hand skall du få så många får på din 
kätta som du har hår på din f.» Fick di då lite, så blev ordet: »Måtte 
igel äta både ull och fårkött för dig, slinka.» Så i den vägen uppträdde 
di gamla mycket oförskämt och var ej belåtna med små allmosor. 

Neråt Skåne samt i Värmland och Närke har jag sport, att di skall 
hålla sig till di gamla sederna ännu, och min önskan är, att en bok 
måtte komma ut, så folket får bliva upplysta om deras syndiga levnad. 

Nu fortsätter jag med att beskriva, huru tattarna i Halland upp-
förde sig. Deras huvudsakliga näring bestod av förtenning samt kast-
rera djur samt fiske. Di som hade häst förde sin eka med sig. Den var 
så beskaffad, att den användes till vagnskorg. Så när di kom till ett 
fiskevatten, så lyftades vagnskorgen av och förvandlades till eka. 
Metrevar hade gubbarna lindade kring hattkullen, så di ej skulle 
snärjas utan vara i ordning. Så metades det och sattes ut ståndkrok, 
medan kvinnfolken gick åt byarna för att tigga mat. Men di var illa 
beryktade bland folk samt hatade, och det kan ingen undra på som di 
uppförde sig, när di var rusiga, ja också, när di var nyktra. Di an-
vände skjutvapen mot folk, även kniven. Jag har hört många be-
rättelser om dem. 

En gång kom ett sällskap till en by och bad om natthärbärge, vilket 
di blev nekade. Men bonden var villig att följa dem med lyktan över 
en skog, som ( = eftersom) di sade sig ej hitta vägen. Nå ja, rätt som 
bonden gick, rusade di på honom och avskar hans ena öra samt sade: 
»Vi skall märka alla bönder, som ej vill låna oss hus.» Men bonden hade 
stora träskor på fötterna. Di kom nu väl till [pass] att värja sig med. 

10— 598882 Svenska Landsmål 1959 
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Det finns åtskilliga romani (tavringar, tattare), som ännu gagnar sig 
av ragustning (trolldomskonster). Jag vet flera sådana personer. Det 
fanns en stam i Halland, särskilt en familj, som idkade det mycket. 
Di förvärvade sig en stor förmögenhet. Sedan reste di till Amerika. 

Tavringen är ett folk som går försiktigt till väga med sina företag. 
Det är sällsynt att någon blir stråtad (häktad) för sitt ragustning 
(trolleri). Di sköter det mycket väl och framför allt strängligen för-
bjuder den eller di, som han (B. måste mena: di) ragustar (trollar för), 
att han måste hålla det mycket hemligt, om det skall avhjälpa honom 
hans miepar (förtrollning, dvs, otur, olycka). Jag har hört talas mycket 
om det samt känner personer, som idkar det mycket och är skickliga i 
sin konst. 

Jag har hört berättas om ett knep, som kallas sicka jacken (visa 
personen)1, som har förgjort den pattjanoe (den som tror på ragust-
ning). Då kommer trollkarlen med orden till den, som vill bliva botad 
för sin otur: »Jag skall visa dig personen för blotta ögonen, som har 
förgjort dig och ditt hem. Men är straffet kommet från gud, så kan 
jag intet göra, utan då måste du bedja honom om hjälp. Men är det 
avensjuka människor, som har sänt det på dig, så skall jag hjälpa dig, 
så du får din tur tillbaka. Men det kostar en slant, och ej så ringa, för 
jag får utsätta mig för stor fara för din skull, må du tro. Men vi skall 
först se om det lyckas eller ej.» Då säger han eller hon till mansjet 
(folket): »Tag hit ett dricksglas med vatten, och det skall vara ett 
glas, som du är säker på, att du själv använt, samt din sårmis (vigsel-
ring). Nåja, framkomna med di begärda varorna (sedan folket fram-
kommit med de begärda varorna), läses några obegripliga ord av 
trollkarlen. Sedan i ett obevakat ögonblick lägges ner i glaset ett 
fotografi av en mansperson eller av ett fruntimmer. [På] det foto-
grafiet är urklippt bara själva ansiktet. På baksidan av kortet är 
fästat en blybit, så att kortet sjunker. Sedan har han en svart tygbit, 
sydd som en strut, som sättes över glaset, den vida ändan av struten. 
I den smala ändan finns ett hål, lagom stort att titta i med ett öga. 
Ringen sättes över den smala ändan och sedan läses återigen några 
obegripliga ord. Sedan drages struten försiktigt upp så glaset till en 
ringa del blir synligt i dagsljuset. Sen skall di titta med ett öga i det 
hålet som ringen är placerad över. Då får di se personen, som förgjort 

eg. »visa ögat». 
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dem, och alltid har jag hört talas om att mansjet prinjar tepalo lo (att 
folket känner igen personen, eg. 'den', honom) som di ser, och blir 
mycket förfärade över denna hemska syn. Då säger konstnären: 
»Nåja, det var som jag trodde, att det var folk, som varit framme och 
ej gud. Jag kan ställa allt tillrätta och hämnas på personen, som för-
gjort eder, om ni vill offra en bra peng, som måste utsändas för eder 
räkning som ett offer. Men saken måste under alla förhållanden hållas 
hemlig. Annars kan jag intet göra, utan det blir värre för eder själv. 
Tigandet skall bekräftas med ed. Sedan går konstnären överallt i 
husen, även i bansan (ladugården) och ställer allt tillrätta, som han 
eller hon säger. Sedan får mansjet en (dvs, ett) käkben av en mört. 
Det kallas för vita ormens kloka ben. Det skall grävas ner någonstans 
utanför husen, och det är ett säkert [ = en säker] motståndskraft för 
trolleri, så att ingen kan kera pärjel butare (göra ofog mera). Sedan 
kommer vripassjelsen (pengarna som skall vara; eg. utlägget), och dem 
blir påpplon (folket) förmanade att lägga med ett glatt skiro (hjärta). 
Så är kanske ytterligare några mera besvär för konstnären att utföra, 
innan det är färdigt, så han kan dara mansjet (skrämma folket) grund-
ligt, så di pattjar lo påtto å stilar glan vavrot mansj (tror honom 
bestämt och håller tyst för annan folk). Det dickar tavringen, om man-
sjet pattjar eller ej (det ser tavringen om folket tror eller ej). Asjar di 
opattjaloa, då ma lo tjill att ragusta dem å jar sirons dråm (är di miss-
trogna, då låter han bli att öva trolldom mot dem och går sin väg). 

Ni må tro att en tavring är listig och försiktig i sina företag. Han 
ser sig noga före, innan han gör detta. Som ni förstår så är stillon 
(fängelset) en fasa för nämnda folk. Med ett ord sagt så är tavringen 
mycket slug och försiktig. Det är ej många fall, som kommit i rätt-
visans händer glan ragustning (för trolldom). 

Ett annat knep användes av tavringen. Men detta är jag ej fullt 
säker på att jag kan beskriva rätt. Det kallas för att kera taven. 
(ordagrant: göra tråden). Jag har hört att di använder en tråd, som 
slås många knutar på, och om knutarna försvinner, när tråden har 
genomgått en behandling, då finns bot för förtrollningen. 

Även användes vatten, som hälles några droppar i, så att det kokar 
eller rör sig, ett medel som sätter skräck i påpplon (folket). Den kon-
sten har till och med skolade karlar trott på och som jag vet offrat 
stora pengar på. 



148 ALLAN ETZLER 

Det finns säkerligen åtskilliga personer, som har lagt stora summor 
på ragustning. Jag träffade en gång en bonde i Torhamn, som ville 
giva mig 100 kr, om jag hjälpte honom att bota hans bansa (ladu-
gård). Men jag försökte att övertyga honom att det inte gick och att 
han ej skulle tro på sådant skrock. Men han bara skakade på huvudet 
och sade: »Jag vet att B. kan, men han vill ej hjälpa mig.» Jag gav 
honom rätt skarpa ord för sitt ( = hans) dåraktiga tal, men det var 
som hälla vatten på en gås. Så vi fick skiljas med olika tro. 

En konst är också att le pre gonon (taga upp säcken). Det före-
kommer, där folk har otur med sina djur. Då kommer boten på föl-
jande sätt. Då säges till buron: »Jag skall kunna visa dig, att du har 
fått något nergrävt antingen i din bansa eller i dess närhet. Jag skall 
med min trolldomskraft kunna mana och driva fram det, så du med 
blotta ögat får se, att det är som jag säger. Men jag löper en stor risk 
själv. Men om du vill, så skall jag hjälpa dig, så du får din tur åter. 
Ja, det resoneras visst mycket, innan konsten kommer. Sedan har 
konstnären eller ragustaren en svart säck, sydd i utseende som en 
korv. Den har han eller hon väl gömd på sig. Sedan säges ifrån, att 
det skall eldas i bakugnen en väldig brasa. Sedan följs buron och tav-
ringen åt ut i bansan. Där läses och rackras (talas) länge och väl. 
Sedan säges, att det ej finns här inne utan på en annan plats, och 
färden går ut i närheten av bansan. Där gräves ett hål i jorden, som 
buron själv gräver. Sedan går tavringen ner i gropen och gräver med 
järnspett och spade. Då säger han till buron, att han skall gå efter 
ett annat redskap och gräva med. Då passar tavringen på att hugga ett 
djupt hål med järnspettet och stoppar samtidigt ner sin gono (säck), 
som är försedd med krut och svavel inuti. När buron kommer igen 
med sitt begärda redskap får han själv gräva, tills han hittar troll-
domen och blir alldeles förlägen. Sedan bärs det in och kastas i den 
brinnande ugnen, och så är trolltyget uppbrunnet, och han får sin 
goda tur igen med sina grässjo (djur).' 

Di flesta av detta folk ingår sällan äktenskap utan (är), som di 
kallar'et i kättani (sällskap), tillsammans ogifta. Nu för tiden är en 
del bjavda (gifta). Men förr förekom aldrig något äktenskap mellan 

1 Jfr dessa uppgifter om tattarnas trolldomskonster med kap. 8 (Taternes 
Levevis og Nwringsveie) i Eilert Sundts Beretning om Faute- eller Land-
strygerfolket i Norge, Christiania 1850. Se även min avhandl. s. 168. 
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dem. Då kom di till kättani och var färdiga att skiljas, när di be-
hagade. Så deras kärleksförklaring var ej lång till varandra. Di kunde 
trissas (träffas) en dag och den andra dagen vara ett äkta par. Frun-
timren sökte helst att få ombyte och få hårtare mossj (bättre man-
folk). Helst sökte di mossj glan si, manfolk som kunde slåss (eg. karl 
för sig). Även sökte di manfolk, som kunde fursla gräjar lattjot (byta 
hästar bra). Även männen sökte kvirmfolk, som kunde manga fäddet 
å ragusta (som kunde tigga bra och utöva trollkonster). När ett sådant 
par kom tillsammans, då ansågs di vara lyckliga. 

Det sågs ej så noga på om kvinnan eller mannen hade förut varit 
tillsammans med några andra i äktenskaps syfte eller, som det heter, 
kammat vavroa (haft andra). Men ibland hände det, att di kunde titu-
lera varandra med ordet pibli och pibligavo (änka och änkeman). 

Även ibland kunde kämpas hårda strider mellan männen, när di 
träffades, om di hade kammat vav-ros romnier (om di hade varit 
tillsammans med varandras fruntimmer). Många är det, som mistat 
sitt liv för fruntimrens skuld, och många finns, som får bära fula ärr i 
ansiktet för di har varit tillsammans med en annan mans kvinna. Det 
kallas för ett lubnitjinn, ett horemärke. Nämnda principer är ej slo-
pade än bland tavringarna. Det finns åtskilliga stammar, som har den 
gamla vanan än. Jag vet åtskilliga personer, som har haft många 
kvinnfolk, även kvinnfolk, som har haft många manfolk. Men di 
mesta är stämplade med sitt lubnitjinn, båda könen. 

Ni framhöll, när jag språkade med eder, att tavringen förgiftar 
djur', en sak som jag aldrig sport, ej heller kan inbilla mig att så är 
fallet. Tavringen är särskilt öm om djur. Skulle det så vara att sådant 
hänt, då skulle det vara bland tavringar ( = tavringar emellan), för 
di är mycket hatiska mot varandra. Men att en äkta tavring gör 
sådant mot en buro (bonde), det är jag fullt övertygad att så är ej 
fallet. För en tavring, det vill säga en äkta, han har ej sådana företag 
för sig mot en buro. Men medicin till burons grässjo (kreatur), det 
vill han gärna lämna förstås mot hederlig betalning. Och här finns 

i Jag hade meddelat B, att det i litteraturen finns uppgifter om att tav-
ringarna med hjälp av vissa örter kan förgifta djur. Jfr Eilert Sundt, a. a., 
s. 154 ff. 
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åtskilliga tavringar som är skickliga i den vägen och förstår sig på att 
lämna medicin som hjälper, helst för hästen. Jag törs nästan säga, att 
di kan behandla ett djur på ett sådant sätt, så att vetenskapen kan 
stå efter i något fall. Jag har själv sett det och kan intyga det, om så 
fordras. Jag vet en gång en länsveterinär, som frågade mig, hur jag 
bar mig åt med ett djur, som han synte till döden. Men jag gjorde 
hästen frisk, och han lever än. Jag vet många sätt att bota djur, som 
jag är säker på, ätt ej veterinären har reda på. Jag lärde av min mor-
far, och sedan har jag praktiserat själv. Ni förstår, jag törs att säga, 
att jag har varit ägare till många tusen djur, så jag förstår minsta 
åkomma på dem. 

Nåja, vi lämnar djuren och övergår till människan. Det finns åt-
skilliga tavringar, som kan bota barn för engelska sjukan eller som di 
kallar sjärven. Jag vet skolade personer, som har sökt dem för sina 
barn och även fått dem friska. Vi har en tavring i H. församling, som 
är mycket anlitad för nämnda sjukdom. Han kan laga till en sorts 
pulver som är en säker hjälp för nämnda sjukdom. Men allt sådant 
hålles hemligt. 

Det finns också tavringar, som di påstår är andebesvärjare. Det 
finns en präst i Moheda, som kan intyga det. Så ni må tro att tav-
ringen är ett slugt folk. 

Min morfar hade en broder, som dog i unga år. Han hette IL Till 
honom sade kyrkoherde Busäll i Hjälmseryd: »Jag tror att H är lika 
högt studerad som jag.» Nämnda H var en bibelforskare och kunde 
uttyda bibelns ord rätt. Han skrev en förklaring över bibeln. Han 
arbetade på den skrivelsen i 5 år, och Busäll skulle låta (dvs, låtit) 
trycka den, om ej döden hade kommit till honom. Jag tror att skri-
velsen finns ännu kvar, men var vet jag ej. 

Ni må tro att det finns tavringar, som skulle bliva samhällsnyttiga 
människor, om det fanns någon, som ville taga deras parti. Jag är 
säker på, att hatet till dem skulle så småningom försvinna, om all-
mänheten förstod sin sak rätt. Men ordet följer alltid: »Det är en 
tattare, den avskyr vi.» Men jag är övertygad om att kände di tav-
ringen rätt, så skulle ej förhållandet i allmänhet vara som det är. Men 
jag hoppas med guds hjälp att det blir i sinom tid bättre även för oss. 
Så är mitt hopp. Jag vet att gud har oss lika kär som andra människor, 
han har lidit och dött även för oss. 
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Resumé 
La langue tzigane au&loise 

Les mots de langue tzigane suedoise ainsi que les legendes familiales 
et les recits sur les tziganes suedois qui sont rapportes ici constituent un 
supplement å ma thåse « Zigenarna och deras avkomlingar i Sverige. His-
toria och språk » (Les tziganes et leur descendants en Suåde. Histoire et 
langue), Uppsala 1944. La liste de mota date de 1945 å 1950, mes derniåres 
annees comme employe å la prison de Långholmen å Stockholm. 

Les legendes et les recits sur la vie des tziganes suedois avaient ete 
notes å mon intention, dejå avant que j'ecrive ma thåse, par celui de 
mes conteurs que j'appellerai B. Je n'ai cependant pas ou la possibilite 
d'introduire dans ma thåse plus de quelques exemples isoles de l'art de 
narrateur de B. Lorsque je le rencontrais å la prison de Långholmen oh 
il purgeait une peine pour meurtre, il avait entre 40 et 45 ans et une 
allure tzigane prononcee : cheveux noirs, teint olivåtre, yeux noirs etin-
celants, mimique expressive, gestes rapides. Parmi tous les tziganes que 
j'ai rencontre au cours de mes 22 anrikes comme employe au service des 
prisons, je considåre B. comme etant le plus intelligent. 

En co qui concerne les recits de B. publiks dans ma thåse, il convient 
de faire les remarques suivantes : « La narration de B. no peut evidemrnent 
pas etre acceptee d'emblee. Son echelle de valeurs, entre autres, ne peut 
se comparer å celle qu'emploiera une personne ayant une origine sociale 
plus normale. Le recit prend parfois assez nettement un caractåre de le-
gende. Il n'est cependant pas question de fiction conseiente et les ren-
seignements precis qui nous sont donnes coneernant requipement, les 
conditions de vie, etc. se  revålent generalement cligne de foi lorsqu'on 
les compare aux informations obtenues ailleurs. La simplicite et la clarte 
de la langue ainsi que le genre meme du sujet apparentent parfois la de-
scription å une legende familiale islandaise. » Ceci concerne egalement å 
mon avis les recits rapportes id. De måme que dans les recits publies 
anterieurement seules quelques rares repetitions en ont ete exclues et 
quelques legåres fautes de forme ont ete corrigees. A cela prås, c'est uni-
quement B. qui parle. 



Meddelanden och aktstycken 
Etnologi och grafiska metoder 

Ett apropos till Atlas över svensk folkkultur 

Metoden att genom olika grafiska framställningssätt åskådliggöra 
etnologiska eller etnografiska företeelser har de senare åren blivit allt 
populärare, möjligen under påverkan från naturvetenskaperna. Det tycks 
ibland ha blivit en modesak att rita staplar och kurvor av alla sorter. 

Metoden är ju ingen nyhet, men den har tidigare i regel nyttjats gan-
ska sparsamt. Flitigast har man väl ritat spridningskartor. Åtskilliga 
etnologer torde dock ha betraktat de grafiska framställningsförsöken 
med en viss skepsis. Kurvor och staplar ge ofta sken av en exakthet, 
som — tyvärr — sällan föreligger i verkligheten. 

Tittar man på en spridningskarta, där vissa tecken förekommer med 
ojämn frekvens, får man lätt den uppfattningen, att den illustrerade 
företeelsen saknas på mellanliggande tomma områden. Råkar man då 
veta, att den förekommer även där kartan är blank, och att frekvensen 
där är minst lika stor, rubbas genast tilltron till kartans vederhäftighet. 
Vad man av en sådan karta egentligen får veta, det är endast var fram-
ställaren bedrivit forskningar eller var han lyckats få goda meddelare. 

Särskilt misstänksam bör man nog vara mot generaliseringar när det 
gäller övre Norrland. Sedvänjorna kan växla från ådal till ådal. Somliga 
redskapsformer, seder och bruk är starkt lokalbundna inom begränsade 
områden. 

Med mycket stort intresse avvaktades det bebådade verket Atlas över 
svensk folkkultur. Man frågade sig med spänning hur de många svårig-
heterna skulle kunna bemästras. När nu verkets första del föreligger, 
kan så mycket sägas att svårigheterna — och svagheterna — i själva 
metoden starkt framträder. 

Kartorna anger företeelsernas förekomst men syftar icke till att mar-
kera graden av frekvens, ehuru denna i vissa fall återspeglas indirekt 
genom beläggens fördelning, heter det i inledningen. Om man nu inte 
strävat efter att ange graden av frekvens, så undrar man givetvis, var-
för tätheten då gjorts så ojämn. Frågan framställs redan inför huvud-
karta I, byordningar och kyrkostäder. Från hela norra delen av Väster-
bottens län finns det summa fyra karttecken för byordningar tillkomna 
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fr. o. m. 1800. Sannolikt skulle ett rimligare antal vara 40. Det finns inte 
mer än ett 20-tal markerade norr om Gävle. Kartan ger en starkt fel-
aktig bild av förekomsten. 

På samma karta är en kyrkostad placerad i Bureå socken. Där bygg-
des första kyrkan 1920 och någon kyrkostad har inte funnits där. 

Beträffande slagorna har man i norra Västerbotten hittat tvärhåls-
slagor och trattslagor samt någon enstaka förekomst av rännslaga. Bort-
sett från att trattslagorna varit ytterst ovanliga, så saknas alldeles en 
intressant variant av spikslaga som särskilt förekommit i inlandet. 
Bindöglan utgjordes rätt ofta av en tjurpenis. 

Inför uppgifterna i texten till huvudkarta II, avdelningen åkerspad-
ning, står åtminstone en norrlänning fullständigt frågande. Där heter 
det bl. a. att »arbetet bestod i att med en spade av vanlig typ skära ut 
stycken ur grässvålen på nyodlingar och igenvuxna lindor samt vända 
dessa torvor». På kartan finns söder om Lule älv summa tre tecken för 
åkerspadning (perioden 1850-1900). Alla tre tecknen ligger i det inre av 
Västerbottens lappmark. 

Det är ingen svårighet att den dag som är, åtminstone i hela norra 
delen av Västerbottens län, hitta dussintals män som i egen jord eller 
åt andra jordägare nyodlat medelst spadning. Detta pågick i viss om-
fattning ännu ett stycke in på 1900-talet. Användning av plog (vält) 
vid nyodling är en sen företeelse. För att nämna ett enstaka exempel, 
berättade för några år sedan en person född i Skelleftetrakten år 1860, 
att han första gången år 1880 såg nyodling med plog i Hedensbyn i 
Skellefteå sn. 

Inför beskrivningen av tekniken vid denna åkerspadning, »... att 
med en spade av vanlig typ skära ut stycken av grässvålen ...» står 
man alldeles oförstående. Spade förekom praktiskt taget aldrig vid detta 
arbete. Man nyttjade i huvudsak två verktyg, förhuggaryxan och jord-
yxan (gräftyxa, tuvyxa) samt i stenig mark järnspett. Jordyxan består 
av ett spaclformigt blad fäst i vinkel i ett vanligt yxskaft. En detalj-
beskrivning eller en demonstration av arbetet kan man än i dag få av 
många som under sin tid odlat åtskilliga tunnland åker på detta sätt. 

Huvudkarta XX utvisar spridningen av sedvänjan med fähus som 
sommarbostad. Tecken härför finns bl. a. i Bureå och Skellefteå socknar. 
I texten heter det att seden förekommit »... hos hela norra Norrlands 
bondebefolkning ...». 

Om uppgifterna verkligen avser perioden 1850-1900 måste de bero på 
något missförstånd. Man kan endast gissa hur det felet uppstått. I inte 
så få fall förekom att sommarbostaden var sammanbyggd med samma 
huslänga som ladugården. Men därför bodde man inte i själva fähuset. 
I alla de fall där sommarboende i ladugårdar säkert kunnat beläggas, 
har orsaken varit, att man på gården saknat egentlig sommarbostad, 
eller att man i manbyggnaden företagit någon reparation eller ombygg- 
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nad — ex. omläggning av golv, uppförande av ny mur etc. Man har då 
under tiden flyttat ut i det särskilt iordningställda fähuset. 

Det har t. ex. ibland förekommit, att när husmodern under sommaren 
haft en stor vadmals- eller mattväv i gång, hon har kunnat ställa upp 
vävstolen i det skurade och kalkade fähuset. Men inte kan man därför 
hävda, att denna åtgärd varit en allmän sedvänja. Det har någon gång 
förekommit, betingat av rent praktiska skäl. 

Slutligen några ord om hölador med snedställda väggar. I texten står 
det, att dessa hölador »voro ännu under 1800-talets senare hälft i bruk 
...». Hur många tusen dylika lador det än i dag finns från Tornedalen 
i norr till södra Burträsk i Västerbotten i söder, det vet ingen. Det är 
många tusen. Det är ingen svårighet att påträffa lador med sneda väg-
gar uppförda under de senaste decennierna, vanligen då av resvirke. 
Men väggarna lutar utåt. 

I norra Västerbotten kan man inte finna en lada med sneda väggar 
byggd före 1890. Den äldsta ladan i Ängesbyn i Nederluleå sn är daterad 
omkring mitten av 1700-talets andra hälft och har raka väggar. De få 
1600-talslador som är kända från Norrbotten har också raka väggar. 

Då frågar man sig, huruvida det fanns några skäl till att beståndet 
av hölador omkring sekelskiftet börjar genomgående förnyas. Sådana 
skäl fanns. Det är nu som nyare jordbruksmetoder börjar införas, kanske 
främst ett systematiskt växelbruk. Användningen av konstgödsel börjar 
komma igång. Höproduktionen steg kraftigt. I stället för att reparera 
de gamla, mycket små ladorna, som kanske rymde två eller tre skrindor 
hö, och vilkas nävertak i allmänhet var miserabla, byggde man nya 
som samtidigt gjordes större. 

Varför lutade man då väggarna? De vanligaste förklaringarna är, att 
lutningen skulle förhindra att höet packade sig eller att snö eller regn 
inte skulle driva in genom springoma. 

Härtill kan anmärkas, att därest så behövdes, tvekade man ingalunda 
att av alla krafter packa höet i ladorna. Man kunde t. o. m. ta in en 
häst för att trampa! När man började bygga lador av resvirke med 
vertikalt stående täckbräder så drev ju regn och snö in obehindrat genom 
de vertikala springorna, antingen väggen var rak eller sned. 

Den som varit inne i en hölada under höets inbärgning vet, hur oer-
hört mycket lättare det är att arbeta där, om väggarna lutar utåt. Man 
har en helt annan plats och rymd i snedladorna. Detta är säkert det 
avgörande skälet jämte en viss moderiktning. De övriga skälen är mer 
eller mindre konstruerade i efterhand. 

Det råder väl knappast någon större tvekan om att typen kommit 
österifrån. Man behöver endast erinra om de norrbottniska (finska) 
härbrena, som har starkt utåtsvängda väggar i övre delen av andra vå-
ningen. Att inte denna typ också spritt sig söder om språkgränsen i 
Sverige beror säkerligen på att praktiskt betingade fördelar saknats. 
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Att ladorna med sneda väggar skulle ha funnits i dessa trakter i äldre 
tid och att typen försvunnit men börjat återkomma vid sekelskiftet, är 
väl ganska orimligt. Denna typ av lador är åtminstone i Västerbotten 
sen och med stor sannolikhet är förhållandet detsamma längre norrut. 

Tydligt är, att uppgifterna i atlasen, åtminstone vad övre Norrland 
beträffar, måste nyttjas med stor försiktighet. Metodens svaghet fram-
går ju också av de många reservationerna i texten. 

Att insamlat material, såväl vad det gäller etnografi som etnologi, 
och särskilt när det gäller Norrland, ofta lider av grova felaktigheter är 
ingen nyhet. Till en del beror detta på att den tillfrågade inte förstått 
frågorna eller frågaren har missuppfattat svaren. Språksvårigheterna i 
Norrland är, som bekant, än i dag högst betydande. 

Ernst Westerlund. 

Résumé 
Dans son article « Ethnologie et m(Sthodes graphiques » concernant le 

nord de la province de Norrland, l'auteur discute certaines questions de 
diStail en prenant pour point de depart quelques cartes comprises dans 
la partie ethnologique de P« Atlas de la culture populaire su6doise » (Atlas 
över svensk folkkultur, I, 1957). 

Red. får för sin syn på hithörande frågor hänvisa till M. Erikssons ree. 
av Atlas över svensk folkkultur I i denna tidskrift 1958, s. 186-190, och 
delens redaktör, prof. Sigurd Erixon, har lovat att i nästkommande årg. 
av tidskriften bemöta ovanstående inlägg. 



Litteratur 

Hans II. Ronge: Konung Alexander. Filologiska studier i en fornsvensk-
text. Akad. avhandling. Uppsala 1957. 328 s. och 23 planscher jämte ett 
utvikningsblacl. ( = Skrifter utgivna av Institutionen för nordiska språk vid 
Uppsala universitet 3.) Mit einer deutschen Zusammenfassung (Konung 
Alexander. Philologische Studien zu einem altschwedischen Text). 

Berättelserna om Alexander den store har varit ett omtyckt motiv 
för sagoförtäljare och diktare genom tiderna. Alexandersagan finns i åt-
skilliga varianter på ett otal språk. Inte underligt, att studiet av Alexan-
der-motivet har vuxit ut till vad man skulle kunna kalla en särskild forsk• -
ningsgren. 

Den här recenserade avhandlingen utgör en studie i den fornsvenska 
Alexandersagan, som finns bevarad i en enda handskrift, cod. Holm. D 4 
(den är utgiven av J. A. Ahlstrand i Svenska Fornskrift-Sällskapets Sam-
lingar som nr 12). I ett av avhandlingens kapitel söker förf. bestämma 
handskriftens ålder, dels på vanlig filologisk väg, dels med hjälp av vat-
tenmärkena i codexens papper. Det må vara en lekman tillåtet att tvivla 
på värdet av en datering med hjälp av vattenmärken. Man kan inte 
komma från det intrycket, att förf. i avsnittet om vattenmärkena inte 
drar konsekvenserna av sitt material utan pressar det en aning för att få 
dateringen av handskriften med hjälp av dessa märken att stämma med 
den datering han med sedvanlig filologisk metod kommit fram till. Ett 
annat kapitel handlar om den latinska förlagan. Detta avsnitt gör intryck 
av att vara ett mycket gott filologiskt arbete, och de resultat, som förf. 
kommer till, verkar övertygande. Förf, bestämmer den fornsvenska hand-
skriftens plats i förhållande till de bevarade latinska texterna. Det är tro-
ligt, att den latinska text, som ligger till grund för den fornsvenska över-
sättningen, hemförts från Paris av en svensk studerande på 1300-talet 
och att Bo Jonsson Grip kommit att intressera sig för den. Det framgår 
av diktens epilog, att det är han som har låtit översätta den. Att dikten 
skulle vara en politisk nyckelroman och propagandaskrift mot Albrekt 
av Mecklenburg, som Anton Blanck velat hävda, tillbakavisar förf. bl. a. 
med hjälp av de latinska texterna, där man i vissa versioner, som Blanck 
inte kände till, återfinner partier, som Blanck ansett vara tilldiktningar 
i politiskt syfte. 

Vem översättaren var, vet man inte. Förf, söker att komma fram till 
hans språk genom att skilja ut de drag som kommit in med avskrivama 
och som är karakteristiska för deras språk. Texten i cod. Holm. D 4 är 
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nämligen en avskrift, möjligen efter en annan avskrift. Förf. lokaliserar i 
en dialektgeografisk undersökning det språk, som han anser ha varit ka-
rakteristiskt för översättaren, till östra Småland, möjligen Kalmar. Även 
om det finns goda skäl för denna åsikt angående översättarens proveni-
ens, torde väl knappast diskussionen på denna punkt vara avslutad i och 
med det föreliggande arbetet. 

Man imponeras vid genomläsningen av den recenserade avhandlingen 
av författarens stora beläsenhet, grundliga förtrogenhet med ämnet och 
hans omutliga noggrannhet i detaljerna. Avhandlingen om »Konung Alex-
ander» utgör ett värdefullt bidrag såväl till Alexander-forskningen som 
till vår kunskap om medeltidens kulturella och litterära liv. Men det är 
väl främst som filolog som författaren har framträtt, och det är säkert 
för vår kännedom om medeltidens svenska språk och om medeltida hand-
skrifter som avhandlingen har sitt största värde. 

Tryggve Sköld 

.1Usum 

M. TRYGGVE SKÖLD, Upsal, fait la critique de la thåse de doctorat de 
HANS H. RONGE, « Konung Alexander. Filologiska studier i en fornsvensk 
text (Konung Alexander. Philologische Studien zu ein.em altschwedischen 
Text) ». M. Ronge a åtudiå la version suådoise du moyen åge du conte du 
Roi Alexandre, qui n'est conservåe que dans le codex Holmiensis D 4, et 
.en fait remonter la date aux annåes 1420-1445. Le texte de co manuserit 
est une copie, probablement indirecte, d'une traduction versifike d'un 
original latin. Ce texte latin maintenant perdu åtait proehe du texte P5  
(cfr. la  tableau synoptique å la fin du livre). L'original latin de la traduc-
tion suådoise fut probablement, 6crit å Paris et amenå en Suåde au 14' 
siecle par un 6tudiant su6dois. Lå, le texte fut traduit sur l'initiative 
d'un gentilhomme suådois, Bo Jonsson Grip, vers les arm6es 1375-1386. 
Nous ne savons pas le nom du traducteur. M. Ronge a åtudiå sa langue 
et crois qu'elle provient de la partie orientale de la province de Småland, 
peut-åtre de la ville de Kalmar. La thåse de doetorat de M. Ronge est, 
,selon l'opinion du critique, une contribution remarquable å l'6tude du 
motif du Roi Alexandre et å l'åtude philologique de la langue suådoise 
au moyen åge. 

Tryggve Sköld 

Lautbibliothek der Deutschen Mundarten. Herausgegeben vom Deutschen 
.Spracharchiv. 1-16. Göttingen 1958-1959. (Vandenhoeck & Ruprecht.) 

Redan då man kring sekelskiftet på allvar började använda den första 
-talmaskinen, vax.rullefonografen, i språkvetenskapligt syfte, fick man 
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ganska snart klart för sig, att det var viktigt att det inspelade talet skrevs 
ned och publicerades. I vårt land var universitetslektorn Hans W. Pollak 
i Lund den förste som gjorde dialektinspelningar i större skala och lät 
dem åtföljas av en samlad publicering. En del av texterna på de 72 vax-
rullar som han 1910 spelade in på en resa i Syd- och Mellansverige med 
en fonograf från Phonogrammarchiv i Wien, trycktes i denna tidskrift 
1929 (B. 45). Och dock gällde det på den tiden i stor utsträckning så-
dana texter som hade lästs in från manuskript och som därför inte be-
redde åhöraren några större svårigheter vid avlyssningen. Så mycket 
viktigare är det i våra dagar, då vii regel röra oss med autentiska in-
spelningar av fritt tal — ibland t. o. m. gjorda utan den talandes vetskap 
och ofta med skral artikulation — att man får texten utskriven och till-
gänglig i tryck. Att avlyssningen av enskildheterna i en upptagning, sär-
skilt när det gäller andra mål än ens eget, bjuder på stora vanskligheter, 
vet var och en som själv försökt. Utskrivning och publicering av skivor 
och band är därför ett ofrånkomligt led i inspelningsverksamheten. Vår 
tids teknik gör det dessutom möjligt för oss att nå ett stycke längre än 
våra föregångare. Till textpublikationen kunna vi också foga själva tal-
ljudet förmedlat av grammofonskivor eller ljudband. Så har t. ex. skett 
i den i fjol utgivna textserien Svenska folkmål. Att hädanefter varje 
språkvetenskaplig edition av inspelad text bör åtföljas av band eller ski-
vor, synes anmälaren självfallet. 

En av pionjärerna på den moderna inspelningens fält är tysken Eber-
hard Zwirner, numera professor vid universitetet i Miinster i Westfalen. 
Han torde ha varit en av de första som under den nya epok som inträdde 
i och med den elektrodynamiska upptagningsmetodens tillkomst i början 
på 30-talet, med mikrofon och förstärkare gjorde inspelningar av fritt sam-
talsspråk för fonetiskt-språkliga ändamål. Han var på den tiden läkare 
och intresserade sig — i nära samarbete med sin numera hädangångne 
broder Kurt — närmast för talrubbningar. Bröderna Zwirner ha blivit be-
kanta som skapare av den s. k. fonometrien, en metod som går ut på att 
med instrumentella och statistiska hjälpmedel undersöka variationsbredden 
i uttalet och fastställa dess konstitutiva faktorer i fråga om företeelser 
som accent, kvantitet, rytm, stavelsegräns, artikulationsbas etc. På nor-
diskt material har metoden tillämpats av islänningen Bergsveinsson i av-
handlingen Grunclfragen der isländischen Satzphonetik 1941. Det är emel-
lertid först efter andra världskrigets slut som Zwirner kommit att ta 
initiativ till dialektinspelningar i större skala. Med stöd av anslag från 
västtyska staten har han energiskt och målmedvetet satt igång ett stort 
inspelningföretag, som avser täta upptagningar över hela det tyska språk-
området. Och här är för visso ingen tid att förlora. Kriget har förorsakat 
folkvandringar och folkomflyttningar i en skala utan motstycke sedan 
Attilas dagar. Uråldriga bosättningsområden ha tömts på sin befolkning 
och Mellaneuropas språkkarta har på åtskilliga ställen alldeles ritats om. 
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En mängd språk och dialekter kan man numera endast få höra hos flyk-
tingar kringspridda i Europa och Amerika. Här ger emellertid inspelningen 
möjligheter till en snabb och mångsidig insamling av ett stort material. 
Det zwirnerska upptagningsprogrammet är dock strängt begränsat av 
sitt syftemål; det avser endast att samla så mycket material som behövs 
för den fonometriska undersökningen av de viktigare tyska dialektskill-
naderna. Man gör c:a 7 000 upptagningar på 1 200 orter. På varje ort 
spelar man in c:a 10 minuter fritt tal av tre infödda och tre »Heimat-
vertriebene»; av vardera gruppen en äldre, en medelålders och en som 
nyss slutat skolan. Både landsbygd och städer tas med. Man vill ha hela 
det nu levande tyska språket representerat. Inspelningarna göras med 
professionell teknisk utrustning i en buss betjänad av en ljudingenjör och 
under medverkan av dialektexperter från de lokala universiteten och ord-
boksföretagen. Tillvägagångssättet i fältet är i stort sett detsamma som 
vid våra svenska upptagningar: man söker åstadkomma genuina, ostörda 
talsituationer, med intervjun om möjligt på dialekt. Det är som hos oss 
sagesmannens vanliga vardagsspråk man söker fånga utan att pressa fram 
några konstlade arkaiseringar. Däremot är det här inte såsom i Sverige 
fråga om några arkivinspelningar i egentlig mening; man avser inte 
att för obegränsad framtid och för flerahanda ändamål bevara prov på 
de tyska dialekterna, med andra ord att skapa ett röstarkiv. Hur det ska 
gå med banden sedan den fonometriska undersökningen är slutförd, be-
kymrar man sig inte mycket för just nu. Mot bakgrunden av denna 
kortsiktiga och snävt avgränsade målsättning synes förändringen av den 
zwirnerska institutionens namn från »Institut fiir Phonometrie» till »Deut-
sches Spracharchiv» rätt överraskande. Man kan också fråga sig om det 
ur en vidare dialektologisk synvinkel är ändamålsenligt att släppa till 
så stora resurser för ett företag som bara är ämnat att tillgodose den 
begränsade del av arbetsfältet som i stort sett inramas av fonetikens 
råmärken. 

Att Zwirner i alla fall synes ha fått ledande tyska dialektologers väl-
signelse, förstår man bättre, sedan man fått se utskrifter av några av 
de upptagna fonogrammen i tryck. De publiceras undan för undan i en 
serie häften om c:a 20 å 50 sidor vardera under titeln »Lautbibliothek der 
Deutschen Mundarten». Häftena inledas med en bred presentation av de 
talande: släkt, levnadsöden, arbetsmiljö, språkliga vanor och påverkningar 
etc. Nästan lika utförliga uppgifter lämna utskrivarna också om sig 
själva, sin utbildning och sitt språk. De synas vara dialektologiska spe-
cialister som ha ingående förtrogenhet med sitt geografiska område. Av 
orten och dess dialekt ges en fyllig bild, inte bara av det gamla »genuina» 
målet utan också av det labila språkskick som oftast råder nu. En ut-
förlig bibliografi avslutar häftets inledande parti. Så följer fonogrammet, 
utskrivet i tre transskriptioner: med fonetisk skrift, i grov beteckning 
och i överflyttning till högtyska. Den typografiska uppställningen är 
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föredömlig: i varje uppslag har man den fonetiska texten på vänstersidan, 
den grova beteckningen på högersidan och riksspråkstexten nedanför samt 
längst ned kommentar i noter. Seriens första häfte, »Erläuterungen zu 
den Texten», är författat av Zwirner själv och hans närmaste medarbe-
tare dr Wolfgang Bethge. Det utgör en kort handbok för hela företaget 
med redogörelser för apparater, upptagningsmetodik, katalogisering samt 
principerna för textframställning och publicering. Den fonetiska texten 
skall skrivas med enhetlig beteckning; man tillämpar det skriftsystem som 
är det övliga i tysk dialektlitteratur, och som nära ansluter till det som 
utarbetades på mötet i Köpenhamn 1925. Man varnar, förnuftigt nog, för 
en alltför komplicerad ljudbeteckning. Även den grova beteckningen 
skrivs efter enhetliga normer. Den skall tjäna till att omedelbart ge lä-
saren textsammanhanget, så att man snabbt får klart för sig vad den 
talande menar. Genom att man använder det vanliga alfabetet betonas 
också, säger Zwirner—Bethge, talets sammanhang med språket såsom 
system. Det fonologiska betraktelsesättets betydelse för den zwirnerska 
undersökningen betonas även därav, att häfte nr 2 i serien utgör ett om-
tryck av Trubetzkoys bekanta »Anleitung zu phonologischen Besehrei-
bungen» av 1935. Själva äro dock Zwirner och hans medförfattare lika 
litet som fallet tycks vara med den tyska forskningen i allmänhet, helt 
försvurna åt fonologien. Även om Zwirner i princip ger den rätt, är han 
långt ifrån någon dogmatiker. Han iakttar en påtaglig försiktighet och 
hans hållning därvidlag synes anmälaren i allt väsentligt präglad av sunt 
förnuft och verklighetssinne. Med sin egen fonometriska metod vill han 
söka överbrygga klyftan mellan fonologi och fonetik. 

De följande hittills utkomna häftena nr 3-16 innehålla editioner av 
texter från skilda håll. Stadsmålen företrädas av fyra: Berlin (2 st.), 
Kassel och Riga. Kommentarens omfattning och ljudskriftens detaljrike-
dom varierar allt efter medarbetarnas förutsättningar. I grundlig utför-
lighet synes h. 3, som behandlar målet i Mascherode i Braunschweig ligga 
främst; där är dr Bethge den ene av utgivarna. Medarbetarna synas ha 
full frihet ifråga om vetenskaplig arbetsmetod. Någon likriktning mot ett 
fonologiskt synsätt spårar man i varje fall inte. 

Denna publikationsserie torde vara något av det betydelsefullaste som 
tillförts tysk dialektologisk litteratur på mycket länge. Den ger forsk-
ningen ett helt nytt material att arbeta med, ett autentiskt material, 
synbarligen sovrat, kontrollerat, kommenterat och publicerat med sakkun-
skap och omsorg. Dessutom ger den varje läsare möjlighet att själv bilda 
sig en uppfattning av det tryckta fonogrammets art och tolkningens 
riktighet. För ett pris som varierar mellan 13 och 25 DM kan han hos 
utgivaren rekvirera en bandkopia av vederbörande text. Vad kan man 
mer begära! Den zwirnerska fonogramserien kommer säkerligen att få 
efterföljare på åtskilliga håll i världen. 

Folke Hedblom 
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.1Usum 

M. Folke Hedblom presente la serie de publications « Lautbibliothek der 
deutschen Mundarten », dont jusq'å present 16 fascicules ont dejå paru. 
Elle est editee par Deutsches Spracharchiv å Miinster en Westphalie, dont 
le chef est le professeur de phonetique Eberhard Zwirner, cormu en tant 
que createur de ce qu'on appelle la phonometrie. Les archives font des 
enregistrements systematiques de differents clialectes allemands et 5 å 
6 000 bandes ont dejå ete enregistrees. Les transcriptions des phonogram-
mes sont publiees dans « Lautbibliothek », d'une part en caracteres phone-
tiques, d'autre part en signas phonetiques simplifies ainsi qu'en trans-
criptions dans la langue officielle avec commentaires. Ces materiaux vont 
constituer la base des recherches phonometriques englobant toute la sphere 
linguistique allemande. 

Ordbog over Danmarks Plantenavne, udgivet af Det danske Sprog- og 
Litteraturselskab ved Johan Lange. 1. Köpenhamn 1959. XI, 464 8. 95 da. 
kr. (Einar Munksgaards Forlag.) 

Tre olika slag av växtnamnsordböcker finnas. Om man renodlade dessa 
typer, skulle man kunna karakterisera dem på följande sätt. 1. Ordböcker 
som uteslutande redovisa det litterära växtnamnsförrådet. Dialektala 
namn med uppgift om proveniens förekomma endast i den mån dessa 
namn ingå i tryckta källor. 2. Ordböcker som endast innehålla dialektala 
växtnamn, hämtade antingen ur otryckta samlingar eller ur dialektord-
böcker och annan folkmålslitteratur, som noga ange namnens proveniens. 
3. Växtnamnsförteckningar med syfte att normera namnskicket. 

Få av våra större nordiska växtnamnsordböcker kunna emellertid 
hänföras blott till endera av dessa grupper. Jenssen-Tusch anför i Nor-
diske Plantenavne (1867-71) visserligen främst litterära belägg men även 
en samling dialektala namn från meddelare ute i bygderna. Detsamma 
kan Lyttkens sägas göra i Svenska växtnamn (1904-15), men andelen 
dialektala namn från samtida meddelare är i hans arbete synnerligen 
liten. Eftersom han lämnar »ett fullständigt förslag till släkt- och artnamn 
enligt Linnes binära system» (a. a., s. =x), kan hans ordbok sägas till-
höra även grupp 3. Bland växtnamnsordböcker, som huvudsakligen ta 
upp rent dialektala namn, böra i första hand två av våra äldsta nämnas. 
Den ena är till sitt huvudsyfte ingen ordbok utan en flora, nämligen Linnes 
Flora svecica (1 uppl. 1745, 2 upp!. med åtskilliga flera namn 1755). 
Genom att anföra drygt 900 dialektala växtnamn med angivande av 
proveniens (i regel landskap) har Linne gjort Flora svecica till en växt-
namnsordbok av mycket stort värde. Den är emellertid till en del även 
normerande, enär den vid sidan av de dialektala namnen innehåller en 
hel del nybildade namn. Den andra växtnamnsordboken redovisar så gott 
11 —598882 Svenska Landsmål 1959 
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som uteslutande dialektmaterial. Det är Aasens Norske Plantenavne, 
tryckt i Budstikken 1 (1860). Denna lilla tunna men mycket värdefulla 
skrift är hittills Norges enda växtnamnsordbok, omfattande hela landet, 
men ett mycket stort växtnamnsmaterial, samlat främst av prof. Ove 
Arbo Hoeg, väntar på att bli publicerat. Flera rent normerande växt-
namnsförteckningar finnas i de nordiska länderna, men jag saknar här 
anledning att beröra dem. 

Flertalet litterära växtnamnsbelägg härröra från äldre floror. Namnen 
i dessa ha ofta okritiskt överförts från den ena floran till den andra, och 
om en felaktighet en gång har kommit in, har den alltså kunnat leva 
vidare i den botaniska litteraturen och småningom också bli upptagen 
i lexica och handböcker. Åtskilliga exempel härpå finnas i växtnamns-
litteraturen. Endast genom att konfrontera dylika missuppfattade namn 
med det dialektala växtnamnsmaterialet kan man avslöja dem. Den 
idealiska ordboken över ett språks växtnamnsförråd bör alltså, redovisa 
både de litterära namnen och en så fullständig samling som möjligt av 
folkmålsnamn. I Sverige ha vi ingen ordbok som fyller dessa krav. Lytt-
kens' Svenska växtnamn tar ju så gott som uteslutande upp namn ur 
äldre litteratur. Den bästa, ja egentligen den enda ordboken över hela 
vårt lands dialektala växtnamnsförråd är ännu den tvåhundra år gamla 
Flora svecica. 

I Danmark har nyligen utkommit första bandet av en växtnamns-
ordbok, som till sin uppläggning väl fyller de nyss uppställda kraven på 
en dylik ordboks omfattning. Verkets namn är Ordbog over Danmarks 
Plantenavne. (Förkortas ODP.) Det första, nu utkomna bandet inne-
håller halva växtnamnsförrådet. Efter ett andra band med de övriga 
namnen skall slutligen följa ett registerband. Ordboken utges av Det 
danske Sprog- og Litteraturselskab och är huvudsakligen ett verk av 
Mag. scient. Johan Lange, som till facket är botanist men som har ett 
stort intresse för växtnamnsforskning. Materialets stomme härrör från 
overgartner Axel Langes (1871-1941) stora samling av växtnamn. Ett 
betydande tillskott fick det från apotekare Poul Hauberg, som särskilt 
intresserade sig för medicinalväxternas äldre namn. 

Namnen redovisas under respektive växt, och växterna äro ordnade 
alfabetiskt efter sina latinska namn. Denna uppställning av materialet, 
kompletterad med ett register över alla namnen, är avgjort det lämp-
ligaste. Man får på så sätt lätt en överblick över en växts skiftande 
namn och de motiv som varit av betydelse vid namngivningen. Den för 
dock med sig en svårighet. Det är ju ett känt och ofta påpekat förhål-
lande (se t. ex. Manus Kristensen, Folkelige planteslwgter i Festskrift 
tu n. F. Feilberg 1911), att ett folkligt växtnamn minst av allt får be-
traktas som ett på botaniskt vis artbetecknande namn. Å ena sidan kan 
ju ett folkligt namn omfatta en stor grupp växter med något gemensamt, 
kännetecknande drag, och å andra sidan kan samma växt bära flera 
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namn, antingen så, att den benämnes olika i olika utvecklingsstadier, 
eller så, att dess olika delar ha olika namn. Man gör alltså i viss mån 
våld på materialet, då man för in dialektala växtnamn under uppslagsord, 
som utgöras av de latinska släkt- och artnamnen. ODP synes emellertid 
härvidlag redovisa materialet på ett klokt och försiktigt sätt. Under 
Deschampsia cwspitosa, som i Danmark bl. a. kallas hvene (jfr sv. ven), 
sägs det t. ex. om  detta namn (sp. 478): »i folkelig brug oftest om alle 
greesarter m. stor, fingrenet top, i bot. forstand kun om Agröstis». 

Då en art, som ju ofta är fallet, har flera namn, äro dessa ordnade 
efter motivgrupper på samma sätt som sker i Heinrich Marzells Wörter-
buch der deutschen Pflanzennamen, ett verk, som i många avseenden 
har tjänat som mönster för ODP. Inom varje motivgrupp anföras så 
namnen, dels deras äldre belägg ur litteraturen med källhänvisning, dels 
dialektbelägg med angivande av proveniens och källa. Så följa några 
rader om ordets etymologi, och slutligen anföras äldre belägg av ortnamn, 
innehållande växtnamnet, om sådana finnas. 

Namnen uppges vara anförda »så vidt muligt i normaliseret form, 
oftest med den evt. dialektale eller fomldede form i anforelsestegn efter 
kilden» (s. VII). Denna princip lämnar ju vissa möjligheter till icke 
önskvärda generaliseringar, som kunna tänkas någon gång ha gått ut 
över en ur språklig synpunkt intressant variation i beläggens form. Någon 
större fara ligger väl dock knappast häri, under förutsättning att aoftest» 
har fått en frikostig tolkning. 

Då det gäller att redovisa namnens äldre litterära belägg, stöter man 
genast på den redan berörda svårigheten, känd för alla som arbetat med 
växtnamn: namnen ha i stor utsträckning överförts från den ena källan 
till den andra. Vid redovisningen kan man följa olika vägar. Man kan 
anföra alla belägg utan kommentar. Så har t. ex. Lyttkens gjort i Sven-
ska växtnamn. (Han kommenterar dock i viss utsträckning källorna i 
litteraturförteckningen.) Mot denna för en ordboksförfattare trygga och 
enkla metod kan den anmärkningen riktas, att det blir läsaren som får 
det ingalunda lätta arbetet att bedöma, vilka belägg som verkligen äro 
primära. Ett annat sätt är att utesluta alla belägg, som uppenbarligen ha 
tillkommit genom avskrift av äldre källor. Denna, som det synes mig, 
kloka metod följer ODP i stor utsträckning. Metoden förutsätter ju nog-
granna undersökningar av källorna, så att man inte riskerar, att primära 
belägg förtigas. Sådana undersökningar av de danska växtnamnskällorna 
ha till en del gjorts (se ODP, s. vm och där cit. litt.), varför man torde 
kunna lita på att ODP: s gallring av belägg är omdömesgill. ODP anför 
emellertid dessutom namnen ur de ledande danska flororna från J. W. 
Homemanns och framåt, trots att de flesta av dessa belägg stä i klart 
beroende av varandra, i syfte att därigenom ge upplysning om »hvad 
der gennem årene er blevet brug-t som hver enkelt plantes 'anerkendte' 
navn» (s. vm). 
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Som framgått av vad som sagts i början av denna recension, måste 
det framhävas som en stor förtjänst, att ODP anför ett så fylligt, tidi-
gare otryckt material av dialektala växtnamn. Detta är hämtat främst 
ur samlingarna i Udvalg for Folkemål, Köpenhamn, och Institut for jysk 
Sprog- og Kulturforskning, Århus. — Eftersom växtnamn tyvärr ganska 
sällan nämnas i fornspråkliga källor, är det av stort värde, att tidigt 
belagda ortnamn, som innehålla växtnamn, så rikligt anföras i ODP. De 
äro samlade och bedömda huvudsakligen av Kristian Hald, som genom 
denna insats i hög grad har ökat ordbokens värde. — Man är vidare 
tacksam för de många uppgifterna om växternas användning, särskilt i 
folkmedicinen, om folktro förknippad med vissa växter och om detaljer i 
växternas utseende, som kan belysa deras namn. 

Ett förslag till förklaring av varje enskilt namn lämnas i ODP. I an-
slutning härtill diskuterar Johan Lange i inledningen (s. ix f.) olika 
metoder vid växtnamnstollming. Han menar, att man bör söka efter det 
karakteristiska för varje växt, »som en primitiv iagttager må (formodes 
at) have lagt mwke tu l og brugt tu l at adskille planten fra andre planter». 
Utifrån det resultat man då kommer till, bör man sedan i första hand 
söka tolka namnet. Han påpekar, att man i etymologiska arbeten i all-
mänhet har gått den motsatta vägen: »forst er de sproglige regler bragt 
i anvendelse, derefter er tydningen sekt bekrreftet germem en botanisk 
eller folkloristisk undersogelse». Vikten av att växtnamnsetymologen 
känner till realia kring växterna kan förvisso inte nog kraftigt under-
strykas. Metoden att utgå frän det sakliga kan säkerligen ofta vara att 
rekommendera. Goda resultat ha på den vägen tidigare nåtts t. ex. av 
Rolf Nordhagen, som har undersökt vissa motivgrupper (se t. ex. hans 
principdiskussion i Nysv. stud. 27, s. 1 ff.). Men att denna metod i alla 
situationer skall ha företräde, kan inte vara riktigt. Särskilt då det gäller 
mycket gamla växtnamn blir den svår att tillämpa. Det kan ju vara 
vanskligt att avgöra, vad som för våra förfäder i en avlägsen tid bör 
ha varit påfallande eller betydelsefullt hos en växt. Om man bara utgår 
från realia, kan man vidare löpa risken att vid förklaringen av ett gam-
malt växtnamn förbise en ur språklig synpunkt näraliggande tolknings-
möjlighet, som mycket väl kunde framstå som den rimligare vid ett 
förnyat övervägande av namnets sakliga bakgrund. Det måste i princip 
vara minst lika olämpligt att utgå från ett karakteristiskt drag hos en 
växt och sedan styrka tolkningen genom en språklig undersökning som 
att gå till väga på det motsatta sättet, som Lange kritiserar. Ett sam-
tidigt hänsynstagande till både språkliga och på realia grundade syn-
punkter bör leda till det bästa resultatet. 

Bland de anförda etymologierna kunde nog åtskilliga vara värda att 
kritiskt diskuteras. Annat vore inte att vänta med tanke på det väldiga 
materialet. Det knappa utrymmet i ordboken har givetvis inte tillåtit 
någon utförligare motivering av namnförklaringarna, särskilt ur språklig 
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synpunkt, vilket ibland försvårar en bedömning av deras värde. Man 
undrar t. ex., varför ODP (sp. 273) föredrar att sammanställa star, starr 
'Carex' med no. staur, da. o. sv. stör framför att, som allmänt sker, föra 
växtnamnet till germ. *star(r)- 'styv'. ODP: s sammanställning stöter på 
svåra språkliga hinder och skulle åtminstone fordra en kommentar. Man 
förvånar sig vidare över att ODP (sp. 478) endast i andra hand nämner 
Hesselmans förklaring av bunke (Från Marathon till Långheden, s. 32 ff.), 
namn på en del gräs- och starrväxter. Den kännetecknas ju — som alltid 
Hessehnans växtnamnstolkningar — just av en mycket stark saklig 
motivering. Att gräsbenämningen da. hyena, sv. ven är samma ord som 
sv. dial. ven 'sank mark' är nog sant, men det är säkerligen inte gräset, 
som har fått namn av växtplatsen (ODP, sp. 42), utan tvärtom har väx-
ten givit upphov till en terrängbenämning. En god parallell till en sådan 
betydelseövergång föreligger i ordet bunk(e), som på Öland har fått be-
tydelsen 'kärräng', dvs, sådan mark där det växer bunk(e). (Jfr sådana 
ägonamn som Bunken, Bunkar, Starren, Starrar.) 

Man kan fråga sig, om det verkligen i dessa tider, då våra stora his-
toriska ordböcker äro färdigutgivna eller snart komma att vara det och 
då landsomfattande dialektordböcker slutredigeras eller planläggas, finnas 
tillräckliga skäl att ge ut särskilda växtnamnsordböcker. Kunde det inte 
räcka, att den del av ordförrådet, som växtnamnen utgöra, redovisas i 
våra vanliga ordböcker? Till detta kan sägas, att en växtnamnsordbok 
är av intresse inte bara för språkmän utan även i hög grad för botanister 
och växtintresserade människor i allmänhet. För dem måste det vara 
praktiskt att ha växtnamnen samlade i ett särskilt arbete. Men det vik-
tigaste skälet till att det behövs speciella växtnamnsordböcker är dock, 
att sådana ordböcker kräva en helt annan uppläggning än de vanliga. 
Ordf örrådet ordnas ju i dem, såsom skett i ODP, lämpligen efter ordens 
betydelse, dvs, man tar upp varje växt för sig och redovisar så dess olika 
namn. Ett alfabetiskt register över alla anförda växtnamn gör, att en 
växtnamnsordbok även kan användas på samma sätt som en vanlig ord-
bok: man kan gå från ordet till betydelsen. Det framstår alltså som 
mycket naturligt och lämpligt, att det vid sidan av de stora ordböckerna 
över ett språks litterära och dialektala ordförråd även finns en särskild 
ordbok över växtnamnen. En sådan bör, som vi ha funnit, redovisa såväl 
det litterära som det dialektala namnförrådet och också gärna lägga 
normativa synpunkter på växtnamnen. Det är mycket glädjande, att 
Danmark med Ordbog over Danmarks Plantenavne nu ger oss den 
första växtnamnsordboken i Norden, som fullt ut fyller dessa krav. 

Sigurd Fries 
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lUsum 

Le premier tome d'un dietionnaire des noms de plantes ayant pour titre 
Ordbog over Danmarks Plantenavne, ceuvre essentiellement de Johan 
Lange, a derniårement paru au Danmark. Ce premier volurne contient la 
moitie de l'ensemble des noms de plantes. Un index doit suivre la paru-
tion du second tome, lequel contient les noms restants. 

Les noms sont present& de la faeon la plus pratique, c'est å dire places 
sous la plante qu'ils designent, tandis que les plantes sont classees par 
ordre alphabetique d'aprås leur noms latins. A co sujet on a du tenir 
compte du fait que le nom vulgaire d'une plante ne definit nullement 
son espåce botanique. Il faut signaler comme l'un des principaux merites 
du dictionnaire qu'il contient im nombre important de noms de plantes 
dialectals, ce qui autorise un contröle, parfois necessaire des noms litté-
raires. La valeur du dietionnaire est accrue par de nombreux rensigne-
ments en co qui concerne l'utilisation des plantes, specialement dans la 
medecine populaire, et egalement par la mention frequente de noms de 
lieux, contenant des noms de plantes, et dont on peut faire remonter 
l'origine connue å une epoque relativement reculee. On a tente de donner 
une explication pour chaeun de ces noms separement. 

A. H. Smith, English Place-Name Elements. I. Introduction, Bibliogra-
phy, the Elements d—iw, Maps. lv, 305 s. II. The Elements ja/n—ytri, 
Index and Maps. 416 s. Cambridge University Press 1956. 

I detta omfångsrika verk har professorn vid University College i Lon-
don, som samtidigt är huvudredaktör för English Place-Name Society's 
publikationer, i lexikalisk form givit en översikt över det språkmaterial 
som ingår i Englands ortnamn, både de keltiska, romanska, anglosaxiska 
och skandinaviska beståndsdelarna i namnbeståndet. Arbetet ger resul-
taten av de senaste årtiondenas ivriga forskning för fastställande av den 
ursprungliga formen och betydelsen på de ord som ingå i namnen. Främst 
behandlas givetvis ortnamnens senare leder, men även böjningsformer 
och förleder ha medtagits, bl. a. adverb, prepositioner och prefix. Hela 
det stora tidiga ordförråd, som representeras av namnelementen, är av 
största betydelse inte bara för anglistisk utan också för nordisk språk-
vetenskap, de ord som äro av nordisk proveniens inte minst därför att 
de i viss mån kunna tidfästas fastän de stamma från förlitterär tid. En 
viktig egenskap hos namnmaterialet är ju också att det är geografiskt 
bestämt, och Smith's arbete ger i många fall, och det inte bara ifråga om 
det i kartf orm presenterade namntypsbeståndet, klara besked om typernas 
geografiska spridning liksom om deras utomengelska användning på kon-
tinentalgermanskt och nordiskt område. De stundom rätt omfattande 
artiklarna (t. ex. log, ceaster, kam, -ing, -ingas, låah, scelf, stede, tån, porp) 
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få full belysning av topografiska och antikvariska fakta såväl som av 
dialektförhållanden. Många av artiklarna ge också viktig belysning åt 
folkloristiska (t. ex. puca, luegtesse, scralla), etnografiska (t. ex. art. bwestan 
'bakhåll', Goja, lopt, drag, bwrning 'svedja', beretfin, leactfin 'kornvret, 
köksträdgård') eller sociologiska förhållanden (t. ex. ceorl, hffstald 'kri-
gare, ungkarl', eg. 'den som äger en inhägnad', Pegn, pengill, möt, gemöt, 
morgengifu). Även religionshistoriska bidrag ges i många av artiklarna. 
Det är således inte bara anglisten och ortnamnsforskaren som har in-
tresse och nytta av prof. Smith's förträffliga handbok, utan i lika hög 
grad nordiska språkforskare i gemen såväl som folklivsforskare och kul-
turhistoriker. 

Även om man för en och annan detalj kanske vill anmäla en avvi-
kande mening rörande toLlmingen av t. ex. vissa namnleder av nordiskt 
ursprung, måste man säga, att han synnerligen väl behärskar också detta 
område av germanistiken. Och för den som då och då har anledning un-
dra över vad engelska ortnamn kunna betyda, är Smith's handbok en out-
tömlig fyndgruva. En svensk motsvarighet till detta stora namnlexikon 
känns under begagnandet av hans bok som ett mycket påträngande önske-
mål, vars förverkligande vi få hoppas inte skall låta vänta på sig alltför 
länge. Till dess gör faktiskt den här anmälda boken goda tjänster även 
åt den som snabbt önskar få besked om sådana allmängermanska eller 
skandinaviska namnelement som äro företrädda i England. 

Manne Eriksson 

Didrik Artvp Seip, Aktuelle sporsmål i norsk språkutvikling. Oslo 1958, 
66 8. (J. W. (Jappelens Forlag). 

Denna skrift av prof. Seip om vissa dialektgeografiska och språksta-
tistiska förhållanden i Norge som bakgrund till planerade normaliseringar 
av norskt skriftspråk, utgör närmast en följdskrift till »Framlegg til 
lwreboksnormal 1957» från Norsk språknemnd. Den utgör ett försök att 
på några väsentliga punkter utreda hur långt dialekter och lokalt talspråk 
stödja eller strida emot de nya normaliseringsförslagen till enhetligare 
språkformer i de norska skolböckerna. De norska dialekterna inta ju en 
betydligt starkare ställning i förhållande till de båda »riksspråken» i lan-
det än vad vi äro vana vid i vårt land, och dialektstudiet har därför inte 
som hos oss ett blott teoretiskt intresse, utan kan få vittgående prak-
tiska konsekvenser i språkpolitiken. Prof. Seip menar att vid reglering 
av skriftspråket i skolorna hänsyn bör tagas till folkets språkvanor. 

Största utrymmet i skriften tar utredningen om bakgrunden till för-
slaget från språknämnden att genomföra a-ändelsen i best. form av alla 
(eller ett större antal) ord med genus fem. För många norrmän känns 
det tydligen naturligt att säga och skriva bikkja, heia osv. i både starka 
och svaga fem. Seip räknar med att runt 2 740 000 personer använda 
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sådana former i sitt talspråk (om än inte i alla ord). Men omkring 
540 000 kunna inte göra det, bl. a. Bergenborna, som ju bevarat -en i best. 
f. fem. sing. För barnen inom dessa avvikande områden blir det givet-
vis svårigheter att i skrift inlära former, som avgjort strida mot talet. 
Därtill kommer för alla trakter den svårighet som ligger i att orden växla 
genus, så att ord som är fem. på en ort kunna vara mask. på en annan 
osv. i många fall. Dessa starka genusväxlingar, som t. ex. behandlats av 
prof. Beito i hans avhandling »Genus-skifte i nynorsk», försvåra givet-
vis ytterligare normaliseringsförsöken med a-skrivning i fem.; då måste 
man också normalisera genus! Och saken blir inte lättare av att många 
mål bevara gammal dativ, som i fem. ord medför att -en står i best. 
form, medan best. form dat. mask. får -a. Seip citerar, för att belysa 
förvirringen som därav kan uppstå, ett yttrande av målaren Chr. Krogh, 
som vid försök att skriva Lillehammerdialekt en gång skrev om »isa på 
Mjösa»; men nu råkar »is» vara mask. och »Mjösen» är dat., så att på 
korrekt språk heter det »isen på Mjösen». 

Svårigheter för skolbarnen att lära in skriftformer, som skarpt strida 
mot lokalt talspråk, ha lett till, att t. ex. Bergens skolstyrelse velat 
»malde sig ut» ur språkgemenskapen och bett om att få i sina skolböcker 
behålla -en i best. fem. sing. och liksom förut skriva gatan, marken, sengen. 
För övrigt visar det av förf. redovisade materialet, att också de norr-
män, för vilka det känns naturligt att ibland använda -a i dessa ord, 
ingalunda använda den formen i alla ord. Det finns en bestämd stil-
skillnad mellan bruket av -a och -en, vardagliga ord kunna ha det förra 
men högtidligare ord det senare. En undersökning av formernas frekvens 
bland skolbarn i Oslo, som anföres av Seip, visar för vissa ord ett myc-
ket högt procenttal av en-former. 

Seip berör ytterligare en del komplicerade fall, t. ex. bruket av imper-
fektum på -a av svaga verb (i st. för -et), där svårigheterna varit så 
stora, att Språknemnden resignerat. Vidare kommer förf. in på frågan 
om starka partic.-former på -i (funni osv.), bruk av diftong eller ej i 
vissa ord samt skrivning av enstaka ord med tonande eller tonlös kons. 
(taka el. taga, drapelig eller drabelig), växling g-v, k-v osv. (mage-mave, 
lyge--lyve, sakne-savne) där dialektala och individuella växlingar föreligga. 

I sin helhet ger Seips lilla skrift en god bild av den dialektala och lo-
kala splittringen i norskt talspråk och av svårigheterna att bygga ett 
normalspråk på dem utan att göra våld mot språkkänslan hos starka 
minoriteter. 

Manne Eriksson 
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Elias WesAn, Svensk språkhistoria II. Ordbildningslikra. Tredje uppl. 
Sthm 1958, 152 s. Stockholm Studies in Scandinavian Philology 18 (Alm-
qvist & Wiksell). 

I föregående ärg. av denna tidskrift omnämndes utgivningen av en 
femte upplaga av WessMs Svensk språkhistoria I. Ljudlära och ord-
böjningslära (1958) samt det viktiga faktum, att del III av samma arbete, 
Grundlinjer till en historisk syntax, också nyligen utkommit (1956). Till 
detta kan nu läggas, att också del II av samma handbok, Ordbildgings-
lära, utkommit i ny upplaga. Boken kom med sin första uppl. 1943 och i 
en utökad andra uppl. 1948. Den nu utkomna tredje upplagan (1958) har 
ytterligare ökat med 30 s. utöver förra upplagan. Huvudparten av dessa 
tillägg kommer på inledningen samt på kap. Verbal eller finit ordbild-
ning, som utöver den i förra upplagan berörda verbbildningen genom 
sammansättning även går in på verbens bildning i allmänhet. 

Med utgivandet av den nya upplagan av andra delen föreligger såle-
des nu hela denna för det nordiska språkstudiet oumbärliga handbok 
avslutad i vidgad och förbättrad form, ett förhållande som alla nordister 
kunna vara tacksamma för. Manne Eriksson 

Nils von Ho/sten, Eddadikternas djur och växter. Upps. 1957, 112 8. 
Skrifter utg. av K. Gustav Adolfs Akademien. 30. — Dens., Segerlöken, 
Allium victorialis, i folktro och folkmedicin. Upps. 1958, 92 s. Skrifter 
utg. av K. Gustav Adolfs Akademien. 34. 

Man får vara tacksam för att en fackbiolog företagit sig att granska 
de äldre litterära nordiska källorna i fråga om deras upplysningar rö-
rande Nordens djur- och växtliv så som nu har skett i fråga om den 
äldre Eddan, när prof. von Hofsten till kritisk granskning upptagit 
denna diktnings alla uppgifter om våra fäder» biologiska kunskaper. Han 
har därvid genomgått inte bara Eddans eget vittnesbörd utan också 
tagit till omprövning hela den vidlyftiga diskussion om Eddans växt-
och djurnamn, som förts i facklitteraturen under det senaste halvseklet 
och tidigare, eftersom dessa diskussioner ofta inneburit försök att närmare 
lokalisera eddadikternas ursprungliga hemorter. Han har gått till verket 
klart medveten om hur osäkra dessa uppgifter kunna vara, och att de 
kunna härstamma både från annan, äldre tid och även från utomnor-
diskt håll. Men har ändå trott sig kunna draga den slutsatsen ur hela 
materialet, att »dikternas innehåll till mycket väsentlig del måste här-
stamma från den skandinaviska Norden» och att »kulturmiljön i allmän-
het är nordisk, i många fall mer eller mindre tydligt norsk». von Hof-
stens arbete ha nordister och kulturhistoriker säkerligen all anledning 
att tillmäta största betydelse. Bara det att få en sammanställning i sys-
stematisk form av hela materialet och av den hittills förda debatten 
ämnet har stort intresse. 
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Sammanlagt rör det sig om ett fyrtiotal djurarter och omkring tjugu-
fem växtarter som med någorlunda säkerhet kunna bestämmas, även 
om den mytiska karaktären hos åtskilligt av stoffet och de folkliga 
gränserna kring »arterna» inte alltid ger möjlighet till definitiva bestäm-
ningar. Delvis upprepas diskussionerna om »samma» ord på flera ställen 
i arbetet, då förf, företagit sig att indela materialet dels i två tidsskikt, 
i fråga om gudadikterna, »äldre» (före 1000-talet) och »yngre» (1100-ta-
let), dels utskilt hjältedikterna, som kanske innehålla kontinentalger-
manslå stoff, till särskild behandling. Mot denna skiktning är ju intet an-
nat att invända än att enighet om de olika dikternas åldersbestämning 
fortfarande långtifrån nåtts på alla punkter. I och för sig betyder det väl 
också mindre om åldern hos en och annan dikt skulle avvika från den 
av von Hofsten antagna. Rätt utförliga utredningar ger förf. om  t. ex. 
varg och björn, om vilken sistnämnda han påpekar det påfallande i att 
inga spår av nordeurasisk björnkult kan spåras i Eddan. I fråga om 
förekomsten av tama björnar i det forntida Norden kan man kanske till 
vad därom sägs s. 16 påminna om den bekanta berättelsen om Au5un 
och björnen i Morkirmskinna. Vad de i noten samma sida berörda björn-
bilderna från Vendeltid beträffar, kan man nog nu efter Sutton Hoofyndet 
1938 tryggt påstå att de inte säga något om björnars förekomst i nor-
diska föreställningar. Med Torslundaplåtarna praktiskt taget identiska 
framställningar finnas således på anglosaxiskt område, och mannen mel-
lan »björnarna» på börsbeslagen från Sutton Hoo tolkas ju som före-
ställande — Daniel i lejongropen! 

Rätt utförligt behandlar von Hofsten också problemet Yggdrasil, och 
han lutar närmast åt uppfattningen att det nordiska världsträdet torde 
ha varit en ask, liksom han också tolkar gaglviör i Vsp. som en hänsyft-
ning på världsträdet. Rätt stort utrymme i framställningen har också 
diskussionen fått om ordet sömntorn, som ju av förf. tidigare behandlats 
i annat sammanhang, liksom laukr, geirlaukr och itrlaukr, vilka han vill 
fatta som allmännare beteckningar för liljeväxter och inte som artnamn. 
Eng. garlic, »vitlök» motsvarar visserligen fvn. geirlaukr, men det är en 
identifiering som han inte finner bindande. Likaså avböjer han samman-
ställningen mellan itrlaukr och »segerlöken». 

Till sistnämnda fråga kommer han åter i sitt arbete om Allium victo-
rialis, där segerlöken insättes i sitt medicin-historiska sammanhang och 
dess ställning i folklig och lärd farmakopé sakkunnigt skildras från 1400-
talet fram till våra dagar med den invecklade härvan av till denna växt 
knuten folktro i hela dess europeiska utbredning. Det är en lärd fram-
ställning som visar upp det intima sambandet mellan äldre lärd övertro 
och enklare folklig vidskepelse. Lökens anseende som skydd mot sår av 
stridsvapen kan knappast vara äldre än den tid då pansarskjortor bör-
jade komma i bruk, liknande det nätformiga lökhyllet hos »Allermans-
harnisch», på 900-, kanske redan på 700-talet, och den måste ha upp- 
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kommit inom de centraleuropeiska bergstrakter, där segerlöken ännu i 
våra dagar är hemmahörande. Avhandlingen står sig gott som exempel på 
hur en undersökning av folktro, dess ursprung och växt, skall genomföras. 

Manne Eriksson 

Deutsche Wortforschung in europäischen Beziigen. Untersuchungen zum 
Deutschen Wortatlas herausgegeben von Ludwig Erich Schmitt. Band 1. Gies-
sen 1958. xxiii, 635 s., 55 kartskisser. 

Det omfattande arbete för undersökningen av det tyska språkets ord-
förråd i dess lokala variationer, som sedan länge pågått under ledning 
av prof. Walter Mitzka och som resulterat i den för några år sedan på-
började utgivningen av den av honom grundade och av prof. L. E. 
Schmitt fortsatta Deutscher Wortatlas (DWA), Giessen 1951 ff., har 
också givit upphov till en rad monografiska undersökningar av stort in-
tresse rörande vissa i atlasen bearbetade ordgrupper (Giessener Beiträge 
zur deutschen Philologie). Det arbete vars titel läses här ovan utgöres av 
en ny samling sådana avhandlingar, förenade i en volym tillägnad prof. 
Mitzka på hans sjuttioårsdag 1958 (en motsvarande andra vol, utkom-
mer senare). De bidrag som ingå i bandet bygga i huvudsak på kartor 
i DWA men ta också i vissa fall hänsyn till material från Deutscher 
Sprachatlas (SA) och från Atlas der deutschen Volkskunde (ADV). Band 
1 innehåller fem avhandlingar av ovanligt stort intresse för nordiska lä-
sare, eftersom samtliga dessa forskare, som velat se tyskt ordförråd i dess 
europeiska sammanhang, rätt väl orienterat sig även i de nordiska språ-
kens material. 

Den första av de i föreliggande band medtagna avhandlingarna är av 
Fried.helm Debus, »Die deutschen Bezeichnungen filr die Heiratsverwandt-
schaft» (116 s., 18 kart.). Han diskuterar det tyska högspråkets och dia-
lekternas samtliga uttryck för sådan släktskap, främst de samgermanska 
och samindoeuropeiska, för svärfar och svärmor, svärdotter och måg 
etc. (fhty. suehur, suigar, snura och eidum osv.), i deras skiftande se-
masiologiska och fonetiska förändringar, inte minst i den stora gruppen 
sammansättningar. I samtliga äldre och nyare beteckningar söker han 
spåra verkningarna frän affektbetonade faktorer (t. ex. »svärmorskom-
plexet»), från barnspråket osv. Betydelsegruppen i fråga visar i ty. 
en utomordentlig rikedom på skiftande former, där nybildningar i stor 
utsträckning förträngt gamla simplicia. Alla dessa ursprungliga ord synas 
visa att i det äldsta ieur. stadiet, enligt de äldre språkkällornas vittnes-
börd, forntidens familjesystem endast känt beteckningar för svärdöttrar-
nas relationer till sina mäns familjer — motsvarande benämningar för 
hustruns släkt från mannens sida saknades. 

Den följande studien, Hans Höings »Deutsche Getreidebezeichnungen 
in europäiscben Beziigen, semasiologisch und onomasiologisch untersucht» 
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(74 s., 15 kart.) bygger för tyskans del på kartan »Roggen» i DWA, på kar-
tan» Korn» i ADV och på kartan »Korn» i SA. Detta omfattande material 
visar klart den regionala skiktningen ifråga om ord och betydelser i detta 
sammanhang. Det visar också att huvudsädesslaget på en ort attraherat de 
allmänna beteckningarna för »säd, spannmål» inom odlingsområdet, ex. 
korn och getreide, troad etc, och således fått en speciell betydelse av endast 
ett sädesslag. Där således rågen sedan gammalt varit huvudsädet såsom i 
större delen av mellersta Tyskland, har denna sädesart fått benämningen. 
Korn (redan på 12-13-hundratalen) liksom Getreide ibland betecknar rågen 
i n. Tyskland som biform till Roggen; inom ett sydty. område med stark 
odling av vete kan Korn istället användas om vete och vid Nordsjökusten 
kallas liksom hos oss i Sverige °erste (Hordeum) för korn, och inom ett 
område i nordvästra Tyskland med intensiv havreodling har t.o.m. havren 
attraherat benämningen Korn. Parallellen med svenskan är således klar, 
och förf. påvisar likheten i utveckling också hos t. ex. fr. b14 'vete eller 
råg', froment 'vete' men it. formentone 'majs' eller 'bovete', alltefter som 
endera arten är huvudsäde, och naturligtvis i amerikansk eng. (indian) 
corn 'majs'. Kartbilagorna till avhandlingen ge för att man fullt skall för-
stå sammanhangen också det agrargeografiska underlaget för den språk-
liga betydelseutveckling, som försiggått på skilda håll i Europa. 

Tyskans och övriga västeuropeiska språks synonymik i fråga om be-
nämningarna på tamgeten behandlas av Kurt Rein i uppsatsen »Die 
Bedeutung von Tierzucht und Affekt fiir die Haustierbenennung» (105 s., 
10 kart.). Motsättningen mellan ty. Ziege i hela Nordtyskland och Gass 
längst i söder, det senare ordet i nyare tid expansivt in på området för 
Ziege, behandlas ingående. Det påvisas, att Ziege-området en gång också, 
haft Geiss (1. motsv. former, spår även i ortnamn) liksom eng. goat och 
skand. get, men att det undanträngts av det urspr. enbart frankiska Ziege. 
Också de övriga äldre benämningarna, utgående från ieur. *k,wpro-, ty. 
haber och *cctt-, ty. hättel etc. (sv. dial. hena, härma) samt germ. *bukk-, 
ty. bock, behandlas även i detalj och deras fortsättning i mod, dialekter 
påvisas, liksom också den rika floran av yngre onomatopoetiska benäm-
ningar, där han bl. a. också anknyter till D. 0. Zetterholrns studier i äm-
net, diskuteras i fråga om ursprung och bildningssätt. 

Av särskilt intresse för svensk dialektforskning är Walter Neubauers 
avhandling »Deformation isolierter Bezeichnungen: 'wiederkäuen' in deut-
scher Wortgeographie» (225 tt., 12 kart.). Studien behandlar nämligen de 
tyska motsvarigheterna till sv. idissla, som är föremål för kartläggning 
också. i Atlas över svensk folkkulturs språkliga del. Den språkliga basen 
i äldre ty. är tydligen densamma som hos oss, i fhty. itaruchen och mlt. 
ed(d)erkouwen, acl(d)erkouwen. Men som hos oss uppträda på ty. område 
inte bara sådana verb som på ett eller annat sätt kunna föras tillbaka 
på dessa utgångsformer, utan en massa skiftande äldre och yngre syno-
nymer inom olika dialekter, av äldre typer t. ex. fhty. douwen, dewen, alem. 
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maien, mäuen och unclarna, undorlo, ostfrank. urkäuen, mhty. and erweiden 
osv. Studien visar tydligt de risker som alltid hota etymologiskt iso-
lerat språkmaterial i fråga om falska anknytningar, omtolkningar och 
folketymologier av skilda slag. 

Sist i detta band följer en studie av Hans Rössing, »Wortzusammen-
setzung und Wortbedeutung. Untersuchungen im Anschluss an die ger-
manischen Bezeichnungen för Skarabäidena (113 s.). Denna studie be-
handlar ingående principerna för bildandet av djurbenämningar, resp. 
-namn: komplext begrepp och komposition, folklig klassificering och kol-
lektivbeteckningar, oratolkningar och ordersättning, direkta och överförda 
beteckningar osv, samt betydelseförändringarna, resp. betydelseförtun-
ningen i sammansättningslederna, ex. ty. mist-kaj er, da. akarn-basse, sv. 
iord-yvel < tord-vivel. Inalles behandlas ca 175 olika tyska, danska och 
svenska skalbagge-benämningar med delvis ingående betydelseanalyser. 

Samtliga avhandlingar ge således mycket material för jämförelser 
mellan de olika germanska dialekterna såväl som allmänt språkteoretiska 
impulser, som inte torde bli utan verkningar också på nordisk forskning 
— liksom spår av nordiska inflytelser kan skönjas hos flera av dej bandet 
medarbetande författarna. Förutsättningen för dessa studier är dock de 
grundliga språk- och kulturatlasarbeten på tysk mark, inom vilka inte 
minst mottagaren av den hyllning denna volym innebär gjort en tungt 
vägande insats. 

Manne Erikaaon 

lUsum6 

M. Manne Eriksson nous donne les comptes rendus des travaux sui-
vants: 

A. H. &arra, « English Place-Name Elements 1—II » (1956), travail d'un 
grand interet tant pour les philologues que pour les historiens de la ci-
vilisation dans le Nord. 

A. SEre, « Aktuelle spörsmål i norsk språ,kutvikling » (Problemes ac-
tuels tendant au developpement de la langue norvegienne, 1958), en parti-
culier en co qui concerne les nouvelles regles d'orthographe en norvegien 
et leur point de depart dans les dialectes du pays. 

WESSEN « Svensk språkhistoria II. Ordbildningslära » (Histoire de la 
langue suedoise II. La formation des mots, 3. ed. 1958), un livre indis-
pensable pour les philologues suedois et pour l'enseignement universitaire. 

N. VON HOFSTEN, « Eddadikternas djur och växter » (Les animaux et 
les plantes des poemes d'Edda, 1957) et « Segerlöken, Alliurn victorialis, 
i folktro och folkmedicin » (Allium vietorialis dans la croyance et dans la 
medecine populaire, 1958). Les deux travaux permettent de faire des 
rapproehements d'un grand interet du point de vue philologique et folk-
lorique. 
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L. E. SCHMIDT, « Deutsche Wortforschung in europäischen Bezilgen. 
Untersuchungen zurn Deutschen Wortatlas », tome I (1958), avec des 
articles de F. Debus, <4 Bezeichnungen fik Heiratsverwandtschaft, » de 
H. Höing, « Deutsche Getreidebezeichnungen », de K. Rein, « Synonymik 
fik `Capra domestica' », de W. Neubauer, « Wiederkäuen' in deutscher 
Wortgeographie » et de H. Rössing, « Germanische Bezeichnungen fik 
Skarabäiden ». 



Undersökning av svenska dialekter och folkminnen 
1957/58 

Landsmåls- och Folkminnesarkivet i Uppsala 

Årsberättelse för budgetåret 1957/58 

Av DAG STRÖMBÄCK OCH FOLKE HEDBLOM 

I. översikt över ekonomi, förvaltning och personal 

Arkivets stat för budgetåret 1957/58 fastställdes genom k. brev den 
26/4 och 6/6 1957. Anslagens belopp och fördelning på olika poster framgå 
av statsliggaren för nämnda år s. 592 ff. 

Anslagsposten till avlöningar till icke-ordinarie personal höjdes från 
171 300 kronor föregående år till 215 700 kronor. ökningen föranleddes 
av löneklassuppflyttningar och höjningar i samband med den nya löne-
planens genomförande. Under anslaget till omkostnader höjdes posten 
till reseersättningar med 100 kronor. Anslagsbeloppet blev därigenom 
16 800 kronor. Anslaget till insamling och bearbetning av veten-
skapligt material minskades från 71 400 kronor till 55 500 kronor, 
därigenom att ett engångsbelopp av 17 900 kronor till inköp av inspel-
ningsbil bortföll och beloppen till resor samt undersökning av estlands-
svenskarnas språk ökades med sammanlagt 2 000 kronor. 

Till biträdeshjälp vid utarbetandet av senare delen av Dalmålsord-
bokens tryckmanuskript har Kopparbergs läns landsting beviljat ett 
anslag av 6 000 kronor under vart och ett av åren 1957-1961. 

I sammansättningen av arkivets styrelse har under året ingen för-
ändring inträtt. Ordförande har sålunda varit professor Å. HOLMBÄCE, 
vice ordförande professor B. Coma-NDER, sekreterare arkivchefen professor 
D. STRÖMBÄCK, skattmästare överbibliotekarien T. K LE BERG och övriga 
ledamöter professorerna V. JANSSON, I. LUNDAHL, C.-A. MOBERG, I. 
MOD= och J. SvENNErNo. Suppleanter ha varit professorerna V. SVAN-
BERG och E. LöPSTEDT. 

Arkivets fasta personal har utgjorts av: 
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A. Arkivchef 

Professorn i nordisk och jämförande folklivsforskning, särskilt folk-
loristisk, vid Uppsala universitet fil. dr DAG STRÖMBÄCK. 

B. Ordinarie tjänstemän 

Kontorsbiträden i lönegrad Ao 5: fröken A.-L. BORG och fröken E. 
MASRELIEZ, förordnade som kontorist respektive arkivbiträde, se nedan. 

C. Extra ordinarie tjänstemän i högre lönegrad än Ae 19 

Förste arkivarier i lönegrad Ae 24: docenten fil. dr MANNE ERIKSSON, 
arkivehefens ställföreträdare; professor ÅKE CAMPBELL (död den 14/10 
1957), föreståndare för folkmimiesavdelningen; fil. dr HERBERT GUSTAV-
SON samt fil. dr FOLKE HEDBLOM, föreståndare för fonogramavdelningen. 

Arkivarier i lönegrad Ae 21: fil, lic, ERIK HOLMKVIST och fil. lic. 
RICHARD BROBERG, föreståndare för expeditionen. 

D. övrig icke-ordinarie personal 

Arkivarier i lönegrad Ae 19: fil. dr STIG BJÖRKLUND och fil. lic. 
ÅSA NYMAN. 

Kontorister i lönegrad Ae 9: fru DAGMAR HOLMKVIST och fröken 
ANNA-LISA BORG, 

Arkivbiträde i lönegrad Ae 7: fröken EVA MASRELIEZ. 
Kontorsbiträde i lönegrad Ae 5: fil. kand. fru VALDIS ORDtUS (t. 0.m. 

31/10 1957) och i lönegrad Af 1: fröken ANu USEN (fr.o.m. 9/12 1957). 
Extra medarbetare: Fil.dr HARALD GRuNnsTRöm har tjänstgjort 

vid lapska undersökningen och läroverksadjunkten fil.lic. NILS TIBERG 
har varit ledare för estlandssvenska undersökningen. Fru GERDA GRAPE 
har tjänstgjort vid realkatalogen och dr. phil. OSKAR LOORITS har fortsatt 
sitt arbete i samverkan med folkminnesavdelningen såsom innehavare 
av stipendium för flyktingsforskare. 

För tillfälligt anställd personal redogöres nedan under institu-
tionens olika avdelningar. 

II. Samlingarnas tillväxt och användning 

Handskriftssamlingarnas tillväxt under året framgår av nedan-
stående översikt: 

1. lexikaliska ordsamlingar 1 741 bl. fol., 135 bl. 4:o, 5 bl. 8:o, 
32 992 bl. 16:o och 2 häften. Härav komma på sakregistret ca 400 bl. 16:o. 
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texter, monografiska skildringar, svar på frågelistor, folkminnes-
uppteckningar 370 bl. fol. och A4, 3 548 bl. 4:o, 77 bl. 8:o, 27 bl. 16:o 
och 12 häften. 

grammatiska uppteckningar 474 bl. fol. och A4, 51 bl. 4:o och 
1 typordlista. 

primäranteckningar 26 häften. 
melodiuppteckningar 3 melodier. 
teckningar, skisser, kartor (separata, utom de som ingå i lö-

pande text) 12 tacka. och 4 kartor. 
fotografier 412 st. 

Fonogramarkivet har under året tillförts 297 nyinspelade magneto-
fonband. En del av banden ha överförts till 241 grammofonskivor i ori-
ginalserien, de flesta med en hastighet av 33 1/3 varv/min. För dubblett-
serierna ha 41 skivor kopierats. För utomstående institutioner (bl.a. i 
Göteborg och Umeå) och enskilda personer ha 348 skivor (flertalet 33 1/3 
varv/min.) framställts genom överföring från band. Härtill kommer ett 
antal kopieringar på band för arbetsbruk inom institutionen. 

Referensbiblioteket har under året tillförts 1 703 nummer, vartill 
komma 47 årsleveranser av tidskrifter och fortsättningsarbeten. Förvär-
vet har under detta år till stor del skett genom övertagandet av de etno-
logiska och språkvetenskapliga delarna av professor Åke Campbells biblio-
tek, som genom fru Hjördis Lind-Campbell enligt den avlidnes önskan 
ställts till institutionens förfogande, samt genom övertagande av viss 
del av framlidne rektor S. Landtmansons boksamling som gåva eller köp. 
För övrigt ha gåvor från författare och utgivare samt bytesverksamhet 
med tidskriften Svenska Landsmål och arkivets skriftserie bidragit till 
bibliotekets ökning. 

Under året ha 182 volymer inbundits eller reparerats. 
Antalet besök av forskare ej tillhörande institutionens personal har 

varit 3 036. 
Lån av handskrifter och böcker inom staden ha beviljats i 47 fall, 

varvid 109 nummer utlånats och utom staden i 51 fall, varvid 512 nummer 
utlånats. Hela antalet utlånade volymer var således 621. 

III. Arkivarbeten och materialbearbetning 

1. Allmän översikt 

Expeditionen. BROBERG har varit expeditionens föreståndare. Under 
hans ledigheter eller tjänsteresor har HEDBLOM övat tillsyn över expedi-
tionens arbete. Detta har närmast letts av fru HOLMKVIST, som också 
liksom tidigare svarat för den centrala registreringen av inkomna sam- 
12-598882 Svenska Landsmål 1959 
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ungar samt assisterat besökande forskare. Hon har vidare utarbetat arkiv-
förteckningar över vissa äldre samlingar. I accessionskatalogen ha under 
året 396 nya enheter införts. Dessa ha också antecknats i topografiska 
registret och personregistret. Utsända frågelistor och inkomna svar ha 
införts i frågelistregistret. Inkommande litteratur har katalogiserats av 
ERIKSSON. Hedblom har tjänstgjort som kassaförvaltare. Bokförings- och 
kassaarbetet har åvilat fröken BORG. Sakkunnig medhjälpare vid hand-
läggningen av personal-, löne- och bokföringsfrågor har varit läns-
notarien B. NORDENSKJÖLD. Fröken MASRELrEZ har förvaltat institutio-
nens lager av böcker och tidskrifter, papper och kontorsmaterial samt 
handhaft distributionen av arkivets publikationer. Under året har hon 
också från fru Holmkvist övertagit ansvaret för utlåningsverksamheten. 
Hon har fört inventarieliggaren samt i övrigt svarat för maskinskrivning, 
stenografering m. fl. göromål. Fröken USEN har biträtt i skiftande kontors-
göromål. — Friherrinnan RITA VON ESSEN har som timavlönad medar-
betare fortsatt sitt arbete med uppordning av dr Erik Modins kulturhisto-
riska samlingar. I expeditionens arbete har förutvarande kontorsbiträdet 
fru CARrN HEDBLOM tidvis deltagit. 

Från expeditionen ha under året avsänts 1 215 brev och 272 andra 
försändelser. 

Ordregistret. Verksamheten vid arkivets allmänna ordregister har 
detta år måst ytterligare beskäras, främst på grund av bristen på till-
räckliga anslagsmedel till excerperingshjälp, men även till följd av att 
den med ordregister tidigare sysselsatta personalen under året måst dispo-
neras för andra, närstående arbetsuppgifter. Se härom under landskapen 
Gotland, Lappland och Värmland. 

Sakregistret. Fru GRAPE har under året endast i begränsad omfatt-
ning kunnat fortsätta sitt arbete vid realkatalogen. Hon har därvid främst 
ägnat sig åt gransknings- och kontrollarbeten. Endast 400 nya kort ha 
tillförts katalogen, som vid årets slut omfattade ca 222 220 kort, hänvis-
ningskort ej medräknade. Liksom tidigare har fru Grape sökt och samman-
ställt ordmaterial ur samlingarna med anledning av förfrågningar från 
redaktionen för Svenska Akademiens ordbok i Lund. Under året har även 
fru HOLMKVIST börjat deltaga i arbetet vid realkatalogen. 

De språkliga landskapsundersökningarnas verksamhet har 
fortgått efter i huvudsak oförändrade riktlinjer. 

Dalarne. Dalmålsundersökningen har liksom förut letts av BJÖRK-
LUND. Hans främsta uppgift har varit det fortsatta utarbetandet av tryck-
färdigt manuskript till Dalmålsordboken. Manuskriptet, som under året 
tillförts ca 1 100 blad och därmed omfattar ca 26 685 blad 4:o, har förts 
fram till ordet snar adj. I samband med manuskriptskrivningen har käll-
materialet underkastats en noggrann granskning, varvid luckor och brister 
antecknats i frågeböcker och efterforskats under sommarens resor i land-
skapet. Det på så sätt insamlade fyllnadsmaterialet har efterhand regi- 
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strerats på sed6skort för att snabbt kunna införas i manuskriptet före 
tryckningen. Kompletteringsregistren ha ökat med ca 4 550 blad och om-
fatta nu ca 8 300 blad 16:o. Vid sidan av detta arbete har Björklund genom-
gått och excerperat dalmål i äldre källor, bl.a. Ihreska handskriftssam-
lingen i Universitetsbiblioteket. Han har vidare granskat nytillkomna 
uppteckningar och excerpter, lett excerpisternas arbeten och i samband 
därmed utsatt uppslagsord i uppteckningar samt besvarat frågor från 
forskare och studenter rörande dalmål och dalsk etnografi m.m. Därjämte 
har han utskrivit texter frän grammofoninspelningar i Dalarne. Som excer-
pister ha fru GUN BJÖRKLUND och fil. stud. Guxvon HOLMKVIST arbetat. 
— Doc. S. FRIES har tjänstgjort som granskare av de av hr Ingvar Nor-
mani Säter gjorda uppteckningarna av Säter-mål. Sätersamlingen uppgick 
vid årets utgång till 16 055 blad 16:o. — Fil. mag. A. ROSTVIK har utskri-
vit grammofontexter från Envikens sn och fil.mag. B. ÅKERBERG har 
som examensarbete skrivit ut en inspelning från Älvdalens sn. 

Dalsland. F. landsantikvarien Nils Ivan Svenssons ordanteckningar 
från 1920-talet ha under året börjat renskrivas och kompletteras av skog-
vaktare N. WratN, Daglösen. J. Bonggrens stora ordsamling från Håbols 
an, som vid fliigt användning utsatts för stark nötning, har omskrivits 
av fru C. HEDBLOM. Båda dessa arbeten ha letts av BROBERG. 

Gotland. Den under arbete varande Laumålsordboken på grundval 
av M. Klintbergs samlingar, vilken påbörjades av OUSTAVSON under förra 
arbetsåret, har fortskridit t. o.m. ordet dräkt. Rörande detta ordboks-
arbete hänvisas till Gustavsons uppsats »Mathias Klintberg och laumåls-
ordboken» i Svenska Landsmål 1957. De av Klintbergs fotografiplåtar 
tagna kopiorna ha ordnats och arkiverats. Gustavson har vidare avskrivit 
anteckningar om folktro ur Jakob Karlssons brev på Laumål, samt gran-
skat uppteckningar och korresponderat med ortsmeddelare. 

Gästrikland. HEDBLOM har fortsatt utskrivningen av grammofon-
text från Valbo sn och fil. stud. BARBRO NORDVALL har utskrivit en inspel-
ning från Ovansjö sn. 

H ärj e dalen. STRÖMBÄCK har fortsatt sin utredigering av egna ord-
uppteckningar från byn Långå i Hede sn. 

Lappland. Fil.lic. U. ERIKSSON har fortsatt sin utredigering av ord 
ur inspelade texter från Åsele sn och fil. kand. R. VÄSTERLITND har under 
ledning av doc. K.-H. DAHLSTEDT börjat utarbeta ordregister till 0. P. 
Petterssons verk »Gamla byar i Vilhelmina». 

Medelpad. Rektor A. HELLBOM, Stockholm, har fortsatt att skriva 
ut text från grammofoninspelningar i Njurunda och Tuna sur i anslutning 
till sitt arbete på en ordbok över målet i Njurunda. 

Norrbotten. Doc. K.-H. DAHLSTEDT har granskat uppteckningar från 
ortsmeddelare, särskilt i Norrfjärdens sn, och fru ANNA RÖNNQVIST har 
fortsatt sin utredigering av egna orduppteckningar i Nederkalix an. In-
spelade texter ha utskrivits av fil. stud. A. OLDGREN från Overkalix sn, 
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av fil.stud. ANN-MARIA LuNDSTRöM från Älvsby sn och av fil.stud. 
SONJA ISAKSSON från Överluleå sn. 

Närke. BROBERG har fortsatt sina förberedande arbeten för igångsät-
tande av särskilda fältundersökningar av dialekt och folkminnen i land-
skapet. Om hans besök i Fjugesta och Örebro se Kap. IV Resor. 

Södermanland. Fil.lie. R. OTTERBJÖRK har utredigerat egna upp-
teckningar från Sorunda och Gåsinge snr. 

Uppland. ERIKSSON har fortsatt sin utredigering av en ordsamling 
från Åkerby sn, delvis med hjälp av grammofoninspelning, och fullföljt 
utredigeringen av egna samlingar från östervåla sn. Det senare arbetet 
har givit 4 000 blad 16:o. Han har vidare påbörjat en bearbetning av hr 
Simon Erikssons samlingar från samma sn och färdigställt material från 
Tierps sn. 

Värmland. BROBERG har fortsatt sin granskning och komplettering 
av det material som inkommit genom Värmlandsundersökningen samt 
sitt arbete på att bringa de äldre värmländska samlingarna i definitivt 
arkivmässigt skick. Sålunda ha ordsamlingarna från 9 av landskapets 12 
härader granskats och försetts med uppslagsord, varvid oklart material 
antecknats i kompletteringslistor. Därmed ha de flesta värmländska sam-
lingar färdigställts. — Kand. J. JACOBSSON har fortsatt att utarbeta tryck-
manuskript till ordboken över Dalbymålet på grundval av K. Bergkvists 
samlingar. Arbetet hade vid årets utgång fortskridit t.o.m. bokstaven /, 
varvid ca 4 500 uppslagsord behandlats. Manuskriptet omfattade ca 2 500 
blad 4:o. Även detta år har arbetet kunnat bedrivas med stöd av i tidigare 
årsberättelse omnämnda bidrag från orten. I anslutning till detta ord-
boksarbete har det värmländska ordregistret i viss utsträckning fortsatts. 
— De av Värmlandsundersökningen sedan år 1945 åstadkomna ord-
samlingarna uppgingo vid årsslutet till 110 000 blad 16:o. Hela antalet 
ordbelägg (inklusive ordregister) uppgick vid årets slut till över 300 000 
blad 16:o. 

Västerbotten. Arkivarie G. WIDMARK har skrivit ut text från gram-
mofonskivor inspelade i Skellefteå sn. 

Det i föregående årsberättelser omnämnda nära samarbetet med den i 
Umeå verksamma Folkmåls- och folkminnesundersökningen i övre Norr-
land har fortsatts. Undersökningen har föreståtts av landsantikvarie G. 
WEST1N med fil. mag. A. IVARSSON som heltidsanställd arkivarie. Som 
vetenskaplig rådgivare har doc. K.-H. DAHLS'TEDT tjänstgjort. Under-
sökningens fältarbeten ha främst gällt områden hotade av uppdämning 
genom vattenregleringar inom Sorsele, Arjeplogs, Arvidsjaurs, Degerfors 
m. fl. snr där bandinspelningar och uppteckningar gjorts. Arkivarbetena 
ha bl.a. omfattat utskrivning av bandinspelningar och excerpering av 
uppteckningar. 

Västergötland. BROBERG har instruerat upptecknare och granskat 
inkomna samlingar. 
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Västmanland. Fil. mag. C.-G. PETTERSSON har utredigerat egna sam-
lingar från Munktorps sn. 

Ångermanland. Doc. K.-H. DAHLSTEDT har granskat inkomna dia-
lektuppteckningar. 

Östergötland. GUSTAVSON har renskrivit egna uppteckningar från 
V:a Husby, Ö. Ryds, Vånga, Kristbergs och Tjällmo sur, granskat in-
komna samlingar och korresponderat med ortsmeddelare. Lektor E. TÖRN-
ovisT har utredigerat en större samling egna, äldre uppteckningar från 
Fläradshammars sn. 

Estland och Gammalsvenskby. TIBERG har liksom tidigare varit 
ledare för undersökningen av estlandssvenskarnas språk och folkkultur. 
Fru ANNE-MARIE CRONSTRÖM har under detta år blott periodvis medverkat 
som assistent. Tiberg har till kortordboken excerperat kompletteringsan-
teckningar från sina resor, varvid ordboken ökat med ca 750 nya kort. 
Härtill komma de belägg som införts på de äldre korten. Den av prof. 
G. FRANZÅN i Chicago i samverkan med Tiberg utarbetade boken om 
ortnamnen på Runö förelåg vid årets utgång i spaltkorrektur. Om Tibergs 
övriga publikationer se nedan. 

F o lkminne s a v de lnin g e n. CAMPBELL var till sin död den 14 oktober 
1957 avdelningens föreståndare. Därefter och intill verksamhetsårets slut 
uppehölls föreståndarbefattningen enligt styrelsens förordnande av fru 
NYMAN. Som t.f. amanuens vid avdelningen förordnades fil.kand. fru 
VALDIS ORDAUS. Nyman har efter Campbells bortgång ägnat större delen 
av sin tid åt fortsatt utredigering av kommentaren och kartorna i den 
folkloristiska delen av Atlas över svensk folkkultur, ett arbete med vilket 
hon är väl förtrogen genom sitt nära samarbete med Campbell under hans 
sista tid. Hon har vidare nyordnat arkivets sagosamlingar efter Aarne-
Thompsons system, varvid särskild hänsyn tagits till specifikt skandi-
naviska sagotyper och typkomplex. För avdelningens katalogiserings-
arbeten har hon gjort arkivstudier i Lund i samband med folklivsforskar-
kongressen därstädes hösten 1957. Dessutom har Nyman granskat upp-
teckningar, korresponderat med ortsmeddelare, fungerat som studieråd-
givare för studerande i ämnet folklivsforskning och demonstrerat avdel-
ningen i samband med kurser och övningar. Hon har handlett besökande 
forskare samt besvarat förfrågningar per korrespondens till in- och ut-
landet. Hon har därvid biträtts av fru ORDÅUS, SOM förutom löpande 
arbeten, granskning och korrespondens bl. a. börjat genomgå framlidne 
Einar Granbergs efterlämnade primäruppteckningar från mellersta Norr-
land under jämförelse med hans samling av renskrivna uppteckningar. 
Fru Ordeus har vidare deltagit i arbetet med kontroll av litteratur och 
citat till den folkloristiska atlasen. 

Även detta år har fil. dr N. DENCKER varit frivillig medarbetare vid 
avdelningen och därvid fortsatt bearbetningen av svenska sånglekar. — 
Om arbetet vid realkatalogen se ovan under sakregistret. 
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Fonogramavdelningen har föreståtts av HEDBLOM med ingeniör 
T. ORDEUS som teknisk assistent. Ord6us har gjort flertalet av resorna, 
har skött inspelningsbil och apparatutrustning, gjort överföringarna från 
band till skivor och vice versa, kopierat och delvis katalogiserat skivor 
och band, biträtt vid demonstrationer för besökande m.m. 

Årets fältarbeten med inspelningsbilen ha gällt landskapen Väster-
götland, Södermanland, Västmanland, Värmland, Dalarne, Uppland, 
Jämtland, Västerbotten, Norrbotten och Lappland. Särskilt omfattande 
ha inspelningarna varit i Jämtland samt i Norrbotten, där de finska dia-
lekterna ägnats huvudintresset. Ett stort antal personer ha medverkat 
som mikrofonmedhjälpare och ciceroner. Se vidare Kap. IV Resor. 

Under eftersommaren och hösten fullbordade Hedblom textboken till 
den i tidigare årsberättelser omnämnda skivserien »Svenska folkmål», 
utarbetad i samverkan med ett 30-tal experter på skilda dialekter. Boken 
utkom av trycket i oktober, och skivserien började distribueras i januari 
av förläggaren firma Discof il i Stockholm. — I detta sammanhang må 
även nämnas den publicering av lapska jojkningar ur arkivets inspel-
ningar för vilken nedan redogöres under Lapska avdelningen. 

Arkivarbetet under vintermånaderna har i första hand omfattat kata-
logisering av de inspelade banden, avlyssning och överföring till grammo-
fonskivor av de fullgoda upptagningarna. Detta mycket tidsödande arbete 
har endast delvis kunnat medhinnas på grund av det löpande arbetets 
ökade omfång. Detta har bl.a. innefattat överspelning av ett stort antal 
band upptagna på mindre bandspelare av andra institutioner och av en-
skilda personer, varvid i viss utsträckning kopior tagits för arkivets räk-
ning, avspelning av skivor och band för besökande, framställning av ar-
betskopior, demonstrationer av skivarkiv och apparater, handledning av 
studerande vid utskrivning av texter m. m. Härtill kommer, att avdel-
ningens lokal på grund av ombyggnadsarbete under tiden 8/3-10/5 endast 
kunnat användas i begränsad utsträckning. Utskrivning av texter ha för-
utom av Hedblom bl.a. gjorts av BJÖRKLUND (Dal.), ERIKSSON (Uppl.), 
arkivarie G. WitaxAnK (Väaterb.), rektor A. HELLBOM (Med.). Härtill 
komma de texter som utskrivits som examensarbeten i ämnet Nordiska 
språk. Se under de olika landskapen. 

Avdelningens apparater och skivsamling har demonstrerats för 112 
studerande i ämnet Nordiska språk fördelade på 9 grupper samt för studie-
grupper från Stockholms Högskola och Helsingfors universitet. Prose-
minarieövningar ha vid två tillfällen hållits i avdelningens lokal. Studie-
besök ha gjorts av åtskilliga in- och utländska vetenskapsmän. Antalet 
antecknade besök av personer ej tillhörande institutionens personal har 
varit 271 st. 

Lapska avdelningen. GRUNDSTRÖM har fortsatt arbetet med tran-
skribering av lapska j ojkningsmelodier. I 135 jojkningsmelodier har texten 
transkriberats från skivorna och översatts men ej kontrollerats. 1 188 
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jojimingsmelodier ha text och översättning kontrollerats med tillhjälp 
av lapptillsyningsmannen Nus RANBERG och fru BRITA MARIA LASKO, 
vilka för ändamålet vistats i Uppsala under tiden 16/8-22/8 1957. Jonas 
Eriksson Steggos sånger (text och noter) utkommo av trycket den 1 juli 
1958 (se nedan under utgivningsverksamheten). Medel till tryckningen har 
erhållits ur Humanistiska fonden. 

Grundström har vidare börjat förbereda utgivning av Lars Levi Lm-
stadius' efterlämnade manuskript »Fragmenter i Lappska Mythologien», 
vilket författades åren 1839-1845 men varit försvunnet, åtminstone för 
svenska kännare, tills det på 1930-talet återfanns, del 1 i stadsbiblioteket 
i Pontarlier (Frankrike) och delarna 2-4 i Yale-universitetets bibliotek, 
U.S.A. Avsikten är att utgiva detta verk i tidskriften Svenska Landsmål. 

Vid sidan av sitt arbete vid avdelningen har Grundström tjänstgjort 
som redaktör för en under utgivning varande lapsk psalmbok. 

Utgivningsverksamheten. Under året har arkivet av tidskriften 
Svenska Landsmål och Svenskt Folkliv utgivit årg. 1957 (h. 271 från 
början, Upps. 1958, vi, 195 s.) samt av Skrifter utg. genom Landsmåls-
och Folkminnesarkivet i Uppsala, Ser. C nr 2 »Lapska sånger. Texter och 
melodier från svenska Lappland, fonografiskt upptagna av Landsmåls-
och Folkminnesarkivet i Uppsala I. Jonas Eriksson Steggos sånger». 
Texten utgiven av HARALD GRUNDSTRÖM. Musikalisk transkription av 
A. 0. VÄISÄNEN. Med svensk och tysk översättning (Upps. 1958, 88 s.). 

2. Enskilda medarbetares verksamhet inom arkivet 

STRÖMBÄCK har som professor i nordisk och jämförande folklivsforsk-
ning föreläst över »Medeltida folkvisor» (i anslutning till Ek-Blomberg, 
Svenska folkvisor i urval) samt lett seminarieövningar över valda folk-
loristiska problem. Han har också nov.-dec. och april-maj givit den sed-
vanliga kursen i landsmåls- och folkmirmeskännedom. Som chef för arkivet 
har han liksom tidigare planlagt och lett institutionens undersökningar 
inom skilda områden. Han har granskat inkommande samlingar, fortsatt 
utredigering av egen ordsamling från Härjedalen, lämnat instruktion åt 
upptecknare och företagit resor i arkivets ärenden. Han har redigerat 
institutionens tidskrift »Svenska Landsmål och Svenskt Folkliv» 1957, 
utgivit »Arv. Tidskrift för nordisk folkminnesforskning» vol. 13, 1957, 
samt publicerat följande minnesteckningar: »Åke Campbell in memoriam» 
(i Arv 1957), »Erik Modin 1862-1953» (i Sv. Lm. 1957), »Levi Johansson 
1880-1955» (i Sv. Lm. 1957). Dessutom har han recenserat olika arbeten 
rörande »Draumkvredet» i Arv 1957 samt utgivit med inledning och noter 
Fredrik Paasche, »Metet mellom hedendom og kristendom i Norden», Oslo 
(Aschehoug) 1958. 

Ennrssobr har liksom förut tjänstgjort såsom arkivchefens ställföre-
trädare och handlagt löpande ärenden, särskilt rörande personalens tjänst- 
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göring och ledigheter samt vissa lönefrågor. Han har fört korrespondens 
rörande arkivets samlingar, besvarat frågor och gjort utredningar rörande 
material såväl för enskilda forskare som för red. av Svenska Akademiens 
ordbok i Lund. Vissa av dessa undersökningar av ords förekomst i dialek-
terna samt deras betydelser och etymologi ha varit rätt omfattande. Han 
har vidare handlett besökande, instruerat upptecknare samt demonstrerat 
arkivet och dess samlingar för 10 grupper av studerande i ämnet Nordiska 
språk med tillsammans 166 deltagare. I egenskap av institutionens biblio-
tekarie har han svarat för inköp och katalogisering av litteratur. Det senare 
arbetet har under året varit särskilt omfattande, då två större boksam-
lågar (om ca 1 700 nr) övertagits av arkivet (se ovan). Härtill kommer by-
tesverksamhet och bindning av böcker. Såsom redaktionssekreterare för 
tidskriften Svenska Landsmål har han deltagit i utgivningen av årgång 
1957 och förberett årgång 1958. 

Om Erikssons utredigering av material från Uppland se ovan. Han har 
därjämte tagit del i slutgranskningen av den under året utgivna fasc. 1 
av Atlas över svensk folkkultur samt hållit den sedvanliga kursen i lands-
målskännedom vid Stockholms Högskola tiden 22/4-6/5 1958. Av trycket 
har han utgivit språkliga anmärkningar till »En landsmålsdikt 1752» (i 
Sv. Lm. 1957, s. 108-110). 

CAMPBELL var intill sin död den 14 okt. 1957 särskilt verksam för 
fullföljandet av arbetet med den folkloristiska delen av Atlas över svensk 
folkkultur. Hans bortgång har för arkivet inneburit förlusten av en utom-
ordentligt skicklig och hängiven medarbetare, forskare och handledare. 

Om GUSTAVSONS verksamhet se ovan under Gotland och Östergötland. 
Han har dessutom för Gustav Adolfs Akademiens dialektordbok kontrol-
lerat excerpter ur tryckta källor och ur arkivets frågelistsvar. Han har 
tillsammans med Nyman förberett publicering av P. A. Säves Gotländska 
sägner. Av trycket har han utgivit en recension av E. Dal, »Nordisk folk-
viseforslming siden 1800», Kbhvn 1956 (i Arv 12, 1956) och minnesteck-
ningen »Gideon Danell 1873-1957» (i Sv. Lm. 1957). 

HEDBLOMS arbetstid har liksom tidigare delats mellan Fonogramav-
delningen och arkivets ekonomi- och personalförvaltning. Såsom arkivets 
kassaförvaltare har han haft ansvaret för kassatjänst, bokföring, redo-
visningar, rekvisitioner m. m. Han har utarbetat skrivelser och årsbe-
rättelse, deltagit i utarbetandet av petitum och i handläggningen av 
ärenden rörande personal och administration samt under expeditions-
föreståndarens frånvaro svarat för dennes sysslor. Han har granskat upp-
teckningar samt instruerat upptecknare och utskrivare av inspelade 
texter. 

På inbjudan av universitetet i Poznan gjorde Hedblom tiden 8/3-22/3 en 
resa i Polen och föreläste vid universiteten i Warszawa, Poznan och Lublin 
om de svenska dialekt- och folkminnesundersökningarna, särskilt om 
inspelningsverksamheten. Han besökte dialektforslmingsinstitut, arkiv 
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och andra institutioner i dessa städer och i Krakow och förmedlade vissa 
kontakter mellan dem och motsvarande svenska institutioner. Resan 
gjordes enligt K. Maj:ts medgivande som tjänsteuppdrag. — Av trycket 
har Hedblom under året utgivit »Svenska folkmål. Autentiska inspelningar 
ur landsmålsarkivens samlingar. Textbok till grammofonserien». Stock-
holm och Uppsala 1957 samt minnesteckningen »Alfred Vestlund, 1891-
1954» (i Sv. Lm. 1957). 

BROBERG har liksom tidigare varit föreståndare för expeditionen och 
ledare av Värmlandsundersökningen. Se ovan under Värmland. Bland 
hans arbeten inom expeditionen må särskilt nämnas ordnande och nyupp-
ställning av delar av biblioteket och handskriftssamlingarna samt anskaff-
ning av ny stämplingsmaskin. Han har vidare varit arbetsledare för 
arkivets flyktingstipendiater och arkivarbetare. Om Brobergs övriga arbe-
ten se ovan under Dalsland, Närke, Värmland och Västergötland. För 
eget vetenskapligt arbete har han åtnjutit tjänstledighet med C-avdrag 
å lön tiden 9/1-18/1 1958. Han har under året av trycket utgivit »Utdrag 
ur domboken för Grythytte och Hällefors bergslag 1657-1669» (i Gryt-
hyttan i ord och bild, 4.1957), samt »Folkmålet på Hammarön» och »Folk-
minnen frän Hammarön» (bägge i Hammarö. En hembygdsbok. 1957). 

Om BJÖRKLUNDS arbete se ovan under Dalarne. Vid sidan av tjänsten 
har han fortsatt att behandla språket i vissa äldre dalmålskällor med tanke 
på separat publicering av detta material. Han har vidare utarbetet en 
uppsats över Rättviksmålet. I verket »Orsa. En sockenbeskrivning», del 
3, utg. av 0. Veirulf, Sthlm 1957, har han publicerat uppsatserna »Primi-
tivt närings- och samhällsliv» och »Slipstenstillverkning» av L. Levander 
samt »Orsamålet och dalrunorna» av J. Boethius, som efter författarnas 
död bearbetats och färdigställts av Björklund. 

Om NYMANS arbete vid folkminnesavdelningen se ovan. Vid sidan av 
tjänsten har hon fortsatt bearbetningen av färöiska folksagor, för tryck-
ning utarbetat typ- och motivindex samt sakregister till P. A. Säve, 
»Gotländska sagor» (utg. av H. Gustavson), tillsammans med Gustavson 
förberett utgivandet av Säves sägner samt deltagit i samnordiska regi-
streringsarbeten av sagor och sägner. Nyman har vidare granskat kapitlet 
om de nordiska länderna i prof. Biasuttis nya utgåva av verket »Razze 
e popoli della terra» och försett detsamma med litteraturhänvisningar. 

Om TIBERGS arbete se ovan under Estland och Gammalsvenskby. Han 
har under året publicerat del 3 av serien Estlandssvenskarnas folkliga 
kultur: »Gammalsvenskbydokument», utg. av A. Loit och N. Tiberg, Upps. 
1958, och uppsatsen »Från den estlandssvenska undersökningen. Adjek-
tivtypen 'sten död'» (i Sv. Lm. 1957). — Tiberg har vidare fungerat som 
respondentens opponent vid E. Lagmans disputation vid Stockholms 
Högskola på avhandlingen »Studier över nuckönnålets nominala ordbild-
ning» vårterminen 1958. 

Om GRUNDSTRÖMS verksamhet se ovan under Lapska avdelningen. 
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Dr phil. 0. Looarrs har under året av trycket utgivit »Grundzlige des 
estnischen Volksglaubens», III:1 (Skrifter utg. av Kungl. Gustav Adolfs 
Akademien, 18:3:1, Lund 1957). Vidare har han publicerat ett flertal 
artiklar på tyska, engelska, estniska och finska språken. Dessutom har han 
sammanställt ord- och sakregister till delarna 1-III av sitt stora arbete 
»Grundziige des estnischen Volksglaubens» samt fortsatt sin monografi 
över de estnisk-ryska kulturförbindelserna. 

IV. Resor och uppteckningsarbeten 

(Ortsmeddelarnas verksamhet här i regel ej upptagen.) 

Dalarne. BJÖRKLUND och ing. T. ORDÅUS gjorde den 1/7-7/7 inspel-
ningar av dialekt och folkminnen i Floda, Mockfjärds, Åls och Rättviks 
snr. I de båda förstnämnda socknarna deltog även doc. S. FRIES i arbetet. 
För uppteckning av dialekt reste Björklund under tiden 8/8-28/8 i Als, 
Rättviks, Boda, Ore, Bingsj ö, Älvdalens, Mora och Våmhus snr och besökte 
den 21/12 för samma ändamål Venjans sn. Under tiden 23/6-28/6 1958 
gjorde Björklund och Ord6us inspelningar i Älvdalens, Venjans och Rätt-
viks snr samt Bingsjö kapellag. — Herr I. NORMAN har under året fort-
satt sina uppteckningar av dialektord i Säters sn. 

Dalsland. Skogvaktare N. WERA/q har under året påbörjat utredige-
ring och kontroll av f. landsantikvarien N. I. Svenssons primärsamlingar 
och i samband härmed även nyuppteckning av språkligt material från 
Dalskogs, Laxarby, Vårviks m.fl. snr i landskapet. 

Gotland. GUSTAVSON gjorde under tiden 1/7-9/7 uppteckningar av 
dialekt och folkminnen i Lau, Närs, Havdhems och Hablingbo snr. Fil. lic. 
I. OLssoN har under sommaren fortsatt sitt språkliga uppteckningsarbete 
på Fårön. Under tiden 22/6-27/6 1958 upptecknade Gustavson i Lau, 
Närs och Stånga snr. 

Hälsingland. Ing. T. ORDEUS gjorde den 28/7 med biträde av köpman 
P. LINDtN, Edsbyn, upptagning av folkmål i Ovanåkers sn. 

Härjedalen. STRÖMBÄCK har (med sagesman från Långå by) under 
året fortsatt sina uppteckningar av dialekten i Hede sn. 

Jämtland. Fil. lie. V. RErNnAMMAR och ing. T. ORDEUS reste under 
tiden 11/7-27/7 i 17 snr i landskapets norra, mellersta och västra delar för 
inspelning av dialekt och folkminnen. Resan gjordes i samarbete med lands-
antikvarie L. BJÖRKQUIST och med ekonomiskt stöd från Jämtlands och 
Härjedalens fornminnessällskap. HEDBLOM besökte den 2/10-3/10 Öster-
sund för överläggning med upptecknare och med landsantikvarie Björk-
quist. Läroverksadjunkt J. ALDBERG och fil. stud. B. BENGTSSON ha under 
året fortsatt sina orduppteckningar i resp. Ovikens och Revsunds snr. 

Lappland. HEDBLOM fortsatte tiden 25/9-1/10 sin nedan under Väster-
botten nämnda resa tillsammans med fil. mag. A. IVARSSON och ing. T. 
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()raptus i Sorsele och Tärna snr. Fil. lic. U. ERIKSSON har under sommaren 
fortsatt sina uppteckningar av dialekt i Åsele an. 

Norrbotten. HEDBLOM besökte landskapet med inspelningsbilen 
under tiden 5/8-14/8. Svenska dialektprov spelades in i Nederluleå en 
med folkskollärare S. BECKENÄS, Ersnä,s, som medhjälpare och i Hapa-
randa stad med hjälp av köpman H. NvisT, Salmis Finska dialekter 
inspelades i 6 byar inom Overtorneå sn med fiLkand. E. WAHLBERG, 
Uppsala, som mikrofonman och i Nedertorneå sn med H. Oqvist vid mik-
rofonen. — Fil.lic. NANNY ~solv har under sommaren gjort dialekt-
uppteckningar i Råneå, an. Fru ANNA RÖNNQVIST har under året gjort ord-
uppteckningar i Nederkalis en och folkskollärare E. LUNDBERG har fort-
satt sin ordsamling från Norrfjärdens sn. 

Närke. BROBERG besökte den 8/7-9/7 Örebro för överläggning med 
olika myndigheter angående anslag för språkligt uppteclmingsarbete i 
Närke. Den 28/9-29/9 instruerade han upptecknare vid Örebro läns hem-
bygdsförbunds kurs i Fjugesta och den 14/5-16/5 diskuterade han frågor 
rörande anslag för uppteekningsarbete med representanter för länsstyrel-
sen och hembygdsvården samt instruerade upptecknare i Fjugesta och 
Edsbergs snr. 

Småland. Herr G. SKOGSMARK har under året upptecknat folkminnen 
i Döderhults och Misterhults snr och fru ALMA Nussorr har fortsatt sina 
folkminnesuppteckningar i Döderhults, Skatelövs och V. Torsås snr. 

S ö dermanland. BROBERG gjorde under tiden 3/7-7/7 bebyggelse-
undersökningar i Fogdö, Helgarö, Åkers, Länna, Barva och Kjula snr. 
Fil. lic. R. OTTERBJöRK och ing. T. °raptus gjorde den 13/9-14/9 upptag-
ningar av dialekt i Tuna, Kila, Helgona och Ludgo snr. Otterbjörk har 
under året fortsatt sina orduppteckningar i Sorunda och Gåsinge snr. 

Uppland. HEDBLOM och ing. T. ORDåUS gjorde inspelningar av dialekt 
och folkminnen den 16/10 i Härnevi an, den 17/10 i Roslagsbro en samt 
den 18/11 i Almunge sn. 

Värmland. BROBERG gjorde under tiden 13/7-23/7 undersökningar av 
äldre finsk bebyggelse och uppteckningar av dialekt och folkminnen i Räm-
mens, Nordmarks, Grava, Hammarö, Brunskogs, Gräsmarks, Fryksände, 
Ostmarks, Nyskoga och N. Firmskoga snr. Den 16/5-23/5 reste han i 10 
snr för anskaffande av sagesmän och förberedande av inspelningar, var-
efter han den 3/6-13/6  tillsammans med ing. T. ORDtUS gjorde upptag-
ningar av folkmål och folkminnen i Karlskoga, Nors, Ö. Ulleruds, Ran-
säters, Grava, Grums, Värmskogs, St. Kils, Brunskogs, Väse, Brattfors 
och Färnebo snr. 

Västerbotten. HEDBLOM gjorde med hjälp av intendent E. WESTER-
LUND, Skellefteå, inspelningar av folkmål den 14/8 i Båtvik, Byske en 
och den 15/8 i Gallejaur (på gränsen mellan Norsjö sn och Arvidsjaurs sn, 
Lappl.). Tiden 22/9-24/9 reste han i inspelningsbilen tillsammans med ing. 
T. ORDÅUS och fil.mag. A. IVARSSON från Folkmålsundersökningen i 
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Umeå i skilda byar inom Degerfors sn, vilkas bestånd numera är hotat 
genom förestående vattenregleringar. STRÖMBÄCK besökte den 14/5-17/5 
Umeå för deltagande i Folkmålsundersökningens årsmöte och överlägg-
ningar med dess ledning angående gemensamma undersökningar i övre 
Norrland. 

Västergötland. Ing. T. ORDEUS och folkskollärare S. BENGTSSON, 
Skövde, besökte under tiden 5/10-12/10 för inspelning av dialekt och folk-
minnen 19 snr i Barne, Gudhems, Gäsene, Kinds, Laske, Marks, Redvägs, 
Valk och Vartofta hdr. 

Västmanland. BROBERG reste den 10/7-12/7  i Ljusnarsbergs, Hjulsjö 
och Hällefors snr för undersökning av äldre finsk bebyggelsetradition. 
Fil.mag. C.-G. PETTERSSON har under sommaren fortsatt sitt språkliga 
uppteckningsarbete i Munktorps sn. 

Ångermanland. Doc. K.-H. DAHLSTEDT har under sommaren gjort 
dialektuppteckningar i Anundsjö sn. 

Östergötland. STRömBA.cie besökte den 4/7-5/7 Borghamn för till-
varatagande av framlidne prof. G. Danens språkliga och folkloristiska sam-
lingar. GIISTAVSON upptecknade under tiden 8/9-17/9 folkmål och folk-
minnen i Ö. Ryds, V. Husby och Vånga snr samt Linköpings stad. Läro-
verksadjunkt P. AGGEMARK har under sommaren gjort uppteckningar av 
dialekt i St. Åby och Tjärstads snr. 

Estlandssvenskarna. TIBERG har gjort 16 resor till estlandssvenska 
meddelare huvudsakligen bosatta i Stockholmstrakten. Uppteckningarna 
ha företrädesvis gällt Runö och Gammalsvenskby. 

Compte rendu 

des recherches dirig6es par les Archives d'Uppsala pendant les ann6es 
d'excercice 1957-58. Par DAG STRÖMBÄCK et FOLKE HEDBLOM. I. Orga-
nisation, budget, direction et collaborateurs. II. Accroissennents des ar-
chives et utilisation des collections. III. Travaux dans les archives, 61a-
boration des mat6riaux: 1. Apergu gön6ral; publications. 2. Travaux des 
employ6s. IV. Voyages et enquaes dans les provinces. 



Landsmålsarkivets i Lund årsberättelse 1957/58 

Av SVEN BENSON 

1. Organisation, ekonomi, förvaltning 

För Landsmålsarkivets i Lund organisation och förvaltning gäller av 
Kungl. Maj:t d. 4/4 1941 fastställt reglemente. Arkivets styrelse har ut-
gjorts av prof. K. G. LJUNGGREN, ordf., prof. SIGFRID SVENSSON, V. ordf., 
prof. em. ERIK ROOTH, prof. IVAR LINDQUIST, överbibliotekarie KRISTER 
GrImnow och arkivchefen, tillika sekreterare och skattmästare. Supplean-
ter ha varit professorerna ALBERT WIFSTRAND och OLOF ARNGART. Sty-
relsen har under året sammanträtt 8 gånger. 

Till bestridande av kostnaderna för arkivets verksamhet under arbets-
året ha följande belopp varit anvisade: 

Grundlöner och arvoden åt icke-ordinarie personal 95 000 
Rörligt tillägg, c:a 11 000 
Omkostnader, c:a 6 000 
Insamling och bearbetning av vetenskapligt material 22 000 

2. Personal och tjänstgöringsförhållanden 

På förslag av arkivets styrelse medgav Kungl. Maj:t d. 7 mars 1958, 
att arkivchefstjänsten, som sedan d. 1 jan. 1957 uppehölls på vikariats. 
löneförordnande av doc. Sven Benson, skulle få återbesättas i vanlig ord-
ning. Den 30 maj 1958 förordnade Kungl. Maj:t ende sökande, doc. Sv-EN 
BENSON, att fr. o. m. 1 juni 1958 vara arkivchef i lgr Ae 26. Arkivets' 
övriga personal har under året utgjorts av fil. dr INGEMAR INGERS, arki-
varie i Ag 23 (Ae 21), fil. lic. STEN-BERTIL VIDE, arkivarie i Ae 19, fru 
DAGMAR HÄGG, kontorist i Ae 9 och fru BRITA VIDE, kontorsbiträde i 
Ae 5. 

BENSON har under året lett och övervakat institutionens arbete samt 
själv drivit insamlingen av dialektmaterial från delar av Småland, Ble-
kinge och Öland. Han har därjämte fortsatt arbetet på Blekingsk ordbok 
och Blekingska dialektstudier II. Benson gav under tiden 11-27 mars en 
offentlig kurs i landsmålsalfabet och uppteckningsteknik. Kursen, som 
omfattade 16 timmar och var speciellt tillrättalagd för studenter som 
aspirera på högre betyg i nordiska språk, bevistades av 90 personer och 
avslutades med skriftligt prov, varvid 70 deltagare godkändes. 
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Under tiden 30/7-9/8 företog Benson en resa för inspelning av dialekt 
samt instruktion av meddelare i Halland, Småland, Skåne och Blekinge 
samt på Öland. Benson vistades 28-30 nov. i Stockholm och Uppsala 
för uppvaktning av departementschefen och kanslersämbetet samt kon-
ferenser med cheferna för Landsmåls- och folkminnesarkivet samt Svenska 
ortnamnsarkivet. 

Vid sidan av arkivehefatjänsten har Benson meddelat 88 timmars aka-
demisk undervisning i form av föreläsningar och seminarieövningar i 
svensk språkhistoria. 

Under det gångna året har Benson varit ledamot av Humanistiska fa-
kultetens byggnadskommitté samt på uppdrag av universitetsmyndig-
heterna sammanställt och kostnadsberäknat vissa utrustnings- och inred-
ningsförslag för den planerade humanistiska institutionsbyggnaden, där 
även landsmålsarkivet skall inrymmas. 

Benson har under året publicerat »Kring undersökningen av Blekinges 
dialekter» (i Blekingeboken 1958) samt gemensamt med prof. K. G. Ljung-
gren »Litteraturkrönika 1957» (i ANF 73). 

INGE» har lett insamlingen av dialekt och ortnamn i Skåne och excer-
peringen av äldre ortnamnskällor samt själv gjort dialekt- och ortnamns-
undersökningar i fältet, har utredigerat under arbetsåret eller tidigare 
utförda uppteckningar och utfört div. excerperingar av äldre ortnamnsfor-
mer och dialektmaterial ur äldre bouppteckningar. För ny uppteckning 
och för komplettering av tidigare uppteckningar har han företagit följande 
resor: till Onsjö och Frosta härader 15/7-20/7, till Rönnebergs härad 
23/7-27/7 och till Färs härad 29/7-2/8. Ingers har under året publicerat 
»Språket i Lund» (Skrifter utg. av Nämnden för svensk språkvård 17), 
»Undersökningen av folkmål och ortnamn i Skåne, Halland och Blekinge* 
(i Fortid og Nutid bd XX, h. 2,1957), »Ortnamn i Rebbelberga» (i Bjäre-
bygden 1958), »Vad innebar Skånes språkliga försvenskning ?» (i Lunds 
Dagblad och Nyaste Kristianstadsbladet 4/12 1957), *Danska, skånska 
och svenska» (i Norra Skåne 16/6 1958) och »Ortnamn i Malmö II» (i 
Malmö fornminnesförenings årsskrift 1958). 

Ingers har åtnjutit tjänstledighet för sjukdom under tiden 14/4-15/5 
1958. 

S.-B. VIDE har lett insamlingen av dialektmaterial från Halland samt 
delar av Blekinge, Småland och Öland, handhaft bibliotek och grammo-
fonarkiv, upprättat katalog och kortregister över excerperade ortnamns-
källor samt utfört vissa registreringsarbeten. Tillsammans med kontors-
biträdet har han graverat och kopierat grammofonskivor, inventerat ar-
kivets personnamnsbestånd samt upprättat en sockenförteckning till 
grundval för excerperingar. 

Under tiden 5/8-15/8 företog Vide en tjänsteresa till Halland och 
västra Småland för instruktion av meddelare samt inspelning och upp-
teckning av dialekt. 



LANDSMÅLSARKIVETS I LUND ÅRSBERÄ LSE 1957-58 191 

Vide har under det gångna året publicerat recensioner och artiklar i 
dagspressen. 

DAGMAR HÄGG har handhaft expeditions- och bokföringsarbete samt 
kassagöromål, fört diarium, accessionskatalog och personregister, ordnat 
och registrerat inkommande material, excerperat kvartosamlingar och 
skånska jordeböcker samt skrivit maskin. Fru Hägg har åtnjutit hel 
tjänstledighet för sjukdom under tiden 8/8 1957-28/2 1958 samt sjuk-
tjänstledighet med halvtidstjänstgöring under tiden 1/3-24/5 1958. 

BRITA VIDE har ordnat, räknat och stämplat från Halland, Blekinge 
och Öland inkommet material, fortsatt excerpering och kopiering av ny-
tillkommet material från Blekinge, kompletterat växtnamnsregistret samt 
utfört diverse excerperingar. Hon har även fört topografiska registret 
över Blekinge, Halland, Småland och Öland samt kompletterat därtill 
hörande översiktskartor. Hon har slutligen biträtt vid grammofonarbetet 
och fört skivkatalogerna. 

Tillfälliga medarbetare. Fru AMY RDBORN, som under året 
innehaft arvodesbefattning med halvtidstjänstgöring, har ordnat, räknat 
och stämplat visst inkommande material samt utfört olika slag av excer-
peringsarbete. Vissa delar av expeditionsarbetet sköttes under tiden 12/8-
31/10 1957 av fru EBBA SKJÖLD och under tiden 15/11 1957-30/4 1958 
av fru BARBRO JÖNSSON, vilka tjänstgjorde som arvodesanställda 
biträden med halvtidstjänstgöring. Kyrkoskrivare HELGE ANDERSSON har 
under året avslutat excerperingen av ortnamn ur lantmäterihandlingar 
från Malmöhus län och påbörjat excerperingen av akter från Kristianstads 
län. Fil. mag. BENGT PAMP och fil. stud. Bo ROSENGREN ha excerperat 
ortnamn ur äldre skånska jordeböcker. 

3. Samlingarnas tillväx;, uppställning och vård 
Handskriftssamlingarna ha under året utökats med följande 

material: 1 h. fol., 27 bl. fol., 1 452 bl. 4:o (Bl. 676, Hall. 182, Sk. 188, 
Sm. 403, öl. 3), 75 164 bl. 16:o (Bl. 5 241, Hall. 1 491, Sk. 39 391, Sm. 
12 018, öl. 5 575, allm. 7, blekingska kopieserien 11 441), 1 908 bl. A 4, 
13 teckningar, 6 fotografier. Av detta material utgöres 13 711 bl. 16:o 
och 1 908 bl. A 4 av ortnamnsexcerpter och 1 505 bl. 16:o av ortnamns-
uppteckningar (Bl. 39, Hall. 28, Sk. 1148, Sm. 213, öl. 77). Manuskript-
beståndet utgör nu 1 bd fol., 17 h. fol., 94 h. 4:o, 261 h. 8:o, 40 h. 12:o, 
10 h. 16:o och 20 h. i växl. format, 3 600 bl. fol., 77 842 bl. 4:o, 4 678 
bl. 8:o, c:a 2 780 900 bl. 16:o, 3 370 bl. A 4 och 86 bl. i växlande format. 

Grammofonarkivet har under året utökats med 95 originalskivor 
och 40 kopieskivor. Inspelningar ha gjorts av Benson i Ronneby if s, Bl., 
Bäckebo, Fryele, Stengårdshult, Säby, Traryd, Valdshult och öreryd, 
Sm., samt Böda och Långlöt, öl., av S.-B. Vide i Förlanda, Grimeton, 
Rolfstorp och Släp, Hld, samt Stiby och Fågeltofta, Sk., och av fil. mag. 
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Stig Nilsson i Backaryd, Bräkn.e-Hoby och Hällaryd, Bl. Samtliga dessa 
inspelningar ha gjorts på band och sedan överförts till skiva. .Arkivet 
har därjämte tillförts 16 skivor genom överföring av en bandinspelning, 
som gjordes år 1954 i Solberga, Bohuslän, av herr Erik Larsson. Samman-
lagt omfattar nu originalserien 1 991 skivor och kopieserien 1 050 skivor. 

Biblioteket har under året utökats dels genom inköp och byten, 
dels genom gåvor från följande personer och institutioner: universitets-
lektor Poul Andersen, Köpenhamn, doc. K.-H. Dahlstedt, Uppsala, herr 
S. Gunnarsson, Lund, 1:ste arkivarie Folke Hedblom, Uppsala, prof. 
Ragnar Hemmer, Helsingfors, arkivarie Ingemar Ingers, Lund, herr Gust. 
Johansson, Göteborg, mag. scient. Johan Lange, Köpenhamn, prof. 
K. G. Ljunggren, Lund, prof. K. Roela,ndts, Herent (Belgien), läroverks-
adjunkt Nils Tiberg, Uppsala, arkivarie S.-B. Vide, Lund, Kungl. Veten-
skapssamhället i Uppsala. 

Uppställning och katalogisering m.m. Katalogisering och 
registrering av manuskript- och skivsamlingar samt bibliotek har fortgått 
efter samma grunder som föregående år. 

Besök. Antalet antecknade besök på arkivet har under året uppgått 
till 406. Besökande forskare ha handletts av arkivchefen och arkivarierna, 
vilka även besvarat skriftliga förfrågningar. 

4. Arkivarbete, materialets bearbetning och tryckning 

Excerpering av dialektmaterial har utförts av fru Hägg, fru Vide och 
fru Rubom, av ortnamnsmaterial av fru Hägg, fru Rubom, kyrkoskri-
vare Helge Andersson, fil. mag. Bengt Pamp och fil. stud. Bo Rosengren. 

För Blekingeordboken har fru Vide fortsatt kopieringen av nytill-
komna samlingar. 

Växtnamnsregistret har kompletterats genom excerpering av nytill-
kommet material. 

Allt inkommande material har granskats av Benson (delar av Blekinge, 
Skåne, Småland och Öland), Ingers (Skåne) eller Vide (Halland, delar av 
Blekinge, Småland och Öland). 

Beträffande skrifter som under året publicerats av arkivets tjänste-
män hänvisas till mom. 2. 

Följande verk voro vid årets slut under utarbetande eller tryckning: 
läroverkslektor HUGO ARESKOUG »Studier över sydöstskånska folkmål II», 
arkivchef BENSON »Blekingska dialektstudier II», »Blekingsk ordbok», doc. 
BERTIL EJDER »Ortnamnen i Albo härad», prof. Gu-KNAR HEDSTRÖM »Ord-
studier i anslutning till P. Rydholms anteckningar om Långarydsmålet 
II: 3», arkivarie INGERS »Skånska ortnamn», »Bidrag till skånsk syntax», 
fil. mag. BENGT PAMP »Ortnamnen i Bjäre härad», läroverkslektor BER-
TIL SVENSSON »Ortnamnen i Södra Åsbo härad», arkivarie VIDE »A. J. 
Krögers dialekttexter», »Sydsvenska växtnamn». 
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För publiceringen av de skånska ortnamnen har en redaktionskommitté 
tillsatts, som förutom av arkivchefen består av prof. K. G. Ljunggren, 
doc. Bertil Ejder och arkivarie I. Lagers, de tre sistnämnda valda av 
styrelsen för Sydsvenska ortnamnssällskapet. Kommittén har under året 
hållit tre sammanträden; dess huvuduppgift har varit att ur vetenskaplig 
synpunkt granska manuskript till delar av ortnamnsserien. 

5. Insamlingsarbetet 1957-58 

I nedanstående översikt över fältarbeten anges först upptecknaren, 
därpå uppteclmingsorten och slutligen antalet manuskriptblad. För ett 
flertal uppteckningsorter har arbetet avsett komplettering ur olika syn-
punkter av tidigare undersökningar. översikten upptar jämväl excerp-
ter från grammofonskivor samt tidigare uppteckningar som utredigerats 
och accederats under året. 
Blekinge 

Bräkne hd. Henry Klementsson, Bräkne-Hoby 630 bl. 16:o, Ellen 
Svanström, Hällaryd 190 bl. 4:o. 

Listers hd. Henry Johnsson, Jämshög 405 bl. 4:o, 1 344 bl. 16:o, 
Hugo Nilsson, Mjällby 81 bl. 4:o. 108 bl. 16:o. 

Me delstads hd. Edv. Andersson, Backaryd 67 bl. 16:o, Sven Ben-
son, Förkärla 19 bl. 16:o, Gösta H. Dahl, Ronneby lfs 53 bl. 16:o, Axel 
Hammelin, Edestad 874 bl. 16:o. 

Östra hd. Gunnar Nilsson, Lösen 4 bl. fol., Albert H. Svensson, 
Sturkö 21 bl. 16:o. 
Halland 

Faurås hd. Hanna Bernhardsson, Morup 133 bl. 4:o, S.-B. Vide, 
Ullared 287 bl. 16:o. 

Fjäre hd. Frida Börjesson, Landa 3 bl. 4:o, 132 bl. 16:o, S.-B. Vide, 
Förlanda 439 bl. 16:o, Kungsbacka 12 bl. 16:o, Onsala 26 bl. 16:o. 

Halmstads hd. Sperling Bengtsson, Harplinge 46 bl. 4:o. 
Himle hd. S.-B. Vide, Grimeton 62 bl. 16:o, Rolfstorp 115 bl. 16:0. 
Höks hd. Bertil Ejder, Ysby 20 bl. 16:o. 

Skåne 
Albo hd. Hugo Areskoug, S:t Olof 662 bl. 16:o, Ola Carlberg, Fågel-

tofta 1 353 bl. 16:o, Bertil Ejder, Andrarum 20 bl. 16:o, Brösarp 74 bl. 
16:o, Olof S. Eriksson, S:t Olof 19 bl. fol., Ture Hansson, Brösarp m. fl. 
7 bl. 4:o, 334 bl. 16:o, Ingemar Ingers, Fågeltofta 35 bl. 16:o, Harry 
Sundell, Vitemölle i Vitaby 2 673 bl. 16:o. 

Bara hd. I. Ingers, Burlöv 1 bl. 4:o, 137 bl. 16:o, Tottarp 95 bl. 
16:o. 

B jär e hd. I. Ingers, Förslöv 1 bl. 4:o, 19 bl. 16:o, Grevie 1 bl. 4:o, 
13 — 598882 Svenska landsmål 1959 
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270 bl. 16:o, Hov 458 bl. 16:o, Torekov 1 bl. 4:o, 112 bl. 16:o, V. Karup 
418 bl. 16:o. 

Frosta hd. B. Ejder, Borlunda 31 bl. 16:o, I. Ingers, Bosjökloster 
640 bl. 16:o. 

Färs hd. H. Areskoug, Lövestad 5 329 bl. 16:o, Tolånga 71 bl. 16:o, 
Vomb 487 bl. 16:o, I. Ingers, Lövestad 26 bl. 16:o, Vanstad 12 bl. 16:o, 
Vollsjö 150 bl. 16:o. 

Gärds hd. Nils Biarne, V. Vram 36 bl. 4:o, I. Ingers, Djurröd 187 
bl. 16:o. 

V. G ö in ge hd. Axel Olsson, Vinslöv 52 bl. 4:o. 
Ö. Göinge hd. B. Ejder, Osby 11 bl. 16:o. 
Hari agers hd. Ragnar Falck, Norrvidinge 401 bl. 16:o, I. Ingers, 

Barsebäck 284 bl. 16:o, Norrvidinge 43 bl. 16:o, V. Sallerup med Eslöv 
320 bl. 16:o. 

Herrestads hd. I. Ingers, Bjeresjö 68 bl. 16:o, Borrie 205 bl. 16:o, 
Bromma 21 bl. 16:o, Hedeskoga 218 bl. 16:o, St. Herrestad 357 bl. 16:o, 
St. Köpinge 184 bl. 16:o, Ystad 445 bl. 16:o. 

Ingelsta ds hd. H. Areskoug, Benestad 434 bl. 16:o, Smedstorp 27 
bl. 16:o. 

Järrestads hd. I. Ingers, Simris 23 bl. 16:o, Hilda Larsson, Simris 
13 bl. 4:o, 88 bl. 16:o, Birgit Lindström, Stiby 709 bl. 16:o. 

Ljunits hd. I. Ingers, Katslösa 174 bl. 16:o, Skårby 278 bl. 16:o, 
Snårestad 16 bl. 16:o. 

L uggu de hd. I. Ingers, Fjärestad 185 bl. 16:o, Halmstad 17 bl. 16:0, 
Ottarp 69 bl. 16:o. 

0 nsj ö hd. I. Ingers, Billinge 2 bl. 4:o, Gullarp 183 bl. 16:o, Stehag 
198 bl. 16:o. 

0 x ie hd. I. Ingers, Husie 42 bl. 16:o, Limhamn 117 bl. 16:o, Malmö 
stad 138 bl. 16:o, Tygelsjö 22 bl. 16:o. 

R önneb er gs hd. I. Ingers, Asmundtorp 634 bl. 16:o, Sireköpinge 
1 bl. 4:o, 2 113 bl. 16:o, Tirup 220 bl. 16:o, Tofta 340 bl. 16:o, Vaden. 
sjö 17 bl. 16:o. 

Skytts hd. I. Ingers, Vellinge 22 bl. 16:o. 
Torna hd. H. Areskoug, Veberöd 353 bl. 16:o, I. Ingers, Silvåkra 

34 bl. 16:o, St. Råby 148 bl. 16:o, S. Sandby 95 bl. 16:o. 
Vemmenhögs hd. I. Ingers, L. Bedinge 94 bl. 16:o, Skivarp 58 bl. 

16:o, Skurup 54 bl. 16:o, Tullstorp 339 bl. 16:o, V. Vemmenhög 128 bl. 
16:o. 

Villands hd. Fr. 0. Eskilson, Näsum 62 bl. 4:o, 765 bl. 16:o, I. 
Ingers, Nymö 249 bl. 16:o, Vånga 626 bl. 16:o. 

N. Åsbo hd. I. Ingers, össjö 27 bl. 16:o. 
Småland 

Allbo hd. Bengt Nilsson, Aringsås 96 bl. 16:o, Kvenneberga 614 
bl. 16:o. 
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K i nn eval ds hd. Karl Nilsson, Kalvsvik 2 bl. 4:o, 112 bl. 16:o. 
Konga hd. Fabian Karlsson, Väckelsång 567 bl. 16:o, Tor Krantz, 

Hovmantorp 34 bl. 4:o, 190 bl. 16:0. 
Mo hd. Gustav Andersson, Valdshult 516 bl. 16:o, Gunnar Bernhards- 

son, Stengårdshult 100 bl. 16:o. 
Sevede hd. Edvin Isaksson, S. Vi 25 bl. 4:o. 
Sunnerbo hd. J. W. Gustafsson, Traryd 197 bl. 16:o, Ingeborg 

Johansson, Markaryd 188 bl. 4:o. 
N. Tjusts hd. Annie Andersson, Dalhem 135 bl. 4:o. 
S. Tjusts hd. Erik Svensson, Hallingeberg 1 805 bl. 16:o. 
N. Vedbo hd. Ernst Göransson, Säby 9 bl. 4:o, 28 bl. 16:o. 
Västbo hd. Dagmar Lundsten, Femsjö 171 bl. 16:o, Anna Nilsson, 

S. Hestra 364 bl. 16:o, Josef Rydén, Kulltorp 8 bl. 4:o, 48 bl. 16:o, 
S.-B. Vide, Femsjö 73 bl. 16:o, Färgaryd 214 bl. 16;o. 

Västra hd. Gustav Arvidsson, I3ringetofta 221 bl. 16:o. 
Ostbo hd. Carl Andersson, Byarum 152 bl. 16:o, Fingal Johansson, 

Fryele 137 bl. 16:o. 
Öland 

Al gut sr um s hd. Nils Torsund, Torslunda 20 bl. 16:o. 
Gräsgårds hd. Helge Jönsson, Segerstad 1 429 bl. 16:o, N. Tor- 

sund, S. Möckleby 16 bl. 16:o. 
Möckleby hd. N. Torsund, Gårdby 46 bl. 16:o, Hulterstad 3 700 

bl. 16:o, Sandby 89 bl. 16:o. 
Slättbo hd. N. Torsund, Räpplinge 256 bl. 16:o. 

Compte rendu 

des recherches dirigåes par les Archives de Lund pendant les annåes d'ex-
cercice 1957-58. Par SVEN BENSON. 1. Organisation, budget et administ-
ration. 2. Employ4s et conclitions du travail. 3. Accroissements des col-
lections et leur maintien. 4. Travaux dans les archives, utilisation des 
collections; publications. 5. Voyages et enquetes dans les provinces. 



Årsberättelse från Institutet för ortnamns- och dialektforsk-
ning i Göteborg 1957-58 

AV VERNER EKENVALL 

1. Organisation och personal 
Institutets styrelse har under arbetsåret uigjorts av professor HJ. 

FRISK, ordf., professor A. LINDQVIST, vice ordf., direktör H. EKMAN, skatt-
mästare, professor T. JOHANNISSON, sekreterare och undersökningsledare 
1/7-31/12 1957, professorerna K. MicnAtissoN och F. BEHRE samt lektor 
V. EKENVALL, sekreterare och undersökningsledare fr. o. m. 1/1 1958. 
Arbetsutskottet har bestått av hrr Ekenvall, Johannisson och Lindqvist. 
Lektor H. Anmne, som under en lång följd av år tillhört styrelsen och 
arbetsutskottet, har under året avlidit. 

Som assistent på arkivet har fil. mag. H. KARLSSON tjänstgjort, med 
en arbetstid av ca 30 timmar per månad. 

Under arbetsåret har tre styrelsesammanträden och ett flertal sam-
manträden inom arbetsutskottet hållits. 

Till revisorer för budgetåret 1958/59 har filosofiska fakulteten valt 
dispachör K. PiNtus och prof. I. SEGELBERG med bankdirektör T. MANN-
nEnvrEit och prof. J. WESTERSTAIHL som suppleanter. 

2. Ekonomi 

Av de 23 900 kronor, varom institutet sommaren 1957 ansökte hos 
Kungl. Maj:t, har 1958 års riksdag beviljat 12 000 kronor. 

3. Institutets arkiv 
Dialektsamlingarna på sedeslappar har under året ökats med uppteck-

ningar från Skaftö (26 lappar), Ytterby (295 lappar) och Spekeröd (185 
lappar), utförda av lägenhetsägaren ERIK LARSSON, samt från Klövedal 
(180 lappar) och Stenkyrka (155 lappar), utförda av lektor V. EkENvALL. 
Fröken ANNAGRETA LARSSON har excerperat bohuslänskt dialektmaterial 
ur tryckt litteratur (373 lappar). Hon har vidare påbörjat excerpering 
för sedessamlingarna av dialekt- och ortnamnsmaterial ur äldre manu-
skript. Fil. mag. CARL HYLANDER har fortsatt genomgången av länets 
lantmäterihandlingar och inlämnat sammanlagt 1 360 lappar från Hålta 
och Jörlanda socknar, Inlands N. härad. 
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Institutet har från Landsarkivet i Göteborg som gåva mottagit en 
samling avskrifter av protokoll och brev rörande gården Kyrkefjäll i 
Klövedals socken, Tjörns härad, samt en förteckning över »Handlingar 
från Bohuslän i landsarkivets avskrifts- och kopiesamling». 

Herr ERIK LARSSON har under sammanlagt fem dagar upptagit dia-
lektprov på bandspelare från följande socknar inom undersökningsom-
rådet : Askum, Bro, Foss, Hjärtum, Lur, Spekeröd, Tossene, Västerlanda 
och ödsmål i Göteborgs och Bohus län samt Valbo-Ryr i Dalsland. Här-
vid inspelades sammanlagt 17 band ( = 83;  timmars speltid). 

Lektor V. EKENVALL har företagit en inspelningsresa till Tjörn och 
tillsammans med prof. T. JoHANNissoN till Orust, varvid nio band 
( = 4 timmars speltid) inspelades. 

Institutets samling av grammofonskivor har under året genom över-
spelning från tonband ökats med 52 stycken. Genom förmedling av 
ULMA har kopior av vissa inspelningar erhållits, utförda av Radiotjänst 
och innehållande bohuslänskt folkmål (sammanlagt fem skivor). Skivsam-
lingen omfattar nu totalt 493 stycken. 

Institutet har förvärvat två exemplar av grammofonserien »Svenska 
folkmål», varav det ena erhållits såsom gåva från ULMA. 

Trycksamlingen har under året ökats med 89 volymer, erhållna dels 
genom byte eller köp, dels såsom gåva. 

4. Arbeten utförda av institutet eller under dess medverkan. 

»Ortnamnen i Göteborgs och Bohus län», band XX: 2, Vätte härad, 
socknarna Hogdal, Lommeland, Näsinge och Tjärnö samt Strömstads 
stad, har utkommit. Manuskriptet har utarbetats av lektor G. DRouGuE. 
Arbetet omfattar 338 sidor samt en kartbilaga. Fil. lic. C. S. LINDSTAM 
har fortsatt bearbetningen av materialet till band XII, Lane härad jämte 
Uddevalla stad. Fil. lie. D. PALM, Frä.nsta, fullföljer arbetet på manu-
skriptet till band VIII, Orusts Västra härad. Prof. A. JANTÅN utarbetar 
manuskriptet till band VI, Inlands N. härad och lektor V. EKENVALL 
har fortsatt kompletteringen av ortnamnsmaterialet till band VII, Tjörns 
härad. 

Herr E. LARSSON fortsätter sitt arbete på den bohuslänska ordboken; 
partiet g-göt befinner sig under utarbetande. 

Compte rendu 

de l'Institut des recherches toponymiques et dialectologiques å l'Univer-
sit6 de Gothembourg pendant les anntSes d'exercice 1957-58. Par VERNER 
EKENVALL. 1. Organisation et employ6s. 2. Budget. 3. Archives de 
l'Institut. 4. Travaux ex6cutäs par l'Institut. 



Årsberättelse från Institutet för folkminnesforskning 
i Göteborg 1957/58 

Av C.-M. BERGSTRAND 

Institutets styrelse har bestått av professorerna HJALMAR FRISK och 
TURE JOHANNISSON, utsedda av filosofiska fakulteten vid Göteborgs uni-
versitet, arkivarie C.-M. BERGSTRAND och docent FOLKE STRÖM, utsedda 
av Västsvenska folkmirmesföreningen, samt professorerna SVERKER EK 
och K. G. IziKowrrz, lektor ERIK NORBERG och akademiräntmästare 
ÅKE GUSTAFSSON. Herr Frisk har fungerat som ordförande, herr Ström 
som vice ordförande, herr Bergstrand som sekreterare och föreståndare för 
arkivet samt herr Gustafsson som skattmästare. 

Institutets arbetsutskott har bestått av herrar Ström, Bergstrand och 
Izikowitz. 

Styrelsen sammanträdde den 6 juni 1958. 
Institutet har under året åtnjutit statsanslag med 26 300 kronor. 
Arkivets föreståndare har under året arbetat 28 dagar som uppteck-

nare. Han har inlämnat 320 sidor uppteckningar från Högsäter i Dalsland, 
Tjärnö i Bohuslän samt ett flertal socknar i Västergötland. 

Bland under året verksamma bygdemeddelare märkas främst ANDERS 
CARLSSON, som insänt 151 sidor uppteckningar från Ytterby i Bohuslän, 
samt KARL ERIKSSON, som bidragit med 74 sidor från Ljur och Ornunga 
i Västergötland. Fru RUTH LARSSON har inlämnat 50 sidor från Solberga 
och Öckerö i Bohuslän. Bland övriga meddelare märkas folkskollärare 
Huao SPENDRUP med uppteckningar från Älvsered, Västergötland, herr 
HILBERT HANSSON med uppteckningar från Stala i Bohuslän och fru 
AGNES BODQUIST med uppteckningar från Karlskoga m. fl. socknar i 
Värmland. 

I samarbete med Västra Frö lunda sockens hembygdsförening har in-
samlingsverksamhet bedrivits inom nämnda socken. Som ett första resul-
tat har Institutet mottagit 153 sidor uppteckningar. 

Samlingarna ha under året ökats med 825 sidor. De Institutet tillhöriga 
samlingarna uppgingo den 30 juni 1958 till i runt tal 173 800 sidor. Här-
till kommer den s. k. Liungmanssamlingen med 5 436 sidor. Västsvenska 
Folkminnesföreningens samlingar, vilkas vård handhas av Institutet, 
uppgå till omkring 40 700 sidor. 

Ur arkivets samlingar ha under året 5 403 sidor utlånats. Bland lån-
tagarna märkas Kulturhistoriska institutionen vid Åbo akademi, Institu. 
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tet för folklivsforskning, Nordiska Museet samt Svenskt visarkiv, Stock-
holm, Folklivsarkivet i Lund, Institutet för ortnamns- och dialektforsk-
ning i Göteborg, museet i Umeå, museet i Gillelege, Danmark, samt ett 
antal enskilda forskare. 

Realkatalogen över Institutets samlingar har förts fram t. o. m. nr 
5950. Den geografiska katalogen över upptecknarna har förts fram t. o. m. 
sista accessionsnumret 5969. 

Arkivarie Bergstrand har av trycket utgivit »Essunga i svunnen tid. 
Del II. Vad de gamla berättat». I årsboken Tibrobygden 1947 har han 
fortsatt sin studie »I Kyrkefalla för 200 år sedan». 

Arkivarien har under vårterminen 1958 vid Göteborgs universitet med-
delat en kurs omfattande tio föreläsningar i ämnet Svensk folkminnes-
forskning. Antalet antecknade deltagare i densamma var 49. 

Arkivet har alltjämt haft förmånen av expeditions- och arkivlokal på 
Gamla stadsbiblioteket. Till Göteborgs drätselkammare frambär styrelsen 
sitt tack härför. • 

Compte rendu 

de l'Institut de Folklore å l'Universite de Gothembourg pendant les an-
nees d'exercice 1957-58. Par C.-M. BERGSTRAND. Direction et employes. 
Travaux executes par l'Institut. 



Insänd litteratur 

1/12  1958-2°/12  1959 

Aarbeger for nordisk Oldkyndighed og Historia 1958. Kbh. 1959. - 
Academia Sinka, Bulletin of the Institute of Ethnology, nr 6, 1958. Nan-
kang, Taiwan 1958. - Acta Ethnographica Academiw Scientiarum 
Hungaricw, Tom. VII: 3-4, Tom. VIII: 1-2. Budapest 1958-59. - Acta 
Philologica Scandinavica, Bd 24,2, Kbh. 1959. - Arkiv för nordisk filo-
logi 73 (V. följd. 17): h. 3-4, 74 (V.f. 18): 1-4. Lund 1958-59. - Arts et 
traditions populaires. C ann6e 1958: 3-4. Paris 1959. - Atlas der deut-
schen Volkskunde: 2. Arbeitstagung fiber Fragen des Atlas der deutschen 
Volkskunde a. d. Universität Bonn 23-25 April 1959. Bonn 1959 (stene.). 
- Arv, vol. 14, 1958, Upps. 1959. - Bayerisches Jahrbuch fur Volks-
kunde 1958. Beiträge zur mtinchener Volkskunde, Mfinchen 1958. - 
Bergen, Universitetet, årsmelding 1957-58. Bergen 1959. - Bergsjöbyg-
den 1959. Hudiksvall 1959. - Bornholmske samlinger, udg. af  Bornholms 
historiske samfund. 36. bind. Renne 1958. - Bromma Hembygdsför-
enings årsskrift, årg. 30, 1959. Lund 1959. - Budstikken 1959. Dansk 
Folkemuseum - Nationalmuseet. Kbh. 1959. - By og Bygd. Norsk Folke-
museums årbok 1957-58. (12). Oslo 1959. - Bygd och Natur 1958: 5, 
1959: 1-5. Sthm 1958-59. - öasopis Nårodniho Musea, CXXVIII, 1959. 
C. 1. Praha 1959. - Dalarnas Hembygdsbok 1959. Falun 1959. - Dan-
marks Folkeminder Nr 68: N. Levinsen, Folkeeventyr fra Vendsyssel, udg. 
af  L. Bodker, Kbh. 1958; nr 69: A. Bteksted, Beseettelsen i Tisted 1696-98. 
I. Kbh. 1959; Bibliografi over dansk folkekultur 1956, 1957, Kbh. 1958-
59. Jfr Folkeminder! - Danske Studier, bd 54, 1959. Kbh. 1959. - 
Deutscher Sprachatlas, Universität Marburg. Wissenschaftlicher Jahres-
bericht 1/4  1957-31/3 1959. Marburg 1959 (Forschungsinstitut fik deut-
sche Sprache). - Ethnographia. A magyar n6prajzi tårsasåg foly6irata. 
LXIX. 6vf. 1-4. Budapest 1958. - L'Ethnographie. Soci6t6 d'Ethnogra-
phie de Paris, Nouv. S6r. No 53, ann6es 1958-59. Paris 1959. - Falbyg-
den 14. Utg. av E. Sandberg. Falköping 1959. - Fataburen. Nordiska 
museets och Skansens årsbok 1959. Sthm 1959. - Finnbygden 1959: 1-3. 
Säffle 1959. - Finskt Museum, LXV, 1958. Hfors 1958. - Folkeminder, 
udg. af  Foreningen Danmarks Folkeminder. 4-5 heft. Kbh. - nerring 
1958-59. - Folk-Liv. Register till Tom. I-XX. Sthm 1959. - Folklore, 
Vol. 69 Sept.-Dec. 1958. London 1958. - Folklore Fellows Communica-
tions, Vol. LXXII, N:o 175: R. Th. Christiansen, The Migratory Legends, 
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Helsinki 1958; Vol. LXXI2, N:o 176: A. V. Rantasalo, Einige Zaubersteine 
und Zauberpflanzen, Helsinki 1958; Vol. LXXIII, N:o 177: P. G. Brew-
ster, Games and sports in Shakespeare, Helsinki 1959; Vol. LXXII2, N:o 
178: L. Honko, Krankheitsprojektile, Helsinki 1959. Index Vol:s I-LXX, 
N:os 1-174, 1910-1958. Helsinki 1958. - Fornvännen 1958: 5-6, 1959: 
1-4. Upps.-Sthm 1958-59. - Fra Ribe Amt Bd XIV: iv. Kbh. 1959. - 
Fr66skaparrit. 7 bök. Törshavn 1958. - Från Bergslag och Bondebygd. 
Örebro läns hembygdsförbunds årsbok 13, 1958, 14, 1959. Örebro 1958-59. 
- Från Gästrikland 1957-58. 1959. Uppe. 1958-59. - Fynske Aarboger 
udg. af  Historisk Samfund for Fyns stift, VII. 1. Odense 1959. - Ger-
manisches National-Museum, Niirnberg : Bilder aus deutscher Vergangen-
heit, 8: Das mittelalterliche Hausbuch, von J. Graf Waldburg-Wolfegg, 
Miinchen 1957; 9: Richter, Schreiber, Advokaten, von II. Liermann, Män-
chen 1957; 10: Aus der Geschichte der Heilkunst, von E. Köninger, Miln-
chen 1958; 11: Zu Pferde, im Wagen, zu Fuss, von W. Schadendorf, Pas-
sau 1959; 12: Der Stein der Weisen. Wesen und Bildwelt der Alchemie, 
von G. F. Hartlaub, Passau 1959. Kaiser Maximilian I (1459-1519) und 
die Reichsstadt Nfirnberg (Ausstellungskatalog), Niirnberg 1959. - Glo-
ben, årg. 37, 1958: 3-4, årg. 38, 1959: 1-3. Sthm 1958-59. - Glossaire 
des patois de la Suisse romande: 60' rapport annuel de la redaction 1958. 
Neuchåtel 1959. - Gotländskt arkiv, årg. 31, 1959. Visby 1959. - 
K. Gustav Adolfs Akademien: Svenska sagor och sägner 12. Gotländska 
sagor och sägner upptecknade av P. A. Säve, utg. av H. Gustavson och 
Åsa Nyman. I, h. 1. Upps. 1959. - Halmstads Stadsbibliotek med Toll. 
ska Biblioteket, Årsberättelse för år 1958. Halmstad 1959. - Hembyg-
den, utg. av Dalslands Fornminnes- och Hembygdsförbund 1959. Väners-
borg 1959. - Hessische Blätter fiir Volkskunde, Bd 49/50. Giessen 1958. 
- Historisk Aarbog for Thisted amt 1959. Thisted 1959. - Historisk 
Samfund for Praesto Amt Aarbog 1957 (N. R. 5: 1). Nfflstved 1958. - 
Kungl. Humanistiska Vetenskaps-samfundet, Lund, Årsberättelse 1958-
1959. Lund 1959. - Håloygminne, utg. av Hålogaland Historielag, årg. 
39, 1958, h. 3-4, årg. 40, 1959, h. 1-4. Svorkmo 1958-59. - Index Eth-
nographicus III: 1, 1958 junius; III: 2, 1958 december. A magyar nem- 
zeti neprajzi måzeumånak. Könyvtåri tåjekoztatöja. Budapest 
1958-59. - Institut for jysk sprog- og kulturforskning: Jyske folkemål 
nr 5: N. P. Bjerregaard, Årets arbejde i Ommersyssel. Aarhus 1959. - 
International Secretariat for Research on the History of Agricultural 
Implements, National Museum, Copenhagen, Publ. No. 2: Danish Wheel 
Ploughs. An illustrated catalogue by P. Michelsen. Kbh. 1959. - The 
Journal of English and Germanic Philology, Vol. LVII: 2-4, Vol. LVIII: 
1-2. Urbana, Ill. 1958-59. - Jämten. Heimbygdas årsbok 52. 1958. 53. 
1959. Östersund 1958-59. - Kulturen 1958 (1500-tal). Lund 1959. - 
Kustbon. Organ för estlandi3svenskarna i Sverige, årg. 1959: 1-3. Härnö-
sand 1959. - Lautbibliothek der Deutschen Mundarten, herausgegeb. 
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vom Deutschen Spracharchiv : 11. W. Hedemann, Berlin 2; 12/13:11. Bau-
singer und A. Ruoff, Bouren, Kreis Wangen im Allgäu; 14: W. Kleiber, 
Backheim, Kreis Breisach; 15/16: Erika Bauer, Hemsbach, Baden. Göt-
tingen 1958-59. - Leuvense Bijdragen, XLVIIIe Jaarg. 1959. Leuven 
1959. - Lyehnos. Lärdomshistoriska samfundets årsbok 1957-1958. 
Upps. 1958. - Maal og Minne 1957: 3-4, 1958: 1-2. Oslo 1958-59. - 
Man. A Monthly Record of Anthropological Science, Vol. LVIII, 1958: 12, 
LIX, 1959: 1-10. London 1958-59. - Meddelanden från Svenskt visarkiv: 
7. H. Toldberg, Den danske rimkronike og folkeviserne. Kbh. 1958. 8. 
N. Dencker, Kung Orre. Upps. 1958. 9. N. Deneker, Domaredansen. Upps. 
1958. 10. G. Henningsen. Vedel og Syv og bogtrykkerne (Sätr. Da. Stu-
dier 1959); 11. S. Ek, Visan om liten Ingas barnsäng (Särtr. Arv 1959). 
- Måmoires de la Sociåte finno-ougrienne, 116: Wogulische Volks-
dichtung V. Gesammelt von A. Karmisto, bearb. und herausgegeb. von 
M. Liimola. Helsinki 1959. - Midwest Folklore, Vol. VIII: 3-4, IX: 1-2. 
Bloomington, Ind. 1958-59. - Namn och Bygd, årg. 46 1958. Lund 
1959. - Nårodni Museum v Praze, öasopis CXXVII, 1958: 2, °XXVIII, 
1959: 1. Prag 1959. - National Museum of Wales - Amgueddfa Gened-
laethol Cymru, Annual Report 1957-58. Cardiff 1958. - Nationalmuseets 
Skrifter, Arkgeologisk-Historisk Rkke, V: R. Thomsen, Early Roman 
Coinage I. Kbh. 1957; VI: M.-L. Buhl, The Late Egyptian Anthropoid 
Stone Sarcophagi. Kbh. 1959; T. Mathiassen, Nordvestsjw1lands oldtids-
bebyggelse. Kbh. 1959. - Nåprajzi közlemånyek, III. åvf., 3-4 szåm. 
Budapest 1958. - Nordiska museet: Svenskt liv och arbete N:r 23: 
Kommunalarbetarminnen, Sthm 1959; N:r 24: A. Lundström, Parkett-
läggarna, Sthm 1959. Jfr Fataburen! - Norrbotten 1958. Luleå 1958. - 
Norsk etnologisk granskning, Norsk folkemuseum: Sporgeliste Emne 69: 
Tettemelk og forrådsmelk; Emne 70: Fra robåt og seil til motor; Emne 
71: Gifteferdig ungdom; Emne 73: Turkeinrettninger for korn og malt; 
Emne 74: Bruk av truger; Swremne nr 13: Hva gjorde de med etterbyr-
den etter husdyr ? Sgeremne nr 15: Kveka. Oslo 1959 (stenc.). - Norsk 
Målforearkiv, Skrifter XIV: A. Faye, Dansk-norsk ordbog. Oslo 1958. - 
Det Kgl. Norske Videnskabers Selskab: Forhandlinger Bd 31, 1958. Trond-
heim 1959; Skrifter 1958, 1-II. Trondheim 1959; Museet, Årbok for 1959, 
Trondheim 1959. - Nysvenska Studier, 38. Lund 1959. - Nämnden 
för svensk språkvård, Skrifter 19: B. Björseth, Göteborgsspråket. Sthm 
1958. - Onoma. Bulletin d'information et de bibliographie. VII, (1956-
57): 1. Louvain 1958. - Orbis. Bulletin International de Documentation 
Linguistique, Tom. VII: 2, tom. VIII: 1-2. Louvain 1958-59. - Ottar. 
Populwre småskrifter fra Tromso museum. Nr. 16-18. 1958. Tromso-El-
verum 1958. - The Polar Record, Vol. 9: 61-63. Cambridge 1959. - 
Premier congres international de dialectologie giån&ale, Louvain 1960. 
Premiere circulaire. Louvain 1959. - Pålsgården 1959. 19. årg. Ockelbo 
1959. - Revista de Folklor, Anul IV, Nr. 1-2. Bucuresti 1959. - Rig 
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41, 1958: 4, 42, 1959: 1-3. Sthm 1959. - Riksantikvarieämbetet, Forn-
minnesavdelningens verksamhet år 1958, del III: Kulturhistoriska under-
sökningar i samband med sjöregleringar och kraftverksbyggen. Sthm 
1959 (stenc.). - Riksdagsbiblioteket, Årsbibliografi över Sveriges offent-
liga publikationer - - - 1958. Sthm 1959; Förteckning över Riksdags-
bibliotekets nyförvärv 1958. Sthm 1959. - Samlingar och studier till 
Svenska kyrkans historia 35: S. Plith, Kyrkoliv och väckelse. Lund 1959. 
- Sanastaja No 76-77. Vaasa 1959. - Scandinavian Studies, Vol. 30: 4, 
Vol. 31: 1-4. Menasha, Wisc. 1958-59. - Schweizerisches Archiv fur 
Volkskunde, Jhg. 54: 3-4, Jhg. 55: 1-3. Basel 1958-59. - Schönere 
Heimat. Bayerischer Landesverein fik Heimatpflege, 47. Jhg. 1958: h. 
3-4, 48. Jhg. h. 1-2. Miinchen 1958-59. - Selskab for nordisk filologi, 
årsberetning for 1958. Kbh. 1959. - Skansvakten no. 44. Elfdalens Hem-
bygdsförenings midsommartidning 1959. Mora 1959. - Skinnarebygd. 
Malungs Hembygdsförenings årsbok 1957-58. Malung 1958. - Skånes 
ortnamn, ser. A. Bebyggelsenamn. Del 1. Albo härad av B. Ejder. Lund 
1958. - Smithsonian Institution, Bureau of American Ethnology, Bulle-
tin 168: Ph. Drucker, The native brotherhoods. Wash. 1958; 169: River 
Basin Surveys Papers, ed. F. H. H. Roberts Jun. Nrs 9-14; Wash. 1958; 
170: Ph. Drucker & c, Excavations at La Venta, Tabasco 1955, Wash. 
1959; 171: R. F. Spencer, The North Alaskan Eskimo, Wash. 1959; 75th 
Ann.ual report of the Bureau of American Ethnology 1957-58, Wash. 
1959. - Småländska kulturbilder. Meddelanden från Jönköpings läns 
hembygdsförbund XXXII, 1959. Värnamo 1959. - Sprog og Kultur, 
udg. af  Institut for jysk sprog- og kulturforskning. 21 Bd, h. 2. Aarhus 
1959. - Stranda. Stranda härads hembygdsförenings årsskrift 33, 1959. 
Upps. 1959. - Ströms Hembygdsförenings årspublikation: Mattesson 
Trangius, Strönasboken del II: 1-2, h. 14-15. Strömsund 1958. - Studia 
Fennica, Tom. VIII', Porvoo 1959. (Essais folkloriques par M. Haavio.) - 
Suomalaisen kirjallisuuden Seura: Tietolipas 16. L. Hakulinen, Sanojen sa-
nottavaa. Helsinki 1958. - Suomen Museo LXV, 1958, LXVI, 1959. 
Helsinki 1958-59. - Svenska Akademien, Ordbok över svenska språket, 
IL 238-243. Riksdaler-rult. Lund 1959. - Svenska Folkskolans Vänner, 
Kalender 1959. Hfrs 1959. - Svenska Litteratursällskapet i Finland, 
Skrifter Nr 369: G-. Kerkkonen, Bondesegel på Finska viken. Borgå 1959; 
Nr 370: Folklivsstudier V (G. Nikander, By och bonde i Svenskösterbot-
ten). Borgå 1959; Nr 371: Historiska och litteraturhistoriska studier 34. 
Hfors 1959. - Svenska sagor och sägner 10: Gotländska sagor uppt. av 
P. A. Säve, utg. av H. Gustavson. II, h. 2. Upps. 1959. - Svenska Turist-
föreningens årsbok, årg. 1958, 1959. S.T.F:s tidning 1958-59. Sthm 1958-
59. - Svenskbygden, årg. 38: nr 3-8. Hfors 1959. - A Szånt6 Kovåcs 
Mezeurn evkönye. Oroshåza (Ung.) 1959. - Il Tesaur, Vol. X: 1-6. 
Udine 1959. - Tromso Museum, årsberetning 1957-58. Tromso 1958; 
Antikvariske registreringerl  i Nord-Norge I: P. Simonsen, Funn og for- 
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tidsmirmer i indre Salten. Tromso 1958. - Udvalg for Folkemaals 
publikationer, Ser. A: nr 15: Ella Jensen. Nordsamisk, Kbh. 1959; nr 
16: P. Lindegård Hjort, Nordsamsisk bojningslxre, Kbh. 1958; nr 18: 
B. Andersen, Ronnemålet, Kbh. 1959; Ser. B 4: J. Christensen, Traek 
af nordfynsk landsbyliv, Kbh. 1958; Ser. C 11: Kr. Moller, Husdyre-
nes rogt, Kbh. 1957. - Uppland 1958. Upplands Fornminnesförenings 
årsbok. Upps. 1958. - Uppsala universitetsbiblioteks årsberättelse för 
räkenskapsåret 1957/58. Upps. 1959. - Valaåsko 1958: 1-4. Brno 1958. 
- Varbergs Museums årsbok 1959. Varberg 1959. - Vendsysselske 
Aarboger 1959. Hjoring 1959. - Western Folklore, Vol. XVIII, 1959. 
Berkeley and Los Angeles 1959. - Vetenskaps-societeten i Lund, års-
bok 1958-59. Lund 1959. - Vänersborgs Söners Gille, Årsskrift 1959' 
(Vänersborgs museum). Vänersborg 1959. - Värmland förr och nu, årg. 
57, 1959. Karlstad 1959. - Västerbotten 1958. Umeå 1958. - Ånger- 
manland 6, 1958. Örnsköldsvik 1958. - Århus-promenade 1909-1959. 
Livet i Århus gennem et halvt århundrede. Udg. af Århus byhistoriske 
Udvalg. Århus 1958. - önnestads elevförbunds årsbok 1958. Kristian-
stad 1958. - 

AFZELIUS, N., Sagan om Småland och sagan om det mörkaste Småland 
(ur: Från Småland och Hellas, stud. tillägn. Bror Olsson 1959). - DENS. 
Gumman med stolen. En notis till Fredmans Ep. 43. - Källan till sagan 
om Småland i Nils Holgersson (ur: Svensk Litteraturtidskr. 1959). - 
BEITO, 0. T., Valdres-målet (ur: Valdres Bygdebok II, Gjovik 1958). - 
BELFRAGE, S., Stockholmspsalmboken 1586 (ur: Psalm och Sång, Stud. 
tillägn. Emil Liedgren 1959). - BERGSTRAND, C.-M., Gammalt från 
Kind. Folkminnen från Kinds härad i Västergötland. Del I. Gbg-Säffle 
1959. - BJÖRKLUND, 5., Dalmålsordboken 1958. - Spjäl(d)borg, bråkma-
kare, i Ovansiljansmål (ur: Dalarnas Hembygdsbok 1959). - DENS., Rätt-
viksmålets huvuddrag (ur: Rättvik, del III, Västerås 1959). - BOäTHIUS>  
J.. Orsamålet och dalrunorna. Bearb. av S. Björklund (ur: Orsa 
1958). - BROBERG, R., Upptecknandet av Närkes folkmål (ur: Från Bergs-
lag och Bondebygd 1958). - BrcomE, J., Andersön och dess gamla min-
nen (ur: Fören. Gamla Östersunds årsskrift 1958). - CARLSSON, LIZZIE,. 
Sängledning i äldre svensk äktenskapsrätt (ur Tidskr. utg. av Jurid. 
fören. i Finland 1958). - CATE -SILFWERBRAND, R. B. TEN, Vlees, bloed 
en been. Synoniemvergelijkend onderzoek van drie germaanse woordfor-
manties. Diss. Utrecht 1958. - CHRISTENSEN, J., Trrek af nordfynsk 
landsbyliv. Optegnelser udg. av P. Andersen. Kbh. 1958. - CHRISTIAN. 
SEN, T-1-År.r.prom,  Fra moderne dialekt til prehistorie (ur: Norsk Tidsskr. 
f. Sprogvidenskap, Bd 18). - CouriNnEE, B., Språkforskningens plats i 
vetenskapernas republik (ur: K. Vet.-Societetens årsbok 1958). - DENC-
KER, N., Nils Andersson och den svenska folkmusiken (ur: Rig 1959). - 
DENS., Vi ska far te Bränne (barfota genom dalar) (D 221) (ur: Arv 14, 
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1958). — Dos SANTOS Jtrigion, J. R., The ecological concept of ethno-
graphy (ur: Miscellanea Paul Rivet, Mexico 1958). — DENS., Table for 
the general shape of the negroes' hair (ur: Horn. ao prof. Doutor Mendes 
Correa, Porto 1959). — Dos SANTOS Jtuvrou, N., 0 pango ou panco. 
Contribuigäo para o estudio dos instrumentos musicais dos indigenas de 
Mogambique (ur: Horn. ao prof. Doutor Mendes Correia, Lisboa 1958). — 

DENS., A chitata. Contribuigäo para o estudio dos instrumentos musicais 
dos indigenas de Mogambique (ur: Horn. - - - Correia, Lisboa 1958). — 

EKBO, S., Om ortnamnet Roden och därmed sammanhängande problem 
(ur: ANF 73: 3-4, 1959). — ELGQVIST, E., Vad svioniska ortnamn vitt-
nar om grundandet av det danska väldet (ur: ANF Bd 74, 1959). — 

ERIKSSON, M., Rec. av: E. Kolb, Alemannisch-nordgermanisches Wortgut 
(ur: Studia Neophilologica 1958). — ERIKSSON, W., Torsåkers fäbodar. 
Gävle 1957. — FLEMSTRÖM, B., Ett medeltida gränsmärke mellan Sverige 
och Norge (ur: Ortnamnssällskapets i Uppsala årsskrift 1958). — FRAN-

ZEN, G., Runö ortnamn. Upps. 1959 (Skr. utg. av K. Gustav Adolfs 
Akademien 33). — FRÖDIN, J., Med Linne på östsvenska strandängar. 
Upps. 1958. (Nova Acta Reg. Soc. Scientiariun Upps., Ser. IV. Vol. 17. 
N:o 6) — FROYSET, INGER, Torridalsmålet (ur: Torridal Sorenskriveri, 
Kristiansand 1957). — GALFIANO, F., Cases de påtio fechado do concelho 
de paredes (ur: Comunicagäo apresent. å 7€y Secgäo do XXIII Congresso 
Luso-Espanhol - (Joimbra 1956, Coimbra 1957). — GILSTRING, K. G., 
Amerikabrev (ur: Linköpings stiftsbok 1959-60). — GJERDMAN, 0., En 
fonetiker som lärling och gesäll vid Uppsala universitet (1903-1953). 
Tierp 1959. — GuAmuND, J., Ålfiskena i Mörrumsån. Växjö 1958. — 

GYLLENBORG, 0., Svenska Sprätthöken. Utg. med inledning av L. Breit-
holtz och ordförklaringar av E. Törnqvist. Upps. 1959. (Svenska Litte-
ratursällskapets ldassikerutgåvor.) — HAFSTRÖM, G., Volkskunde und 
Rechtskunde (ur: Folk-Liv 1957-58). — HAKIILINEN, L., Verba docent. 
Juhlakirja Lauri Hakulisen 60-vuotispäiväksi 6.10.1959 (Suomalaisen Kir-
jallisuuden Seuran toim. 263). — HAMMARSTRÖM, G., Representation of 
Spoken Language by Written Symbols (ur: Miscellanea Phonetica III, 
1958). — HASSELBERG, C.-0., Sarakkalaukan. En studie över samernas 
omdop (ur: Forum Theologicum 1959). — HAYES, F. C., Gula para el que 
recoge ademanes o gestos (ur: Folklore Arnericas, June 1959). —HEDBLOM, 
F., Gästriklands äldre bebyggelsenamn. En förberedande undersökning. 
Upps. 1958. — DENS., Om bandinspelning av folkmål och folkminnen (ur: 
Dalarnas Hembygdsbok 1959). — DENS., Recording in Dialect Investiga-
tion in Sweden (ur: Phonetica, ed. E. Zwirner, Vol. 3, 1959). — HELLE, K., 
Omkring Bgrglungasogur. Bergen 1958 (Universitetet i Bergen årsbok 
1958, Ilist.-antikv. rekke Nr 7). — HEMMER, R., eter das Beilager im 
germanischen Reellt (ur: Zeitschr. d. Savigny-Stiftung fik Rechtsge-
schichte, Bd 76, Weimar 1959). — HOFF, INGEBORG, Minnetale om pro-
fessor Sigurd Kolsrud (ur: Det norske videnskaps-akademi i Oslo, årbok 
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1958). - HOTSTEN, N. voN, Segerlöken, Alliurn victorialis, i folktro och 
folkmedicin. Upps. 1958. (Skr. utg. av K. Gustav Adolfs Akademien. 34.) 
- Holm, G., Syntaxgeografiska studier över två nordiska verb. Upps. 
1958 (Skrifter utg. av Institutionen för nord. språk vid Uppsala univer-
sitet 4). - DENS., Parvel (ur Nysv. Studier 38, 1959). - HORN, AGNETA, 
Beskrivning över min vandringstid. Utg. med inledning och kommentar 
av G. Holm. Upps. 1959 (Nord. texter o. undersökn. 19). - INGEIES, 1., 
Ett hundraårsminne. Då konventikelplakatet blev avskaffat (ur: För-
sam1.-blad för Lund 1958). - DENS., Identifiering av några medeltida 
namnformer (ur: Sydsv. ortnamnssällsk. årsskr. 1957-58). - DENS., Ort-
namn i Malmö. III. Limhamnsområdet eller f. d. Hyllie socken (ur: 
Malmö fornm.-fören:s årsskrift 1959). - ITICONEN, T. I., 'Ober die skan-
dinavischen Lehnwörter im Kolta- und Kolalappischen (ur: Journal de 
la Soci6t43 Finno-ougrienne 60, 1958). - JANSSON, V., Fsv. fionde, sv. 
dial. fiund(e) 'fiende' (ur: Septentrionalia et Orientalia, Stridit', B. Karl-
gren dedicata 1959). - JIRLOW, R., Den svenska plogens historia. En 
översikt (ur: K. Skogs- o. Lantbruksakad. tidskr., årg. 97, 1958). --
DENS., Svensk folkkultur (ur: Nord. Tidskrift 1958). - JLRLOW, R., o. 
VILKUNA, K., Västliga plogdon i Finland (ur: Finskt Museum 1957). - 
JoHANbrissoN, T., On the be and have constructions with mutative verbs 
(ur: Studia Linguistica 1959). - KABELL, A., rber die dem dänischen 
Erzbischof Anders Sunesen zugeschriebenen Sequenzen (ur: Archivum 
Latinitatis Medii Aevi, T. 28, 1958). - KLEBERG, T., Anders Grape. 
Några minnesord (ur: Nord. tidskr. f. bok- o. biblioteksväsen, 46, 1959, 
Nr 2). - LINDQVIST, N., Hjalmar Lindroth 6/2 1878-11/9 1947 (ur: K. 
Gustav Adolfs Akademiens minnesbok 1942-1957, Upps. 1958). - DENS., 
Erik Noreen 3/11 1890-13/12 1946 (ur: K. Gustav Adolfs Akademiens 
minnesbok 1942-1957, Upps. 1958). - Limv-AassoN, L., Vägen Skara-
Lödöse. Kulturhistorisk framställning. Hässleholm 1959. - LIUNGMAN, 
W., Sveriges sägner i ord och bild. 1-II. Örebro 1957-58. - LJUNG-
GREN, K. G., Landman och boman i vikingatida källor (ur: ANF 74: 1-2, 
1959). - LJUNGGREN, K. G. och BENSON, S., Litteraturkrönika 1958 
(ur: ANF 74: 1-2, 1959). - LooRrrs, 0., Hauptzilge und Entwicklungs-
wege der uralischen Religion (ur: Folklore Studies XVII, Tokyo 1958). 
- LUNDH, H., Arbetshusen i Uppsala (ur: Uppland 1958). - LUNDMAN, 
B., Nordeurasiens antropologi (ur: Ymer 1959). - DENS., Rec. av J. de 
Vries, Altgermanische Religionsgeschichte, 2. Aufl. 1-II, 1956-57 (ur: 
Religion och Kultur 1959). - MATTHIESSEN, C. C., Et oldengelsk Middel 
mod Mavepine (ur: Danske Studier 1959). - IVIArrissoN, K., Halmtak 
och taktäclming i Blekinge (ur: Blekingeboken 1958). - MODIN, E., De 
finska nybyggarna i Hogdal. Historisk redogörelse, utg. av G. Svensson. 
Tandsbyn 1958. - NELSON, H., Some remarks on seasonal wanderings, 
intemal migration in and from Sweden in the 19th century (ur: Folk-Liv 
1957-58). - DENS., Dalarna. Näringsliv och arbetsvandringar 1800-1950 
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(Meddel. fr. Lunds univ:s geografiska institution nr 363).- DENS., Säsong-
vandringar och svenskt näringsliv under 1800- och 1900-talen (ur: Fest-
skrift till 0. Jonasson 1959). - NIKANDER, G., Gustaviansk politik i 
Finland. Åbo 1958. - NmssoN, M. P:N, Efterskrift till Skånes språk-
liga försvenskning (ur: Historisk Tidskr. 1959). - NYMAN, J. EFR., 
Om pitebons modersmål (ur: Norrbotten 1958). - ODSTEDT, ELLA, 
Rättviksdräkten och dess särdrag (ur: Rättvik, del III, Västerås 1959). 
- OLSSON, 1., Gotländska terrängord. Upps. 1959 (Stockholm Studies 
in Scandinavian Languages, N. s. 3). - °SVALD, H., Origin and de-
velopment of ley farming and crop rotation in Sweden. Upps. 1957 
(Nova acta Reg. Societatis scientiarum Upsaliensis, S. IV, 17: 4). - 
OTTN,RBJÖRK, R., Grå,munkehöga. Ett rådbråkat ortnamn (ur: Ortnamns-
sällskapets i Uppsala årsskrift 1958). - DENS., Vår äldsta nämnd. De 
svenska synemännens namn i Äldre Västgötalagens Landamaeri (ur: An-
throponymica Suecana 2). - PERSON, B.-A., Gammal gård och ny tid 
(ur: Skånes hembygdsförbunds årsbok 1958). - PLEIJEL, H., Konven-
tikelplakatets tillkomst och historiska innebörd (ur: På stugmötenas tid 
1958). - DENS., Ge mässe. En katolsk relikt i svenskt folkliv (ur: Sep-
tentrionalia et Orientalia, Studia B. Karlgren dedicata 1959). - RAS-
MUSSEN, R. K., Gomul foroysk heimaråö. Törshavn 1959. (Annales soci-
stas scientiarum ffflroensis, Suppl. III). - RISSLER, P., Anteckningar om 
Jemtlands län (1867). Nytryck utg. av G. Svensson. Östersund 1959. - 
ROUKENS, W., Jacob Grimm und Finnland (ur: Neophilologus 1959). - 
SÅHLGREN, J., Odens kulle på Axvalls hed (ur: Septentrionalia et Orien-
talia. Studio, B. Karlgren dedicata 1959). - SÅNDAHL, B., Middle Eng-
lish Sea Terms II. Masts, spars, and sails. Upps. 1958 (Essays and Studies 
on English Language and Literatur 20). - ScHmirr, L. E., Deutsche 
Wortforschung in europäischen Bezilgen. Untersuchungen zum Deutschen 
Wortatlas. Bd 1. Giessen 1958. - SEIP, D. A., Om et norsk skriftlig 
grunnlag for Edda-diktningen eller deler av den (ur: Maal og Minne 1957). 
- DENS., Aktuelle spersmål i norsk språkutvikling. Oslo 1958. - DENS., 
Norskhet i språket hos Hans Egede og hans sonner (ur: Mirmeskrift om 
Hans Egede 1959). - DENS., Die Sprachfrage in Norwegen und ihre 
geschichtlichen Voraussetzungen (ur: Wissenschaftl. Zeitschrift der Ernst 
Moritz Arnt-Universität Greifswald VIII, 1958-59). - DENS., Norsk og 
nabospråkene i slutten av middelalder og senere tid. Oslo 1959. - SMED-
BERG, G., Fäbodarna i Lockne. Tandsbyn 1959 (Lockne Hembygdsfören:s 
skriftser. nr  7). - STEENSBERG, A., Parallel ploughing with alternately 
sloping and upright ard in Columella (ur: Folk-Liv 1957-58). - STRÖM-
BOM. N., Handwerksmässig und Volkstamlich. Ein Beitrag zur Charak-
teristik der Volkskimst (ur: Folk-Liv 1957-58). - DENS., Knut målare 
och hans arbeten på Västerås slott (ur: Fornvännen 1959). - STÅHL, H., 
Om Rättviks ortnamn. Om gårdsnamnen. (ur: Rättvik, del III, Västerås 
1959). - STÅHLE, C. J., Syntaktiska och stilistiska studier i fornnordiskt 



208 INSÄND LITTERATUR 

lagspråk. Lund 1958 (Stockholm Studies in Scandinavian Philology 2). 
SUNDQUIST, N., Rikssalen på Uppsala slott. En krönika i bild och ord 

till 25-årsminnet av dess restaurering 1932. Upps. 1958 (Hembygdsskildr. 
utg. av K. Gustav Adolfs Akademien I). — SÖDERWALL, K. F., Ordbok 
över svenska medeltids-språket. Suppl. H. 24, av K. G. Ljunggren. Lund 
1959. — TIBERG, N., Runöbondens ägor. Upps. 1959 (Skr. utg. av K. 
Gustav Adolfs Akademien. 35). — TOLLENAERE, F. DE, Ahd. unga/algan 
(ur: P. Bratmes Beitr. 80: 1/2, 1958). — DENS., Verandzaden. Een woord 
nit de oude landbouw (ur: Tijdschrift voor nederlandse taal- en letter-
kunde 78, 1959). — TUNELD, J., Bibliografier för K. Gustav Adolfs Aka-
demiens under tiden 7 nov. 1942 till 6 nov'. 1957 avlidna ledamöter (ur: 
K. Gustav Adolfs Akademiens minnesbok 1942-1957). — VEIGA DE OLI-
VEIRA, E., GALHANO, F., Alguns elementos das casas de Matosinhos, Maia 
e Vila do Conde (ur: Boletim da Biblioteca Pdblica Municipal de Mato-
sinhos 5, 1958). — DENS., Casas do Porto (ur: Douro Litoral, Porto 1958). 

WESSåN, E., Det fattiga hemmet och det ensamma trädet. Till tolk-
ningen av ett par strofer i Havamal (ur: Svio-Estonica XIV, 1958). — 
DENS., Svensk språkhistoria II. Ordbildningslära. 3. uppl. Sthm-Lund 
1958 (Stockholm Studies in Scandinavian Philology 18). — DENS., Ha-
vamal. Några stilfrågor. Sthm 1959 (K. Vitt. Hist. o. Antikv. Akad., 
Filologiskt Arkiv 8). — DENS., Ordspråk och lärodikt. Några stilformer 
i Havamal (ur: Septentrionalia et Orientalia. Studia B. Karlgren dedicata 
1959). — VIDE, S.-B., Den nya tiden - det nya språket (ur: Rig 1958). 

DENS., Undersökningen av Hallands dialekter (ur: Halland vår bygd 
1958). — WIDMARK, GUN, Det nordiska u-omljudet. En dialektgeografisk 
undersökning. I. A. Text.-B. Kartor. Upps. 1959. (Skr. utg. av Institu-
tionen för nord. språk vid Uppsala universitet 6.) — WIEDE, L., Några 
folkseder i Vånga socken under 1840-talet. Utg. av B. Cnattingius och 
S. Erixon. Linköping 1959. — WixmAN, K. R. V., Om de fornnordiska 
formerna för äktenskapets ingående med särskild hänsyn till Eddadikterna 
Rigspilla och prymskviCra (ur: Societas scient. fennica årsbok XXXIV B 
n:o 3, Hfors 1959). — WurriNG, C., Physical and functional aspects of 
speech sounds with special application to standard Swedish. Upps. 1959. 
(UUÅ 1959: 7.) — ÖSTERGREN, 0., Nusvensk ordbok, h. 97-100. Sthm 
1956-58. 





SVENSKA LANDSMÅL OCH SVENSKT FOLKLIV ÅRG. 1959 
omfattar förutom detta häfte (»årgångshäftet», H. 275 fr. början) bilagan: 

CARIN PIHL, Livet i det gamla överkalix, 2 (H. 274 fr. början), Upps. 1959. 

Prenumeration på tidskriften kan verkställas genom hänvändelse till Landsmåls-
och Folkminnesarkivet i Uppsala. Prenumerationspriset utgör kr. 12:— per årgång. 
Äldre årgångar erhållas, i mån av tillgång, till reducerat pris. 

Bidrag avsedda för tidskriften kunna insändas till redaktören professor DAG 

STRÖMBÄCK, Uppsala, eller till redaktionssekreteraren förste arkivarien MA.NNE 

ERIKSSON, Landsmålsarkivet, Uppsala. 
På grund av de väsentligt höjda tryckningskostnaderna ombedjas bidragsgivarna 

att insända endast fullt tryckfärdiga manuskript. Högst två korrektur kunna läm-
nas till författarna. I andra korr. må ej ändring mot MS företagas. 

Uppsala 1960. Almqvist & Wiksells Boktryckeri AB 598882 


